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Socialistų valdžia
Saksonijoj

Bavarijos monarchistai Tikisi Ruhr susitarimo
Kruppas jau gavo iš okupantų 

didelių užsakymų.

Vokietijos monarchis
tai rengias puoliman

WEIMAR, sp. 31. — Bavari
jos ginkluoti monarchistai ir 
nacionalistai jau pradėjo šaudy
ti per Turingi jos rubežių. Kele
tas smonių sužeista iš abiejų 
pusių. Monarchistai turi kelis 
desetkus tūkstančių gerai gink
luotų žmonių, kuomet Turingi- 
ja turi tik 2,000 policistų, kurie 
nepaleidžia ginklų iš ranku.

Puola Turingi ją
Socialistai reikalauja Eberto 

rezignacijos?

Socialistai reikalaują 
Eherto rezignacijos

Taipjau reikalauju, kad visi 
cialist’a! pasitrauktų iš Stre- 
semanno kabineto.

so

DUSSELDORF, spalių 31. — 
Tikimus! kad dabartinės dery
bos su okupantais apie atnauji
nimą darbo Ruhr krašte ilgai
niui bus sėkmingos. Jas veda 
liūgo Slinmes grupės fabrikan
tai ir Francijos valdžia. Kada 
derybos bi.'s sėkmingos tikinią- 
si todėl, kad dabartiniai pasi
tarimai gana ilgai užsitęsė ir 
vis dar nėra nutraukiami. Se
kamas plenumo posėdis 
atcina:n t į pe n k tad i ei i į.

Nėra jokio oficialiojo 
kelbimo apie franeuzų 
rimą su Kruppd,
laikraščiai skelbia, kad Krupp
as samdosi pirmiau paleistus 
darbininkus ir kad garvežių dir 
btuvė dirba pilną laiką, nes ji 
gavusi didelių užsakymų 
garvežių nito talkininkų 
ž i nkcl i ų ad m i n i st ra ei j o s 
krašte. Garvežių taisymo 
tu ve taipjau gavo didelių 
kymų pataisymams.

Telegramų Syndi 
kalas prilipo 

liepto galo

riai tur būt tebegyvuoja. Tame 
pačiame užrekorduotame Tele
granio Syndikato čarteryje ran
dame pareiškimą, jog Syndika
to kapitalas buvęs sumokėtas 
gatavais pinigais (cash) ir se
kami žmonės pakloję šitokias 
sutinąs:

bus

pas- 
susita- 

bet vokiečių

pini-Siųsti 'Lietuvon žmonių 
gai neišmokėti ar nepasiųsti. 
Užpuolė visos bėdos.

Saksoniją valdys vieni 
socialistai

Vokietijos monarchis
tai rengiasi puoliman

Kabinetas 
alistų, 
kratai.

susidės iš vienų soci- 
bet jį rems ir demo-

Sutraukė dideles ginkluotas spė
kas Bavarijoje. Socialistai 
gal ir toliau pasiliks kabinete.

DRESDENAS, sp. 31.
Saksonijos seimas šiandie 
balsais prieš 18 išrinko Dr. 
Fellisch Saksonijos premjeru. 
Po jo išrinkimo seimas užsidarė 
iki lapkričio 6 d., Saksonijos 
komsionieriui Heinze, kurį pas
kiro Berlinas, prižadėjus, kad 
jis pasitrauks iš savo vietos už 
kelių dienų.

Dr. Fellisch yra socialistas. 
Jis buvo ekonomijos ministerių 
pašalintame Saksonijos kabine
to. Be priemiero, ir visi kabi
neto nariai yra išimtinai socia
listai ir jokia kita partija kabi
nete nedalyvauja. Bet demo
kratai seime sutiko remti vienų 
socialistų valdžią.

46
BERLINAS, sp. 31. — Visuo

met ištikima socialistų parla
mentarinė žinių agentūra pas
kelbė sensacinę žinią apie nacio
nalistų karinius 
Bavarijoje.
didelės

prisirengimus 
Žinia tikrina, kad 

pilnai ginkluotos nacio- 
spėkos yra sukoncent- 

palei Saksonijos ir Ba- 
rubežius. Jų baze yra 

Jie turi ir didžiųjų

rimtos 
vari jos 
Banibert. 
kamuolių.

Socialistai ir valdžią
Manoma, kad kanclerio Stre- 

semanno pozicija linkui Sakso
nijos liko sustiprinta socialistų 
nutarimu atidėti iki šiandie ga
lutiną nuosprendį apie partijos

BERLINAS, sp. 31. — Socia
listų vadovai šiandie pareikala
vo rezignacijos prezidento Eber- 
to ir socialistų ministerių Stre- 
semanno kabinete.

Jie priėmė rezoliuciją, pro
testuojančią prieš nuteisimą 
mirčiai jauno komunisto, kuris 
dalyvavo Hamburgo riaušėse.

i Trijų dienų generalinis strei
kas Saksonijoj nepavyko, ka
dangi unijos atsisakė jį remti.

(Šią žinią apie pareikalavimą 
Eberto ir kitų socialistų pasi
traukimo iš valdžios reikia pri
imti su dideliu atsargumu, ka
dangi ją pranešė nelabai ištiki
ma žinių agentūra, pasižymė
jusi sensacingais, bet neteisin
gais pranešimais. Kad streikas 
Saksonijoje nepavyko, veikiau
sia yra tiesa, kadangi jis vei
kiausia liko atšauktas, susida
rius ten vien socialistų vald
žiai; vieni komunistai, supran
tama, streiko iššaukti negalė
jo).

ant

Ruhr 
dirb- 
užsa-

Išdavinėja ihjunctionus
Jau virš 30 injunctionų išduota 

prieš nusižengusių saliuininin- 
kų nuosavybes. Lietuviai irgi 
nukentėjo.

saliuninin-

CHICAGO. — Federaliniai 
teismai šią savaitę išdavė jau 
daugiau kaip 30 injunctionų 
prieš nusikaltv/siils 
kus. Injunctionas reiškia tai,
kad tuose namuose, kur buvo 
nusižengutsieji .sali tinai, netik
galiūnai, bet ir jokie kiti biz
niai negalės atsidaryti per me
tus laiko, reiškia tie mainai li
ko uždaryti vieniems metams.

IX)ORN, sp. 30. Ex-kai- 
zerio pačiai vaigštant su vai
kais po mišką netoli savo
dvaro, nežinia kab metė ak
menį ir pataikė jai į ausį, sun
kiai ją sužeisdamas. Del to 
fincddento kaizeris labai nusi

gandęs.

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

nusistatymą linkui centralinės 
valdžios priemonių Saksonijoj.

Socialistai mano, kad jų at
sisakymas toliau dalyvauti ko
alicijos valdžioje butų skaito-
mas kaipo koncesija komunis
tams ir jie taipjau pripažįsta, 
kad kancleris padarė progreso 
su senai žadamomis reformo
mis.

Saksonijos valdžiai esant pa
šalintai ir komunistų sukili
mui Hamburge esant užgniauž
tam, socialistai mano, kad cent- 
ralinė valdžia parodė federalinį 
autoritetą, kas skaitoma nuo
pelnu Stresemanno valdžiai. Jie 
mano, kad prie tokių aplinky
bių socialistų opozicija prezi
dentui Ebertui ir kancleriui 
Stresemannui butų labai abe
jotinas politinis žingsnis.

SUKILIMAS ČERNOGO- 
RIJOJ.

RYMAS, sp. 30. — Iš Bari 
gauta žinia, kad Černogorijoj 
prasidėjo sukilimas, kuris nuo
latos plečiasi. Sukilėliai užėmę 
keletą miestelių. Judėjimas 
esąs surištas su inakodoniečių 
veikimu.
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Lietuvos Bonu
Kuponai Nebemokami

Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisvės bonų kuponams apmo
kėti, tai kuponų apmokėjimas yra laikinai su
stabdytas. Kada tik Lietuvos valdžia vėl prisius 
pinigų, bonų kuponai ir vėl bus apmokami Nau
jienų ofise. į .y'. C.

Lenkijos ministerija 
reorganizuota

Dabar kabinetas bus dar de
šinesnis.

VARŠAVA, spalių 30. — 
Premjeras Witos reorganizavo 
savo kabinetą. Daug ministerių 
yra naujų. Užsienio reikalų 
ministerių patapo Roman Dmo- 
vvtski. Dabartinis kabinetas bus 
dar daug dešinesnis už buvu
sįjį, nors ir buvusis susidėjo 
vien iš atgaleivių. Vice pre- 
inieni patapo Korfanty, kuris 
vadovavo Silezijos sukilimu ir 
bandė pasigriebti visą Sileziją 
taip, kaip Želigohvskis pasigrie
bė Vilnių.

Tą pačią dieną, kada reorga
nizuota kabinetą, Lenkijos 
markės nupuolė per pusę ir da
bar už $1 duodama 1,600,000 
lenkų markių.

Anglija prieš separatistus
Atsisako Pareinio separatstus 

pripažinti.

LONDONAS, sp. 31. — Ang
lija formaliniai pranešė Franci- 
jai ir Belgijai, kad ji negali pri
pažinti separatistų judėjimo 
Pareiny arba įsteigimą atskiros 
valstybės Cologne distrikte ar 
bile kurioj okupuotojo krašto 
daly.

ATŠAUKĖ BADO STREIKĄ 
AIRIJOS KALĖJIMUOSE.

DUBLINAS, sp. 29. — Ofi- 
ciaiiniai paskelbta, kad valdžiai 
paskelbus, jog nė vienas ba
daujantys kalinys nebus pa- 
liuosuotas iš kalėjimo, 1,490 
kalinių, kurie buvo paskelbę 
bado streiką, badavimą atšau
kė.

Tų taip uždarytų nuosavybių 
vertė siekia $1,1 (X),000. .

Tarp nukentėjusiųjų yra trys 
ar daugiau lietuvių, prieš ku
riuos irgi išduota injunetionus:
Tony Deckus, 837 East 
(West?) 33 PI., K. Petrauskis, 
1550 S. Crawford Avė., Peter 
Jasaitis, 9361 Cottage Grove 
Avė., John Romanski, 1734 
Wabansia Avė., Joseph Zatous- 
kais (?), Lyons, III.

Dar 165 saliunininkų bylos 
laukia nagrinėjimo. Tikimąsi 
jas išspręsti dar šią savaitę.

Turkija patapo respublika
Jos prezidentu išrinktas Musta- 

pha Kernai Paša.

LONDONAS,, spalių 31. — 
Turkijos nacionalistų seimas 
Angoroje paskelbė Turkiją res- 
pi i bl ik a. Pirm i to j u rospub lik o s 
prezidentu liko išrinktas Musta- 
pha Kėniai Paša. Įvedimas 
Turkijoje respublikos tapo įra
šytas ir į naująją Turkijos kon 
stituciją.

10,000 angliakasių 
streikuos

SCRANTON, Pa., sp. 31. - 
10,000 angliakasių Pennsylva- 
nia Coal Co., nutarė sustreikuo
ti ryto, kompanijai neišpildžius 
kelių darbininkų reikalavimų.

"“pinigų kursas
Vakar, spalio 31 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole 
rių bankų buvo skaitoma Ameriko' 
o in i gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.5('
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.4t
Belgijos 100 frankų ............... $5.09
Danijos 100 markių ........... $17.18
Finų 100 markių ................... $2.71
Italijos 100 lirų ..................... $4.50
Francijos 100 frankų ...........  $5.87
Lietuvos 100 Litų................... $10.(M
I^enkų 100,000 markių ............... 5c
Norvegijos 100 kronų ....... $15.06
Olandų 100 kronų ............... $38.91
Švedijos 100 kronų ............... $26.32
Šveicarijos 100 frankų ........ $17.81

Telegramo 
Syndikatas, 

ki.'rs skelbė, jog pigiausia pa
siunčia pinigus Lietuvon?

šituo klausimu, s.'.ko, esą su
sirūpinę keletas desėtkų Chioa- 
ges lietuvių, kurie šiito te per. 
Telegranio syndikatą pinigus 
savo giminėms Lietuvon. Nes 
jų giminės Lietuvoje, sako, ne
gauną pinigų, o Telegranio Syn 
dikato nebegalima esą surasti, 
kadangi į jo vietą esanti tveria
ma kita bendrovė, būtent, Te
legramo Daily Nc\vs Corpora
tion.

Telegranio laikraštis (streik
laužių užtarytojas) nesenai pa
skelbė, jog Telegranio Daily 
Ne>ws Corporation užpirkusi 
puikų namą ant 
Buvo sakyta, kad 
tūkstantis dolerių
ant rankų to namo 
kains.

Dabar sužinota, kad iš Lie
tuvoj atėjo Telegramų Publi

shing Syndikato čekiai, kuriais 
turėjo būti apmokėti siųstieji 
Lietuvon žmonių pinigai. Ir 
tiems čekiams apmokėti banke 
nesą pinigų, o Telegranio Pub- 
lishing Syndikatas nebeat
siliepta.. Vienas čekis yra ant 
$1000, o antras čekis ant $900. 
Tų čekių apmok ėjimo reikalau
ja (Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankas. Vakar tie čekiai

Kur pasidėjo

B-ridgeporto. 
net vienas 
buvę duota 

savinin-

dar nebuvo apmokėti ir tur
būt grįžo Lietuvon be apmokė
jimo. Chicagos bankas, kurs 
turėjo iškolektuoti iš Telegra- 
mo Syndikato tuos pinigus, nc-
galėjo surasti žmonių, kurie 
prisipažintų prie Telegramo 
Syndikato darbų.

Telegramo laikraštyje (strei
klaužių užtarimo) buvo kitą 
syk pareikšta, kad Telegramo 
Syndikatas nustojęs gyvuoti, o 
į jo vietą tveriama esanti Tele
granio bendrovė.

Ret kas dabar atsako už siųs
tuosius Lietuvon Telegramo 
Syndikato pinigus, kurie Lie
tu von nenuėjo?

Cook Pavieto rekorduose 
mes surandame dar nesenai 
(April 24, 1923 m.) užrdkor- 
duotą čarterį organizacijai var
du “Telegramas 'Publishing 
Syndicate”. Čia išskaitome, 
jog pirmaisiais Telegramo Pub
lishing Syndikato direktoriais 
buvo sekami žmonės, išrinkti 
vieniems metams:

V. R. Villovicius,
V. F. Andrulis,
J. Laukis,
S. Villovicius,
A. A. Slakis,
G. Leveskis,
D. B. Baker.
Rekorduose taip pat randa

me, kad iš Telegranio Pub. 
Syndikatd direktorių tarpo 
buvę išrinkti sekam! žmonės į 
vaidybą šiems 1923 metams:

V. R. Viliovičius prezidentu, 
A. A. Slakis vice-prezidentu, 
V. F. Andrulis sekretorium, 
G. Leveskis padėjėju sekreto

rium,
V. V. Viliovičius iždininku ir
D. B. Baker padėjėju iždiniu, 

ku.
Rekorduose nėra jokio ženk

lo, kad Telegramo Publishing 
Syndikatas butų buVęs likvi
duotas. Taigi jis ir jo direkto-

. V. B. Viliovičius — $20,000.
V. F. Andrulis $100
J. liaukis $100.
D. B. Baker $2,000
J. Y u si ike\v i tz $50
A. 1). Kaulakis, $100
S. Viliovičius $2,(XX)
A. A. Slakis $100.
L. Viliovičius $2,000
G. L ^veskis $50.
S. Valančius $10

Tokiu butdu vienų Villovičių 
šeimyna sudėjusi čia $24,000 
cash.

Dabar pasirodo nebegalima 
surasti ne tik tų pinigų, bet 
ir to pačio Syndikato, kurs 
skelbėsi pigiausia siunčiąs pi
nigus Lietuvon.

Tito tarpu Telegramo Daily 
Ne\Vs korporacija dar nėra in
korporuota, ir nuo tos korpora
cijos bėga net jos agentai. Štai 
jau prasišalino nuo tos “bend
rovės” jos buvęs buktai direk
torius ir agentas J. Janusas, ir 
sako, jog atgal ten už jokias pi
nigus negrįšiąs. Šerų nieks 
neperkąs, agentai iš namų veja
mi, žmonės reikalauja pinigų, 
Telegramo Syndikato čekiai 
ant $1900 nesuranda savo boso, 
taip kaip kitą syk pono šukal- 
slkio ir Eidučio čekiai kad nesu
rasdavo savo bosų ir žmonės 
Lietuvoje negavo daigelio tūk
stančių dolerių.

Lietuviška Chicaga -dabar 
laukia ir stebisi — kuo užsi
baigs tos nelemtos streiklaužių 
užtarytojų bėdos ir klejonės.

NUBAUDĖ GRAIKIJOS SUKI
LĖLIŲ VADUS.

LONiDONAS, sp. 31. ~ Iš 
Athenų pranešama, kad karo 
teisinas Salonikuose nuteisė su
šaudymui maj. Sakclleriou, vie
ną vadovų kareivių sukilimo. 
Trys kapitonai yra nuteisti il
gam laikui kalėjiman, o keli 
kiti sukilėliai nubausti mažo, 
mis piniginėmis pabaudomis; 17 
kaltinamųjų išteisinama.

Tvirtinama, kad neužilgo bu<- 
siąs suimtas ir vyriausias suki
lėlių vadovas gen. Mataxas.

Pritaria taksy pakėli
mui mokykloms

CHICAGO. — Miesto taryba 
vakarykščiame posėdyje išreiš
kė savo pritarimą pakėlimui 
taksų dėl mokyklų. Chicagoje 
yra jaučiamas mokyklų truku
mas, nes karo 'laiku naujų mo
kyklų nebuvo budavota, o moki
nių skaičius nuolatos augo. Ap
skaitoma, kad 75,000 vaikų ne
turi vietų mokyklose. Taksai 
butų pakelti nuo 75c iki $1 ir 
tas duotų arti $5,000,000, už ku
riuos butų galima pabudavoti 
tiek mokyklų,kad pašalinti da
bartinį vietų trukumą mokyk
lose.

Vakar Marshall mokyklos 
vaikai savo distrikte surengė 
demonstraciją, paraginimui sa
vo tėvų ir piliečų balsuoti už 
pakėlimą taksų, kad pabudovo- 
jus daugiau mokyklų. Piliečiai 
balsuos tuo klausimu ateinantį 
antradienį, lapkričio 6 d.

Miesto taryba vakar trijų 
balsų didžiuma atmetė siūlomą 
rezoliuciją, prašančią kongresą 
taip pakeisti Volstead prohibi- 
cijos įstatymus, kad butų leis
ta išdirbinėti ir pardavinėti 
lengvas vynas ir alus. Bet su
sirinkime dalyvavo tik 44 iš 50 
aldermanų.

Kaizerio sūnūs nori grį
sti Vokietijon

DOORN, sp. 31. — Ex-kaize- 
rio sunūs, ex-4<ronprincas 
Friedrich Wilhelm paparašė IIo- 
iandijos valdžios leisti jam su
grįsti atgal į Vokietiją ir apsi
gyventi savo dvare.

Holandija nesipriešina jo su
grįžimui į Vokietiją, bot jeigu 
jis kartą Holandiją aplies, tai 
Holandija daugiau jo nebeįsi- 
leis.

Patirta taipjau, kad kron- 
princas tarėsi ir su Vokietijos 
ambasadorium Haagoje apie jo 
sugrįžimą Vokietijon.

ŠIANDIE — giedra; nedide
lė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:20 vai., leidžia
si 4:47 valandą. Mėnuo teka 
10:13 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- 
tuy°je gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu 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 
dovana 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 desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
■—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pristatytojai geriausio pieno pasaulyje
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Užsisakykit
Borden s

“Selected”
šiandien

Įeina j teritoriją užimančią
per Borden’s patarnavimą

ir Borden’s “Selected” Pie
nas yra pristatomas įvai

riausiems pirkėjams.

BORDENS
EmlIodiictsCb. of- Illinois

Fraaklin 3110

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Butu krizis ir jo 
pasekmės.

Kybartai (Vilkaviškio aps.). 
Pas mus Kybartų mieste kele
tas namų savininkų, pas ku
riuos gyveno pora desStkų šei
mynų, sumanė griauti savo se
nus namus ir j jų vietą pastaty
ti naujus. Tą sumanymą pra
nešė savo nuomininkams ir Bu
tų Skyriui, bet kadangi dėl bu
tų stokos nebuvo galimybės 
nuomininkams surasti kitus bu
tus, minėti savininkai vieną gra
žią dieną liepė trumpu laiku 
nuplėšti savo namų stogus ir kol 
milicija atvyko vieton, kad su
stabdžius namų griovimą, gera 
dalis stogo jau buvo nuplėšta ir 
tolimesnis nuomininkų gyveni
mas padarytas negalimu. Ka
dangi savininkai ir toliau po 
biskį griovė namą, nuominin
kai, neturėdami kitos išeities, 
susikrautstė gyventi į tvartus 
tikėdamiesi, kad savininkai 
greitu 'laiku perstatys namus ir 
vėl juos įleis gyventi. Bet da
bar namų savininkai siunčia 
nuomininkus į Butų Skyrių, ku
ris parūpinsiąs gyvenimui kam
barius.

Esant tokiai nepaprastai bu
tų stokai, nuomos kainos už 
kambarius, nepaisant nuomos 
normavimo įstatymo, kartais 
yra keliamos iki 3 kartų aukš
čiau palyginant su prieškarinė
mis kainomis, skaitant rusų 
rublį penkiais litais, ir nuomi
ninkai turi mokėti, nes bi
jo, kad namų savininkai 
jų šiokiomis ar tokiomis 
priemonėmis nepašalintų. Pa
žymėtina dar tai, kad nors na
mų savininkai didžiumoj gauna 
gana aukštą nuomą, bet retas 
daro remontą, taip kad nuomi
ninkai turi patys butą atsire- 
montuoti.

Kybartų miesto namų savi
ninkų draugija turi didelę ne
apykantą prieš Butiį Skyrių ir 
savo susirinkime išnešė rezoliu
ciją, kad B. Sk. visai nereikalin
gas, mat neleido namų savinin
kam sauvaliauti. Tuomet savi
ninkai apskundė B. Sk. narius 
Apskr. Viršininkui. Skundai 
buvo perduoti teisman ir š. m. 
rugsėjo mėn. byla buvo nagri
nėjama Mariampolės Apyg. 
Teisme. Tačiau visi kaltinimai 
pasirodė nepamatuoti ir B. Sk. 
nariai liko pateisinti. (S-d.)

Po iškrikimo vėl į 
kuopą.

KetvirfaSienis, Lapkr. 1, ’23

Chicago Joint Board
Amalgamated Clothing Workers 

of America
SKELBIA ATIDARYMĄ
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KETVIRTO APŠVIETOS SEZONO
Nariams Amalgkmated Clothing Worker» of America

MUSŲ PIRMUTINIS APŠVIETOS

Mitingas ir Koncertas
Bus

ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Boulevard ir Van Burcn Street

Pėtnyčioj, Spalio 2,1923
Lygiai 8 vai. vakare.

Gerb. George F. Comings
Leitenantas Gubernatorius VVisconsino valstijos kalbės 

“Priežastys augštą gyvenimo kainy” 
su preliudija

“Augščiausis kortas ir militarizmas”
Muzikalia programas bus išpildytas narių Chicago 

Symphony Orkestros vadovaujant

ALEXANDER ZUKOVSKY

NIKOLAIKARLASH
BASSO RUSŲ GRAND OPEROS

Bus vakaro solistas

Įranga j šį koncertą tik su unijos knygutei

EXTRA! EXTRA!

MASKARADĮJ BALIUS
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

Subatoj, Lapkričio-Nov. 3,1923
MILDOS' SVETAINĖJE, 3142 SO. HALSTED ST. 

Pradžia 6 vai, vakare.

Bus duodamos dovanos. Įvairiais kostiumais pasirengusiai gru- 
pai pirma dovana — ?30. Bus duodama ir daugiau visokių dovanų. 
Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti į ši musų maskaradų 
balių. Visi busite užganėdinti. KOMITETAS.

Extra Pranešimas

Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. 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 visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymų, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificialiskas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymąrket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

$15 JKryptok Akiniai, $8

paflitikčtlnų firmą, 
jau 50 metų. Mes 
nius tokia kaina 
Patarimas dykai 
ruotas Optikas. Mgr.

Išpardavi
mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar dauRiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $H. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite j seną 

kuri tarnauja publikai 
pritaikome specialius aki- 
kuria galite užmokėti.
C. E. MOWER, Regist-

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
ftefitas augfitas Reliance Building

32 N. Stato St. kampas Waslungton St. 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

Įskaitant 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 2881

f—..........................
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optometrtat 
Tel. Boulevard 6487 
464U S. Ashland Avė 
Kampa* 47-to* gat. 

2-ro* lubota
V,—,.—..... ■ ,.... .... . .............  m

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABiDNAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
A Parduodam Laivakortes. *

- *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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.
b—. , ------ ■ ■■>

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

' ----------------- i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Narnoj Tel.: Hyde Bark 3395
.. .................

V. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phorie‘ Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015a Vai.: 6 iki 9 vai.
v - -

Žeimelis (Pasvalio a.) Mes, Žei
melio darbininkai, kurie buvom 
išbauginti ir prispausti reakci
jos našta, vėl pradėjom keltis iš 
sunkaus miego. Čia įsikūrė s. 
d. kuopa, aplink kurią pradėjo 
rinktis darbininkai, čia vėl 
mato musų parazitai, kad mes 
pradedam susiprasti, eiti teisy
bės ir šviesos keliu, spaustis 
prie tų draugų, prie tos organi
zacijos, kuri gina ir gins musų 
vargo žmonių reikalus. Čia vėl 
musų išgamos, kurie parsidavė 
kademams, nori pakišti mums 
koją. Bet veltui. Patys būda
mi sukvailinti musų nesukvai
linsite. Mes darbo ir vargo 
žmonės žengsime pirmyn po So
cialdemokratų Partijos vėliava, 
sūrios nė peklos vartai neper
galės. Pukitis.

Pranešu savo visiems draugams ir 
pažįstamiems, kad pristojau į

Kriaučių Bizni
Mes atliekame augštos pušies darbą. Taipgi garantuojame vi
są rankų darbą ir pritaikom visokio ūgio vyrams.
Taipgi imamo senas drapanas valymui, dažymui arba taisymui.

DOMININKAS BACEVIČIA,

BENSON TAILORS

1833 So. Halsted St.
> ■ ■ 1- ■ ■ ,iiX

| ELEKTRA
v šviesą ir pajiegą suvedame į semia ir naujus namus, taipgi dirb- p
| tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
I Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje r

THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO., Ine. !
A. BARTKUS, Pres. |

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

RENGIA SLA. 2-ras APSKRITYS

Nedėlioj, 4 d. LapkriMovember, 1923
Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI., Chicago.

Programa dalyvaus:
L. K. Mišrus koras, L. D. Stygų orkestrą, Liaudies Vynj Kvartetas.

Daini kinkai:
A. Zanavičiutė, J. žuronas, J. Sadauskas, P. Vėbra ir P. Dauderis.

Pradžia 7:30 vai. vakare. ,Po programo šokiai.
KOMITETAS.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S'L, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

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 1912k......... . , ........... >

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

4193 Archer Avė, 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

30 mėty patyrimo^
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti ji 
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 

i 4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.
Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną

»■«—..i-..... . ................... ... . ........

f—.................... .r i
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams viiirios 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 88th St., Chicago, 31.
V...................    Į ■> -■*

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

I For BeautHul > 
k, Eye# ‘į
Malte the Ūse of 
Murinę a Daily Habit 
This Refreshing Eye \ 
Lotion soon makee 
Eyea Clear, Radiant,
Beautiful! Harmlesa, Enjoyable, 
Sold by all Druggist#. Write for Booklet,

ĮIRlNEi)
I SeauM/u/” ‘''JJ &
MURINĘ CO., 9 Eut Ohio Street, Chicago

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums r.uo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio m-aterijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare. u
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 1, 1923. Eilinis No. 30

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

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
.1. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
.1. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

Musų draugams lietu
viams darbininkams

Gerbiamieji Draugai!
Nebe pirmas kartas mums 

tenka tarti padėkos žodis Ame
rikos lietuviams darbininkams, 
visuomenei ir musų draugams 
iš L. S. Sąjungos, rėmusiems 
musų Partijos darbą IJetuvoje 
ištisą eilę metų. Bereikalinga 
bus dėstyti ir aiškinti tą reikš
mę, kokią suvaidino darbininkų 
ir krašto gyvenime, Jūsų, drau
gai, aukos ir sudėtos pastangos 
šelpti ir tuom stiprinti musų 
darbas Lietuvoje. Įsivaizdinkite 
tik vieną, kas butų buvę tuomet, 
jei Lietuvos darbininkai, vado
vaujami Lietuvos Social-Dem. 
Partijos, nebūtų pajėgę atsis
pirti Lietuvos klerikalų sumany
mams ir norams, arba jei musų 
Partija butų sugniužusi tose im
tynėse, kurios ėjo, tebeeina ir 
aštrės artimiausioje ateityje! 
Jei viso to neįvyko, jei šiandie
ną Lietuvos Socialdemokratinis 
darbininkų judėjimas augte au
ga, tai tame yra žymi dalis Ame
rikos lietuvių darbininkų nuo
pelnų.

šiemet mes turėjome progos 
per musų Partijos narį drg. K. 
Bielinį arčiau patirti Jūsų, drau
gai, vargus, kovos sąlygas ir vi
są tą padėtį, kokioje gyvena lie
tuvių darbininkų emigracija ka
pitalistinėje šiaurės Amerikoje. 
L. S. D. P. Centro Komitetas 
džiaugiasi tomis žiniomis, kurių 
mums suteikė musų draugas, 
brangina tuos ryšius, kurių da
bar turime su Jumis ir įvertina 
tą sunkią padėlį Jūsų Socialisti
nes Organizacijos — Lietuvių 
Socialistų Sąjungos (LSS.), ku
riai teko pakelti sunkus, ir lie
tuvių darbininkų eilių neaplen
kęs, skaldytojų (komunistų), 
smūgis.

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Centro Komitetas nekartą 
yra svarstęs susidėjusios pas 
Jus padėties klausimus ir tikisi, 
kad socialistinio jųdsu*qo obal- 
siai paims viršų, kad Šlykšti de
magogija, šmeižtų, melo, apgau
lių ir darbininkų judėjimo skal
dymo taktika, vedama taip vadi
namų komunistų, bus galutinai 
išgyventa ir išnyks iš darbinin
kų tarpo. Mes tikimės, kad mu
sų partijai sustiprėjus, mums 
teks ateiti Jums, draugai, pagel
iam, kad padėjus sukurti ir at
statyti Jūsų pakrikdintas orga
nizacijas ir sugretinus Jūsų ir 
musų eiles bendrame kovos 
fronte.

Prieš mus Lietuvoje vis dar, 
stovi ištisa eilė neatidėtinų dar
bų: a) organizavimas politinės 
Socialdemokratų Partijos,. b) 
atstatymas ir sukūrimas Lietu
vos profesinių darbininkų Są
jungų, c) išvystymas plataus 
kultūros Švietimo darbo Lietu
vos darbininkuose, d) darbinin
kų jaunimo organizavimas ir 
auklėjimas klasinės sąmonės 
dvasioje, e) kūrimas ir vysty
mas ekonominių darbininkų są
jungų ir t. t. Be to turime at

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. I^afayette 1017, 
Chicago, III.

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

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

remti visus musų reakcijos puo
limus, ir nudirbti visus eilinius 
darbus, sujungtus su darbinin
kų klasės siekimais ir politika 
Lietuvoje.

Išdėstęs viršminėtą, L. S. D. 
P. Centro Komitetas sudeda 
Amerikos lietuviams darbinin
kams, visiems rėmėjams musų 
darbą draugams, L. S. Sąjungos 
nariams, kuopoms ir įstaigoms 
savo padėką už tą paramą, ku
rią esame gavę iki šiolei ir ypa
tingai už tą užuojautą, kurią 
esate suteikę musų partijos na
riui drg. K. Bieliniui, lankant 
jam Jūsų naujokynus.

Pasitikėdami Jūsų parama 
netolimai ateičiai, linkime Jums, 
draugai, kloties ir sėkmių atsta
tant socialistinę lietuvių darbi
ninkų organizaciją Amerikoje, 
kuri butų darbininkų klasės vie
nybės simbolis ir kovos bazė už 
paliuosavimą darbo iš kapitalis
tines vergovės.

Su socialistiniais sveikinimais 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas 
(Parašai) :

S. Kairys,
V. Požėla,
M. Markauskas,
L. Purėniene.

Kapitalizmas ir 
Socializmas.

Kapitalizmas yra tokia in
dustrinės organizacijos forma, 
kur produkcijos įrankiai, pir
moje vietoje mašinerija, yra 
kontroliuojama privačių žmo
nių.

Dabartinėje visuomenės for
moje — kapitalistinėj siste
moj — maža saujalė žmonių 
valdo visus gamtinius turtus, 
mašinas, kapitalą ir nuo jų pri
guli 40,000,000 Amerikos dar
bininkų likimas. Kitaip sa
kant, kapitalistai turi savo ran
kose visus darbus. Kapitalisr- 
tai valdo visus darbus, be ku
rio darbininkai turėtų badu 
mirti. Todėl darbininkai 
turi eiti prie kapitalistų ir pra
šyti leidimo dirbti.

Iki kokiam laipsniui nuosa
vybė yra sukoncentruota Jung
tinėse Valstijose? Imkite kad 
ir statistiką įplaukų už 1918 
metuts. Tuomet visose Jungti
nėse Valstijose buvo 160,000 
žmonių, kurie raportavo, kad 
jie uždirba $200 į savaitę. Tai 
yra 4 žmones iš kiekvieno tū
kstančio gyventojų uždirbo j 
metus $10,000.

Mes turime Jungtinėse Vals
tijose keletą žmonių, kurie val
do gelžkelius, bankus, dirbtu
ves, kasyklas ir kitas įstaigas 
ir prie jų eina dešimtimis mi
lijonų vyrų ir .moterų maldau
dami darbo, kad turėtų iš ko 
gyventi. Ponai savininkai dar
bų—šaltai sau atsako: — **Kad 
jus turėtumėt darbo, jus pri
valote uždirbti uždirbti kiek 
nors sau ir man, o visas pelnas 
iŠ to darbo eis man”.

Lincolnas 1858 metuose yra 
pasakęs: "Vergų draugija yra 
ta, kurioje viena klasė žmonių

uždirba daug 
jie gali paskiau 
išdirbinių. Su-

sako kitai klasei: jus dirbkite 
ir uždirbkite duoną, o mes val
gysime”.

Amerikos savininkai stako 
bonų irgi sako Amerikos dar
bininkams: “jus dirbkite ir už
dirbkite duoną, o mes valgysi
me”. Gaukite kopiją Senato 
dokumento 259 ir pažiūrėkite 
kiek jie Uždirbo 1917 metais— 
šimtus, tūkstančius pelno nuo
šimčių į vienus metus.

Tutotarpu kitas raportas sa
ko, kad Amerikoje 26 nuošim
čiai vaikų eina į mokyklas ne- 
davalgę ar visai nevalgę. Ir tai 
vis darosi ,tuWingia|usioj saly 
pasaulyje.

Darbininkai 
mažiau negu 
nusipirkti tų
prantama, kapitlistai jieško rin
kų kitose šalyse. Karas davė 
jiems tą progą. O kuomet ka
pitalistai nesuranda rinkų par
davimui savo išdirbinių, tuo
met apsireiškia gaminių per
viršis overprodukcijai. Tuomet 
atsiranda nedarbas. Ir tas ne
darbas atsikartoja beveik kas 
ketvirti metai. Pirmame pus
mety 1920 metų Amerikoje bu
vo 3,000,000 bedarbių. Ameri
koje jau 'buvo panikų seka
mais metais—1814, 1818, 1826, 
1837, 1848, 1857,, 1864, 1873, 
1884, 1897, 1903, 1907, 1913 ir 
1921. Ir taip ilgai kol kapita
listinė systema gyvuos, milijo
nai vyrų ir moterų vaikščios 
gatvėmis j ieškodami darbo, o 
negaudami jo, pusbadžiaus arba 
ir visai badaus. Tai ve ką ka
pitalizmas teikia pasauliui.

Ko mes socialistai norime? 
Suprantama, mes norime patys 
valdyti (visus gamtos turtus. 
Taip kaip, pavyzdžiui, Ne\v 
Yorko prieplauka priklauso vi
siems, taip mes norime, kad 
ir kasyklos, gelžkeliaų dirbtu
vės priklausytų visiems. Jei pa
sidarytų kokie nors pelnai, 
mes norime, kad jie irgi pri
klausytų visiems. Tas yra la 
bai paprasta ir lengvai supran
tama. Bet mes, socialistai, sa
kome, kad mes norime socia
lizmo ne todėl, kad tuomet ga
lėsime daugiau duonos suvalgy
tą daugiau rūbų apsidengti. 
Ne! Svarbiausia, mes tuomet 
turėsime daugiau! laisvės!

Amerika yra valdoma kapi
talistų — dar aršiau — valdo
ma kapitalistų korporacijų — 
valdoma trustų, didelių orga
nizacijų su stakais, bonais ir 
biznio mechanizmu. Štai Na
tional City Bank, didžiausias 
bankas Amerikoje. Jos direk
toriai: P. A. Rockefeller, AV. 
Rockefeller, J. O. Armour, N. 
F. Brady, Edison Kompanija, 
C. H. Dbdgc, A. S. Franklin ir 
t.t. Kas tai yra National City 
Bank? Tai yra centras dide
lio tinklo ekonominės jėgos 
Pačiame centre to voratinklio 
yra J. P- Morgan & Company, 
paskiau gelžkeliai, dirbtuves, 
kasyklos ir t.t. O centre tos sis
temos gludi stiprumas ir silp
numas —■ gludi bankininkas. 
Federal Reserve sistema, kurio
je yra 30,000 bankų ir jos di
rektoriai sėdi prie vieno stalo, 
turi daugiausia jogos, kaipo 
vienatas, visame civilizuotame 
pasaulyje* Ir ta Federalė Re
zervo sistema, yra privatinėse 
rankose.

Yra tiesa, kad nei vienas 
žmogus negali valdyti kito 
žmogaus, be to pačio žmogaus 
sutikimo. Jei ta tiesa butų 
praktikuojama, tai kiekvienas 
darbininkas dirbtuvėje turėtų 
balsą valdyme jos. Kiekvienas 
darbininkas tulrėtų teises pasi
rinkti sau direktorius. Bet taip 
nėra. Darbininkas eina prie 
mašinos valdomos boso. Jis 
jauna medžiagą valdomą boso, 
čia mes gyvename žalyje kufr 
organizuota bosų jSga kon
centruojami bankinėje siterno- 
nioje. Darbininkai yra vergai 
_ industriniai vergai — todėl, 
tad jie neturi ekonominės lais
vės.

Mes, socialistai,, norime, kad 
industrija būtų valdoma pačių 
darbininkų, kurioje jie dirba. 
Savastis pačių darbininkų jų 

dapbų ir visa kontrolė jų pa
čių klasės draugų. Ko darbi
ninkai norį? Jie nori patys 

valdyti ekonominį gyvenimą. 
(Kapitalistai teikia darbinin
kams laiks nuo laiko badavi
mą, industrinę vergiją ir ka
rą. Socialistai siūlo darbinin
kams ekonominę savyvaldybę 
ir pamatą taikos ir laisvės.

—A. ž.

Pasitenkinimas
— linksmumas.

siekiasi prie pasitenkini-

visi norime, kad gyve- 
butų malonus ir sma-

Kiekvienas žmogus nežiūrint 
rases, spavos, religijos, kalbos 
ar lyties arba savo kultūrinio 
išsivystymo, noromis ar neno
romis 
mo.

Mes 
n imas 
gus ir kad tam dalykui reikė
tų išeikvoti kuomažiausiai 
energijos. Mes visi norime 
kuodairgiausiai laimėti ma
žiausiomis pastangomis. Kad 
butume pasitenkinę, yra tokių 
dalykų kūrintos mes visi priva
lome atlikti. Pirmiausiai — 
mes visi turime valgyti. Ar 
jus žinote bent vieną žmogų, 
kuris butų pasitenkinęs jei jis 
yra nepavalgęs?

Kitas svarbus gyvenime fak
torius — meilė. Kiekvienas no
ri mylėti ir būti mylimas.

Trečias, — mes visi turime 
dėvėti rubus; netik dėl esteti
kos, bet apsisaugojimui nuo 
šalčio.

Ketvirta — mes turime gy
venti namuose ir tie namai tu
ri būti ne vien tik kaipo pasto
gė; jie turėtų būti artistiniai 
pastatyti; tufrėtij, 
kad patenkinus ir 
skonį.

Penktas—mes 
turėti rakandų ir 
instrumentų, knygų, paveikslų 
—tų dalykų, kurie patenkina 
žmogaus sielą.

šeštas — mes turime tuTeti 
progų didesniam musų išsito- 
bulinimui. Turime turėti dau1- 
ginu liuoso laiko.

Septintas — mes turime tu
rėti progos atlankyti savo ša-

buti gražus, 
musų dailės

reikalaujame
muzikalių

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. 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, nedalioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS 
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Pirklį
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 po pietų ild 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
NedSliomis nuo 10 iki 12

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, HL 
kampa* 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telėphone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

lies įvairias vietas, netik savo 
šalies, bet ir kitas šalis. Turi
me daugiau turėtų progos susi
pažinti su musų žemės gyven
tojais.

Suteikite žmonėms tuos ke
lius dalykus ir kiekvieno nor- 
malio žmogaus gyvenimas tuo
met pasidarys malonus. Netu
rėdami tų pamatinių dalykų 
savo gyvenime, mes kenčiame 
it dvasiniai nykstame.

Todėl, kad butume pasiten
kinę, pirmiausiai mes privalo 
me turėti turto, reikalingiausio 
dalyko gyvenime. Bet kol 
mes galime gauti turto, maisto, 
rūbų, namų, kuro, pasivažinė
jimų, pasilinksminimų ir t.t. 
pirmiausiai kas nors turi pa
gaminti tuos dalykus. Pirmiau
sia, jei kas nors nori pagamin
ti ką nors, turi turėti priemo
nių, kaip tą ar kitą dalyką at
likus. Kas yra tie dalykai, ku
rių miAns reikia prie gamini
mo?

Pirmiausia mes privalome 
turėti žalios medžiagos, gam- 

rio, cino, sidabro ir kitų rei
kalingų metalų. Taipgi medžio 
ir kitų būtinų gamtos turtų.

Antra — mes turime turėti 
mašinų. Ir vartodami tas ma
šinas, tobulinti jas ir toliau 
—palengvinimui žmogaus dar
bo.

Trečia — mes privalome tu
rėti ir vartoti geležinkelius, te
legrafus, telefonus, laivus, — 
reikalingus dalykus susisieki
mui.

Ketvirta — privalome varto
ti rinkų vietą, įskaitant ir mu
sų dabartinę bankinę sistemą.

Penlkta — suvartoti musų 
visas fizines ir protines jiegas.

Ir kuomet visuomenė tinka
mai bus sutorganizuota, kad 
gerai sutaikius tuos penkis da
lykus, — pasekmės bus labai 
geros tiems, kurie nori dirbti. 
Mes tuomet galėsime gauti 
kitodauigiausiai dalykų išeikvo
dami kupmažiausiai savo ener
gijos. Vadinkite tą socializ
mu, ar kaip jus norite. Bet

siems. —A. ž.

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.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715
- v - ■

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 1980 

Valandos pagal sutarty

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 ild 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
K

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, CHrargaa Ir Akiieris

3315 Soath Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 P.M.

projektą—įstatymus. Komisi- 
| jon išrinkli šie draugai: J.
Šmotelis, J. J. Čeponis, A. Ke- 

I mėža. Kai įstatymai bus paru- 
j pinti LSS. Pildomasis Komi- 

LSS. P. K. posėdis įvyko spa.' tetas piškirs žmones to Fon-

LSS. Pildomojo Komiteto { 
posėdžio protokolas i

lio 24, 1923. “Naujienų” na
me. Posėdy dalyvavo šie P. 
K. nariai: J. šmotelis, J. Degu
tis, J. Vilis, J. J. Čeponis, A. 
Kemėža,, A. Grebelis ir LSS. 
Sekr. A. Žymontas. P. Miller 
nedalyvavo.

Posėdžio tvarkos vedėju iš
rinktas J. Šmotelis.

Perskaitytas pereito 
protokolas, kuris liko 
vienbalsiai.

LSS. Sekretoriui 

posėdžio 
priimtas

perskaito 
Sąjungos referendumo pasek
mes dėl buveinės LSS. P. K. 
1924—5 metams. Didele didžiu
ma balsų yra nutarta, kad 
LSS. P. K. buveinė pasiliktų 
Chicagos apiclinkčj. Pasekmės 
balsavimo bus pasiųstos LSS. 
kuopoms.

Nutarta ir toliau vesti de
rybas sU Lietuvių Darbininkų

pinigų, kurie likosi atgauti iš 
komunistų.

Nutarta, kad; LSS. Sekreto
rius rengtų tiek prakalbų Illi
nois valstijoj, ir Indiana, kiek 
tik bus galima. Pasirodo, kad 
kitos musų kuopos jau* nekan
triai laukia d. Grigaičio su pra
kalbomis.

Išrinko Finansinę Komisiją, 
kuri baigianties metams išduos 
pilną raportą musų Sąjungos 
finansinio stovio. Komisijoj! 
įeina šie draugai: J. Degutis, J. 
J. Čeponis ir J. Vilis.

Nutarta išmokėti LSS. 81 
kuopai notą $50, kaipo buvusią 
paskolą b i los vedimui. Nota 
tuojau liko išmokėta.

Gauta padėkavonės laiškas 
nuo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos. Laiškas priimtas ir 
nutarta paskebti spaudoj.

Taipgi gautas ilgas laiškas 
nuo LSPD. reikalu įsteigimo 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Rėmimo Fondo. Tuo 
klausimu ilgokai buvo disku- 
sutota. Nutarta, kad toks Fon
das butų įsteigtas. Tam daly
kini pirmiausia išrinkta komi- 

Įsija, kuri parūpintų tinkamą

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Hafeted St.,
CHICAGO, ILL.

k

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
5 ild 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA '
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 ild 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

4

Canal 0257
Naktinig Tel. Canal 2118

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Falrfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

do tvarkymui.
A. žymontas, 

LSS. Sekretorius.

Socialistu majoru tižiau 
giasi visi miestiečiai
Rahway, N. J., išrinko sau 

miesto majoru socialistą.
Tuo majoru yra drg. James 

B. F urbė r. Pirmiausia jis pa
matė, kad pieno kompanijos 
ima už pieną tiek, kiek joms 
patinka. Nieko nelaukdamas 
suorganizavo Miesto Pieno Ko
misiją, kiekvienas narys tos 
komisijos dirbo dykai labui 
viso miesto gyventojų.

Jie investavo $30 miesto 
pinigų skelbimams ir paaiški
nimams, kur randasi pieno sto
tys. Jų paskelbtos kainos buvo 
daug pigesnės, negu kompani
jos ima.

Komisija ) apva/ikšdio'ja savo 
metinį jubilėjų. Jie per metus 
padarė $7,000 biznio ir šutau, 
'pė žmonėms $3,000. Be to dar 
ta Komisija privertė kompani
jas pardavinėti pieną vietoj 
18—19c. kvortai, už 12 centų.

Rahway yra mažas miestelis 
ir pieno industrija nėra svar
biausias dalykas, bet pradėtas 
geras moderninis biznis socia- 
ilsto majoro Eurber yra dide
lė lekcija. .

“Musų patyrimas su pieno 
stotimis”, sako L. F. Budenz, 
Sekretorius tos pieno Komisi
jos, “duoda mums progos ir 
galimybes operuoti ir kitus 
reikalingus gyvenime įdailiykuS 
žmonių patarnavimui ir nau
dai, bet ne pelnui kelių akme
nų”.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkcwich 

BANIS
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pktų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonais

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

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. Nedaliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.

Rezidencijos tel. Van Buran 8234 
Ofiso t*l. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chimrras

Specialistas Moterilkų, Vyrllką, 
Vaikų ir visų chroniiką lirų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po platų 
7—8 vak. NedSliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. ChicaM
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bus pakeista taip, kaip siū
lo senatorius, tai, girdi, mes 

r galime susilaukti radikales- 
‘ nių atmainų.

Augščiausiojo Teismo ga
lią skelbti kongrese išleis
tuosius įstatymus nekon- 
stituciniais, senatorius Bo- 
rah nenori naikinti. Prezi
dento skiriamieji visam am
žiui 9 Augščiausiojo Teismo 
teisėjai turi, jo supratimu, 
stovėti augščiaus, negu visų 
Amerikos piliečių renkama- 
sai kongresas.

Yra žmonių, kaip senato
rius La Follette iš Wiscon- 
sino, kurie sako, kad Augš- 
čiausiam Teismui reikia pa
likti teisę daryti nuospren
džius apie įstatymų nekon- 
stitucingumą, bet reikia su
teikti galią kongresui dviem 
trečdaliais balsų atmesti to
kius nuosprendžius. Tai 
yra gana nuosaikus (mod
erato) reikalavimas. Vie
nok senatoriui Borah ir ji
sai išrodo “perdaug radika- 
liškas”.

Jisai nori tokiam “radika
liškumui” užbėgti už akių.

Tai tau ir “progresistas”!

šituos gąsdinimus pare
mia, gal ir patys to nenuma
nydami, sovietinės Rusijos 
vadai. Trockis plepa, kad 
raudonoji Rusijos armija 
esanti pasirengus eiti pagel- 
bon Vokietijos “komunisti
nei revoliucijai”. Na, o jei
gu Rusijos bolševikų armi
ja norėtų susisiekti su Vo
kietijos bolševikais, tai ji 
ieškotų kelio per Lietuvą.

Bet tie bolševikiškų mili- 
taristų plepalai yra, žino
ma, tušti. Vargiai jais tiki 
ir Lietuvos žmonės. Todėl 
socialdemokratų sumany
mui pasipriešinti Seime bus 
sunku.

kfcrik^linė buržuazija 
atskelti nesusipratusių 

sudaryti, 
viešpatauti

kad d. fe- 
keturiomis

Respublikos 
idėja laimi.

Socialistine minis 
terija Saksonijoj.

Seimo darbams 
prasidėjus.

Turkijos parlamentas šio
mis dienomis paskelbė tų ša
lį respublika. Mustafa Ke
rnai Paša tapo išrinktas pir- 
mutiniu turky respublikos 
prezidentu.

Girdėti, kad ir Graikija 
rengiasi pavirsti respublika. 
Nesenai įvykusiam karinin
kų sukilime žymią rolę lošė 
karaliaus šeimynos nariai. 
Sukilimas tapo numalšin
tas, ir valdžia dabar ketina 
duoti “saktį” karaliui už jo 
ir jo giminių nelabą darbą.

Taigi, nežiūrint bolševikų 
ir fašistų diktatūrų, nežiū
rint monarchistų ir milita- 
ristų pastangų pasmaugti 
demokratiją įvairiose šaly
se, respublikos idėja visgi 
progresuoja pasaulyje. Na
tūralūs dalykas: žmonės no
ri, kad valdžia butų žmonių 
renkama.

Republikoniškas 
“progresistas”.

Daug kalbama apie prog- 
resistus Amerikos respubli
konų partijoje. Kai kas ma- 
Ao, kad jie esą net dideli 
darbo žmonių draugai.

Labai pagarsėjęs tarp tų 
progresistų yra senatorius 
W. E. Borah iš Idaho steito.

Užvakar jisai pareiškė 
spaudai, kad, kongresui su
sirinkus, jisai vėl pakeisiąs 
klausimą apie Augščiausio
jo Teismo galios susiaurini
mą. Jisai stosiąs už tai, kad 
tas teismas galėtų ne ma
žiaus kaip septyniais bal
sais daryti nuosprendžius 
apie įstatymų nekonstitu- 
cingumą.

Dabar yra taip, kad jeigu 
5 Augščiausiojo Teismo na
riai balsuoja už įstatymo 
panaikinimą, o 4 balsuoja 
prieš, tai įstatymas esti pa
naikinamas. Vieno balso 
daugumos pakanka.

Pasak senatoriaus Borah, 
tokia tvarka yra negera,
nes tie penkių prieš ketu-. Tad karo stovio * šalininkai 
ris nuosprendžiai iššaukia dabar mėgina gąsdinti žmo- 
daug kritikos. Ir jeigu ji ne- nes Vokietijos riaušėmis.

Kanclerio Stresemanno 
paskirtasai komisionierius 
Saksonijai, kaip girdėt, jau 
sudarė naują ministerių ka
binetą tai Vokietijos pro
vincijai. Jisai susidedąs 
vien tiktai iš socialdemokra
tų, Saksonijos landtago 
(seimo) narių. Komisionie
rius pranešė landtagui, kad 
jisai už keleto dienų pasi
trauksiąs, palikdamas nau
jam ministerių kabinetui 
valdyti Saksoniją.

Taigi Saksonijos valdžios 
klausimas tapo išspręstas 
geriaus, negu buvo galima 
tikėtis po pirmutinių žinių 
apie šiurkštų Berlino apsiė
jimą su “raudonosios” pro
vincijos vyriausybe. Daly
kas pasibaigė tiktai tuo, kad 
iš valdžios tapo prašalinti 
komunistai.

Stresemannas, matyt, iš
sišoko, liepdamas jėga paša
linti Saksonijos valdžią ir 
suareštuoti komunistus mi- 
nisterius. Dabar jisai nori 
prisigerinti socialistams, 
kurie grasina pasitrauksią 
iš centralinės valdžios.

Kaunas. (“S-d.”) — Po va
saros atostogų Seimas vėl pra
dėjo posėdžiauti. Reikia many
ti, kad šita Seimo sesija bus 
daug vaisingesnė savo darbais, 
negu pirmoji: iš pat pradžių II 
Seimui susirinkus tęsėsi lilgos 
derybos dėl pasiskirstymo va
dovaujamų vietų tiek pačiame 
Seime, tiek valdžioje; paskiau 
daug laiko atėmė svarstymas 
valst. biudžeto, o iš kitų dides
nes svarbos įstatymų galima 
paminėti tik valst. tarnautojų 
atlyginimo įstatymą, kuris 
prieš pat atostogas greitomis 
ir nevykusiai buvo iškeptas. 
Dabar sumanymų eilėje stovfi 
įjmia. svarbių visuomenei
įstatymų ir visas klausimas 
tame,, kaip jie bus išrišti — 
palankiai! ar priešingaįi plačių
jų minių reikalams.

Atsakyti į tą klausimą reiš
kia priminti apie musų Seimo 
sudėtį. Kaip žinoma, Seime tu
rime šias frakcijas, skaitant iš 
dešines į kairę: ūkininkų są
jungos 14 atst., krikščionių 
demokratų — 14, darbo fede
racijos — 12, valstiečių liau
dininkų — 16, socialdctmokra-

8. Dar yra tautinių ma- 
f rakei jos, bet dėl jų su- 
margumo Seimo imtinė- 
aiškios rolės nelošia.

dešiniojo ir kai- 
ir jos prisidėji- 

ar kitą pusę daž- 
klausimo esmę.

Gal panaikins 
karo stovį.

Lietuvos Seiman socialde
mokratų frakcija įnešė su
manymą panaikinti karo 
stovį.

Žmonėms tasai karo sto
vis jau senai įkyrėjo. Nau
dos iš jo nėra jokios, o viso
kių nepatogumų ir suvaržy
mų — tiek ir tiek.

Liaudininkai, kaip matyt 
iš jų laikraščio “Lietuvos 
žinių”, ketina paremti soci
aldemokratų sumanymą. 
Bet ka-demai kažin ar no
rės pritarti.

Pirma “krikščionys” sa
kydavo, kad karo stovis 
esąs Lietuvai reikalingas 
apsisaugojimui nuo lenkų ir 
bolševikų. Dabar , lenkų 
puolimo pavojaus beveik nė
ra; bolševizmas gi Lietuvo
je yra galutinai susmukęs.

žu!mų 
dėties 
se jos

Kalbant apie atskiras frak
cijas reikia pažymėti tų ypa
tingų padėtį, kurių užima dar
bo federacijos f rakei j aj: ji yra 
vidury tarp 
riojo sparno 
mas į vienų 
nai nulemia
Taigi ji neša visų atsakomy
bę už tai, jeigu įstatymas iš
eina ne toks, kokio laukia dar
bo masės. Tiesa, apie valstie
čių iiauddnjinkų1 kairumų ten
ka kalbėti lyginai, nes kuo
met klausimas liečia darbinin
kų reikalus, valstiečiai liaudi
ninkai dažniausiai prijungia 
savo balsus prie ūkininkų sų- 
j u ngos, — taip atsitiko ir 
svarstant paskutinį kartų dva
rų darbininkų samdymo įsta
tymų. Tokiais atvejais valst. 
liaudininkai įišgėibsti federaci
jų nuo reikalingumo balsuoti 
su Vailokaičio kompanija, ku
rios laimėjimas ir be federaci
jos yra užtikrintas, o federaci
jos rankos pasiliuosuoja tam, 
kad iškilmingai paduoti balsų 
neva darbininkų naudai. Ktfo- 
met gi liaudininkai balsuoja su 
socialdemokratais nabagė fe- 

deracijaj yra priversta atvirai 
balsuoti su visa dešiniąja bro
lija ir parodyti savo tikrų j į 
veidų. Taip atsitiko priimant 
kai kuriuos valst. biudžeto 
punktus ir tarnaut, atlygini
mo įstatymų, šiaip ar taip, bet 
kapitalo reikalai visuomet pa
silieka tinkamai apsaugoti.

Žinoma, geriau pažįstan- 
tiems federacijų jos gudravi
mų prasmė visuomet buvo 
aiški. Išsirutuliuoju*si iš kle
rikalizmo kevalo, buvusi Steig. 
Seime sudėtinė 
mokratų bloko 
būdami ankštai 
dovau j amonis
gomis, — argi ji gali ginti dar
bininkų klasės reikalus? Ir jei-

krikščionių de- 
dalis ir dabar 
surišta su va- 
kapitailo įstai-

fgu šiandien pas mus reakcinis 
režimas, jeigu darbininkai su
rištomis rankomis atiduodami 
kapitalo išnaudojimui, už tą 
viską reikia “padėkuoti” dar
bo federacijai. Tik jai pade
dant 
gali
darbininkų balsus, 
Seimo daugumą ir 
krašte.

Įdomu pažymėti, 
deracija visomis
kratosi nUo puolančios ant jos 
atsakomybės, buk čia ji visai 
nekalta, štai “Darbininko” 
nr. 37-tame vedamajame strai
psny minima keletas darbinin
kų reikalingų įstatymų, ku
riuos turėtų išleisti Seimas ir 
čia pat pridedama: “Tik, de
ja, prie dabartinės padėties tik
rai sunku tų įstatymų sulauk
ti. Prie tos padėties pasunkini
mo reikia priskaityti ir dabar 
esamą Seime krik., ukin. są
jungos ir valst. liaudininkų koa
liciją.. .” “Ši neva koalicija ne
leis Seimo daugumai (?) at-, 
likti nei vieno griežtesnio tvar
kymo srityje, neleis pravesti 
nei vieno darbininkams nau
dingo įstatymo”.

Kiekvienas, perskaitęs šiuos 
žodžius, supras, kad d. federa
cijos koalicijoje nėra. Buk tai 
ne ji palaiminus tą nelemtąją 
koaliciją, kurioje dalyvauja 
jos pastatytas kandidatas kUn. 
Krupavičius, '“dižiausias darbi
ninkų draugas” (žiur. “D_ko” 
nr. 30). Taigi čia ir yra visas 
dalykas jeigu dabartinė val

džios koalicija neleis pravest 
nė vieno darbininkams naudin
go įstatymo, kam gi tenai sėdi 

<1 i tįsius if'ocleriKiijos drau
gas? Mes manome, kad kun. 
Kru‘pavičius yra toks pat dar
bininkų draugas, kaip ir visa 
d. federacija...

(Seimo sudėtis ir
frake jų rolė turi būti žinoma 
tam, kad darbo visuomenė ne
labai nusiviltų iš savo lūkesčių. 
Ir jeigu mes apsiribotume tik
tai Seimo sienomis, musų iš
vados turėtų būti gana liūd
nos. Bet dalykas toks, kad į 
Seimo arba atskirų jo frakcijų 
nusistatymą visuomet veikia 
pačios organizuotos visuome
nės spaudimas. Tie patys fe- 
derantaį arba jų draugai krikš
čionys demokratai kitokią gies
mę giedos, kuomet jie jaus 
krašte organizuotą ir stiprią 
darbininkų valią. Todėl tat 
musų, socialdemokratų, darbas 
neužsibaigia Seimo sienomis. 
Didelę to darbo dalį mes pčr- 
celsime už Seimo sienų,, ir šia
me darbe privalo dalyvauti visi 
sąmoningi darbininkai.

atskirų

Darbininką jėgy skal 
dytojai

Kaunas. [Musų koresp.] — 
Spalių 14 d. Kauno priemiesty- 
i c Šančiuose lenkų mokyklos 
salėje, Šmidto fabrike, įvyko 
gelžkoliečių socialdemokratų 
Kauno kuopos susirinksimas, 
sušauktais aptarimui! svarbių 
ekonominių bei politinių klau
simų ir gelžkeliečių organizuo- 
tės reikalo. Susirinkimą ati
daręs kuopos pirmininkas pra
nešė, kad dėl neatvykimo rei
kalingo teisėtam susirinkimui 
narių (skaičius numatytieji 
dienotvarkėje klausimai nebu*s 
gvildenama ir atidedami kitam 
kartui, o šis susirinkimas bus 
daugiau informacinio pobūdžio, 
ir kalbėtoju-pranešėju pakvietė 
Socialdemokratų frakcijos (Sei
mo narį draugą Markelį.

Jau pradedant susirinkimą 
aiškiai buvo matyti, kad tūla 
susirinkusiųjų dalis atėjo su 
pasiryžimu ardyti susirinkimą 
—būtent susėdusių jų suoluose 
grupė vyrų labai nerimavo ir 
nervingai tarp savęs pašnabž
domis kalbėjos. Gi prieš pra
dedant dr. Markeliui kalbėti 
pora vyrų reikalavo, kad visą 
susirinkimą vestų rusų kalba, 
nes, girdi, esą tokių dalyvių, 
kurie lietuviškai nesuprantą. 
Markelis jiems mandagiai at
sakė, kad jis nors rusiškai ir

galįs, bot jam daug UngMatf 
yra kalbėti lietuviškai, todėl 
rusiškai tepakartosiąs negut tik 
svarbesniuošius punktus. Savo 
kalboje d. Markelis papasako
jo apie užsienio ir Lietuvos 
darbininkų judėjimų, jų orga
nizacijas, politinį ir kulturinį 
susipratimų, ir kas daryti Lie
tuvos darbininkams pasekmin- 
gesnei kovai už savo klasės 
reikalus, patardamas spiestis 
po darbininkiška socialdemo
kratų vėliavų.

Jam kalbant iš pradžių ne
daryta jokių kliūčių, bet kiek 
paskiau! tie savotiškos rųšies 
“revoliucionieriai” staiga ėmė 
kelti didžiausj triukšmų, o ga
vę žodį, socialdemokratų ad
resu darė šlykščiausių užmeti
mų bei kaltinimų. Esu Vokie
tijos sodiajldemokratai prieši
nosi pakėlimui darbininkams 
algų, o {Liet. Seime kai buvę 
balsuojama įstatymas dėl algų 
priedų tai socialdemokratai, 
girdi, išėję iš Seimo šieno piau- 
ti ir t. p. (argi dar bereikia 
šlykštesnio melo! — Liet, dar- 
binink.)

Toliau triukšmadariai piršo

MUCIUS SCEVOLA

tverti darbininkų fabrikų ko- 
m’itetu^ (^komįačd(kajs’>)Į. Ga
lop atlikę savo provokatiškų 
darbą narsuoliai išsinešdino 
pro duris.

Iš kalbėjusiųjų kalbos tono 
aiškiai buvo matyti, kad vienas 
iš jų buvo federacininkas, kiti 
bolševikai, ir tie dviejų — juo
do ir raudonojo lagerių agen
tai gana sėkmingai varė ben
drą griovimo darbininkų vieny
bės darbą. Vargšai tie musų 
liolševikai, prakišę darbinin
kuose savo autoritetą ir maty
dami tiesiu keliu nieko nebe
laimės, daro pastangų atsigrie
bti nors prievartos ir provo
kacijos budais. Tik jiems ne
besiseka. Kaikuriuos nesusi
pratėlius gal jie su savim ir iš
sivedę, bet likusieji salėje dar
bininkai biaurėdamies Maskvos 
agentų pasielgimais, sėkmingai 
užbaigė savo pradėtąjį susirin
kimą ir keletas naujų draugų 
įsirašė kandidatais socialdemo
kratų partijom Gi narsus bol- 
ševikėliai pasitriukšmavę, pa
sikarščiavę, išdUKinoj sau pro 

duris nieko nepešę.
—Lietuvos darbininkas.

Laiškai iš Bavarijos
(Musų specialiu korsepondento)

I. BAVARIJOS POLITIKOS 
PASLAPTIS.

Turiu atsiprašyti gerbiamųjų 
draugų skaitytojų, kad aš su 
savo pranešimais iš Vokietijos 

raAto vi suomet x>a.si velti o j i_x?.
Bet ką gi, aš padarysiu, kad 

Amerika taip toli! Rašant laiš
kų, norėtau kaip galima pil
niau apibrėžti padėties vaizdų, 
lauki žmogus rytojams, kuris 
turi išspręsti kartais staigius 
netikėtus klausimus, bet ryto
jaus dieną gyvenimas kartais 
devynius kartus skersa galva 
persiverčia, ir vėl tenko orien
tuotis išnaujo ir gyvenimo į- 
vykius gaudyti. O kol laiškas 
pasiekia Ameriką, jau dauge
lis dalykų nebeatitinka tikreny
bei. Todėl aš tegaliu eiti tik
tai,, taip sakant, metraštininko 
pareigas, .vaizduoti Voįkictiijos 
įvyikiiį (istoriją, atsisakydamas 
nuo gyvenamosios dienos įvy
kių. Ši tikrenybės būtinybė gal 
galės būti mažas pateisinimas, 
kad aš su savo pranešimais 
esu? priverstas vėluotis.

Ar šiaip, ar taip dabar Vo- 
kietjos gyvenimo centre stovi 
ne Bėrimo valdžia, bet Bava
rija. Oficialiniai valdo Bėdi
nas, bet daugeliu atvejų turi 
Bavariajai nusilenkti.’ Tiesa, 
nusilenkti tais klausimais, ku
rie daugiausia liečia Bavariją, 
jet tuo žygiu Berlino valdžia 
pati prasižengia prieš konstitu
ciją, ir bijo, stačiai bijo, pasa
kyti bavarčikams smarkesnį 
žodį. O šie žmonės apsukrus 
ir gudrus: jeigu randa, kad kas 
jų bijo, tai kodėl negąsdinti, ir 
savo dūdos nepapusti!

Bet kad geriau suprasti Ba
varijos politiką, reikia supras
ti bavarčikų būdą, taip sakant, 
jų noturą pažinti, kuris lygiai 
vienodai reiškias ir “aukštojoj 
politikoj”, ir paprastose gy
venimo smulkmenose. Šit vie- 
nas-kitas vaizdelis iš šiokiadie
nio gyvenimo.

Sėdžiu Miuncheno papras
čiausiame kinematografe. Ki
nematografas, kaip kinemato
grafas. Rodo kokias tai meri- 
<onte Gharlie Chaplin’o kreive- 
zones, publika renkas ir žio
vauja. Čia tokia mada, kad 
publika į suolų eiles sėdas iš 
dešinio šono, paskui pamažėli 
traukias į kairę ir iš kairio* šo
no išeina. Tokiu budu regu- 
iUojama, kad ankščiau atėję, 

pamatę programą, nieko ne
trukdydami gali sėdynę gauti.

Nuo manęs į kairę sėdi dvi 
moteriškės ir tūlas pilvūzas 
javarčikas, toliau eilė tuščia. 
Tuo tarpu prisirenka daigiau 
publikos, kuri turi stovėti. Pa
nelė tvarkdarė prašo visų pasi

pravardžiuoti

slinkti į kairę, kad stovintieji 
gautų atsisėsti. Visi slenkąs, 
tik mano kaimynas, bavariš
kai besikeikdamas, griežtai at
sisako slinktis. Eilė lieka tuš
čia, publika stovi. Dar kartą 
panele tvarkdarč paprašo slink
tis. Mano kaimynės^moteriš- 
kės persiverčia per bavarčiko 
storas kojas, kad pasislinkti, o 
šis vis sėdi vietoj ir keikias. 
Aš pasislenku prie fto, žiino- 
ma, per jį versti neturiu noro, 
ir paaiškinu publikai, kad aš 
nebegaliu Toliau slinktis!, ka
dangi šis storas ponas kliudo. 
Stovintieji vyrai pašėlo —pra
dėjo storajam piliečiui kumš
čiais grūmoti,
bobos vaiku ir kiaulės snukiu, 
ir artintis int jį su sugniaužtais 
kumščiais. Tuomet tai tasai pi
lietis skubiai pasikėlė, pasislin
ko į patį kampelį ir taip susi
traukė, kad atrodė du syk plo
nesnis, negu pirma.

Šiame paprastame vaizdely 
visa bavarčikų dūšia pasakyta: 
jei jaučia už save silpnesnį, 
tai taip pasišiauš ir tokį gvol- 
tą pakels, kad tik spėk ausis 
užsikimšti. Bet jei tik kiek 
stipresnis koja sutrepsės, tai 
bavarčikas jau kaip pelikė po 
šluota.

Tas pat reiškęs, pavyzdžiui, 
ir karo metu. Prieš kokį mūšį 
—bavarų kareiviai, būdavo, 
žvangina ginklus ir kelia tokį 
trukšmą, kad rodos jie visus 
prancūzus kepurėmis užpum- 
pins. Bet kai sutinka smar
kesnį pasipriešinimą — jau 
bavarčikų nebėra, žinovai sa
ko, kad karo metu bavarčikų 
kareiviai buvo vieni blogiausių
jų, jokio didesnio puolimo ne
išlaikę, lygiai kaip ąustrijokai...

Tai labai karakteringas ba
varčikų budo bruožas.

Arba vėl. Kaip jauf “Nau
jienose” buvo rašyta, Kahr’as, 
pradėjęs savo diktatūrą, iškar
to uždraudė iketurioliką pa
skelbtų Hitler’io viešų mitingų. 
Kiek prieš tai Hitler’is su savo 
šaika buvo trukšmo kėlęs, kiek 
grūmojęs ir Bavarijos, ir Vo
kietijos, ir Prancūzijos, ir bol
ševikų viso pasaulio — (išski
riant Italų ir Ispanų) valdžio
ms dangumi ir pekla, bet di
desnio iškrikimo,, kaip tą vaka 
rą jo bandoje, aš nesu niekur 
matęs jokioj politinėj partijo
je, nors ir po kokio sunkiausio 
smūgio, Slankiojo sšUjalės tų
jų patentuotų ir valdžios pa
laimintų skandalistų po miestą, 
taip liūdnai patriotines dainuš
kas tempdami,, kad praeiviai 
(publikai sunku buvo ramiai 
susilaikyti šalygatvy. -Galų ga
le susirinko didesnė minia ties 
Hitler’io štabu. Staiga po mi-

Ketvirtadienis, Lapkr. 1, ’23 
nią pasklydo gandas, taip pa
mažėl!, patylomis: “Hitleri’s 
kalbės, Hitler’is”. Miniai nusi
rito kepurės nuo makaulių, o 
lange pasirodė patsai “vadas”. 
Bet kad policija nors iš tolo 
nepamatytų, kad kas viešai 
gatvėj tą dieną kalbėti drįsta, 
namuose tuojau* buvo užgesyta 
visos šiesos: taip be galo bai
su!

Butų viskas taip gražiai ir 
pasibaigę, policija butą nieko 
ir nesužinojus, bet biesas pa- 
painiojo pro tą vietą eiti vienai 
aukštai personai,, kuri yra taip 
Vadintinas slaptas valstybės 
patarėjas, parlamente valdan
čiosios partijos narys ir t.t. 
Nežinau, ar ta persona skubotų 
kur reikalą turėjo, ir nesuspėjo 
įsigilinti į “vado” aukštos “iš
minties” žodžius; ar dėl tam
sumo ir paties “vado” neįžlie- 
bė, žodžiu, jis nenusiėmęs cilin- 
derio brovęs skersai minią, no
rėdamas eiti savo keliu. Čia tai 
ir visa bėda. Kažkieno sunki 
ranką bematant atsidūrė ant 

personos plikos makaulės, jo 
cilinderis, apsukas ore porą 
ratų, nusileido į purvo klaną, 
jo akiniai, pasekdami cilinde- 
rio pavyzdį, nudrėskė personai 
nosį. O gatvės aidas dardėjo: 
šunsnukis, žydbernis ir t. t.

Iš to išėjo šiokių tokių ne
malonumų: ka(ip ta|i galėjo 
HitBcr’io karžygiai, tėvynės 

gynėjai, tokią aukštą personą 
palaikyti kokiu nors lakudra 
socialistu ir žydberniu! Po to 
visą savaitę virė politinių prie- 
inenų pletkų virtuvės, beieško- 
damos išeities. Kažkas buvo 
sumanęs paskelbti, kad tai at- 

tolcia uolai uio ne tai au
kštai personai, o žydberniui, 
socialistui, bet šios pastangos, \ 
susitikusios su nudrėksta nosi
mi, nuėjo niekais. Na, čia 
svarbu ne ta nosis, — ji buvus, 
ji nebuvus yisviena,—svarbu 
tai, kad Hitler’io karžygiai bijo 
šviesą užžiebti, kai jų “prana
šas” kalba, nors jie puikiausiai 
žino, kad Bavarijos policija 
nėra prieš juos nei kartą ran
kos pakėlusi, kad ir šiuo kartu 
jiems nieko nebūtų dariusi, o 
kai užklupo beginklį žmogų, 
kuris kamščiams jau! vien dėl 
savo senatvės negali priešintis, 
tai čia pasireiškia jų visas “re
voliucinis ūpas”!

Psikologjiniai '—1 visai tas 
pat reiškinis, kaip ir su hero
jų aname kinematografe^ ne
norėjusiu iš vietos pasijudinti!

Jei kalbėti apie bavarčikų 
norą kelti “revoliuciją”, tai jie 
ją mielu noru keltų, jei žinotų, 
kad niekas nesipriešins. 'Bet 
prie šitokio žmonių noturo, tai 
jų istorinę laimę apibudina lie
tuvių patarlė: pasikėlė kaip sa
kalas, nutupč kaip vabalas...

(Bus daugiau)

Moteris taip nusiminusi 
ir ji verkė

Todėl, kad ji sirgo. — Pa
sako, kaip ji gavo pagelbą 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Burlington, Iowa. — “Aš visuomet 
drebėdavau kuomet ateidavo menesi-

niai periodai, nes 
jie ateidavo _ kas 
antra savaite ir 
tęsdavosi per dvi 
savaites ir tame 
laike aš būdavau 
nusiminusi ir verk 
davau. Nuo to lai
ko kaip pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound aš 
esu tokia užganė
dinta, net nemoku 

to nei išreikšti. Aš sveriu daugiau 
keletą svarų ir išrodau puikiai. Aš 
patariau savo draugams vartoti jūsų 
gyduoles ir jus galite skelbti viešai 
mano laišką, kaipo paliudymą. Lin
kiu, kad jušų gyduolės pagelbėtų taip 
ir kitoms, kaip m*an gelbėjo.” — Mrs. 
Ralph Gail, 2021 Dos Moines St., Bur
lington, la.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra gyduolė nuo moteriškų li
gų. Jos yra vartojamos nuo tokių 
nesmagumų daugiau kaip 50 m«tų ir 
tunkstanČiams moterų pagelbėjo taip 
kaip ir Mrs. Gail, vartojant tas pui
kias gyduoles.

Jei jus kenčiate nuo nereguliariŠku- 
mų, nervingumo, galvos skaudėjimo 
arba melancholijos, jus privalote tuo
jau pradėti vartoti E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Jos yra 
puikios gyduolės sustiprinimui syste- 
mos ir pagelbsti atlikti viską lengvai 
ir reguliariai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

' Smulkios žinios
Darbininkų universitetas.

Chicago Joint Board of the 
International Ladies’ Garment 
\Vonkers Union įsteigė, taip 
sakant, darbininkų universite
tą. Lekcijos bus skaitoma įvai
riomis temomis. Tarp lektorių 
yra keli Chicagos universiteto 
profesoriai. Numatoma sekami 
kursai:

1. Darbininkai dabartinėje 
ekonominėje padėtyje.

Lektorius — prof. P. Doug- 
las.

2. Bėgamosios ekonomijos ir 
darbininkų problemos. — Pro
fesoriai H. Millis, Jacob Viner, 
Dr. Leo \Valinan ir kiti.

3. Socialinė psichologija.
Lektorius — prof. A. Korn- 

hhauser.
I. Socialinė interpretacija an- 

glų literatūros.
Lektorius — prof. Carl H. 

Grabo.
Be to dar bus kursai anglų 

kalbos, higienos, pratimo, etc.
Unijų nariams už lekcijas 

nieko nereikės mokėti.
.Jau įsiregistravo apie šimtas 

žmonių. Darbininkai privalo 
pasinaudoti ta proga. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu1: Joint Board, 328 
W. Vau Būreli St.

Įvairiausių daiktų išpardavimas

Lapkričio 8, 9 ir 10 dienomis 
E. 55 gatvėje po No. 1328 įvyks 
išpardavimas įvairiausių daik
tų: drabužių, rakandų, auksi
nių daiktų, žaislų, gėlių, kny
gų, divonų, paveikslų, etc.

Išpardavimo pelnas eis Hyde 
Park Neighborhood Club ir 
Summer Canip of the Universi- 
ty of Chicago. Settlement įstai
goms.

Kaip išvengti nelaimių.

Žiemai besiartinant galima 
laukti dautgiau nelaimių nuo 
automobilių. Bet to butų gali
ma išvengti, jei automobilistai 
pasirūpintų tinkamame stovyje 
užlaikyti automobilius, o ypač 
prižiūrėtų tarmozUs. Piliečiai 
irgi turi būti atsargus: jie ge
rai privalo apsižiūrėti pirm ne
gu eiti skersai gatvę. Besisku- 
binimas tokiame atvejyje tan
kiai gali būti nelaimingas.

Tokius patarimus diVoda Chi
cagos automobilių biznio aso
ciacija.

MUZIKA
Pijanai, Phonografai
Geriausių išdirbysčių

Parsiduoda ant dalinu 
išmokėjimų.

Lietuviški Rekordai, Ro
les dėl Pijanų ir gaidos 

įvairios.

Kviečiu visus apsilankyti. 
Didelis pasirinkimas.

Juozas F. Sudrik
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO

Kurs fondą Vokietijos vaikų 
gelbėjimui.

Į Chicago atvyko gen. AHen, 
kuris vadovavo Amerikos ka
reiviams Reine. Jis yra pirmi
ninkas komiteto, kuris rūpinsis 
sudaryti $6,000,000 fondą, kad 
išmaitinus per žiemą 2,000,000 
Vokietijos vaikų.

Vėl atvažiuoja Maskvos Dailės 
Teatras.

Maskvos Dailės ^Teatras jau 
atvažiuoja iš Europos į New- 
Yorką, Iš kur jis užsuks ir į 
Chicagą. .

Mirė mokslininkas.

Mirė Northwestern universi
teto profesorius Ernest Stuart. 
Jis buvo pasižymėjęs chemijoje 
mokslininkas.

Lietuvių Rateliuose
S. Daukanto Draugijos 

jubilėjinis vakaras
Prisirašė apie 100 naujų narių. 

—Nariams, kurie per de
šimts metų neėmė pašalpos, 
buvo duodamos dovanos.

Sekmadienį, spalių 28 d., 
Mildos svetainėje įvyko Simo
no Daukanto Dr-jos 30 metų 
gyvavimo Jubilėjus.

Svetainėje ant estrados bu*vo 
pastatytas didelis Simono Dau
kanto paveikslas apdailintas dai 
lių vainikų ir Amerikos ir Lie
tuvos velukėmis.

Orchestrai sugriežuš Lietu
vos himną pradėta programas 
vedant A. Jankauskui. Progra
mas susidėjo iš p-lės Z. Vaišvi- 
liu'tės solo — pianu; A. Danilai- 
tė — deklamacija; Bitautienč 
su Nausėdaitė paskambino ke
turiomis rankomis pianu.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ankstybi švenčiu 
Persiuntimai

Pradėkite persiuntimą pinigų šventėms anksti. 
Musų kursas persiuntimui į užrubežį yra tikras 
kaip paduoda marketas — ar tai dtaftai, money 
orderiai arba kabeliu.
Mes turime privilegijos išmokėti pinigus tikrais 
doleriais — bet kai kurios šalys reikalauja savais 
pinigais.
Patarimai kas link persiuntimo pinigų į svetimas 
šalis suteikiami maloniai.

Klauskite prie langelio No. 6 
Užrubežinis Departamentas

UNION BAJ
M F CHICAGO

25 N. Dearborn St.
Netoli yVashington

CHARLES E. SCHLYTERN, DANIEL V. HARKIN,

RALTIJ08AMERIK0ĮC
U UNIJA 9Bmadvay,_ NeyYork.NY LX

TIESI
KELIONEelLIETUV\

PER HAMBURGĄ. PILIAVĄ 
/ ARBA LIEPOJĄ

, Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
V/ laetuviai važiuoja į Piliavą 
tV Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
y VISA TREČIA KLESA 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 Į:
HAMBURGĄ $103.50 —- PILIAVĄ $106.50 

p* — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00 
į Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Ofiso Telefonas TAT? M Ą RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 xXX¥. XI. /X. Annitage

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
3209

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.

MM

Šildomu Pečiu Išpardavimas

^2

ABEJOSE LIETUVIŲ RAKANDŲ KORPORCIJOS 
KRAUTUVĖSE (THE PEOPLES FURNITURE CO.)

Už Negirdėtai Žemas Kainas
ALCAZAR minkštoms anglims 
pečius
VIRTUVIŲ šildomi pečiai (Kitchen
Heaters)
DEL KIETŲ ir minkštų anglių
(Hot Blast) pečius
MOORES nikeliuotas pečius
No. 141

$9.50
$18.75
$18.75
$49.50

CROVVN dėl kietų anglių, galintis už- CE4 C A 
šildyti 4-5 kambarius
MOORES pilnai parciliuotas, baltai, pilkai, mėly
nai, žaliai ir rudai. Parsiduoda šiaip C A 7 7 f* 
No. 141

Parsiduoda šiaip 
No. 161 $85.00

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalinę daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

1 Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP T ABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo,

Kaina 50c.

W-.f VERA CO. 
< EDAR HAP1DS, IOWA

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

k.------------------------------------- ----------------------- /

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S’outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St., Chicago, III.

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

Štai yra naujas prirengimas dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net į keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekoiių ir gau

kite butelį vadinama Nuga-Tone. Ji su
teiks jums gyvumo, smagumo ir vik
rumą jūsų nuilsusiems nervams ir 
muskulams. Nuga-Tone budavoja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduolę 
tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėsite jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neįšrodysite geriau, nuneškite 
likučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
jums jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai' gerai, kad jį suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

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

|| Severos Gyduolesužlaiko v > 
šeimynos/syjaiį<a,t^.-p..,f': . L MfS.A MICHNIEVIGZ-VIOIKIENi

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampos 31 pM 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

plačiai pagarsėjęs
LINIMENTAS

į Naudojamos nuo dieriančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
, Kuomet reumatizmas jūsų muskulus

sutraukia i muzuą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir nuinužimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juoml — Pravys skausmų 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptlekose,
F. AD. RICHTER & CO.

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
ei Pennsylvani 
jos ligonbnčiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie( 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

j Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS < 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
L/

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt* 2 D.

Subat. 5-^9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

KOJŲ TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir calįausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Ir daugybės kitokių išdirbysčių už labai nužemintą kainą
Norintiems parduodame ant dalinių išmokėjimų.

PAMINKITE KORPORACIJOS VARDĄ IR KRAU
TUVIŲ ADRESUS

gerai jsitėmydami, kad musų viena krautuvė esti ant 19-to PI. 
Halsted gatvės, o kita ant kampo Richmond ir Archer Avė.

tfurnifure, Augs, Stovės, Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs, Paints. Hardv/are.

Prie i9to pi. and General Household Goods
M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Park krautuves J. NAKROŠIS Gen. Vedėjas

4177-79 Archer Avė
CORNER richmond st.

St.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TXūicpe- 
jišką bl 5ą gydy
mo. Didilil skai
čius žmozAą 
domų kasdifii per 
Dr. Ross, Sutei
kia progą duoti 
geriausį medikali 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Pancdėlyj, serede,4^ ir 

• subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Garsinkite Naujienose

Jei turi rupturą pamėgink 
šit| dykai.

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

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turjs rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti paa W. 
S. Rice, 76 C Main St. Adams, N. Y. ne
mokamam išmėginimui jo stebuklingo sti
muliuojančio tepalo. Tik uždėk jj ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei rupturą nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti ga
ngrenos ir kitokj pavojų nuo mažos ir nie
ko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl ku
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrų ir moterų kas
dien užsitraukia tokj pavojų, nes jų rup
turos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, i kurias galėjai du kumš
čiu Įdėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitą kuponą žemiau.

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

Galite prisiųsti man dykai pavyzdinj 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.

Vardas ............ ..........................................

Adresas ....................................    J i
Valstija •........ .’...............................

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantin 
nuo kroniškų besikankiniinų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtmnet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomų medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart’-a 
337 W. Madison H 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 m* 

tai — puikiausi! 
darodymas, kad a 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

, EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam.' nydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į 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 manim1. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kolcių norite.

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

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
kštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mea specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų. "patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroayzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodu tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:
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lietuviu Rateliuose
(Ta«a nuo 5-to pusi.)

Remkime Mariampoles 
gimnazijų

PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI

Šiandien įvyksta susirinkimas 
gimnazijos rėmimo komiteto 
ir draugijų valdybų narių.

Dramatiško Ratelio extra susirin
kimas įvyks ketverge Nov. 1 d. 7:30 
vai. vak., Meldažio svetainėje. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti ba yra 
labai svarbių reikalų apsvarstyti.

— Valdyba.

ir kaip buvo 
tautiškai 
Daukan- 
apie 30

šiandien, 8:15 valandų vak., 
Raymond Chapel (816 W. 31 
St.) įvyks susirinkimas Maria- 
mpolčs gimnazijos rėmėjų 
miteto ir draugijų valdybų 
šiaip veikėjų.

bei

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkričio 2 d., 7:30 vai. vak., A. 
Bagdono svet. (1750 So. Union Avė.) 
Būtinai visi nariai turite susirinkti, 
nes turim daug svarbių reikalų. Li
gonis užsimalduodainas ar atsimal- 
duodamas turi kreiptis į nut. rašt. 
G. Pakeltis, 4315 So. Califomia Avė.'

SURFACE LINE KRAUTUVĖ 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
. Phone Wentworth 4325

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ

REIKALINGA ženota šeimyna ar 
pavieni dirbti ant ūkės. Darbas ant 
visados. Ūkis netoli Chicakos. Tu
ri mokėti karves milžti. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

No. 45.

apie 300 
kapitalo.

North Sidėj koncertas ir balius, 
. .rengia draugijėlė “Bijūnėlis”, nedė- 

ai‘| lioj, lapkričio 4, 7:30 v. v. Liuosy- 
Bus 

’• gražus programas. Kviečiame skait- 
Komitetas.

REIDAI gražus štoras 25x- 
60 giera vieta anekokiain biz
niui. Nuo 15 gruodžio vieta tu
ščia Kreipkitės ant storo vir
šaus 2 lubos frontas.

3227 So. Halsted Str.

RAKANDAI
(i r i

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
NAŠLĖk parduoda 

krautuvę, įskaitant 
įrengimus. Didelis 
Atsišaukite vakarais. 
47 St. netoli Wood St.

muzikos 
stakų ir 
bargenas. 
1817 W.Nors čia pažymėtos yra dar 

jaunos mergaitės, bet savo už
duotis jos atliko pagirtinai.

Toliau bvJvo perstatytas kal
bėti p. Tarnas Janulis, draugi
jos pirmininkas, kuris trumpai 
papasakojo apie Simano Dau
kanto gyvenimų
sunku gyvv.toti tokiai 
draugijai, nes Simono 
to draugija susitvėrė 
metų atgal.

Draugija dabar turi 
narių ir apie $6,000
Baigdamas kalbų priminė apie 
Lietuvių Auditorium ir ragino 
pirkti serų; linkėjo, kad kitas 
draugijos apvaikščiojimas butų 
savoj Lietuvių Auditorium 
svetainėje.

P-as A. Jankauskas pranešė, 
kad įvyko negeistinas dalykas: 
žiedų į laikų nepristatė, todėl 
žiedai bus duodami tiems, na
riams, kurie išbuvo 10 metų 
draugijoje ir neėmė pašalpos! 
ateinančiame draugijos susirin
kime. O jų yra net dešimts: 
A. Budreikis, V. Jurevičius, J. 
Grubleckis,, A. Liutkus, A. Kri- 
kščiokas, J. Petraitis, J. Šimke-| 
vičitfs ir dar vieno nenugirdau.

O Kaz. Jokūbaitis ir Antanas 
Olšauskas išbuvo net 25 me
tus. Jiems yra dovana aukso 
rašomoji plunksna.

Mažai atsiranda, kad nariai 
butų tiek laiko vienoje draugi-1 
joje. Reiškia, 
vių žmonių.
Šiame vakare 

ji nariai be 
Prisirašė apie

visgi yra pašto-

priiminėta nau- 
jokio įstojimo. 
100 narių.

— Raganius.

DR. JONAS DAVIDONIS

Kuris pasimirė kovo 15 d., 
1922 met., palaidotas tautiško
se kapinėse. Jo kūnas bus 
perkeltas ant nuosavo loto su- 
batoj lapkričio 3čią dieną, 3eioj 
•vai. po pietų.

Visus gimints ir pažįstamus 
meldžiame dalyvauti laidotu* 
vėse.

Jo dėdė Motiejus Davidonis.

NKW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LAFAYETTE i 
FRANCE .......
PARIS .... .. *
LA 8AVOIE

18

NEW YORK,

No v.
Nov.

Nov.
Dec. 6

14. Dee. 12
24, Dee. 22

VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl šingeldžioe apraiomoa 
kaygutėa jūsų vietiniui agentai arba | 
did|j| ofisą 1# State Street New York.

NORTH 
GERMAN

LL.OYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS" 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St„ 

Chicago, 111.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

Susirinkiman kviečiami — ■ 11OJ< lapKrlC10 4> 7:30 v v> x 
vykti veikėjai ir pažangiųjų bes svet., 1822 Wabansia Avė. 
draugijų valdybos. Reikia tuoj piLglT^tsihnK 
pradėti vajų, kad išgelbėjus Ma-| ----
riampolės gimnazijų. Tat buki- L. S. J. Lygos mėnesinis susirin- 
mc rytoj susirinkime ir prade- vakare“1“6"" lapkriči° 2
kime dirbti. I Pirm negu bus organizacijos rei-
, j kalai svarstomi, įvyks lietuvių kalbos

______________ | pamoka. Tat norintieji lietuvių kal- 
|kos mokytis atvykite laiku.

— Valdyba!.Reikia surengti Grigaičiui 
prakalbas 18 kolonijoje

Rockford, III. — S. L. A. 77 kuo
pos susirinkimas jvyks sektnadienj, 
lapkričio 4 d., 2 vai. po pietų, Lietu
vių tautiškos bažnyčios svetainėje.

Visi nariai malonėkite į susirinki- 
Aštuoniolikta kolonija pra-C’tro SininkS?8 bUS nominavimas 

deda nerimti. Ji nesulaukia, | — Pius G. Aleksynas, pirm,
kada P. Grigaitis, kuris nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos, papasakos 
apie tai, kaip Lietuva atrodo da 
bar. Skaitydamas “Naujienas”, IčĮ^ooĮ)1 
aš pastebėjau, kad P. Grigaitis 
jau visai baigia Chicagos mar
šrutų: jis beveik visose koloni
jose jau kalbėjo. Pasiliko tik 18 
kolonija j.

Roseland. — Lithuanian Inprove- 
ment and Benefit Club rengia didelį 
maskaradinį balių su prizais. Pir
mai grupei skiriama $35.00; antrai— 
? ? Gi pavieniems yra skiriama 
90 dolerių.

Balius įvyks lapkričio 4 d., Oh. 
Strunrilo svet., 158 E. 107 St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

— Kviečia Komitetas.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

dėl dviejų vaikinų, tarpe 59 iki 
69, Robey iki Wentworth Avė. 
butų geistina su? valgiu, kam
barys apšildomas. Praneškite 
laišku. P. J. K. 1739 So. Halsted 
St.

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

barių vėliausios mados rakandai, 
Punktis 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, jei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI groserne kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Nupirksit labai pigiai 4 
ruimai gyvenimui. Kreipkitės 

3245 Parnell Avė.
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė, viskas geram-stovyje 
arba mainysiu ant kitos rūšies 
biznio arba nuosavybės. Par
siduoda iš priežasties ligos. 
508 W. 81 St. Tel. Stewart 
7857

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

TURIU PARDUOTI tuojau pui
kius rakandus velour ir odos setą, 3 
karpetus, 2 riešutinius miegamo kam
bario setus, riešutinį valgomo kam
bario setus, fonografą, indus ir t. t. 
Parduosiu dalimis.

Atsišaukite
1630 Humboldt Blvd.

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir bučernė du namu 
ir garadžius dėl 3 karų užpaka
lį, labai geroj vietoj. Atsišau
kite: 1731 So. Union Avė.

SODYBOS NAUJOS 
5 AKRŲ TRAKTAI

Prie Downers Grove ir ce
mentinio kelio; puiki gera žemė, 
tinkama vištų farmos, lygi 
žemė, gali būt padalinta į ma
žesnius lotus. Geras pirkinys 
ateikite ant farmų; 40 minutų 
važiavimo iš vidurmiesčio. $90 
įmokėti, kitus išmokėjimais po 
$10 į mėnesį.

CHARLIE SLEZAS, 
156 W. WASHINGTON St.

Room 40, Main 2043

KAMBARYS ant rendos dėl 
vaikinų arba jaunos poros, ap
šildomas, elektra maudynes. At
sišaukite, 4709 W. 12Ih Place, 
Cicero, liL

PARDAVIMUI labai pigiai 
rakandai (Furniture) 2 kaunte- 
riai, 2 šiokeisai ir 2 'lentynos, vi
si daiktai geri. Kas pirmas tas 
laimės. Kreipkitės, 2 lubos, 

518 W. 37th St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė ar mainysiu namų. 
Biznis senai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vie
tos.. 2843 W. 38 St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba kokio biznio, 2 pagyveni
mų namelis Brighton Parke 4 ir 4 
kambariai, elektra, maudynės ir ga
sas. Kaina $5,500.

Atsišaukite
3114 S. Halsted St. 

Klauskit L. JARUSZ

štai kodėl žmonės čia ir pra
deda nerimti: visgi atrodytų 
nei šis nei tas, jei ta kolonija 
butų aplenkta. Reikėtų kuogrei- 
čiausia šioje kolonijoje sureng
ti P. Grigaičiui prakalbas.

—Aštuonioliktos gyventojas.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

“Naujienų’’ No. 251 Bubnio 
pranešime Iš Bridgeporto Pa
dangės antroje špaltoje, prade
dant 12 eilute, yra pasakyta: 
“jis dabar randasi šv. Antano 
prieglaudoje, etc.”

Turi būti:
.. .Šv. Vincento prieglaudoje, 

etc.

Puikus
apskritys 
ris įvyks 
Meldažio

Programoje dalyvauja L. K. miš
rus choras, L. D. Stygų orchestras, 
Liaudies vyrų kvartetas, solistai ir 
solistės. — Komitetas.

----- ------ >
Lietuvių Laisves Kliubo susirinki

mas įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Jono Mazelausko 
svetainėje, 3259 S. Union Avė.

Gerbiami kliubiečiai malonėkite vi
si laiku atvykti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Atsiveskite taipgi 
ir naujų narių.

— Nut. rašt. Kaz. Demereckis.

koncertas. S. L. A. Antras 
rengia puikų, koncertą, ku- 
sekmadienj. lapkričio 4 d., 

svetainėje (2244 W. 23 PI.)

PARENDAVOJIMUI kamba- 
ris karštu vandenim4 apšildo
mas. Elektra ir vana.

Atsišaukite:
4955 W. Ohio St.

AUTOMOBILIAI

UŽ DYKA rūmai tam kurio mote
ris apsiims gaminti valgį vienai ypa- 
tai ir apvalys rumus. Ruimai garu 
šildomi elektros šviesa, karštas van
duo ir maudynės. Gali atsišaukti ir 
merginos arba našlės.

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

FORD IR LINCOLN VARTOTO- 
jams. Malonėkite atlankyti musų 
naują parodos kambarį ir priėmimo 
departamentą. Vartoti karai imami 
mainais. Prieinamos sąlygos. T. G. 
Arnold & Company, 3725-29 Ogden 
Avė. Phone Crowford 1620, F. G. 
Young, lietuvis pardavėjas.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geras biznis, visokių 
tautų apgyventa. Biznis cash. 
Parsiduoda iš priežasties ne
sveikatos. 2057 W. 22-nd PI.

BARGENAS!!! Mūrinis namas su 
bučeme Brighton Parke, 3 flatai po 
4 kambarius ir vienas Storas su beiz- 
mentu ir augštu stogu. Savininkas 
gyvena

4229 So. Califomia Avė.
2 lubos.

Tel. Lafayette 4854.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir 
lunchririmis ant auction sale. 
Galite atsilankyti bile valandų, 
nes turi būti parduotas į trum
pų laikų.

1715 So. Canal St. Chicago,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Trečioje špaltoje, pradedant 
10 eilute, pasakyta:

“Dainavo Latvių Mišrus cho
ras po vadovyste p. H. Buck.”

Turi būti: 1
“Dainavo Latvių Mišrus cho

ras po vadovyste p. Girniaus. 
Prograimo pirmininkas buvo p.
H. Buck.*’

Cicero. — S. L. A. 194 kuopa mė
nesinį susirinkimą laikys lapkričio 4 
d., 2 vai. po pietų, O. Tomuliunienės 
svetainėje, 1447 S. 49th Avė.

Draugai ir drauges, malonėkite 
kuoskaitlingiausia susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalu aptarimui.

Atsiveskite ii’ naujų narių.
— K. Genis, fin. rašt.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. susirinkimas įvyks penktadie
ny, lapkriČio-Nov. 2 d. Aušros Kny
gyno kambariuose, 3210 So. Halsted 
St. Šis susirinkimas bus visų Chica
gos laisvamanių apkalbejinvui Moc
kaus pasitikimo ir kitų kuopos reika
lų. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai malonės būti laiku. Bus priima
mi ir nauji nariai. — Valdyba.

Illinois Lietuvių pašelpos kliubas 
rengia iškilmingą balių, naudai sta
tinio lietuviij Auditorium, subatos va
kare lapkričio 3 d., šv. Jurgio sve
tainėj, pražia 7:00 vai. vak. Visus 
kviečia atsilankyti. — Komitetas.

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 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

— Mokytojas.

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3144 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas Už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 
reikalams.

Susirinkimas Mariampoles gimna
zijos reikalu jvyks ketvirtadieni, lap
kričio 1 d., 8:15 vakare, Raymond 
Chapely (816 W. 31 St).

Visi užinteresuoti tuo reikalu vei
kėjai ir draugijų valdybos malonėki
te atsilankyti. Bus galutinai suorga
nizuotas darbas pradėjimui aukų rin
kimo vajaus, kad palaikius vienintelę 
pažangią gimnaziją Suvalkijoje.

— Komiteto raštininkas.

North Side. — Liet. Rytinės Žvaig- 
dės Paš. ir*Pas. kliubas laikys mėne
sini susirinkimą ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., 8 vai. cak., Liuosybės 
svetainėj; (1822 Wabansia Avė.).

Kiekveinas narys privalo atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų. — A. M. Kadsel, rašt.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas ivyks 
penktadienį, lapkričio 2 d.. Meldažio 
svetainėje, 224.2 W. 23rd PI., 7:30 
▼ai. vakaro. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti taipgi ir norinčiu prisira
šyti. " — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Ado

mo šarko, kuris išvažiavo į Ore- 
gon City, jau 6 menesiai laiko. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti. Veronika Šar
ko, 1435 W. 47 st. Chicago, III.

JIEŠKAU savo tėvo Vincento De- 
raičio, bus jau 3 metai kaip iš Gary, 
Ind. dingo. Mielas tėve, atsišauk, 
nes turiu svarbu reikalą. Jei kas ži
note praneškite.

JOSEPHINE DERAIČIUKĖ
(Po vyru Atkins) 

3210 So. Halsted St. Chicago, 
No. 44.

APSIVEDIMAI.
III.

PAIEŠKAU merginos apsivedimui 
nuo 28 iki 40 m. amžiaus. Aš esu 
38 metu, vaikinas Butų geriau, kad 
butui Chicagietė; laisvų pažiūrų; be 
skirtumo tautos. Su laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą.

J. J. FARANC, 
1821 W. 47tr St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai nves tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKALINGA mergina arba mote
ris namų prižiūrėjimui ir 5 metų mer
gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
rį ir valgį irgi primokėsiu.

Atsišaukite
2941 W. 39 St., 2 lubos 

arba Pershingt Road 
CHARLES BARTKUS

ANT PARDAVIMO grosernė ge
roj vietoj, pragyvenimui kambariai, 
renda pigi. Senai laikau tą štorą. 
Kas to biznio nemoka, pamokinsiu ir 
kas visų pinigų neturės, palauksiu. 
Atsišaukit ir kas pirks tas negailėsis 
dėlto kad gera vieta.

1413 E. 58 St.
Telefonas Fairfax 2619

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir delikatesen, geroje 
vietoje. Dieninių įplaukų 
$50 iki $75.

HROCH
2624 So. Clifton Park

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas su beise- 

mentu, Storas ir 2 flatai po 6 ir 5 
kambarius, gasas, maudynės, elektra, 
2 augštų medinis namas nuo užpaka
lio 2 flatai po 4 kambarius. Ren- 
dos $85.00 į mėnesį, parduosiu iš 
priežasties išvažavimo į Lietuvą už 
$5,800.

Atsišaukite
ABRAMAVICE, 

2030 W. 21 Place, 
Ant pirmo floro iš fronto.

nuo

Avė

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie pakavimo ir Punch
Press
Darbas nuo štukų
Kuomet turęs patyrimo.
Valandos nuo 7 ryto iki 5 

po pietų. Subatoje iki pietų.

WASHBURN CO
6126 S. La Šalie St

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, $15 į savaitę.

Atsišaukite
8016 Kenwood Avė.,
Phone Saginaw 2155

REIKALINGA mergina prie 
lovų parėdymo į Hotelį dirbti. 
Ruimas ir valgis, gera mokes
tis lengvas darbas. Kreipkitės:

707 N. Clark Str.
Lietuvis, matykite nuo- 5 iki 

10 vai. vakare.

REIKAILINGA mergina arba 
moteris namų darbui, Valgis ir 
guolis ir gera mokestis. .

Atsišaukite J. Stankūnas 
3315 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų ar 
moterų selesmanų, kurie? moka 
lietuviškai ar lenkiškai. Nuto
lai darbas, gera mokestis. Atsi 
šaukite tuojau. Bach’s Dep. 
Store, 3645 So. Halsted 
Phone Yards 1322

Str.

VYRŲ
Karpenterių, 70c. į vai. Inžinierių, 

$40 į savaitę. Anglių pilstytojų, 
55c. į vai. Penkių vyrų, 70c. į vai. 
Steamfiterių, 70c. į vai. Vyrų pa- 
siuntinėjimui, $27.50 į savaitę. Ma
šinistų, 75c. į vai. Punch Press ope
ratorių, 55c. į vai. Sargų, $100 į mėn. 
8 vai. darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4191 S. Halsted St.
2 lubos. ,

PARDAVIMUI malevos ir 
geležies krautuvė geroj apie- 
linkej apgyventoj kolonijoj, 
biznis geras, stakas naujas atsi 
randa po nr. 4501 5b. Wood St.

BUČERNĖ ir įgrascijnė paru
davimui, kur daromas geras 
biznis visados. Nupirksit pigiai, 
dėl svarbios priežasties parda
vimo. Kreipkitės.

939 W. 33 Str. .

PARDAVIMUI naujas, medinis, 
kampinis bizniavas namas ir šalę lo
tas, su garadžium, gražioj vietoj. 
Parduosiu pigiai dėl svarbiu priežas
čių. Nėra biznio per 6 blokus, daug 
apgyventa, namas randasi 3801 W. 
60th St. Kreipkitės prie savininko, 
4851 So. Lincoln St. Tel. Lafavette 
2809.

PARDAVIMUI, gerame sto
vyje pool table

Mažai vartotas.
Atsišaukite

3300 So. Union Avė.

ANT PARDAVIMO bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant lotų ar ant 
automobiliaus. Vieta randasi visokių 
tautų apgyventa. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
MARTINAS SURVELA 
4600 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bekerač. Gerai išdirbta vieta 
ir galima biznį gerai visados da
ryti. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės, 4337 So. Wood St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę.

3300 Wa'llace St.

VICTOROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 

victrolą, vartota tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantinė špilka. 
Kaina tiktai $65.

2502 W. Division St.,
2 floras, 

Armitage 1981

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
nė. Vieta apgyventa rusų, lenkų ir 
lietuvių. Krautuvė gerai jrengta ir 
geras biznis daroma. Priežastis par
davimo nesutikimas partnerių.

2437 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI BILIARDINĖ 
3508 So. Halsted St.

Yra 9 stalai, gerai įrengta, nėra kom- 
peticijos, puikioje vietoje, daug lan
kytojų geras lysas, tikra vieta pini
gų uždirbimui, kaina $5,500.

Klauskite Mr. Burke.

PARDAVIMUI Nauonal Cash re- 
gisteris ir grosernės svarstyklės, 
(scales) pačios surokuoja kainas. 
Parduosiu pigiai, nes man nereika
lingi.

Atsišaukite
928 W. 33 St.

nuo 10 ryto iki 6 vai. vak.
t.1 ......... ■ i......... .......11 rr*

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI bučernė 

groserne, viena iš dviejų.
4507 Archer Avė.

ir

PARSIDUODA grosernė, bu
černė ir 1 tono trokas. Turiu 
parduoti greit; todėl parduosiu 
pigiai.

1727 S. Union Avė.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų frame 
Bargenas

Kaina $2,500
2443 West 34-th Place

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turi būt parduota iš 
priežasties ligos. Parduosiu 
viską, įskaitant įrengimus. At
sišaukite vakarais.

4721 So. Honore St.

PARDUOSIU pigiai arba mai 
nysiu’ į namų arba į gerų lotų— 
grosernė ir bučernę. Nėra kny
gučių, viskas pinigais.

5342 So. Fairfield Avė.
Tel. Republic 1830

PEKARNĖ PARDAVIMUI, viena 
iš geriausių, kur kepama visokios rų- 
šies duona ir keksai. Išdirbta vieta. 
Parduosiu pigiai, iš priežasties mano 
dalykų.

Kreipkitės
4530 So. Honore St.
Tel. Lafayette 4005

PARDAVIMUI grosernė ir rukitos 
rmėsos, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų krautuvė. “5 ruimai. Renda 
pigi $25.00 j mėnesį. Lystas 3 me
tams. Kas pirmas tąs laimės, prie
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3642 Parnell Avė.

PUSĖ BLOKO NUO MARŲUETTE 
PARKO

Didelis bargenas.
Dviejų flatų mūrinis namas, vos 

pusantrų metų senumo, karšto van
dens apšildymas, labai didelis pe
čius Jotas 38^x125, knvgoms šėpos, 
židiniai; antras flatas išrenduojamas 
už $80.00; antri langai ir skrynai, 
sun padoriai, užpakaliniai porčiai, su 
skrynais ir stiklais; kaina $14.500, 
{mokėt $5000. Kreipkitės pas

ARLO M. WILEY, 
6650 South Kedzie Avė. 
Telefonas Prospect 0578.

DIDŽIAUiSIS bargenas, par- 
ravimui 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 ruimai, Brighton 
Parke, arba mainysiu ant ma
žesnio namo, Loto, Automobi- 
liaus bu<5ernes. grosemčs ar ki 
tokio biznio, kreipkitės.

J. LEPA,
722 W. 35-th Str.
Tel. Roulevard 3249

BARGENAS.

Parduosiu ar mainysiu bučernę ir 
rrosemę, geriausioj vietoj Brighton 
Parke. Jeigu tamsta manote pirkti 
oanašų biznį, tai būtinai matikite 
šį bargeną. Randasi ant didelios 
bizniavos gatvės, biznis gerai iš- 
lirbtas. įplaukos didelės, parduosiu 
migiai, ar mainysiu ant mažo namo, 
’oto ar automobiliaus. Del platesnių 
žinių matykite

J. PAKALNIS 
Peoples Real Estate Co.

4338 Archer Avė.

MDRTGEDIAI -PASKOLOS
Nainy Statytojai

I Statome ir finansuojame bunga- 
I lows, bažnyčias, krautuves ir f la
ikinius namus bile dalyje Cook 
l County. Mes statome už $175,000 
, namą dėl Lietuvių Auditorium 
' Asociacijos, 8131-37 S. Halsted St. 

I Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau- 
! gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
J “Naujienas”, No. 352

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi
zmo 1 metams už paskolą $1,000, 
-nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
.ėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iš title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
'27 N. Dearbom SL

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims 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


