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Riaušes Vokietijoj 
plečiasi

Suspendavo Oklaho- 
mos gubernatorių
Daug žuvo Hamburge

Vokietijos socialistai grūmoja 
pasitraukimu iš valdžios

Riaušės Hamburge 
tebesitęsia

Virš 20 žmonių užmušta Ham
burge. Riaušės persimeta ir 
i kitus miestus.

BERILINAS, sp. 24. — Iš 
Hamburgo pranešama, kad 
Smarkus mušis siau’čia darbi
ninkų apgyventame Hambur
go priemiesty Barmbeck.

Iš daugelio kitų Vokietijos 
dalių ateina žinios apie strei
kus ir riaušes. Erfurte įvyko 
po demonstracijos mušis gat
vėse, kuriame vienas policis- 
tas liko užmuštas ir du? poli
ciniai sužeisti, neskaitant kri
tusių iš darbininkų pusės. Mu
šis taipjau buvo Grimma, Sak
sonijoj. Annaburge, Saksoni
joj, komunistai užėmė miesto 
salę.

Hamburgo riaušėse 7 poli
ciniai liko užmušti ir 19 poli
cistų sunkiai sužeista ir ma
žiausia 1 I kitų žmonių Liko už
mušta ir 103 sužeista. Deh- 
slieide priemiesty .mušis <atsi- 
naujino'v komunistams pradė
jus šaudyti nuo namų sto
gų.

Kita Hamburgo Ižinia sako, 
kad didelės komunistų spėkos 
apsikasė už 32 mylių nuo mie
sto ir kad kareiviai marguo
ja linkui tų barikadų.

Senatas suspendavo Ūkia- 
homos gubernatorių

Bet teismas neleidžia vice gu
bernatoriui užJimti vietą. Se
natas teis gubernatorių Wal- 
ton.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
sp. 24. — Vakar valstijos se
natas 36 balsais prieš 1 nu
tarė teisti gubernatorių Wal- 
ton sulig atstovų buto išneš
to apkaltinimo prieš gubema-

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- 
giečiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.

šiandie, Spalio 25,
Liuosybės Svet.,

3925 So. Kedzie Avė.
Kviečia KOMITETAS.

torių ir kartu nutarė, kad tę- 
sianties gubernatoriau^ bylos 

nagrinėjimui senate guberna
torius butų suspenduotas, gu
bernatoriaus pareigas eiti pa
vedant vice gubernatoriui.

Gubernatorius tų senato nuo
sprendį priėmė labai šaltai ir 
atsisakė ką-nors pasakyti. Bet
gi šiandie jis atsikreipė į val
stijos distrakto t< ismą ir iš
gavo iš teisino uždraudimą vice 
gubernatoriui užimti guberna
toriaus vietą. Tas uždraudi
mas yra tik laikinis. Išdavi
mas nuolat'i i^o u žd rausimo* 
bus svarstomas teismo ketvir
tadieny. Šituo savo uždraudi
mu vice gubernatoriui užimti 
gubernatoriau^ vietą teisimas 
praktiškai panaikino senato 
siLspendoviimą gubernatoriaus, 

nes valstija negaili (liktfs be 
gubernatoriaus ir todėl Wal- 
ton turės ir toliau eiti guber
natoriaus pareigas.

Senatai^ pranešė augšėnauSlio 
teismo teisėjui Johnson, kad 
senatas dar šiandie nori pra
dėti nagrinėjimą gubernato
riaus bylos ir todėl kvietė tei
sėją pribūti senatai! 3:30 v. po 
piet, kad pirmininkavus sena
tui, kuris tada skaitysis teis
mu.

Atstovų butas gi ir toliau 
svarsto kaltinimus prieš gu
bernatorių. Dabar svarstoma 
kaltinimas, kad gubernatorius 
stengėsi pak Ii ūdyti spalio 2 d. 
balsavimams. Tu eisi balsavi

mus gubernatorius atsisakė 
pripažinti teisėtais; su ta nuo- 
įmone dabinai sutiko ir teisi
mas, kuris uždraudė rinkimų 
tarybai patvirtinti, balsavi
mus.

Kad legalizavus tuos balsa
vimus šiandie atstovų butas 
vienbalsiai nutarė įsakyti rin
kimų tarybai tų balsavimų pa
sekmes patvirtinti.

Atstovų butas šiandie nuta
rė paduoti trečią apkaltinimą 
prieš gubernatorių, bulent, kad 
jis vartojo gubernatoriaus vie
tą asmeniniam pasipinigavi-

inui. Mat gubernatorius pasi
skolino iš tūlo žmogaus $30,- 
000, užstatydamas jam savo 
$48,000 vertės namą.

Didelio triukšmo atstovų bu
te sukėlė atstovo Callahan pa
reikalavimas, kad 'butų išbir
ta kas užmokėjo išlaidas at
stovų buto, narių, kada tie 
bandė susirinkti nepaprastam 
posėdžiu į, kurį gubernatorius 
išvaikė. Ypač reikalaujama iš
tirti ar ne K u Klux Klanas ir 
nicki.'rie Tu Įsos interesai tuos 
atstovų iškaščius padengė. Jo 
reikalavimas po didelio triuk
šmo liko priimtas ir atiduo
tas lyrinėj ibio komisi jai, ku
ri susideda išimtinai iš Ku Klux 
Klano narių ir jų šalininkų.

Gubernatorius taipjau rei
kalauja ištirti ganduts, kad 
daug pinigų sudėta padarymui 
įtakos į legislaturą, Ikad gu
bernatorių apkaltinus. Net ir 
<u Klux Klano viršininkas 

Jovvell sako, kad klaniečiai ga
vo $25,000 ;panaudojimui se
nate, kad im'leisus gubernato
rių.

Daug žuvo Hamburge
HAMBURG, sp. 23. —,14 

policistų liko užmušta ir 108 
sužeisti ir 30 komunistų už
mušta ir 250 sužeista šiandie
niniuose mūšiuose Hamburgo 
gatvėse. Komunistai vis dar 
laikosi užsibarikadavę nieku- 
riose miesto dalyse ir polici
ja laukia prašvisiant, kad tas 
pozicijas šturmavus.

4,000 policistų stovi prieš 
du syk didesnes ir gerai gink
luotas komunistų spėkas.

(Kitos žinios iš Hamburgo 
sako, kad skaičius žuvusiųjų 
yra daug mažesnis).

Socialistai gali pasitraukti 
iš Vokietijos valdžios

Negali dirbti išvien su kleri
kalais ir dešiniosiomis parti
jomis. Strese\manno valdžia 
pultų.

BERLINAS, sp. 24. — Iš iš
tikimų šaltinių patirta, kad so
cialistai neįstengdami dirbti iš
vien su centro ir dešiniosio
mis partijomis rengiasi aplei
sti kabinetą. Komunistai pasi
siūlė susivienyti su socialis
tais, kad padarius stiprų par
lamentinį frontą, tu‘o priver
čiant visas dešiniąsias partijas 
susivienyti. Reichstago nariai 
socialistai suslirinks ryto kad 
nusprendus ką daryti dabarti
niame krizyje.

Socialistai tvirtina, kad val
džia nerodo užtektinos energi
jos prieš Bavariją, kuri pa
skelbė griežčiausį karą socia
listams ir komunistams.

Socialistų pasitraukimas pa
statytų vdldžią keblion padė

tim Nors valdžįh, pagclba na
cionalistų, gal ir gautų pasi
tikėjimo balsą, bet negalėtų 
pravesti diktatūrinių teisių, o 
dabartinei diktatūra užsibaig

tų socialistams pasitraukus iš 
valdžios.

Jeigu socialistai pasitrauks, 
tai Stresepiannas veikiausia 
bus pakviestas sudaryti naują 
kabinetą ir jis vėį pareikalau
tų diktatoriaus teisių. Jeigu 
tai jam nebūtų suteikta, tai 
jis veikiausia paleistų reich
stagą ir tada įvestų vien at- 
galeivių partijų diktatūrą.

Negrai apleidžia pietines 
valstijas.

WASHINGTON, sp. 24. — 
Darbo departamentas apskai

to, kad šiemet iš trylikos Pie
tinių valstijų išvažiavo į Siau
rines valstijas 478,700 negrų.

Separatistai išvyti iš 
Goblenz

Juos išvyta ir iš dviejų kitų 
svarbių Ruhr (miestų. Sepa
ratistai neturi pasisekimo.

LONDONĄ^, (ąp. 24. — Iš 
Berlino pranešama, kad Parei- 
nio separatistai liko išvyti iš 
Coblenz, kurį jie manė pada
ryti savoį sostine. Susirėmime 
9 žmonės liko užmušti.

Separatistai taipjau liko iš
vyti iš -Diresseldorff, kur yra 
vyriausia franeuzų okupacijos 
k va tie ra ir Crefeld.

Apie pustuzinis žmonių liko 
užmušta ir pora desetkų žmo
nių sužeista vokiečiams išve
jant separatistus iš Aix-La- 
Chapelle.

Separatistams nesiseka.
PARYŽIUS, sp. 24. — Pa

lvinio respublika tapo paskelb
ta Coblenz ir paskirta laikinę 
valdžią, bet kaip vienas fran
euzų laikraštis paliepiančiai 
sako, respublikonų niekur ne
simatyti. (Vėliau separatistai 
liko iš Coblenz išvyti).

Separatistams priešinasi ko
munistai ir darbininkai.

Iš kitos pusės, kaip išrodo, 
separatistai pilnai kontroliuo
ja Treves, Bonu ir Ditfisibur- 
gą'

Keli žmones liko užmušti ir 
sužeisti Crefeld, kur separa
tistai tris sykius bandė paimti 
miesto salę, bet kiekvieną kar
tą liko atmušti.

Daugiau separatistų mar
guoja ant Muenchen-Gladbach, 
iš kur jie vakar liko išvyti.

Užėmę DijĮisburgą separatis
tai užėmė fir ’Mualheim, prie 
Reino, priešais Cologne, kur 
stovi Anglijos okupacijos ka
reiviai.

Vokietija prašo ištirimo
Reikalauja ištirti jos nuojiegu- 

nią mokėti kontribuciją.

PARYŽIUS, sp. 24. — Šian
die kontribucijos komisijai li
ko įteikta Vokietijos valdžios 
nota, kurioj Vokietija prašo 
komisiją veikiausiai ištirti Vo
kietijos 'iiuojieguiną mokėti 
kontribuciją.

Nota taipjau prašo komisi
ją leisti Vokietijos valdžios 
atstovams akmeniniai komisi
jai išaiškinti kokių priemonių 
Vokietija jst varosi pagerini
mui savo biudžeto stovio^ ir 
savo pinigų vertės pakėlimui.

CHICAGO. — Frank Cole- 
man, Soo geležinkelio darbi
ninkas, kuris dirbo prie bėgių 
ties S'chiller Park, liko užmuš
tas ant vietos sprogus bombai, 
kurią jis nešiojosi kišenėje. 
Kitas darbininkas gal mirtinai 
liko sužeistas.

Išmainyk 
savo automobilių 

. ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

Šveicarijos 100 frankų ......  $17.84

Kaizeris nepaliauja rupiu; 
tis atgauti sostą

Pas jį lankosi ir jo sūnūs, 
kronprincas.

DOORN, Holandijoj, sp. 24. 
— Kronprincas Fricdrich Wil- 
hclm automobiliu atvyko iš 
savo ištrėmimo vietos pas sa
vo tėvą ex-kaizerį ir tam pa- 
silankymi.ti priduodama dide. 
lės svarbos.

(Gautomis iš įštikijmų šalti
nių žiniomis, kronprinco apsi
lankymas į Doorn turi artimų 
ryšių su sugrįžimu iš Vokie
tijos kaizerio antrosios pačios 
Herminc, kuri atvežusi labai 
svarbių žinių apie monarchis- 
tų ir nacionalistų ( veikimą, 
taipjau apie progas Hohenzol- 
lernams atgauti prarastąjį so
stą. Hermina daug veikia ir 
nuolatos Janjkosi Vokietijoje 
neva savo turto prižiūrėti, bet 
veikiausia susižinoti su monar- 
chistais, vis dar pasitikėdama 
palikti kaizeriene. Taipjau ne
senai lankėsi vienas augštas 
oficierius iš Saksonijos ir vie
nas politikierius iš Municho, 
kurie irgi atgaivino kaizerio 
viltį atgauti sostą.

Svarbu yra ir tai, kad vie
nam Doorn sanįkrovininkuti 
kaizeris įsakė parduoti didelę 
dalį jo rakandų ir brangių 
kaurų, taipjau ir jo drabu- v • zių.

Holandijos valdžia akylai 
seka kaizerio ir jo sunaus vei
kimą ir padidino sargybą prie 
kaizerio pilies. Holandija ne
trukdysianti kaizeriui sugrįšti 
Vokietijon, bet daugiau jo ne. 
beįsileisianti.

Palatinatas perėjo sepa
ratistų pusėn

Paskelbė / autonominė val
stija.

LONDONAS, sp. 24. — Iš 
Berlino pranešama, kad Vo
kietijos 'Pa|lat1inatas tapo pa
sikalbtas autonomine valstija.' 
Sulig proklamacijos, Palatina
tas prisiima savo dalį Vokie
tijos kontribucijų.

(Vokietijos Palatinatas su?- 
sisiekia su teritorija, kurią 
Pareinio separatistai bando at
plėšti nuo Vokietijos. Palati
natas pirmiau buvo Bavarijos 
provincija, dabar jį skiria nuo 
Bavarijos Hcssc-Darmstadt ir 
Badenas. Sostine yra Speyer, 
turi ir keletą kitų ndmažų 
miestų).

20 žmonių užmušta kirvju.

BIRMINGHAM, Ala., sp. 23. 
— Mrs. Frank Romeo yra dvi
dešimti! auka maniako, kuris 
užmušinėja žmones kirviu. Jos 
duktė taipjau gal mirtinai su
žeista. Už kelių valandų po 
žmogžudystės tapo areštuotas 
negras Jim Taylor.

Per pustrečių metų laiko ne
tik 20 žmonių liko užmušta to 
maniako, bet 18 kitų žmonių 
liko sukeista, tik jie pasveiko. 
To žmogžudžio aukomis dau
giausia yra moterys.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 24 dieną, užsienio ni- 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.99
Danijos 100 markių............... $17.43
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų ....................... $4.45
Francijos 100 frankų................ $5.82
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių............... 10c
Norvegijos 100 kronų ................ $15.49
Olandų 1OO Icronų .............................. $38.88
Švedijos 100 kronų .....................  $26.39

‘“<^§^>437  No~252

Kaip komunistai apgau
dinėja darbininkus

Komunistu “tiesa” ir komunistu moralė.
Rašo A. Bernotas, buvęs veiklus komunistų dar

buotojas Lietuvoj.

(žr. vakar, num.)

Nekalto Boreikos apšmiei- 
žimas.

čia tikrasis judošius pabūgo, 
kad aš patekęs Rusijon nepa
kenkčiau jo kailiui ir iš savo 
pusės pradėjo daryt “pastan
gas”.

Toms “pastangoms” daviau 
progą aš pats, nes tūlam drau
gui Amerikoj buvau asmeni
niai parašęs apie netvarką kali
nių šelpimo klausime. Kadangi 
tas draugas stovėjo arti šelpi
mo įstaigų Amerikoje, tai per 
jo pastangas duota vėjo biskį 
Lietuvoj esančioms kalinių šel
pimo įstaigoms, šelpimas tuo- 
jaus apsitvarkė, bet už tai aš 
likau apskųstas Kapsukui už 
kėlimą neramumo kalėjime, 
kuris ir prisiuntė griežtą įsaky
mą “išmest” visus nepatenkin
tus.

Apart kalinių šelpimo klausi
mo dar buvo mano ypatiškas 
susidūrimas su rusų atstovybe 
dėl nežmoniško pasielgimo su 
mano motere; taipgi “nesusi
pratimas“ delei konfiskacijos 
ant mano moteries vardo pri
siųstų 25 dolerių per viršminė- 
tą draugą. Buvo konfiskavę 
čekistai neva iš tos priežasties, 
kad tie pinigai buvę surinkti 
nuo tūlų darbininkų organiza
cijų kalinių šelpimui, nes aiš
kiai .buvo laiške pažymėta nuo 
ko ir kam siųsti pinigai. Tik, 
griežtai man užprotestavus pi
nigai liko sugrąžinti.

Bet aš “loską“ patrotijau 
amžinai. Mat, pasaulyj nėra 
dar tokio komunisto, kuris pri
sipažintų prie klaidos. Tie visi 
mano pasipriešinimai davė pro
gą padaryti mane “negeistinu” 
ir uždaryt kelią į Rusiją.

Gi Kravecas teisme visai pa
keitė taktiką: prisipažino esąs 
komunistu ir “kovotoju” už 
proletariato teises, prisiėmė vi
są darbą ant savęs.

Pakeitimas Kraveco taktikos 
privertė ir mane teisme griež

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desetkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., CRicag-o, III.

tai pakeisti savo taktiką: man 
pasidarė šlykštu sėdėti ant vie
no suolo su panašiu “gynėju”, 
proletariato teisių. Teismui pa
sakiau, kad neesmu jau komu
nistas, dirbau aplinkybių pri
verstas ir tt. Pasekmės tos: 
Kravecas gauna visam amžiui 
kalėjimą, o aš 7^ metų. Tik 
visgi tas “viečnikas” jau šian
dien liuosas, o aš kalėjime.

Tai tokia istorija mano ”ju- 
došystės”, apie kurią apsiputo
ję plusta musų “tikrieji kovo
tojai”.

Beje į mane jie kabinosi delei 
virš minėtų priežasčių, nes aš 
galėjau būti kaip kam su laiku 
pavojingas; bet kaip jie patei
sins savo kad ir šią begėdystę, 
sakydami, jog “K. Balčiūnas ir 
K. Boreika, kaino pardavikai, 
išteisinti.” Juk K. Boreika visai 
pašalinis žmogus, patekęs mu
sų bylon tik už tai, kad kadai- 
sia buvo gyvenęs tame bute, 
kur aš gyvenau. JĮ pateisino, 
nes jokios priekabės prie jo ne
rado. Ir visgi Boreika pardavi- 
kas! Ar tik todėl, kad jis pa
teisintas? Suprantama, kad tii< 
todėl, ir tas tik patvirtina virš 
išdėstytus mano galvojimus, 
jog komunistai spekuliuoja 
žmonių nelaime, kančiomis.

Aukščiau buvau jau nurodęs, 
kad didesnę savo amžiaus dalį 
praleidau bedirbdamas socialis
tinėse organizacijose. Laikotar
pis 1917-1918 metų reikia pri
skirti prie veikimo komunistų 
tarpe, vienok ten buvau įėjęs 
ne dėlto, jog buvau pamėgęs ko

(Tąsa ant 4-to pusi.) >

šiandie — giedra; šalčiau.
Saulė teka 6:13 v., leidžia

si 4:37 v. Mėnuo teka 5:18 
valandą vakare.
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Kas Dedas Lietuvoj
NUSIŠOVĖ.

Skuodas. (L-va) Už 4 kilm. 
nuo Skuodo, ant Latvių sienos 
(Latvijos pusėje), rado nusišo
vusį žmogų. Pasakoja, jog tą 
asmenį matę anksti rytą beei
nantį iš Skuodo stoties Latvi
jos pusėn. Už kelių valandų 
rado jį nusišovusį iš revolverio. 
Dokumentų prie jo, be sieninio 
kalendoriaus dviejų lapų, ne
justa. Išvaizdos — žmogus in
teligentas.

BIRŽŲ STOTIES APIPLĖŠI-

šiais 1923 metais rugsėjo mėn. 
iš 18 į 19 dieną, naktį, išplėštas 
ir išvogtas siaurojo gelžkelio 
Biržų stoties bufetas. Pavogta 
įvairių svaigiųjų gėralų, 400 li
tų vertės, saldainių, baronkų, 
konservų ir kitų valgių 100 litų 
vertės. Tą naktį budėjo stotyje 
iki 2-am traukiniui išeinant pat
sai stoties viršininkas, 
sitraukus ješmenikas 
ra j am budint apie 
nakties pas jį buvo 
konduktorius P. Kaltinamieji 
šiame nusižengime suimti ir per
duoti atatinkamai teismo įstai
gai. (B. Ž.)

Jam pa-

Biržai. — Rugsėjo m. is 2/ į 
28 d., naktį, Biržų milicija suė-

dvaro. Krin- 
s su javais 

rugsėjo m. į 27

Cečio Ožalpamušė 
cino valse., da 
padegimo š. m. 
dieną naktį. D
javais ir joje buvusia garo ku
liama mašina sudegė iki pamatų.

Darbininky gyvenimas
Daustoriai (Vaiguvos vai.), 

čia metinis kumečiams atlygi
nimas- šioks: 60 pud. rugių, 30 
p. miežių, 25 p. avižų, 
kviečių, t p. žiurnių; 2 
2 avi leidžiama laikyti 
ras ir ganiava; pinigais 
tus
malūno 
įstatymų 
kų tarpe

1 p.

pasa- 
55 li- 

metams ir dvaro lėšomis 
išlaidos. Darbas sulig 
neaprėžtas. Darbiniu, 
truksta solidaruTno.

Žemės Ūkio Kursai Kaune 
Pradžios Mokykly Moky

tojams.
Ūkio

Žemes
Kaunas. '— žemės

Draugija, susitarusi su 
Ūkio ir švietimo Ministerijo
mis, surengė Kaune ir Dotnu
voje Žemės Ūkio kursus pra
džios mokyklų mokytojams. 
Kaune buvo priimta 40 asme
nų, bet kursams baigiantis te
liko 37. Lankytojai ypač inte- 

biti- 
pieiti-daržininkyste 

.kooperacija ir sų-
Be šių dalykų dar dč-Į

ir speciali ne

bendroji ir speclalė žemės ūkio 
ekonomika ir teise, pievų ukist 
paukštvninky.itė, gyvulių (ligos 
ir kiti,

Kursų vedėjas — p. Talat 
Kelpša, lektoriai — Špokevi
čius, Itomlenskis, Kundrotas, 
Mulevičius, Vienožinskis, P. 
šalčius, Kuzminskas, Gališaus- 
kas, Ardickas, Tai (jiem s ir kiti J

Visi praktikos darbai atlie-į 
kami A. Feridoje, paprastai iš,, 
ryto, o teorinės paskaitos eina 
po pietų Veterinarijos Inspek
cijos ritmuose.

Teoretinėmis žiniomis pagi
linti buvo daromos ekskursi
jos po Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto pavyzdingus ūkius. Bu
vo aplankyta p. Komaro, Fle- 
dzinskio ir Zubovo dvarai; taip 
pat ir keletas didesnių bei ma
žesnių Klaipėdos krašto ūkių. 
Pažinus šiek tiek savo kraštą, 
svarbu susipažinti ir su sveti
mųjų kultūra, jų 
papročiais ir t.t. 
buvo suruošta ekskursija

išlaidos. ŽemSs ūkio srities 
darbuotojų skaičius padidės ke
liomis dešimtimis.

Nuo rugsėjo 17 d. kursantai 
lanko visas Kauno ir jo apie- 
linkes dirbtuves ir įstaigas no- 
rėdami arčiau įsusipažinti su 
pramone, kooperacija ir t.t.

KuTsininkai, palyginę. Lietu
vos pastangas su kitų kraštų 
darbais, su malonumu pastebi, 
kad ir pas mus nesnaudžiamu, 
o žengiama pirmyn.

Paskaitos Kauno kursuose, 
I paskutiniu laiku bu*na lik po 
! pietų, nes daugiau lektorių yra 
1 valstybinių įstaligų .tarnauto
jai. Tai kuršininkai ir prieš 

I piet turi daug laisvo laiko pa
mokoms ruoši ir ekskursijoms.

Beprotiškas suvaržymas svetitn 
kalbių laikraščių Italijoje.

TRIESTE, sp. 23. — Trie
ste prefektas paskelbė, kad vi
si svetiinkalbiai laikraščiai mie
ste turi išspausdinti greta ver
timus italų kalboj visų žinių, 
straipsnių ir apgarsinimų ir tai 
tokio pat dyd'žio raidėmis, kaip 
ir originalai;. Tie laikraščiai, 
kurie nepildys to įsakymo, bus 
konfiskuojami.

Butų nei jau

suvirsimi
apžiūrėta

gyvenimu, 
Tam reikalui 

Čeko-

buvo 
uk i ai,

2 savaites. Ten 
pavyzdingieji 

kooperatyvai, 
mokyklos, muziejai,mes ūkio

galerijos ir t.t.
Ekskursininkams teko ma

tyti labai aukšta kultūra. Jie 
užsimąstę apie tuos laikus, ka
da Lietuvos ūkis pasieks tokios 
kultūros laipsnio. Teks dar

Prie to darbo yra manoma 
pritraukti tų kursų lankytojus, 
pradžios mokyklos mokytojus. 
Manoma prie mokyklų steigti 
ūkio skyrius ir vaikučius iŠ 
mažens pratinti prie žemės dir
bimo, kooperacijos ir 1.1. Mo
kytojai, stovėdami arčiau liau
dies, galės greičiau suteikti pa
tarimus ūkininkams, organi
zuoti draugijas kooperatyvus.

Daug tikimasi iš tų kursų, 
ir gal būt neveltui bus lektorių 
ir klausytojų vargas, valstybės

/SEVERO5 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

• , .< . ■

ŠI

c
ir reumaTiško uždegimo galima 

pasekmingai išlydy b su

SEVERAS 
GOTHARD0L

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenį šfyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose

Gydytojas (pacientui): — 
Kodėl gi tamsta r.« g-.i i* tų vais- 
ų“ Gerk, tamsta, ii manyk 

kad tai dektinė.
Pacientas: — žinai ką, dak

tare, aš geriau gersiu degtinės 
ir maynsiu, kad geriu vaistus.

nocTRhman
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ

New York-Bremcn
Su nauju gražiu laivu 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

I1"1’1 1 1,1,11
Naujos styprybefi it nervų 

budavotojas
Tiesiog yra stebėtina kaip greitai ta 

nauja gyduolė atbudavoja silpnus, 
nervuotus žmonės atgal į 

sveikatą. Ji atlieka savo 
darbą ir alieka jį 

greitai
Kraujas turi turėti geležįes ir ner

vai fosfortL Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą mokslišką 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, maloni 
ir gera gyduolė kuri sustiprina nervus 
ir priduoda vikrumo, pataiso apetitą, 
sustiprina kraują, nervus ir’visą kū
ną. Ji teikia atšviežinantį miegą, sti
muliuoja inkstus ii* kepenis, reguluoja 
skilvį ir žarnas. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteiks 
jums tiek dauą gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
f garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
us neužganėdins. Žiūrėkite garanti

ją ant pakelio. Rekomenduojama, 
garantuojama ir parduodama pas vi
sus aptiekorius.

Permaina gyvenime 
pamesti nesmagumus

Moterims kurios pasitiki 
Lydya E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Greenville, Pa. — “Aš vartojau jū
sų gyduoles kritingame padėjime ma

no gyvenimo ir 
jos pagelbėjo man 
puikiausiai. Aš gu
lėjau lovoje ir sir
gau kuomet pradė
jau jas vartoti ir 
svėriau tada tik 
95 svarus. Aš tu
rėjau didelį užde
gimą odos ir buvau 
labai nervuota ir 
silpna, viskas man 
rodėsi juoda ir ne
galėjau nieko ma- 
sėdžiu ir verkiu ir
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NOR®9A^I
PIRKTI, PARBGSTI AR MAT-f 
NYTI VISADZZ <
FC. TAS JUMS BUS į

ANT NAVDOS. f

S. L. FftUlON AS CO.

809 W. 351h St., »<sgo
Tel. Boulevard 0611 Sf

PADAROM PIRKIMO 13 PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam. [Smigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Gėrekis Pain-Espcllerlo Trynimu
Nelauk lipri to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po' sunkinu dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimiĮ !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. PamOginkit 
P»in-Expelleriu išsitrinti skaudama< \ irtas.

_ Ifivcngkite skaudamų pečių ir diegian
čią sąnarių. Pain-Expolleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

i

(onsumers (ompany

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namy Materijolas

65 skyriai visoje Cįiipfigpje. Pasižiūrėkite j telefonų knygų ku- 
’•> ris yra arti jūsų namų.

^.mers1

Fred W. Upham, Prezidentas 
Generalis Ofisas 111 W. Washington St. 

Telefonas Franklin 6400■ i ■
Musų skyrius, 3808 So. VVestern Avė. yra pasirengęs 

patarnauti jums.
Charles Barwood, Manageris. Telefonas Lafayette5935.

Jei yra paranku, ateikit asmeniškai dėl pažinties.

T

Sutaupyki! Pinigų ant Anglių
Paukščiai ir Oro Žinovai Pranašauja Ankstybą Žiemą 

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

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

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

l- ......  , .... r ■ - >
White Star Line

R A LT IJ OSA M ERIKOS
U LINIJA 9Broadvay, NevYrk,NY L>

SuŽneI LIETUVA.
PER HAMBURGĄ,P1L1A\Ą

linimentas

A»/zV/l JO IR 60 CENTAI.

Kloliskiie pat> dptieląoribs

W. F. SEVERĄ CO.
GEDA n HAPIDS, IOWA

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TREČIA K LESA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
SS. LITUANIA ...................... ...........  Nov. 7
S’.S. POLONIA ........................  November 14

TREČIOS KLESOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viMbdca 
patarnauju kuogeriausiai'

M. Yuška
3223 VV. 38th St., Chicago, 31.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
’ THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

tyti. Aš būdavo 
nežinojau, kodėl aš verkiu. N[uo to 
laiko kaip aš pradėjau vartoti Lydia 
E. Pinkhan/s Vegetable Compounc., as 
jaučiuosi jaunesnė r.sgu buvau de
šimts metų Nugai ir visi mano drau
gai sako, kad išrodau jaunesnė ačiū 
rik Vegetable Compound. Aš dabar 
dirbu visą savo namų darbą ir ma-

Šeimyna dabar susideda iš septy- 
lių. Aš mielai atsakysiu kiekvienai 
nolerei kuri rašys man kas link mano 
dgos’.’. — Mrs. John Myers, 55 Union 
St., Greenville, Pa.,

Daug panašių laiškų j šį yra at
spausdinta kurie liudija gerumą Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Jie yra teisingi savo išsireiškimuose 
moterų kurios pasako ištikro ką jos 
mano apie vartojimą Šių gerai žino
mų gyduolių.

Daug sykių jos pasako savo laiš
kuose, kad jos visuomet yra pasiren
gusios atsakyti ir kitoms moterims 
kurios parašys joms. Tai yro noras 
pagelbėti ir kitoms moterims.

Mrs.A MiGHNIEVlGZ-VIŪIKIENi
AKUŠERKA

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

/■" ................ ■Il—<

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.. Egzaminuoja Abstraktus ! 
ir padirba visokius Dokumentus, * 
perkant arba parduodant lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.
.........................

N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
rič. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line Su 
White Star Linę Sykiu

N. Y. — PlytnoutH — SOiithampton — 
Cherbourg —> Hamburg 

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera keliohė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

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

127 So. S’t«te St., Chicago, III.

f

NKW YORK. PLYMOUTH 
HAVKE-PAKIS

FRANCE ....... Oct. 31, Dec. 5
LAFAYETTE ........  Nov. 10
PARIS ...... * Nov. 14', Dec. 12
LA 8AVOIE Nov. 24, Dec. 22

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUK

Raiykite dėl iingeidžio* apraiomoa 
knyffutėa Juaą vietiniui arentai arba i 
didjjj ofisą 10 State Street New York.

Tel. Yards 111®
Baigusi akušer 
jos kolegiją; i 
gai praktakav. 
si Pennsylvan 
jos li^onbučiui 
se. Sąžiniškai pi. 
tarnauja, viso 
kiose ligose priei 
gimdymą, laik 
gimdymo Ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims i) 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pageibą.

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

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

Pirk HELMARŲ skrynutę šiądien ir 
suteik pats dėl savęs tikrą smagumą, 
kokį gali duoti Jums tik 100% tyro 
Turkiško tabako cigaretai.

AMERIKOS DIDŽIAUSIA
X VERTYBE CIGARĖTUOSE

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Narnoj Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS ” 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 580
Tol. Central 6390

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

—

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

1311 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St, 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
į ■ n ■ i . ...........  « *

J. P. WAITCHES
LAWYKR Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tek: Pullman 6377.

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 pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio malerijolo kokio jų* 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių. /
Visi styliai, spalvos ir mierofe.
Siutai ir overkautai 
ir aųgšČiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augšciau $8.50

S.' GORDON, i
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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L S. S. ŽINIOS
Of icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Spalio 25, 1923. Eilinis No. 29
Kad padarius šį Skyrių gyva, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

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

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

Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Woo<l St.
J. .J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

tija mokina savo narius būti 
politiniais vadais. Kai ateis va
landa, kad valdžia turės pe
reiti į Nepriklausomos Darbo 
Partijos rankas, jai/ jie bus vi
sai prisirengę paimti valdžią į 
savo rankas.

Tokia yra trumpa istorija 
politinio Anglijos darbininkų 
brendimo. Jų darbas yra pa
moka kitų šalių darbininkams.

—A.ž.

ka, turės pakelti į 5000 litų 
($500) pabaudos. Sutmokėjus 
tokią didėlę pabaudą, laikraštis 
nebepajėgs toliau eiti. Lietu
vos darbininkams gresia pavo
jus pasilikti be savojo laikraš
čio, 
ša i

Žinoma, iš to musų prie- 
tik pasidžiaugtų.

Iš Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos gyvenimo

barkoĮ valšč. kuopos. Ji įsikū
rė pereitais metais ir gana pla
čiai veikia. Paskutinysis kuo
pos susirinkimas įvyko 5 lie
pos. Tame susirinkime buvo 
pašalinta 7 nariai už nclanky- 
mą susirinkimų (ir ■nemokėji
mą nario mokesčio. Tan skai
čiui! įeina ir kuopos sekreto
rius, kuris pašalinta kaipo ne- 
di^iplinuotąs partijos narys. 
Vieton jo išrinktas drg. J. Lek- 
šaitis. Apsivalius kuopoje pa
liko 35 nariai.

Kybartai. R u gp i ličio 19

organizacijos eilinis mėnesinis 
susirinkimas. Priimti 3 nauji 
nariai. Kandiadtais palikta 4. 
Ruošiamas knygynas. Pradžiai 
jau4 gauta iš C. Komiteto 25 
puikios aptaisytos knygos (pa
aukotos Amerikos 

Centro
diniu gų) .' 

Komitetas

Du suvažiavimai
Busimas iL. S.-D. P.

Suvažiavianas.

(“Socialdemokrato” žinios)

Tel. B U’d. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South
Halsted St.

Susirinkimas, apsvarstęs lė
šų klausimą, pavedė komite
tui kuogereičiausiai surinkti 
nario mokesnį ir tuč tuojau 
pasiųsti Centro Komitetui pri
valomą nuošimtį. Svarstyta 
laikraščio platinimo klausimas. 
Po debatų šis klausimas atidė
tas kitam susirinkimiri, kad 
kuopos komitetas galėtų pa
rengti projektą. Aptaria dar 
keletas smulkesnių klausimų.

Tirkšliai (Maž. ap.) Rugsėjo 
16 d. įsikūrė s. d. kuopa. Kol 
kas joje dalyvauja tik 6 drau
gai, bet reikia tikėtis, kad or
ganizacija netrukus apims 
są valsčių.

1905 m., pirmosios Rusų 
volii/cijos laikais Tirkšlių s 
organizacija buvo viena l.. 
ling'iausių ir veikiausių revo
liucinių būrelių.

Šakiai. Šakių miesto ir vai. 
i valdyba 
š. m. su- 
ir prijau- 
Susirinki-

neskaitlin-
fnc hnvn, Pasitikėtiną firmą. iaS OlIVO | jnu 50 metų. Mes

Mes manome, kad Amerikos 
draugų auka paskatys mus 
įsteigti didelį knygyną iš gerų 
darbininkams
gų. Susirinkimas 
ganpzacijos komitetą 
knygoms spintą 
šiam reikalui

litų. Organizacija 
Centro 
iki

DR, HERZMAN -MBiržai. Rugsėjo 10 d. įvyko 
vietos L. S. D. P. organizacijos 
narių susirinkimas. Biržų 
qrg. skaitoma 15 narių, bet 
nei nario mokesčio, nei stoja
mojo inokesčio nieks narių 
dar nėra sumokėjęs. Visos iš
laidos iki šiol buvo padengia
mos savanorių aukomis. Susi
rinkimas apsvarstė organizaci
jos padėtį ir jos artimiausius 
darbus ir nutarė: eiliniai org. 
susirinkimai turi būt šaukia
mi kas mėnuo, pirmą mėnesio 
nedėldienį; narių 'mokesčiai 
privalo būti tuojau surinkti; 
organizadi jos komitetas turi 
užmegsti platesnių ryšių su 
darbininkais ir įkurti soc. dem. 
kliubą. Iš Partijos darbuotės 
išklausyta pranešimas K. Bie
linio. Bi/vo debatų Interna
cionalo ir taktikos klausimais.

Biržiečiai stovi plačiam dar
bo lauke. Reikia jis dirbti su
sitelkus savo tarpe ir ųžmez 
gus gyvų ryšių su apskrities 
organizacija ir Partijos Centru.

Mažeikiai. Rugsėjo 16 d. Ma
žeikiuose įvyko S.-D. Partijos 
organizacijų apskrities konfe
rencija. Joje dalyvavo šių or
ganizacijų atstovai: Viekšnių, 
Kapėnų, Mažeikių gclžkelio ir 
miesto 
žefikių
centro kolnf crencj j o n 
drg. K. Bielinis ir J. Plečkai
tis. Sprendžiamuoju balsu* da
lyvavo 16 atstovų ir tiek pat 
buvo svečių-prijaučiančiųjų.

Koniferenciija apsvarstę visą 
eilę klausimų ir praėjo labai 
gyvai.

Skirsnemunė (Raseinių ap.). 
Čia yra būstinė L. S. 1). Jur-

tinkamfų kny- 
įgaliojo or- 

nupirkti 
ir paskyrė

išleisti iki 100 
užsimokėjo 

Komitetui nuošimčius 
ri/gpiučio 1 d. (50 litų).

Pranešimas
LSS. 4-TOS KUOPOS 

MITINGAS.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4138

Chicago. — LSS. 4-tos kuo
pos narių susirinkimas bus lai
komas ateinantį antradienį, 
spalių 30, Raymond Chapel sa
lėj, 816 W. 31st St. Mitingas 
bus atidarytas lygiai 8 vai. vak., 
deltogi nariai kviečiami nesi- 

i, — būti salėj kaip pri- 
*d< ra.—Sekretorius.

Telefonai j

Lietuvos Soc. Dem. Partijos 
metinis suvažiavimas įvyks šį
met Kaune gruodžio 28—29 
dienomis. Suvažiavimo dienot- 

| varkė Partijos Centro Komi
teto jau nustatyta ir bus grei
tu laiku paskelbta organizaci
jų žiniai.

Dienotvarkėje įkeltieji kkn/- 
siimai liečia daudiauslia parti-

, , . r 11**1 iii jos plastikos darbų klauši-biau rūpintųs darbininkų kla-1* butcnt; profcsinių SQ. 
sės rei a ais. jungų uždavinius, jų organiza-

Sekamais metais (1900) to- ciją if santikills su S.-D. parti- 
kia konferencija tapo sušauk-1 ja. darbininkų jaunuome- 
ta Londone ir liko įslinktas I -s organizavimą; 3) darbi- 
laikinas “darbininkų atstovų ninkų koperacija; 4) partines 
komitetas”, l ik po penkių ine-Į Į.įteratUrOS, finansų; 5) savi
tų tos organizacijos gy\a\hnoI vaĮ(|y})ių rinkimų; 6) partijos 
ji liko pavadinta Nepriklauso-1 sįaįu+įo pakeitimo; 7) Inter- 
ma Darbo Partija. I nacionalo ir kitus klausimus.

Pirmutinis darbas nai/josl Suvažiavimo paruošiamasis 
partijos buvo sunkus. Išpra-1 darbas jau yra prasidėjęs. Ka
džių ji susidėjo iš 400,000 na-1 daugi partijos darbas pasta- 
rių. Balsavimuose ji gavo! moju laiku sparčiai vystosi, 
63,000 balsų. Išrinko savo du I musų draugai laukia iš suva- 
atstovu. Bet tos menkos pa-|žiavimo daugelio klausimų aiš- 
sekmes nesustabdė nuo pra-|kaus išrišimo, kad galima bu
dėto darbo vadus tos organi-|tų be klinčių tęsti darbas ir 
zacijos. Jie tęsė toliau politinį! jis vystyti, 
ir apšvietos darbą tarpe dar- v. , „. ... . . r i - i • • I “žiežirbos” suvažiavimas,bimnkų. Ir kiekvienais mc-|
tais partija vis didėjo ir didė-1 Lietuvos Soci'aldie.mokratinės 
jo. I Darbininkų Jaunuomenes “Žie-

įPirmutiniais ^dvejais metais! žirbos” Sąjungos suvažiavi- 
prie partijos prisidėjo įvairių Į mas įvyks gruodžio 30 d. š. 
darbininkų organizacijų dari m. Tai bus pirmasai “Žiežir- 
400,000; 1907 m. jai/ turėjo gos" suvaž'iayiinas; jame bus 
1,500,000 narių, 1911 — 2,000,-Į ilgesniam laikų1! nustatyta Są- 
0(M) narių, 
narių, 
rių.

1922 
Partija 
(vieną 
suotojų) ir išrinko 142 atsto-|l<u 
vu į parlamentą (bonse of j Pirmasai

Darbo Į “žiežirbos” laikraštis buvo pa- 
Anglijos darbiniu-1 Partija dabar turi daugiau sa-Į tekęs teisman, dėl menko daik- 

apskundė administracija, 
teisėjas “žiež.” išteisino, 
priežasties dūlei Lietuvos 

stipriausia partija šalyje ir| jaunimas penkis menesius ne- 
Musų 

Jeigu dabartinis| jaunimas šįmet bando leisti 
lėšo- 

kad Anglijos DarboĮniis; sunkiai jiems tai vyksta, 
kas vargais negalais 

’aipgi gali-1 vyiksta. žiežirbininkai su di- 
sekamuose | dele atyda seka Chięagos Soc. 

Anglijos Darbo! Jaunuomenes Lygos veikimą, 
didžiumą balsų | ----------- -----

Pabaigoje pereito šimtmečio! ir tuo budu, valdžia pateks į| MlISŲ Spaudos Vargai, 
partija padarė savoj Darbo Partijos kontrolę.

Anglija bus valdoma darbi- 
Įsivaizduokit ką 

darbininkams, — 
Liberalui tik Anglijos darbininkams, 

Jie nctu-|ir darbininkams visame 
partijos | šaulyje, 

nežinojo 
reikalus;

Anglijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija

Iki pat pereito šimtmečio pa
baigai Anglijos darbininkai 
netiiTėjo savo politines organi
zacijos. Jie nežinojo, kad jų 
gyvulimas namie ir dirbtuvėj 
labai daug priklauso nuo poli
tikos. Jie negalėjo suprasti, 
kad liberališki darbininkų įs
tatymai gali padidinti jų algas; 
sutrumpinti darbo valandas; 
suteikti didesnį apsaugojimą 
nuo ligų. Taipgi, kad jie gali 
turėti sveikesniiks ir geresnius 
nanii.S; kad jie gali turėti di
desnį apsisaugojimą nuo ne
darbo; gali gauti pašelpą ligo
je ir senatvėje; gali suteikti 
geresnį ajišvietimą savo vai-

Jie nesuprato,* kad žmonės 
sėdintieji ir legislaturoje turi 
labai didelės reikšmės visos ša. 

sutvarkyinc. 
darbininkai 

klasės atsto- 
kad tie at-

lies gyvenime ir 
Nesuprato, kad 
gali išrinkti savo

stovai gali turėti
mes į valdžią. Ir galų gale, — 
paimti valdžią j savo rankas.

Meti; metais konservatoriai
Angli-| commons).ir

re-
s. d. ., .. i vėluoti skait- L.

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

Tirkšlių, Židikų ir Ma- 
^iežirbos” atstovai. Iš 

(atvyko

platforma (progra- 
statutas ir išrišti opes- 
jaunimo organizavimo

1915 — 3,000,000 jungos 
1918 _ 4,000,000 na- mas), 

nieji 
m. Anglijos Darbo Į klausimai, 
gavo 4,350,000 balsų Soc. dem. jaunimo sąjungos 

trešdalį visų šalies bal-1 laikraštis “žiežirba” greitu lai- 
išeis antruoju numeriu, 

jau išėjo iš spaudos.

ri/gpiučio 12 dieną 
šaukė kuopos narių 
čiančių susirinkimą, 
mas nors buvo ir 
gas, bet vis tik šis
pakalbėta ir pasitarta; perskai-’ 
tyta gauti iš C. K-to raštai 
bei apilnkraščiai ir užsimokė
ta mėnesinis mokestis.

$15 _Kryptok_ Akiniai, $8
Išpardavi- 
mas 
savaitę

Tie žinomi nkiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite 1 seną 

t-. fcurj tarnauja publikai
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šefitas augštas Iteliance Building

32 N. Slate St. kampas Washington St. 
Valandos »iuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant subatas.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Ofiso Telefonas IYI> TT Ą RROAR Busto Telefonas 
Central 4104 XI, A, DlVUAU Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

vis balsuodavo tai ifž vie-|vo atstovų parlamente negu! to jį 
tai už antrą partiją, —Ludėjus daiktai! abidvi libcra-lbet 
kaip Amerikos darbiniu-! lų partijas. Ji yra dabar ant-|šitos 

daro, — balsuoja arba už Į ra 
demokratų arba už repiibliko-1 yra pripažinta kaipo opozici-1 turėjo savo laikraščio, 
nų partiją. Kuomet darbiniu-įjos partija.
kų reikalai pasidarydavo la-| kabinetas pultų, labai galimas | “žiežirbą” tik savomis 
biau suvaržyti, tai jie glaus-1 dalykas, 
davosi prie liberalų partijos.! Partija butų pakviesta sudary-1 bet kol 
Taip kaip Amerikoje labai daž-1 ti naują kabinetą.
nai darbininkių ieško savoj mas dalykas, 
“draugų” demokratų partijoj rinkimuose

kai
ną, 
taip

liberalų 
pirmutinį bandymą — pasta
te į savo partijos sufrašą porą įninku J 
organizuotų darbininkų. Jie| reiškia 
buvo žinomi kaipo 
Darbininkų Atstovai, 
rėjo savo politinės 
programoj jie tikrai 
kaip ginti darbininkų 
jie buvo kontrofliojami libera-jso ir politinio idealizmo.

Amerikos spaudoje jau bu
tai | vo tilpę žinių apie spaustuvės 
ne I “Raidės” uždarymą. Įvairių 

bet I pastangų daryta ir spaustuvės 
pa-Į uždarymas tapo atšauktas. L.

I S.-D. P. ortganas “Socialde- 
Anglijos Nep. Darbo Parti-1 mokratas” patalpino trumpą 

ja yra partija socialio progre-l žinutę apie spaustuves uždary- 
To-1 ino neteisėtumą. Už tą starips- 

lų partijos politikos. Taip kaipĮdel ir geriausi šalies piliečiai Į nelį Kauno Komendantas nu- 
Amerikoje su unijos korta iš
rinktas atstovas į 
Jie politikoje nieko

Per daugelį metų 
rai kaip Kier Hardie ir kiti sol ja. Tai didžiausia darbininkų| kairiojo 
c.ialistai sakydavo, kad darbi-1 apsisšvietimo < _ _ _
ninkai turi organizuoti sąvokoje šalyje. Ji savo eilėse turi I rato”. Valdžia reikalauja 
nepriklausomą politinę darbi-1 gabiausius šalies piliečius, ku-| pradžlios laikraščio leidimo, t. 
ninku partiją. Ir jie visuomet I rie atsidėję studijuoja svar-|y. nuO 1919 metų žymimo 
bi/vo kuosmarkiausiai kriti-1 bius socialinius klausimus, ku-Į (gerbimo} mokesčio užinokė- 
kuojami už tai. Konservaty-Jrie paliečia netik pačią Angliją,! jimo nuo kiekvieno prentfmo
viški darbininkai sakydavo,]bet ir visą pasaulį, z I ratoriaus (skaitytojo) irap-
kad negalima to padaryti. Į Anglijos darbininkai politi-Į mokėti kiekvieną kvitą tuo pa-

Galų gale ledas buvo pra-lniai yra laisvi. Jie jai/nusto- čiu mokesčiu, išduoda skaity- 
rnuštas. 1899 metais Anglijos!jo sekti savo partijos vadus; tojams už priimtus iš jų pre- 
Profesinių Unijų Kongresas [jie taipgi nustoja žiūrėti į par-1 numeratos pinigus. Šitų mo- 
priėmč rezoliuciją 
sušaukta konferencija 
ainių sąjungų, socialistų 
jos, kooperatyvų ir kitų 
ninku organizacijų, kad 
dus budus ir pasiimtus 
lamentą (house of commons) Į natvėje ir laike nedarbo, 
geresnius atstovus, kurie la-| ' _

ateina jai pagclbon. Anglijos! baudė “SociaUdcmokratif’ 
kongresą. I Nepr. Darbo Partija yra netik hitų pabaudos, 
nereiškė. I politinė organizacija, bet iri Pastaromis dienomis 
tokie vy-J galinga apšvietos organizaci-l džios atstovai padarė revizijas 

> sparno laikraščiuose, 
organizacija vi-1 neaplenkdami it “Soclaldemok- 

nuo

500

val

Kongresas f jie taipgi nustoja žiūrėti į par-1 numeratos pinigus.
kad butų Į laimentąi,' (kaip į (koįk.į dšgany- kesčių, kurių net rusų laikais 

profe-lmą ir prašyti išmaldų. Jie jau Į nereikalauta, “So^alidemokra- 
parti-lyra pasiekę didelio politinio Į tiri” teks sumokėti į 4500 litų, 
darbi-1 pribrendimo. Jie jau turi sa-1 skaitant ir pabaudą ūžto mo- 
sura-lvyjc pilną politinį stiprumą. I kesčio nesumokėjhną savo lai- 

į par. Į Darbininkai turi pensiją se-lku.
Tokiu budu musų spauda, 

Nepriklausomoji Darbo Par- kuri ir be to savęs neapsimo.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. GERYS
(Cherry) / 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką 
4454 So. Westem Avė.

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakar*.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

< DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos '

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. A. MONTVID
/

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephone Central 8066 

1 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 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St„
CHICAGO, ILL.

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

Optometrlat
T«L Boulevard
4649 S. Auhland Avė
Kampa* 47-to* gal.

2-ro* lubob*

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 
Valandas pagal sutarti

Office Hours: 10 iki 12 pietį 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

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

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III. |

. .......... —. ii. i ■/

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 I 
■ ■■■■-.......................... „>

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8815 So«th Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfax 5571 
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
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.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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Vokietijos separa
tistų nepasisekimas

Pereitą sekmadienį belgų 
okupuotoje Pareinės krašto 
dalyje tapo paskelbta “ne
priklausoma respublika”; už' 
vakar jau ji buvo nuversta. 
Kaip tik belgų kariuomenė 
paliovė savo ginklais remti 
tuos elementus, kurie norė
jo atplėšti Reinlandą nuo 
Vokietijos, tai vokiečių poli
cija atėjo ir išvaikė juos. Pa
reinės gyventojuose atsisky
rimo nuo Vokietijos šalinin
kai (separatistai), matyt, 
nerado jokio pritarimo.

Francijos Poincarė, žino
ma, norėtų, kad Vokietija 
suskiltų į šmotus. Jisai rėmė 
Reinlando separatistus kiek 
galėdamas. Bet dabar jisai 
gavo įsitikint, kad tą skaldy
mo darbą patys vokiečiai ne
nori atlikti. Kad ir be galo 
suvarginta, vokiečių tauta 
visgi laikosi daikte ir sėk
mingai atremia tuos išdavi
kiškus gaivalus, kurie parsi
duoda už pinigus francu- 
zams.

Francijos valdžiai dabar 
teks arba pačiai pavartoti 
jėgą, kad sudraskius Vokie
tiją, arba atsižadėti šito 
tikslo. Bet ką tuomet ji bus 
laimėjusi savo “didele per
gale” Ruhro srityje?

Dolerių ir čekių iš 
laiškų vogimas.

A. Bernoto straipsnyje, 
kurio antroji dalis išspaus
dinta šiame “Naujienų” nu
meryje, yra paduota visa li
tanija “didvyriškų” darbų, 
kuriais pasižymėjo Lietuvos 
komunistų vadai. Viena šitų 
“didvyrybių” buvusi tokia:

“1921 m. suimta šaika 
gaudytojų iš laiškų dole
rių, čekių ir 1.1. Toji šaika 
buvo globoj C. K. narių, 
gaudavo pasus ir kitką 
reikalingą tiems tiks
lams.”
Puikus atsižymėjimas — 

ar ne?
Amerikos spaudoje buvo 

daug kartų rašyta, kad daž
nai pražūva doleriai, ku
riuos amerikiečiai siunčia

savo giminėms į Lietuvą, 
įdėję į laiškus. Garsiausia 
už visus tečiaus šaukė ko
munistiniai laikraščiai, nes 
tas pinigų žuvimas iš laiškų 
buvo jiems labai geras argu
mentas parodyti, kokia neti
kus yra “buržuazinė” Lietu
vos tvarka.

O dabar išeina aikštėn, 
kad tą biaurų darbą dirbo 
kaip tik patys komunistai. 
Ir tai po paties jų centro 
komiteto priežiūra!

Tai mat ko jie išmoko, be- 
agentaudami Maskvai.

BEGĖDIŠKI MELAGIAI.

Komunistinės “darbininkų par
tijos, organe, “The Worker”, 
pereitą šeštadienį tapo įdėta pir
mam puslapyje žinia apie su
stabdymą komunistų prakalbų 
ir suareštavimą trijų kalbėtojų

Engdahl’o, Camardos ir Gior- 
dano — Chicagos priemiestyje, 
Cicero, III.

Ant tos žinios uždėta šitoks 
antgalvis: “Socialist Policeman 
stops anti-Fascisti meeting in 
Cicero, UI. (Socialistas policistas 
sustabdė prieš-fašistinį susirin
kimą Ciceroje, 1'11.)” Paskui sa
koma :

“ ‘Pašaukite vežimą’, buvo 
įsakymas, kurį davė lietuvis 
policistas, Socialistų Partijos 
narys, vienam italų detekti- 
vui, ir entuziastingas prieš- 
fašistinis masinis mitingas 
Ciceroje,.... tapo suardytas....”
Kiekvienas Ciceros gyvento

jas žino, kad Ciceroje joks lie
tuvis socialistas nėra ir nebuvo 
policmanu. To Chicagos prie
miesčio policija ne tik neturi 
nieko bendra su socialistais, bet 
yra pasižymėjusi, kaipo labai 
nepalanki socialistiniam arba by 
kokiam radikaliam judėjimui. Ji 
daug kartų yra sutrukdžiusi ar
ba sustabdžiusi lietuvių socialis
tų ir laisvamanių prakalbas.

Vienok oficialis komunistų 
organas nesidrovi skelbti tokį 
kvailą išmislą savo špaltose. No
ras apjuodinti socialistus pas 
juos neturi jokių ribų.

ŽIOPLO DARBO VAISIAI.

Brooklyno “NeLaisvč” dejuo
ja, kad kietųjų anglių srityse 
Pennsy'lvanijos valstijoje susto
jo visas lietuvių darbininkų ju
dėjimas. Sako:

“Kietųjų anglių srityse apie 
Shenandoah ir MinerSville, 
Pa., kadaise buvo stiprus lie
tuvių darbininkų judėjimas. 
Šioj apielinkėj radosi apie tu
zinas senosios socialistų są
jungos kuopų, tiek pat A.L. 
D.L.D. ir L.M.P.S. kuopų. Į 
parengimus žmonių prisirink
davo tiek, kad kartais svetai
nėse ir vietų nebūdavo. Prog
resyvių organizacijų rajonai 
rengdavo išvažiavimus, į ku
riuos suvažiuodavo žmonių iš 
visų apielinkių. Suvažiavi
muose išparduodavo literatū
ros už kelis desėtkus dolerių. 
O kur lokaliai parengimai? 
Kur tie šauksmai, kad ateitis 
bus musų?
“Dabai’ visur tyla. Pakalbėk 

su kuo nors, tai tik liūdnai 
prisimins apie garsiąją ir ne
tolimą praeitį.

“Kas atsitiko? Keno naudai 
viskas dabar eina? O gal dar
bininkų judėjimui iš to svei
kiau ?”

Tam pačiam laikraštyje kitas 
straipsnis stengiasi surasti prie
žastį, kodėl visur organizacijose 
reiškiasi didelė apatija, nenoras 
veiktį. Straipsnio autorius klau
sia, ar tai yra “nupuolęs ūpas 
ar tinginystė”, štai, girdi, ką ji
sai pastebėjęs:

“Dalyvaujant įvairiuose su
sirinkimuose bei konferencijo

se, kuomet Ireika'linga draugų, 
kad apsiimtų tam tikras' or
ganizacijos pareigas atlikti, 
tai girdi draugus nusiskun- 
džiant, kad nupuolęs ūpas ir 
todėl jokio organizacinio dar
bo neapsiima atlikti.”
Tai ve ko susilaukė komunis

tai po keleto metų smarkiausios 
agitacijos ir šukavimų apie “pa
saulio revoliuciją”. Ūpas nupuo
lė, veikti nebėra kam, o dauge
lyje vietų, kur pirma buvo daug 
organizacijų ir gyvas judėjimas, 
dabar viskas apmirė.

O kas bus dar už metų, kitų ?
Šiandie komunistų agitatoriai 

dar gauna pašalpą iš Maskvos, ir 
jeigu ne iš pasišventimo, tai 
bent už pinigą dirba. Bet kuo
met Rusijos bolševikai pamatys, 
kad Amerikoje nėra jokios vil
ties patraukti bent kiek žymes
nę dalį darbininkų savo pusėn ir 
kuomet jie paliaus dalinę “sand
vičius” dabartiniems savo agen
tams, — kas tuomet pasiliks nuo 
to viso triukšmingo komunistų 
judėjimo?

Skaldymas darbininkų organi
zacijų, šukavimas apie “r-r-re 
voliuciją” ir žaidimas minių 
upu, pasirodo, neduoda jokių pa
stovių rezultatų. Tik nervus 
žmonių suerzina ir paskui pa
gimdo juose apatiją.

PRITRUKO SAVŲ ŠMEIŽTŲ.

Chicagos klioštoriaus laikraš
tis, matyt, jau nebesugeba pra
simanyti naujų šmeižtų apie 
“Naujienas”, tai perspausdina 
visokius pliauškalus iš kokio tai 
šlamštelio, kurio jisai net vardo 
nepaduoda. Tegu sau “tiešijasi ! 
Rimti žmonės jau senai nepaiso 
tų ambrljimų; o tiems elemen
tams, kurie semia iš jų savo 
“dvasišką peną”, mes niekuo
met nesistengėme įtikti.

Kaip komunistai apgau- 
dineėja darbininkus

(Seka nuo 1 pusi.) 

munizmą, o dėlto, kad tas laikas 
tai buvo revoliucinio pakilimo 
laikas. Ir nors dirbau tarpe 
komunistų, bet niekuomet ne
buvau įėjęs į jokį konfliktą su 
Petrapily j buvusiais socialde
mokratais, nes maniau visai 
tuščiu ginei j imąsi delei neku
riu teoretinių skirtumiį, kuo
met praktikos gyvenimas virte 
virė. Antra vertus, tosios du
mblynas, kuri dabar atsivėrė 
komunistinėj ideologijoj, tuo
met nebuvo žymu, arba bent aš 
nepermačiau. Dabar, ačiū Lie
tuvos komunistukams ir jų dar 
bams, buvau priverstas kritiš
kiau peržiūrėti ir perkainuot 
tas “brangenybes.”

Dolerių ir čekių vagys 
C. K-e.

Nors kasžin-kaip butų puikios 
teorijos, jos visuomet priklau
sys nuo vykintojų: jeigu vykin
tojai tik liežuviu plepa, o ran
komis graibsto apie kišenius,— 
negali būt nei kalbos apie pui
kių teorijų įvykinimą. Tie visi 
žmoneliai, kurie save vadina 
“tikraisiais kovotojais” ir kurie 
taip plusta ant jiems netinka
mų srovių ar ypatų — visi yra 
apsitepę šio pasaulio “marnas- 
timis”. žemiaus pridėta “lita
nija” pati savaime kalba. Visi 
paliestieji asmens ir šiandien 
“tebedirba”, bet jokis doras 
žmogus negali su jais sėdėti 
ant vieno suolo, štai faktai:

1) 1920 metais Panevėžio 
Raikomo narys R., buvo sykiu 
ir plėšikų bandos narys, suteik
davo jiems ginklus, dalyvavo 
užmušime keliato asmenų, po 
teismo rodos Rusijon išvežtas.

2) Aukščiaus minėtas Krave- 
cas, būdamas aktyviu partijos 
nariu sykiu buvo ir juodosios 
biržos agentu, visuomet keisda
vo “nikolajęvkas” į auksinus. 
1921 m. pabaigoj jam įduota 
buvo iškeist 1,000,000 rublių, 
kurių kursas juodojoj biržoj 
tuo laiku buvo 17 skatikų. Kra- 
vecas gi pranešė, kad kursas 
14 skatikų ir jis patarė palaukt 
rytdienos. Ant rytojaus pra

nešė, kad kursas nupuolęs iki 
13 skatikų. Kadangi “lėšos” 
buvo reikalingos, tai įsakyta 
keist nors ir po 13 skatikų rub
lį. Kravecas iškeitė visą mi- 
lioną po 18 skatikų, bet oficia
liai pranešė, jog iškeitęs po 12- 

skatikų. Pelno gauta po 
5*4 skatiko nuo rublio, t. y. mi- 
lionas penskatikių. Pranešta į- 
staigoms apie tai, bet...

Pasisaviflimas aukų, skirtų 
kaliniams.

3) 1921 m. suimta šaika gau
dytojų iš laiškų dolerių, čekių 
ir 1.1. Toji šaika buvo globoj 
C. K. narių ,gaudavo pasus ir 
kitką reikalingą tiems tikslams.

4) 1919 m. Pilviškių parajo- 
nės pirmininkas J. L. persišo
vė sau ranką ir pranešė parti
jai, jog jį užpuolę plėšikai ir 
atėmę 300,000 auksinų parti
nių pinigų. ' Vėliaus paaiškėjo, 
jog jis susitaręs su savo meilu
že pinigus pats “atėmė” ir su
naudojo savo reikalams.

5) 1921 m. Raudonojo (poli
tinio) kryžiaus vedėjas Gr. pa
reikalavo, kad C. K. jam išmo
kėtų 3000 auksinų, kuriuos jis 
pridėjęs iš savo kišeniaus su
pirkinėdamas reikmenis politi
niams kaliniams. Neesant jo
kių pateisinamų dokumentų jo 
“pridėjimo” jam nebuvo išmo
kėta, bet Gr. neperstojo reika
lavęs ir jo reikalavimai su keik- 
viena savaite vis augo ir užau
go iki 40,000 auks. Kadangi jam 
visgi nebuvo išmokėta, jis ker
šydamas išdavė komunistų 
spaustuvės butą žvalgybai, kur 
aš ir kiti likome suimtį.

6) C. K. narys Proletaras, 
kuriam buvo pavesta rengt su
kilimą Suvalkijoj (dar vokie
čiams neišėjus), buvo gavęs 
apie porą nmionų ostmarkių su
kilimo reikalams. Sukilimas 
nenusisekė, o pinigus suglobo- 
jo Proletaro meilužė, kuri vė
liaus išsistatė sau namus Kazlų 
Rudoje.

7) Rinkėjas “volonterių” Su
valkijos sukilimui Kirvelaitis 
(mirė kalėjime) buvo gavęs pi
nigus sumokėjimui po 600 ost
markių kiekviėnam liuosnoriui. 
Kirvelaitis buvo surinkęs apie 
100 liuosnorių, bet nei vienam 
nesumokėjo daugiau kaip 200 
markių. Apyskaitose gi pada
vė po 600 markių.

8) 1922 m. gauta kaliniams 
iš Amerikos 17 porų baltinių .ir 
7 eiles drabužių. Kalėjimo ko
lektyvo vedėjas Glinterščikas, 
su pagalba savo moteries visas 
tas dovanas iššmugeliavo, o jų 
vieton gavęs škurlių “apdovano
jo” nekurtuos- kalinius, kurie 
neturėjo pridengt kuom savo 
“gėdos”.

9) Tas pats Glinterščikas, 
kurto žinioje buvo šelpimas ka
linių maistu ir kurio moterė su
pirkinėjo maistą ir atnešdavo 
kalėj iman, — atiduodavo apys
kaitas Raud. Kryžiui suklastuo- 
tas, t. y. du ar tris syk didesnes, 
negu supirkta maisto buvo. Po 
to atsisakė iš kolektyvo kelia- 
tas draugų, nes pranešus, kur 
reik, nors šelpimas buvo perim
tas iš Glinterščiko rankų, bet 
jis pats nenubaustas.

Prostitučių užlaikymas par
tijos pinigais.

10) C. K. narys B. M. (Vla
das) ilgą laiką buvęs partijos 
sekretoriumi, laikė prie savęs 
3 meilužes-prostitutkas, su ku
riomis kasdien girtuokliavo ir 

vežiojosi po miestą nusamdęs ve
žiką. Sykį begirtuokliaujant 
pametė 3000 markių partinių 
pinigų. Meilužės buvo apmoka
mos iš Partijos iždo kaipo “kur
jerės”, nors jos nieko nenuvei
kė, tik “Viaduką” bovijo.,

11) Viršminėtas Proletaras 
(kitaip Stonis) būdamas C. K. 
nariu apsigyveno pas ūkininką 
ir apvylęs jo dukterį, pabėgo į 
prusus, kur ir tep panašią “agi
taciją” padarė su dviem mer
ginomis.
į 12) Panevėžio organizatorius 
Dumša : 11910—i920 ■ m.; laiko
tarpy j buvo daėjęs iki tokių 
žygių, jog išvengimui skanda
lo, Angarietis atšaukė jį į Ru
siją. •

štai tik apčiuopiamai keletas 
paminėtų “veikėjų” (o jie visi 

toki!) ir jų darbų. Kaipgi rei
kia spręst apie panašų turinį? 
Ar galima sėdėt už vieno stalo 
su tokiais “veikėjais”?

Renegatas? Taip, aš esu re
negatas, bet ne darbininkų kla
sės, ne socialistinių organizaci
jų, o renegatas dorinio dumbly
no!

Jus, draugai amerikiečiai, sa
kysit, kad visa partinė masė 
nėra tokia. Taip. Paprasti so
džiaus ar miesto darbininkai 
nėra tokie, bet jie nėra ir ko
munistinė masė. Jei dalis dar
bininkų paseka paskui komunis
tus ,tai tik todėl, kad girdi juos 
daug žadant. Bet vėliaus pa
matę, kad žadėtojai nieko ne
duoda (o duot virš paminėto 
turinio žmonės nieko ir negali), 
suvedžioti darbininkai pradeda 
šlietis ar prie socialdemokratų, 
ar prie Darbo Federacijos.
Komunistų partija neturi jokių 

masių Lietuvoje.
Šiuo momentu t. v. komunis

tų partija jokių masių Lietuvo
je neturi: yra tik partijos biu
rokratija, bet ir toji pati, dėl 
virš nurodyto turinio, visai sa
ve susikompromitavo ir gyvena 
tik todėl, kad paimt jai paskir
tą “porciją”, kurią gavus sten
giasi į visas puses paplust, pasi- 
spjaudyt, kad po to vėl papult 
į “transą”, — dorinį snaudulį.

Lietuvos darbininkų ateitis 
priklauso visai ne nuo šios pur
vinos šaikos, bet nuo Socialde
mokratų Partijos, šios pastaro
sios šiuo momentu veikimas 
ytin sunkus, nes stoka materia
lių ir dvasinių jėgų neduoda iš
plėsti kaip reikiant veikimą. 
Bet pati pasaulinė situacija, 
keblus susipinimas tarpusavyj 
buržuazinių valstybių abelnai ir 
neblizganti padėtis Lietuvos 
ekonominėj srity j, verčia pačius 
darbininkus j ieškoti išeities. Tą 
išeitį L. S. D. P-ja stengiasi 
nurodyti, ir nors aš dabar ne
galiu nieko aktyviai jai padėti, 
bet dvasioje aš su ja, ir tikiuo
si aš nesulauksiu už tąjį savo 
nusistatymą proletariato teis
mo, kuriuo taip gązdina iš Ma
skvos “dėdės”;,

Lai sau jie gązdina: jie už 
tai gauna “ordinariją”, gi L. S. 
D. P. dirba ne už užmokestį ar 
pagyrimą, ir nors ji “ujama”, 
bet ji tikra Lietuvos darbinin
kų užtarėja ir globėja. Taigi aš 
su ja.— A. Bernotas.
Kauno kalėjimas

2-X-1923 m.

Vytauto 
Aleksos

Išpažintis
(Pabaiga)

Lietuvos komunistų judėji
mas yra diriguojamas iš Mask
vos. Yra tai ne ideinė socialis
tinė partija, bet yra svetimos 
valstybės organizaci j a, kurios 
tikslu yra prijungimas Lietu
vos prie Rusijos. Taigi iš šio 
trumpo įsitikinimo, supratau, 
kaip išsiaiškinus sau kitos blogy 
bes. Juk dar truputį pirm ma
no įstojimo darban daugelis 
gaudavo algas, kurios buvo dar
gi daug didesnės už tas, kurias 
gaudavo tuo metu dagi augštes- 
ni valdininkai. Supratau, jog 
tai žmonės išimtinai už pinigus 
dirba. Dar ir mano darbavimosi 
laiku 1920-21 m. daugelis dar 
gerai apmokami pinigais ir už 
kiekvieną darbą padarytą parti
jai buvo mokama pinigai. Tai 
visa buvo stengiamasi laikyti 
nuo paprastų partijos narių 
slaptybėje, prie to buvo prilei
džiami tiktai ‘ištikimieji”. At
simenu gerai kaip ir man pasiū
lė algą C. K. sekretorius “Bori
sas” (slapyvardė). Klausiu, kiek 
galės duoti. Sako 1,000 auksinų 
mėnesiui. Tais laikais tokia su
ma mėnesiui buvo dideli pinigai. 
Bet pasibiaurėjęs tuo pasiūly
mu — atsisakiau. Maža to. Suk

tybes išsiplėtoję visoj plotmėj. 
Kas negalėjo, tas nevogė.

Patys žmonės doros atžvilgiu 
buvo labiausiai nupuolę. Nekal
bu apie tuos, kurie buvo suvi
lioti gražiomis svajonėmis. Kal
bu apie vadus. Tai kitaip vadi
nami Maskvos agentai.

Šitas visą mane labai suerzi
no. Jei bučiau buvęs paprastas 
narys, mano būt jau tada parti
joj tik pėdos likę. Bet buvau jau 
daug įsidirbęs ir ieškojau to vi
so pateisinimo. Visgi šiokį tokį 
suradau. Maniau, jog ta idėja 
gera, tik yra daug žmonių, ku
rie neverti to vardo nešioti. Su
radau ir daugiau tokių, kaip ir 
aš, nors ir mažiau iškilusių. Su 
jais, jų buvo jaunuomenės eilė
se Suvalkijoj (tik ne partijos), 
tai ir padariau šiokią tokią opo
ziciją prieš taip musų laikais 
vadinamus “Kauno dėdes”. Pir
mas pasiūlymas, kuris buvo ma
no praneštas Suvalkijoj, buvo 
tai šioks — “Lietuvos komuni
stinis judėjimas yra užsikrė
tęs biauria liga. Tai piniginis 
klausimas. Visos partijos išlai
dos yra apmokamos iš Rusijos 
darbininkų valdžios iždo. Išlai
dos yra neteisingos. Partija Su
valkijoj užlaiko apie 30 žmonių, 
kurie nedirbdami partijos darbą 
gyvena iš jos. Lietuvoj dar 
daugiau tokių žmonių. Visa tai 
ir dar daugiau priežasčių, kurių 
esame priversti rezoliucijoj nu
tylėti, partijos garbės atžvilgiu 
verčia mus išnešti reikalavimą, 
kad partija ir Sąjunga privalo 
tenkintis savo išlaidomis iš na
rio mokesnio ir aukų ir tt....
(Čia autoriaus ranka prierašas: 
“apdirbti dar.” Perrašytojas).

Šioji ir kilos panašios rezoliu
cijos padarė mane “Kauno, dėd
žių“ akyse nelabai ištikimu 
žmogum, gal ir ištikimu, bet dar 
nepribaigtu kepti komunistu.

Tais laikais teko man atsisės
ti Kauno kalėjime. Buvau areš
tuotas Mariampolėj 1921 m. 
prieš I-ją Gegužės......................
Bet kalėjimas mane ne labai 
tenugąsdino. Teisybę pasakė 
tada Plečkaitis Seime, jog esu 
tvirtos giminės (fiziškai ir mo
rališkai). Bet buvau dar tvir
tesnis bolševikas,.......................

Išėjęs iš kalėjimo gerų žmo
nių dėka, kurie ir dabar man 
daug padeda, nors buvau pirmą 
kartą juos ir apvylęs, dabar ti
kiuosi galėsiu jiems irgi atsi
mokėti kuom nors; tapau dar 
didesniu Kauno dėdžių priešu, 
bet dar padirbėjus kiek gavau 
dar blogesnių įspūdžių iš parti
jos gyvenimo, nuo kurių rausta 
popiera, juos rašant taigi ir ap
leidžiu.

Manim labiau dabar pasitikė
ta, nes kaip sako, išėjau “Kauno 
geltonąsias klesas”. Jau buvau 
pradėjęs visiškai atsižadėti ko
munistų partijos už jos darbus 
ir sau ramiai gyventi nieko ne
kliudant, bet mano pasielgimus 
greitai pastebėjo C. K. ir pasiū
lė man važiuoti Rusijon pasilsė
ti.

Man patiko pasiūlymas; pa
maniau, jog galėsiu tinkamai 
ten įvertinti Rusijos Rojų ir 
galutinai pažinti komunizmo ša
knis ir vaisius. Pasirodė Rusi
jon važiuoti buvo lengva. Nuva
žiavau (į žinomą vietą Kaune) 
su tam tikru rašteliu. Ten ma
ne priėmė. Gavau kambarį, 
valgį geriausį ir tt. (Savo rų- 
šies evak-punkte) gyveno ir 
daugiau tokių paukščių, x kaip 
aš. Vieni važiavo Rusijon, o 
kiti dar ką tik atsiųsti ir rengė
si eiti drumsti Lietuvos padan
ges. Dažnai atvažiuodavo...
automobiliu bolševikas M., kuris 
tuo laiku buvo Lietuvos Komu
nistų partijos sekretorium. Ten 
buvo susisukęs visas lizdas Lie
tuvos juodvarnių. Jie buvo pa
lindę po (galingu) skvernu.....
Čionais pasisvečiavęs apie sa 
vaitę laiko su raudonarmiečių 
ešelonu buvau nugabentas Ru
sijon; . ,;v

Daug nerašysiu, kaip man se
kėsi bolševikauti Rusijoj, nes 
išeitų gana storoka apysaka, 
bet trumpai aprašysiu tuos įs
pūdžius, kuriuos aš gavau, bet 
reikia neužmiršti, jog s skaičiau 
save dar idėjiniu bolševiku.

Rusijoj valdžios žmonės yra 
daugiausia žydai, latviai ir kiti 
svetimtaučiai. Patys rusai už
guiti ir bijosi patys savo balso. 
Visur ir visame vyrauja baisiau 
šia betvarkė. Šmugelis, plėšimai 
aptemdo net ir pačios saules 
šviesą. Maskvoj 1922 m. pava
sarį baisu buvo eiti tamsesne 
gatve, nes nuvilkdavo rubus, o 
jei ką ir palikdavo iš rūbų, tai 
duodavo raščiukus, kad kiti va
gys tų ne^ atimtų. Smolenske 
pačiam vidurdieny miesto cen
tre buvo papildomos didžiau
sios žfnogužudystės. Daugeliose 
vietose, kaip tai Vitebske, Vez- 
moj ir kitur būdavo fabrikų san
dėliai išvagiami ir paskui pade
gami. Toki padegimai labai 
buvo įėję į madą. Sverdi o vo 
universitatėj (komunistin.) da
rė studentų sveikatos patikrini
mą 1922 m., tai pasirodė, jog 
iš visų sveikai priimtų studentų 
virš 60 nuoš. apsirgo per metus 
tuberkulozu.

Prostitucija pačiam žydėjime. 
Prostitutės yra ne merginos, 
kurios visiškai doroj nupuolę, 
bet pasirodo, jog prostitučių 
tarpe inteligenčių yra apie 80 
nuoš. Prie to privedė bedarbė, 
nes fabrikai beveik visiškai su
stoję. Tie fabrikai, kurie yra 
atiduodami savininkams, dar 
duoda darbininkams šiek tiek 
darbo ir uždarbio. Pinigų kursas 
puola ne dienomis, bet valando
mis. O to pasekmė yra menkos 
algos, o su tuo, suprantama, ky
šių ėmimas ir t. p.

To priežastys yra, kad žmo
nės tenkinasi labai mažai kuom. 
Cukraus nevartoja, tam tarnau
ja sacharinas. Kaliošais nieks 
nenešioja. Duonos valgo apribo
tą kiekybę. Taigi ir Rusai pri
versti esą išvežti produktų į 
užsienį ir ten parduoti; nes na- 
mieje pirkėjų jėgos tokios ma
žos, kad nebegali tų daiktų įpir
kti ir stengiasi be jų apsieiti. 
Patys duonos neturi, o ją kitur 
veža. Gazo (žibalo? Perraš.) pa
tiems neužtenka, o jį vežą Kau
nan ir kitur. /Girdėjau daug 
trumpapročių, kalbant ir džiau
giantis, kad štai jau Rusija ve
ža į užsienį, matyt •— sako, kad 
jau pas juos perdaug. O to ne 
supranta, kad Rusijoj apie to
kius dalykus nė nesvajoja.........

Bolševikai pasinaudodami 
tuom, kad gelbėti badaujančius, 
išėmė iš cerkvių, bažnyčių bran 
genybes, sakydami, jog jie bus 
badaujantiems, bet buvo labai 
daug vietų, kur ant rytojaus 
po išėmimo pagaudavo speku
liantus tuos pačius daiktus par
davinėjant.

Tiktai per tą vieną naktelę jie 
spėjo pereiti per kelias rankas 
O kiek dar neatidengtų tokių 
darbelių.......................................

Štai visa turėjo manyje pada
ryti “geriausią” nuomonę apie 
apie bolševikus ir jų tvarką. Su
pratau, kad ir ta idėja, ne tik 
žmonės yra biauri. Tiktai ji gra
žiomis spalvomis nudažyta. Da
bar jau galutinai supratau, į 
kokią gražią kompaniją buvau 
patekęs. Reikia rausti iš gėdos, 
kada tai visa atsimeni, bet da
bar matau, kad ir aš tame dar
be, nevisai sąmoningai, padėjau 
vykinti jų siekius. O kada su
prantu, kad tai esą didelis pra
sikaltimas prieš savo tautą, tai 
sveikas protas man sako, nebe
užtenka gailėtis, bet reikia pri
deramai atsilyginti už padary
tas votis ant tėvynės kūno ir 
dar atsimokėti tėvynei, kad ji 
man dovanoja ir nuima išgamos 
vardą. Drauge kreipiuosi į tuos 
savo buvusius draugus, kurie 
gal mano ar kito įtaka įklimpo 
tan darban, bet nematę to ro
jaus linksmybių vis dar suklai- 
džioti; kad grįžtų po savo tė
vynės vėliava ir ją neštų per 
visus tuos sunkumus, kurių ne 
vienas dar bus, nes raudonieji 
ir baltieji imperialistai dar 
šiandie tebegalanda durtuvus.

—Vytautas Aleksa. 
Mariampolė. (“L. ž.”)

Ar jus žinote, kad
Taksai pervežimo Kroatijos karali

joj, pasiremiant paskiausiais rapor
tais, pasako, kad budžetas šiais me
tais pasieks sumą iki 350.000,000 di- 
iiianj? Ar jus žinote kari Turkiškas 
tabakas yra geriausis pasaulyje ta
bakas ir Helmar cigaretai turi savy
je 100% gryno Turkiško tabako?
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CHICAGOS

Smulkios žinios
Operacija galima pagydy

ti dusulį.

Chirurgų konvencijoje pa
reikšta, kad dusulį galima pa
gydyti operacijos pagalba. Jau 
buvę padaryta daug bandymų, 
ir beveik visi buvę sėkmin
gi.

Pavojinga važinėtis su ne
pažįstamais vyrais.

P-lė Ilelen Dennison (7325 
Drexel Blvd.) sutiko, kad ne
pažįstamas vyras pavažinėtų 
jų automobilių. Tasai vyras 
parvežęs Heleną į savo namus 
ir bandęs su* ja nepadoriai pa
sielgti. Paskui jis ja sumušęs 
ir išmetęs Humboldto parke.

Delei to atsitikimo yra įta
riamas Zebner, auksinių daik
tų pardavėjas.

Garsus ristikas
P-as K. Požėla, kuris ne kartų 

laimėjo Europos čempionatų, 
žada ristis su užrištomis aki
mis.

Tėvas visuomet buvęs 
girtas.

Joseph Brezzis (10736 I-'dgc- 
brook Avė.) tapo priteistas už
simokėti $2()0, kuomet jo H 
metų duktė pareiškė teisėjui, 
jog ji savo tėvų dar nemačiusi 
blaiviame stovyje.

Paslėpusi $2,000,000 
vertės vertenybių.

Mirusio Bichard II. South- 
gato’o žmona yra kaltinama 
paslėpimu $2,000,000 vertes 
vertenybių. Tokį kaltinimų da
ro mirusiojo brolis.

H. Šou t liLĮsitv buvo Con- 

gress Hctel kompanijos prezi
dentas.

Nusisužudė turtingas
viengungis.

\lexandria viešbutyje nusi
žudė Frede riek Lo\v. Lo\v tu
rėjo 50 metų ir bu*vo neve
dęs. Jis buvo gan pasiturintis 
ir. niekuo nesiskundė. Tat jo 
draugai negali suprasti, delei 
kokios priežasties Jis nusižu
dė.

P-nas Karolis Požėla, nesenai 
atvykęs Amerikon iš Rusijos, 
Atsilankė Naujienų redakcijon 
ir papasakojo apie sportą gana 
daug įdomių dalykų. Karolis 
Požėla yra dar jaunas vyras 
(26 metų amžiaus) paeina iš 
Panevėžio pavieto.

Jau nuo dvylikos metų jis už
siminėjęs sportu, dalyvavęs 
Olympic žaismėse, laimėjęs vi
lu ri nes vogos čempionatų Ru
sijai ristiko. Važinėjęs po visą 
□asaulį ir dAr nėra radęs sau 
priešo. Dalyvavęs tarpvalstybi
niuose susirėmimuose ir išeida
vęs su pergalė. Laimėjęs risty- 
aes Kopenhagene, Dorpate, Kije 
ve, Breslau, Rygoje, Mandžuri- 
joj, Pekine ir kitose vietose.

"Turi jis su viršum 400 meda
lių ir kitų dovanų už savo lai
mėj imtis. P-as Požėla sako, kad 
iis galįs ristis su bile vienu ne- 
h’urint kokios vogos jis nebūtų, 
siais stiliais: Grekų-Romanų, 
Rusų-Francuzų, Rusų-Šveicarų, 
Kaukazu bei Jiu-Jitsu. Ypatin
gai Rusų-Francuzų jis galįs ris
tis net akis užsirišęs.

P-as Karolis Požėla stato iš 
^avo pusės 500 dolerių ir savo

vardų ir medalius tam, kuris jį 
paris Rusų-Francuzų stiliumi.

Be ristynių p. Požėla dar yra 
geras kumštininkas, aviatorius, 
automobilių lenktyniuotojas ir 
šiaip atletas.

Jis gali išpildyti sekamus 
dalykus:

Atlaiko keturis arklius; trys 
vidutinio svorio automobiliai 
prikrauti žmonių gali perva
žiuoti per jo krutinę; šešių pū
dų akmenį skaldo ant galvos; 
priekalas aštuoniolikos pūdų 
dedamas ant krutinės, ir mu
šama kūjais; pianą uždeda ant 
krutinės,, kurį pianistas skam
bina.

Taipgi gali padaryti nepapra
stai įdomų dalykų Rusijoj vadi
namų “živoj trup” t. y. užkastas 
žemėj išbūna pusę valandos.

P-as Karolis Požėla mano kiek 
aiko išbūti Amerikoje, pavie
šėti. Jis atvyko kartu su sa
vo moteria, kuri yra daininin
kė.

Taigi čia yra proga kam nors 
iš musų Čikagos lietuvių risti- 
kų# (Kuriui yra, gana geras l>n 

rys) pamėginti p. Požėlų. Jie 
gali laimėti ristynes $500 ir 
dar medalius.

Kol kas manadžeriumi p. Po
žėlos yra J. K. Uktveris, 1739 
So. Halsted Str., Kas nori iš 
lietuvių pamėginti, lai kreipiasi 
virš nurodytu adresu. Ristynių 
stilius — rusų franeuzų.

—Reporteris.

Mano svajonės jau pildosi; ra
dau sandraugų, kurie tų darbų 
visgi suprato ir jį apvertino. O 
dabar jau ir lieka jį kūnyti. 
Ačiū jums, draugai, už didelį 
triūsą, už jūsų prakilnias idė
jas, už paramų. Ir šiandien 
jau mes pradedam įsigyti savo 
Lietuvių Auditorium. Ačiū.

Po p. B. Butkaus kalbos pra
dėta ant vietos dar pardavinė
ti Šerų, žmonės pirko. Nupirko 
šešiasdešimts Šerų.

Kadangi darbas jau pradėtas 
dirbti, todėl reikia energijų į- 
tempti, kaa pasekmingai ir grei 
tai užbaigus jį.

Draugijos, pavieniai, biznie
riai ir profesionalai, visi turi 
sukrusti, turi pagelbėti šiam 
reikalui, turi pastatyti Lietu
vių Auditorium!

Toks Lietuvių Auditorium 
atneš didelę garbę Čikagos lie
tuviams ; papuoš Bridgeporta 
ir pakels pramonę toje apielin- 
kėje.

Prie darbo, kas gyvas, kam 
draugijos gerovė rupi.

—Raganius.

Simono Daukanto draugi
jos jubilėjus

Nauji nariai bus priimami be 
įstojimo mokesnio.

Ne užsimoka skubėti.

Phillippee Grupe 1020 m. 
labai skubinosi apsivesti. Ji 
tatai padarė be tėvų žinios ir 
sutikimo, šiandien ji' vėl sku
binasi — skubinasi išsiskirti 

su savo vyru, Bro\vnu, ir gau
ti iš jo aliinonijos.

Iki šiol Phillippee gyveno 
su savo vyru Surf gatvėj po 
No. 126.

Iš penkių chirurgų tik vienas 
gali tinkamai atlikti 

operacijų.

Chirutpgų konvencijoje pu
sk ii bęs l)r. William J. Mayo 
iš Bochesterio pareiškė, kad 
Amerikoje Yra 150,(MM) dakta
rų. Iš jų 50,000 daro operaci
jas, bet tėra tik 10,(MM) chirur
gų, kurie gali tinkamai opera
cijas atlikti.

Lietuvių Rateliuose
Lietuvių Auditorija

Fundamentas pradėta kasti su 
iškilmėmis. — Iškilmėse 
daug žmonių dalyvavo. —Par
duota daug serų.

Antradienį, spalių 23, oficia
liai pradėta kasti Lietuvių Au- 
ditoriumui fundamentas.

Pradėta kasti su ceremonijo
mis: apie 10 vai. ryto susirinko 
daug šėrininkų ir bendrovės 
direkcijos narių, kad pradėjus 
kasti rūsį, čia buvo Bridgeporto 
Draugijų Susivienijimo prezi
dentas Benediktas Butkus, Lie
tuvių Auditorium Bendrovės 
prezidentas Zalatorius, rast. 
Evaldas, Draugijų atstovai, ben 
drovės direktoriai, šėrininkai ir 
p. J. J. Elias.

Kontraktoriaus kasamoji 
mašina jau stovėjo įsikibus į

žemę ir pirmininkai Susivieniji
mo ir Bendrovės su lopetomis 
rankose. Užpakalyje jų kiti na
riai nusiėmė paveikslus.

Susivienijimo Bridgeporto 
Draugijų prezidentas p. Bene
diktas Butkus pasakė prakalbė
ję, jis prabilo maž daug šitaip:

Gerbiamieji:
Šiandien mes pradedame se

niai jau sugalvotų, bet sunkiai 
įkūnijamų darbų. Jau šį mintis 
buvo seniau pas nekuriuos 
draugus. Aš buvau pirmutinis, 
kuris dvidešimt metų tam atgal 
svajojau tokį darbų pradėti. 
Dvidešimt metų atgal pradė
jau raginti, kad pradėjus tą 
darbą. Buvo daug priešingų 
tokiam darbui, daugelis yra sa
kę per metus, kad pirmiau ant 
delno plaukai išaugs, negu bus 
atsiektas tokis tikslas. Nors 
tas sunkus darbas ėmė metus 
laiko, tai yra dvidešimt metų ir 
iš netikėtino dalyko pasirodo 
darbas. Mano dvasia įsigyveno.

Sekmadienį, spalių 28 d., 7 
vai. vak., Mildos svetainėje, 
įSimono < Daukanto Draugija 
švęs savo 30 metų gyvavimo 
j ub ii ėjų.

Delei to įvykio draugija 
yra nutariusi priimti tų vaka
rų naujus narius be jokio įsto
jamojo mokesnio. Įsirašyti ga
lės visi nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus.

Simono Daukanto draugija 
yra turtinga pinigiškai ir na_ 
riais. .Ji i ši iiofRa ligo-

jc ir pomirtinę. Bet tpY> jos 
veikimas dar nesibaigia. Ji re
mia apšvietų ir kiekvienų svar
besnį tautos reikalų. Savo kaš
tais užlaiko didelį knygynų. 
Nariams knygos duodama 
skaityti uždykų.

Alky vaizdo j e , tų įfaktų, var
gu gali būti žm.ęųių, kurie prie
šintųsi draugijos veikimui. Už
tat ateinantį sekmadienį atei
kite į 'musų draugijos jubilč- 
jų ir tapkite nariais.

— Komitetas.

Paveikslai
Krutanti

Kg p. Babravičius dainuos?
Jau iškalno Chicagos po

nios ir paneles įdomauja apie 
tai, ką p. J. Babravičius dai
nuos “'Birutės” koncerte. Vie
na graži panelė, kuri turi pa
linkimų į poezija ir labai mėg
sta muzikų, atsidusus tarė: 
“Ak, kad bent jis dainuotų 
Aguonėles”. O kita vėl pareiš
kė norų girdėti “Ja ne pro- 
rok”; tai vėl Lenskio arijų. 
Dar vienai poniai Iškeikime 
taurę labai patinka.

Kur tik nepasisuktum, — 
visur įdomauja “Birutės” kon
certu', visi ruošiasi dalyvauti 
toje muzikos puotoje.

Bet ne tik įpuzlikos žvilg
sniu koncertas bus šaunus, o 
ir koncertui pasibaigus musų 
gražuolės savo šokliais links
mins publikų.

Tat tikrai galima tikėtis, 
kad “Birutės” koncerte daly
vaus visi Chicagos) muzlikoš 
mėgėjai.

— D. M.

Vakarienė jau čia pat
Apšvietus rėmėjai atsilankyki- 

te į Lietuviškų vakarienę.

Chicagoje susikūrė komite
tas, kuris dės pastangų, kad 
išgdbėjus ^ienintčlę laisvų 
gimnazijų Suvalkijoje. Toji 
gimnazija randauy Mariampo- 
lėje. Per keletu metų gimna
zijos laikytojai nešė ant savo 
pečių sunkių naštų, kuri da
bar gręsia jutos visiškai prislė
gti. Jeigu taip atsitiktų, tai vi
si idealus pasiryžimai gimna
zijos laikytojų nueitų nie
kais.

Gimnazijos laikytojai yra 
patys mokytojai f— žmonės' 
neturtingi'. Iki šiol gimnazi
jai jie samdė butą įmanomo
mis ssjlygomis, bet dabar Jjii- 

to savininkas ėmė statyti to
kias išlygas, jog prisieina gim
nazijų arba uždaryti arba 
kraustyti’ į kitų vietų.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ar jus žinote, kad
Bozidar Protic, komercijos agentas 

iš Brodna Savi, buvo areštuotas, nes 
jis šmugelio keliu bandė pervežti 53 
kilogramus sidabro j kitą šalį ? Ar 
jus žinote, kad Helmar Turkiški ciga- 
retai teikia jums daug daugiau geru
mo už jūsų pinigus negu visi kiti pa
prasti cigaretai^ todėl, kad jie turi 
savyje 100% gryno Turkiško tabako?

Dideliai įdomus kiekvienam protaujančiam žmogui nuo sutvėrimo pasaulio 
iki įsteigimui Dievo karalystės, šį vakarą bus rodoma iš numirusių prisikėli
mo sunaus Simanitos, ir ką tas reiškia, ar apie pergalę senovės karų ir 
kitų dalykų.

Neapleiskite savo progos, nes graži yra vieta, linksma bus kiekvie
nam pasimokinti, nes ne visuomet tokia proga bus

Healy School Hali, 3037 S. Wallace St., Chicago, III.
Ketverge, 25 ir 26 dieną spalio

Pradžia lygiai nuo 7:30 v. v. Kolcktų nėra. Įžanga dovanai.
Kviečia T. B. S. S.

After This Explanation Wc Agrce With Squire As to Skinners Shortcomings!

DR. V AITUSH, O. D. 
Lietavia .rid« ■»*c>ali8ta»

Palengvins akių mikitą, kurh 
esti, priežastimi gal i skaudėjimo 
svaigimo, akių apten.mo, nervun***- 
mo, skaudamą akių karšti, atiti 
kreivas akis, nuima k. atitj,
so trumparegystę ir te Pri
renka teisingai akiniui Vti <«e at
sitikimuose egzaminavusi 4aroma» 
su elektra parodančia magiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 1® iki 8 v. Ned. 1C 1 p. p. 
1545 West 47th

Phone Boulevard 7539

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų. 
moter4 ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., TJTta.y*riin.- Ketv. 
ir 2___ 9.

Subat. 5—9, Nedaliomis S—12 
dieną.

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

DYKAI — DYKAI!
CHAS. R. AMBERS

Lietuvys patarėjas
Norėdami gero daktaro arba advo
kato kiekvienam atsitikime, kreip
kitės prie manęs, o aš jums nuro
dysiu juos, nes aš turiu susinėšim-us 
su geriausiais Chicagos daktarais 
bei advokatais. Kreipkitės 

2009 North Avenue, 
kampas Milwaukce Avė.

Vai. nuo 4 iki G kiekvieną subatą.

DAVID RUTTER & CO J
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.V;.......... - ----------r----------------- ■</
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Akiniai kurie « 
pritinka v I

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti_ su shell f rėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
Įdedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

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

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

gerinusį Ameriko
nišką i* T7l~L<pe- 
jišką bi St gydy
mo. Diddls skai
čius žmoti^b 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika- 
1 a. ii j a. užmesti savo lipųjį.

Patarimas dykai.

Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ii 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDYMAS i
$50 už $12.50

Visą šitą mlaesį, aš gydysiu visua 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantig 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jum-s tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus inokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmim-as. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymę 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart'ni 
337 W. Madison t* 
Chicago, 111.

DAKTARAS
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 na 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
5 esu pasekmingte 
ir prieinamas, ai ,

EUROP1ŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma* 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikroši- 
kopinis egzartvinavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam' rydymo 
jnetodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenč- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b.- 
Seredomis ir subatom-is: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago, I1L
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Lietuvių Mokytojų
Sąjį/ngos atstovybė

Juciaus restorane 
vakarienė, kur bus 

kalbama apie Mariain-

Aišku dabar, kad moksli
nių knygų išpardavimas yra 
inoksloi išpardavimas. Tai la
bai aiškus, neklaidingas ir lo- 
gingas pasakymas. Ir jeigu ši
tas pasakymas kam nepatin
ka, tai tik todėl, kad jis yra 
originalus. O .originalus pasa
kymai juk visados nemenką 
reakciją nekuriu žmonių pro
te sukelia.

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI

Tos gimnazijos likimu ir su
sirūpino 
Profesinės 
ir veikėjų komitetas, šeštadie
nio vakare 
Įvyksta 
plačiai 
polės gimnazijos likimą.

Tat visi, kuriems rupi, kad 
ta kultūros Įstaiga nežhigtų, 
privalo atsilankyti vakarienėn 
ir pasitarti apie vajų, kuris 
duotų galimybės pastatyti Ma- 
riampolėje gimnazijai ru*mus.

— Žinąs.

Ar padoru mokslinių knygų 
pardavimą prie mokyklų cer- 
tifikatų ir medicinai prakti
kuoti leidimų pardavimo 

priskaityti?

Roseland
Garnys apsilankė.

irŠįmet šiltas ruduo, tai 
garniai skraido. Štai keletą die
nų atgal, “garnys” skrisdamas 
per Roselandą apsilankė pas 
pp. Stanislovą ir Oną žilius ir 
paliko jiemdviem gražų sune-

Bobutė.

Mokslo išpardavimas”
Paaiškinimas Raganiui 

ir kitietms.

spėjau paleisti
rasciuose 
ii* mokslo 
štai ėmė
sipylė nekuriuose laikraščiuo
se labai gyvi to skelbimo ant-

V i enas 
net il- 

vis tik,

Kaip aukščiau išdėsčiau, tai 
I “mokslo išpardavimas” yra la
bai sveikas ir logingas nusa- 
kvnias. O vis dėlto ir “Tele- 

I gramo” ir “Naujienų” bendra
darbiai nesuprato! Nesuprato, 
tai nesuprato, tuščia jų; bet 
kam vienas “Naujienų” ben- 

|dradarbis, tokio mažmožio ne- 
1 supratęs, prilygina mokslinių 
knygų, arba mokslo, išparda
vimą prie kokios ten šaikos 
mokyklų certifikatų 'jr medi
cinai praktikuoti leidimų par
davinėjimo? Juk, rodos, visas 
svietas gali žinoti, kad certifi-l 
katas ar ką-pors praktikuoti 
leidimai vadinasi, popieros 

šmotelis, kur surašyta moky
klos, valdybos ir mokinio var
dai, paskum datos, — mokslo I 
savyje neturi. Bet juk moksli- j 
nes knygos yra kupinos mok-l 

kam certifikatų par- 
lyginti su mokslinių 

arba mokslo, pardavi-
daviniu

išpardavimas”, kaip 
ir tarytum pilte pa-

galviu susidomėjimai, 
žmogus (“Telegrame”) 
gą straipsnį parašė, 
matote, ir 
sukdamas, 
kymas. 
mas”, 
žiūriu,

o

tas pasa- 
išpardavi- 
Pagaliau, 
nose” ne-

siaip ir
ka-gi čia c o

mokslo
galėtu reikšti.
ugi ir “Nauji'

žmonės pradėjo tuo pa
čiu klausimu savo protą ka
muoti. () koks tai Raganius, 
matyti, taip jau nusikamavo 

šita “minklę” berišdamas, ka< 
žmogus net supyko ir stačiai

jienų” No. 219 jis ir pyksta, 
ir šaiposi, ir, pagaliau, net ši
tą pasakymą “mokslo iš
pardavimas” — prie to nese
nai aikštėn išėjusio skandalo 
(St. Louis, Mo.), būtent, Higli 
School certifikatų ir medici
nai praktikuoti leidimų parda
vimo, priskaito. Na, sakau, jei
gu jau šitaip baisiai nekuric 
žmonės dėl mano pasakymo 
— “mokslo išpardavimas” 
nervuojasi, tai noroms neno- 
roms paaiškinti jiems reikia, 
ka tokis nusakymas reiškia. c -

Taigi, ką reiškia “mokslo 
išpardavimas?”

mu?
Kaip 

minia tik iš gerų knygų mok- 
•Ją Įgauna. Nejaugi atėjo lai
kas, kad reikia tą minią atkal
binti nuo mokslinių knygų 
-kaitymo? O Raganius ir jam 
panašus kaip tik taip daro. Jis 
ve, kad pasityčiojus iš tų, ku
rie mokslines knygas škaito, 
leda kokį tai laišką, sakyda
mas, kad tai laiškas to, kuris 
“mokslą perka”. Nejaugi Ra

ganius nežino, kad tie, kuriej 
mokslines knygas, arba mok
slą, perka, — tokių laiškų ne
rašo? Tokius laiškus rašo tik 
(ie, kurie netik jau mokslinių 
knygų, bet ir nė jokių visai 
neperka ir neskaito.

Manaių. kad šito įpaaibkilg
ino užteks, na, ir Raganiui ir 
kitiemš tokiems nereiks dau
giau galvos baladoti, ką reiš-Į 
kia mokslo išpardavimas.

— Al. Margeris.

visi gerai žinome, tai

Atėmė iš biznierių
$4,570.

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

— Mokytojas.

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

North Sidės Draugių; Sąryšio pa
laikymui viešo knygyno delegatų su
sirinkimas jvyks spalio (Oct.) 25 d., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė., 8 v. v. Delegatai meldžiami su
sirinkti aliku. Sekr. R. Shaikus.

Lietuviškai vakarienei, kurią ren
gia Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Atstovybė ir veikėjų komite
tas Juciaus restorane (3241 S. Hal
sted St.), tikietai galima gauti šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Birutės” konservatorijoje, 3252 S. 

Halsted St.
Dr. A. Montvido aptiekoje .

— Komitetas.

L. S*. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas jvyks penktadienį, spalių 26 d., 
7:30 vai. vakare, Raymond Chapely.

Lietuvių kalbos pamoka prasidės 
punktualiai, tat atsilankykite laiku. 
Be lietuvių kalbos pamokos dar bus ir 
kalba. — Valdyba.

Mokslo Draugų paskaita. Ateinan
tį sekmadienį, spalių 28 d., 10:30 vai. 
iš ryto, Raymond Institute (816 W. 
31 St.) bus skaitoma paskaita tema 
“Periklo gadynė”. Skaitys adv. Kl. 
Jurgelionis.

Dramatiško Ratelio repeticijos 
įvyks spalių 26 d., 7:30 vai. vak., Mel- 
dažio svetainėje.

Visi lošėjai būtinai turite atsilan
kyti. — Valdyba.

Simano Daukanto draugija sekma
dienį, spalių 28 d., 6:30 vai. vakare, 
Mildos svetainėje (3134 So. Halsted 
St.), iškilmingai apvaikščios savo 30 
metų gyvavimo iubilšjų. Visi nariai 
pribukite i tą iškilmingą susirinkimą 
ii- atsiveskite’naujų narių. Nauji na
riai bus priimami be įstojimo mokes
nio.

Thomas Janulis, pirm., 
Peter P. Kenutis, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Stepono Lu- 

kausko, Amerikoj vadinasi Lukas, pa
eina iš Lietuvos žemaičių Kalvarijos. 
Apie dveji metai tam atgal, gavou lai
šką nuo Stepono iš Wisc. valstijos, bet 
dabai’ nežinau kur jis randasi. Kas 
apie jį žino, ar jis pats, meldžiu rašyti. 
Marė Lukauskaitė, 10758 Indiana Avė. 
Chicago, III.

JIEŠKAU Juozapo, Kazimiero ir 
Mateušo Bertuliu. Paeina Kauno rė- 
dybos, Jurbarko valš. Paskutiniu 
laiku girdėjau kad gyvena Connans- 
ville, III. Meldžiu atsišaukti savo 
pusbrolių arba kitas malonėsite pra
nešti, busiu dėkingas. Juozapas Stan
kus, 638 E. 92nd St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
nam 
imi.

asmeniui, su valgio pag 
Kreipkitės adresu:

6637 So. Rockwell St., • 
Chicago.

RENDAVOJASI kambt 
lietuviškame viešbuty; nėr s 
tumo,' vyram ar moterim, 
valgiu ar be valgio, ant mene 
ar savaitės; kambariai šva 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted

UŽ DYKA rūmai tam kurio m 
ris apsiims gaminti valgį vienai j 
tai ir apvalys rumus. Ruimai garu 
domi, eletros šviesa, karštas van 
ir maudynės. Gali atsišaukti ir r 
ginos arba našlės.

MR. FRANK VORONOVICZ 
925 S. Winchester Avė., Chicago,

RENDON 3 apžiūrimi kaml 
riai suaugusiai moterei arba ] 
rai, $10 į savaitę. ^Atsišauk 
nuo 8 ryto iki 3 po pietų k; 
dien. 3409 W. 38 PI., 2 fintas, 
užpakalio.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ ir MOTERŲ
DEL PAKAVIMO, ASEMF 

LINIMO IR PUNGH PRESS. 
DARBAS NUO ŠTUKŲ. 
REIKIA PATYRIMO. 
VALANDOS NUO 7 IKI 5 P( 
PIETŲ 
SUBATOMIS.

WASHBURN CO.
6126 So. La Šalie St. ,

REIKALINGA mergaite į 
Estate office dirbti, kuri 
pabaigusi Public SchooJ.

Kreipkitės:
3114 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris arbf 
merginą prie namų darbo. At
sišaukite, 2500 'Pershing Road; 
39th St. Telefonas Lafayette 
0919.

REIKIA merginos abelna 
namų darbui; nekeikia skalbti.

MRS. COIIEN, 
3811 W. Polk St. 
Tel. Kedzie 2942

Knygų katalioge, kurį nese
nai laikraščiuose paskelbiau, 
daugiausiai yra mokslinės kny
gos. Iš 100 knygų vos tik 19 
knygų randasi, taip sakant, 
bespalvių: tai juokai, pasakai
tės, dainelės; o kitos visos yra 
labai naudingos ir pamokinan
čios knygos, vadinasi, moksli
nės knygos. Bet parduodant 
mokslinę knygą, juk sykiu 
parsiduoda jir joje sukrautais 
mokslas. Tad) panašiai išeina, 
kaip ir kad maišą kviečių par
duotum. O juk labai logingai 
nusisuko, kad ve parduodant 

maišą kviečių, parsiduoda ne- 
vien tik maišas, bet ir kvie
čiai. Na o parduodant mok
slinę knygą, parsiduoda netilk 
knyga, bet ir joje sukrautas 
mokslas. Ištikrųjų, tai parduo
dant mokslines knygas, kur tai 
kas logingiau išeina sakyti, 
parduodu mokslią, o nę kny
gas. Tai lygiai, kaip parduo
dant maišą kviečių, logingiau 
išeina pasakyti: parduodu kvie
čius, o ne maišą.

Keletą savaičių atgal aš pir
kau apie už $100 medikalinių 
knygų. Visos ^mokslinės kny
gos. Pirkau jas, kad galėčiau 
iš jų daugiau mokslo pasisem
ti. Vadinasi, \ios pilnos mok
slo. O tai juk reiškia, kad pir
kau mokslo.

Oscar Friend ir jo žentas 
L. H. Falker, Utilities Flimi
tu re kompanijos dalininkai, 
tapo apiplėšti prie pat savo na
mų (2232 E. 70 St.). Iš jų
dviejų atimta $4,570 pinigais 
ir auksiniais daiktais.

JIEŠKAU apsivedinvui merginos 
arba našlės arba kurią vyras apleido, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš vai
kinas, 39 metų, dirbu anglių kasyklo
se, gerai užsilaikau. Atsiliepkite, 
plačiau žinių suteiksiu laišku.

W. M. P.
Box 83, Herrick, Ohio.

REIKALINGA finišerka, dar 
bas prie kelnių.

600 S. Blue Island Avė.
Room 515

Klauskit Vincent Savas

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 
ryte, Naujienų name. Visos L. D. L. 
D. kuopos prašomos išrinkti delega
tus, o kur to negalima padaryti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajono Komitetas.

STOGDENGTYSTfi
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 Avė., 
Phone Lawndale 0114.

$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENĮ .

Jus galite uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį už keletą valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
kaip tai padaryti. Patyrimo nereikia. 
Jus galite gauti jūsų pirmutinius $25 
ateinantį nedėldienį. Pradėkite tuo
jau. Atsiųskite jūsų vardą ir adre
są ir mes suteiksime jums pilną infor
maciją. Veikite šiandien.

Adresuokite
LITHUANIAN MANAGER, 

116 So. Michigan Avė., 
Room 1409, 
Chicago, III.

JIESKO kambarių
REIK ALINGI man 2 arba 3 

atskiri kambariai. Kas turite 
meldžiu pranešti į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
• 3210 So. Halsted St. 

No. 43

“Birutės” koncertui, kuriame daly
vaus ir paskilbęs musų dainininkas p. 
J. Babravičius, bilietai galima gauti 
šiose vietose: *

Naujienose, 1739 So. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų Skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Justino Kulio aptiekoje, 3261 So. 

lalsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Draugas”, 23 PI. ir Oakley Avė.
“Birutės” Konserąatorijoj, 3252 So.

Halsted St., 3-os lubos ir pas Birutės 
narius.

. Koncertas įvyksta sekmadienį spa-j valgį. Naujienos, 1739 S. Halsted 
ių 28, Sokol svet., 1812 S. Ashland y, XT ocj

Avė. prie 18 gatvės. — Valdvba. ^t. Box No. oo4.

ŽENOTA pora be vaikų reika- 
i'lauja kambario su forničiais ir 
i kad butų galima pasigaminti

1812 S. Ashland
— Valdyba.

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de- 
partiymento. Nuolat darbas, 

gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

REIKALINGAS bučeris. 
tyręs gerai darbų ir anglų 
bų mokantis. Geros darbo 
lygos ir gera alga.

Atsišauk it greitai.
5700 So. Morgan St.

Pa
kal
si-

REIKALINGAS —
Bučeris, žinantys savo 

darbą.
Atsišaukite

858 W. 33rd

RAKANDAI
TURI BŪTI PARDUOTI tuojau 

puikus rakandai įskaitant velour 
ir odini setą, 3 karpetai, 2 riešuto 
medžio miegamojo kambario setai, 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas, fonografas, indai ir tt. 
Parduosiu .atskirai, atsišaukite.

1630 Humboldt Blvd.

lj RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

ie- Gera proga jaunai porai, 5 kam- 
d- barių vėliausios mados rakandai, 

Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausį pasiū
lymą, visus sykiu arba atskirai. įei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis- 

. kitę šio didelio bargeno.
ai 1922 So. Kedzie Avė.
r-
511 DIDELIS BARGENAS
O, Puikus rakandai 4 kambariams, par- 
„ loro setas, valgomo kambario setas, 

* karpetas, gramofonas, paveikslai, die- 
t. ninė lova ir tt. Vartoti tik 2 mėne

siu. Parduosiu dalimis.
- P. PINKE

2014 Montrose Avė., 2 fl. netoli Robey 
e- Ravenswood 2155
a- ...... i. i i i

į PARDAVIMUI
n PARDAVIMUI grosernė, ge

roj vietoj. Priežastį pardavi- 
“ mo patirsite vietoj, 

x. 1413 E. 58-th St.
Telephone Fairfax 2619

5- PARDAVIMUI mažas restau*- 
š ranas, naujos mados, geras bi

znis, įsteigtas 7 metai. Savi-
- ninkas eina lauk iš biznio. Tik ii dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Puse arba visa, užl 
mažą kaina. Biznis gerai išdir-L 
btas. Priežastis pardavimo ne
sutikimas partnerių

3656 So. Union Avė.

KIAULĖS, visokios rųšies 
pardavimui, geros veislės dide
lės ir mažos veislei ir skersti. < I c 
Kam reikalinga galit gauti kiau 
lę su mažais paršiukais, pigiai.

1 Kreipkitės: 11750 So. Ashland
l Avė. Į'

PARDAVIMUI Cigarų krau-L 
tuvė geroj kolionijoj, ir biznis 
visados gerai galima daryti. 1 IINumirksite pigiai. ,c n

6003 So. State St. 
Tel. Normai 2532

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 1 
labai pigiai arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. Biznis išdirbtas per ilgą , 
laiką. Priežastis pardavimo patirsii 
ant vietos. 1 5

Klauskit
Tel. Lafayette 0170.

PARDAVIMUI grosernė ir rukitos 
mėsos, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų krautuvę. 5 ruimai. Renda rr 
pigi $25.00 į mėnesį. Lystas 3 me- j b 
tams. Kas pirmas tas laimės, prie- v 
žastis patirsit ant vielos. y

Kreipkitės ' p
3642 Parnell Avė. n

________________________________ _ k
PARDAVIMUI grosernė ir pieno £ 

biznis. Vieta visados biznį gerai da- 1 
ro. Lietuvių apgyventa kolonija. !! 
Parduosiu arba mainysiu ant bučemės 1 
ar kitokio biznio. Kaina tik $650. ( 
Greitai turiu parduoti.

1413 So. 49th Ct.
Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų, saldainių ir minkštų gėri
mų krautuvė. Garu šildoma su 4 pa
gyvenimo kambariais. Biznis išdirb
tas per daug metų . Kas nori turite vt
gerą biznį nepraleiskite progos. kž

2630 W. 38 Street K_____________   iš
PARSIDUODA Pienininkys

tės įstaiga su namu ir visais 
įrengimiais. Namas ant IV2 lo
to. Didelis biznis.

9423 St. Lawrence Avė. cc
._______ . _________ <h

. 1mPARDAVIMUI elektrinis va- si 
eum valytojas, antrų rankų, la-PĮ 
bai gerame padėjime, taip išrodo 
ir yra kaip naujas. Bargenas, $7 
jei pirksite tuojau. AtsišaukitePĮJ 
po 8 vai. vak. 1748 W. 19 St. vj 

--------- A
1BARGENAS labai didelis bar

genas. Parsiduoda grosernė ge- 
rai išdirbta, gerai biznis eina, 
mainysiu ant loto auzos arba ant 
automobilio. Atsišaukite

737 W. 34 St. ,

BUčERNfi ir grosernė parda- * • • 1 1 1vimui, kur daromas geras biznis nj 
visados. Nupirksit pigiai, dėl 
svarbios priežasties pardavimo. S

Kreipkitės 
939 W. 33 St. -

Ketvirtadienis, Sp. 25, 1923

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

RAKANDAI, mėlinos odos parloro 
setas, 9x12 velvet karpetas, paveiks
lai, laikrodžiai, indai, baltiniai liam- 
pos lovos, dreseriai viskas dėl 4 kam
barių, parduosiu viską už $275, jei 
pirksit© viską sykiu.

T. BITTERLIECH
, 4441 Shields Avė., 1 floras ;

PARDAVIMUI bpčemė ir gro 
sėmė, arba mainysiu ant auto 
mobilio ar loto. Parduosiu už 
bargeną. Pirmas bus laimin- 
giausis.

4600 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen South Sidėje. Par
duosiu už geriausį pasiūlymą, 
jei pirksi te tuojau. Yra vieta 
gyvenimui, daromas geras bi
znis. Šaukite Boulęvard 2429.

PARDAVIMUI arba mainy
mui grosernė.

Atsišaukite
TONEYS,

3602 S. California Avė.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 2019 So. Jeffenson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St.

Room 510

SOUTH Side fialas, 4/7 PI. netoli 
Lmon Avė., medinis, 4 flatų, 4 ir 5 
kambariai, kieto rpedžio trimingai, 
elektra pečiais kūrenamas. Namas 
gerame padėjime, reikia $4,000 pini
gais. Bargenas už $6,500. H. J. 
Coleman Co., 4729 S. State Street, 
Drexel 1800.

PARSIDUODA RESTORANTAS
Gera proga padaryti pinigų, biznis 

išdirbtas per kelis metus; priežastis 
pardavimo liga. Gera vieta dėl atei
ties ant didelės gatvės ir prie dirbtu
vių. Atsišaukite per laišką “Naujie
nos”, 1739 So. Halsted St. Box 
No. 355. '

PARSIDUODA grosernė ir maža 
bučernė. Nėra konkurencijos, tik 
viena per kelis blokus. Gera pinigų 
padarymui vieta. Pigi renda. Par
siduoda delei ligos ir priverstas ap
leisti miestą.

3213 S. Parnell Avė.

PEKARNE pardavimui, su visais 
nsymans. Biznis gerai išdirbtas, 
iriu parduoti į trumpą laiką pigiai 
js turiu dėl netikėtų priežasčių iš- 
.žiuoti į Lietuvą.
Kreipkitės

J. KALAINE,
37 W. 13 Avė., Gary, Ind.

VICTOROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 
ctrolą, vartota tik 3 mėnesius. Yra 
mg rekordų, deimantinė špilka. Kai- 
i tiktai $65.

2502 W. Division St., 
2 floras, 

Armitage 1981

PARSIDUODA grosernė sena? 
įdirbtas biznis, keturi kamba- 
iai gyvenimui. Turiu parduoti 
r mainyti ant namo iš priežas- 
ies ligos ir tuoj todėl parduosiu 
ilgiai. 708 W. 30th St.

NAMAI-2EME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti: nannis. 
tus, farmas ir visokios rųšies biz- 
us. Mes parduodam ir mainom.
Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gražus bun- 
dorw — $9,000, pinigais $3,- 
X), su visais rakandais, $11,- 
10. Pinigais $5,500. Rargenas. 
6404 So. Sacrainento Avė.

•Republic 2884
PINIGAI! PINIGAI! PINIGAI!

Padvigubinkit savo pinigus j vieną 
etą. Lotai prie St. Ix>uis ir Trum- 
ill Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
eno savininko per.38 metus, dabai' 
a parduodami ir atiduodami labai 
giai, taip pigiai kaip $350, pusė pi- 
gais, kitus išmokėjimais į metus lai- 
. Tie lotai yra pigiau negu, kad jus 
.Įėjote nupirkti 15 metų tam atgal. 
>n yra pastatyti $8,500 verti mūri
ai bungalow ant tų lotų. Neatidė
kite, pirkite 3 ar 4 lotus ir vėl par
okite juos su pelnu.
JOHN L. SHERIDAN, Agentas 

140 N. Dearbom St.
Tel. Deaj’born 7517

MEDINIS NAMAS 3 FLATŲ 
5804 Wentworth Avė.

2 po 5 kambarius ir 1-4 kambarių, 
mos, elektra, pečiais šildom-a, 3 
irų garadžius, rendos $100 į mėnesį, 
aina $7,750, pinigais $3,000, kitus

WHITLEY AND CO.
215 W. 63 St.

Tel. Wentworth 0578

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS 
Elegantiška 5 kambarių mūrinė 
ttage, visi aržuolo trimai ir grin- 
rs, furnace šildoma, namas naujai 
alevotas ir dekoruotas, porčiai su 
oteliais nuo audros langai, geroje 
įielinkėje. Bargenas $6,500, su iš- 
okėjimais galima susitaikinti.

5-5 kambarių, 2 flatų, medinis na- 
as, aržuolo trimingai, furnace apšil- 
mas, garadžius naujai malevotas, 
enas blokas nuo 63 gatvės ir Kedzie 
irę. Tas yra tikras bargenas už 
,950, pinigais $3,000.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka 

akro taip pigiai kaip...............$179
akro taip pigiai kaip ........... $395
35 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
dėtas mažiau negu 10c., 60 trauki- 
į kasdien; netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios.
>0 pinigais, kitus po $5 į mėnesį.
►ei informacijų atsiųskite kuponą.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Cricago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas in
formacijas kas link jūsų % ir % 

akro lotų.
Vardas .............................................
Adresas ............................................

Tikras paaukavimas
2 flatų mūrinis, 4 ir 4 kambarių, 

porčius su sieteliais, didelis augštas, 
pilnos mieros skiepas, visos grindys 
kieto medžio, vana ir didelis lotas, ce
mentiniai šalygatviai, arti prie karų 
linijos. Parsiduoda pigiai, kaina 
$6,950, įmokėti $1,500, kitus kaip ren- 
dą. Galim-a tuojau gyventi. Veiki
te greitai.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

4 FLATŲ po 4 kambarius na
mas, $3,200, 3838 Normai 
Avė. Savininkas

3106 Archer Avė.
Lafayette 0957

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
3 flatų mūrinis namas po 6 ir 7 
kambarius, su visais įtaisymais, 
garu apšildomas. Rendos $210 j 
mėnesį. Kaina $13,500. įmokėti 
$3000, arba mainys ant mažes
nio namo arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS . 
3346 S. Halsted St., 

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI per savininką 
IV2 augšto mūrinis namas, 5-5 
kambarių. Kaina $9,000.

Atsišaukite
1107 N. Ridgeway Avė. Chicago.

3 FLATŲ MŪRINIS
* Netoli 71 St. ir Halsted, 2-5 ir 
1-6 kambarių flatai, visi aržuolo 
trimingai ir grindis, platus lo
tas, namas pirmos klesos padėji
me. Tas yra bargenas už $13000, 
pinigais $4,000.
SHEEHAN WITOUS and CO.

“ ' 1654 W. 63 St. 
Prospect 1910

KAS TURIT NAMA ANT PARDA- 
vimo ar farmą ir norit parduoti arba 
šmainyti ant namo ar biznio duokit 
•.vums žinoti o gausite greitą ir tei- 
-,ingą patarnavimą bo musų pirkėjai 
aukia jūsų.

J. WITCHES ir J. AUGA1TIS 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
4,

PARDAVIMUI geras mūrinis biz- 
evas namas ant Bridgeporto, didelis 
•ražus Storas ir 6 fletai 3 po 6 ir 3 
o 4 kambarius, maudynės, elektra, 
lidelis cimentuotas beismantas, pe- 
iais apšildomas, rendos į mėnesį $200. 

Kaina tik $16,500 ir garadžius dėl 2 
našinų, arba mainysiu ant loto, au- 
omobiliaus ąr grosenės ,del platesnių 
'inių kreipkitės pas Jos. Augaitis, 751 
W. 31 St. Tel. Yards 6296.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mu- 
inis namas 5 ir 5 kamb. Šiltu vande. 
du apšildomas, valgomas kambariai 
štaisyti yra . Viskas aržuolo, stiklais 
ipdaryti porčiai. Garadžius 2 ma
moms. Mr. Zieman, 3104 So. 50th 
\.ve., Cicero, III.

AORTGECIAl -PASKOLOS
Nainy Statytojai

Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir Ra
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
namą, dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas. ,

Atsišaukite j
“Naujienas”, No. 352

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
era komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
rija taksų kvitas. C. M. Weeks, 

'27 N. Dearborn St

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote- 
ims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643

Sara Patek, Principal


