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Azerbedžanas sukilęs 
prieš Sovietus

Trockis pats ves armiją
prieš Gruzinus

1,000,000 audyklų darbininkų 
grūmoja streiku

Trockis patsai vesiąs ar 
miją prieš Gruzinus

Sovietų valdžia susi rūpinus, kad 
gali netekti Baku ir Grozno 
naftos šaltiniu.

nes darbininkų. Manville-Jenkes 
kompanijos fabrikai Rhode Is
lande ir North Carolinoj, ku
riuose dirba daugiau kaip 818,- 
000 žmonių, per 
formanus pranešė 
kams, kad nuo šio 
rugsėjo 15, jiems 
5 nuoš. algos.

Manville-Jenckas 
yra didžiausia • 
visose Jungtinėse 
Tat jai numušus savo darbinin
kams algas, tą pat, be abejo, 
padalys ir kitų kompanijų ver- 
piamieji-audžiamiejT^ -fabrikai. 
Bet darbininkai, iš visa matyt, 
numažintos jiems 5 nuoš. algos 
nepriims ir reikalaus jeigu jau

savo bosus ir 
darbiu in- 

pirmadienio, 
nukertama

kompanija 
tekstilio firma 

1 Valstijos!?.
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Pilietinis karas Kinuose
Sun Jat-Sen su Kuangtungo 

armija eina padėti šangha
jaus gynėjams

su vienu 
regimentu 

šanghajaus

___________* \

KANTONAS, Kinai, rūgs. 13. 
----- įlietų Kinų vaklž 

kas, Sun Jat-Sen, 
K u an t ungo arm i j os 
šiandie išžygiavo
linkui padėti Ček lango provinci
jos armijai ginti šanghajų nuo 
Kiangsu ikr.’.f uomenės puolimų.

Sun Jat-Sen’o kariuomenės 
štabas bus įsteigtas Šiučau’e, 
šiaurinėj Kuangtungo provinci
jos daly.

Didelė Sun Jat-Sen’o armijos 
dalis pirma bus sukoncentruota 
Šiaučau’e, ir po to jau bus pra- 

Jdėta operacijos. Sun’o armija 
skaito apie 40,000 žmonių, te
čiau didelė jos dalis reikės pa
likti Kantonui ginti, kuris, be 
abejo, butų užpultas, jei visa iš 
jo kariuomenė butų ištraukta.

Atkakli kova ties Liuho
RYGA, I^atvija, rūgs. 13. — 

Bijodama, kad neprarastų Ba
ku ir Grozno naftos šaltinių, so
vietų valdžia skubotai esanti pa
siuntus Kaukazo frontan savo 
vyriausį karo vadą, Leoną Troc
kį.

Sukilimas Gruzijoj sparčiai 
plečiasi, nors sovietų spauda 
bando tatai užginti, o prieš sa
vaitę ji buvo dagi paskelbus,»ne didesnes, tai bent tokios pat, 
kad sukilimas esąs likviduotas, kokias jiems iki šiol buvo moka-

Trockis keliauja tiesiai Rosto- 
van, iš kur jis ves savo raudo
nąją armiją prieš nedidelius 
Kaukazo kalniečių būrius, kurie 
per pastaruosius dvejus metus 
nuolatos vedė partizanų kovą 
prieš vietos komunistus. Pasku
tinis didelis sukilimas buvo 1920 
metais, kuomet raudongvardie- 
čiai išskerdė kazokus ir visus jų 
viršininkus sušaudė-

Trumpi pranešimai, išspaus
dinti Maskvos Pravdoj ir Izvies- 
tijose, rodo, kad visa už-Kauka- 
zija virte verda. Nežiūrint ma
sinių areštų ir sušaudymų, su-'" 
kilėliai ima miestus vieni pc 
kitam.

Sukilusieji Gruzinai rado bol- 
ševikus kaip tik nepi įsirengu
sius. Du trečdaliai raudonosios 
armijos šiuo laiku yra sukon
centruoti Besarabijos ir Lenki
jos pasieniuose rudens manev
rams, tuo tarpu kai už-Kauka- 
zy buvo palikta tik trys dideli 
garnizonai.

Azerbedžanas taipjau sukilęs
BUCHARESTAS, Rumanija, 

rūgs. 13. — Gautomis čia iš 
Rusijos Urnomis, revoliucija 
Gruzijoj persimetus jau į Azer- 
bedžaną.

Gruzija esanti įsteigus nuosa-l 
vą valdžią.

Kaukazo frontui sustiprinti 
sovietų Rusai pašaukę penkias 
rezervos klases 
Sako, kad sovietų 
vadovausiąs patsai 
sąrąs Trockis-

ma.
Paskutinėj Jungtinių Teksti

lio Darbininkų (United Textile 
Workers of America) konvenci
joj Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Sam. Gompersas 
pareiškė, kad atsitikime, jei 
tekstilio pramonininkai bandytų 
numušti darbininkams algas, 
Federacija paremsianti darbi
ninkus visa savo jėga.

Vokiečiu valdininkams 
leista; grįžt Ruhran

Grįžusieji tremtiniai gali vėl 
savo senąsias tarnybos vietas 
užimti.

DUSSELDORFAS, Vokietija, 
rūgs- 13. — Komanduojąs alian- 
tų jėgoms Reine francuzų gene
rolas Degoutte paskelbė spren
dimą, kuriuo leidžiama grįžti į 
okupuotąsias sritis ir savo seną
sias vietas užimti visiems tiems 
vokiečių valdininkams ir tar
nautojams, kurie nuo okupaci
jos pradžios buvo iš ten ištrem
ti. Uždrausta sugrįžti tik septy
niolikai asmenų dėl jų ypatingų 
nusidėjimų okupantams.

ŠANCHAJUS, rūgs. 13. — 
I Liuho šią naktį buvę atkakliau
sios kovos vieta. Kiangsu artile
rijai ėmus miestą bombarduoti, 
nuo sprogstančių bombų užside
gė keletas namų. Gaisras bema
tant išsiplėtė ir po. kiek laiko 
jau beveik visas miestas lieps
nojo. Miestas turėjo apie 20,- 
000 gyventojų, bet dabar yra 
beveik visai gyventojų apleistas.

Kiangsu jėgos, gavusios iš 
Pekino valdžios sustiprinimų, 
užsispyrė būtinai paimti tą svar 
bų geležinkelio miestą.

Judėjimas Mandžurijoj

Tuo tarpu.... ateina žinių apie 
didelį kariuomenės judėjimą 
Mandžurijoj. Čang Tso-linas, 
mobilizuojąs savo jėgas prieš 
Pekino valdžią, dalis savo jėgų 
skubotai siunčia į šanghaikua- 
ną, ties “didžiąją siena,” kad iš 
čia pradėjus savo žygius prieš 
Pekiną.

Visoj Mandžurijoj paskelbta 
karo padėtis. Pekinas irgi ran
das pusiau karo padėty.
Šanchajaus svetimšalių sodyba 

neliesta.

Svetimšalių sodyboj viskas 
ramu. Britų, Francijos, Japoni
jos, Italijos ir Jungtinių Valsti
jų laivynų kareiviai laiko pil- 
niausį kordoną apie sodybą ir 
visas viešąsias įstaigas.

Anglis veikiai pabrang 
sianti 25 nuošimčius
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mobilizuotis, 
kariuomenei 
karo komi-

Portugalija ima uagan 
komunistus

Gruzijos vadai paliegę
PARYŽIUS, rūgs. 13. — Gru

zinų legacija Paryžiuje sakos 
gavusi žinių iš Tifliso, kad Gru
zijos prezidentas Grigory Lor- 
kipanidze su dviem atstovais, 
kurie kartu su juo buvo bolševi
kų areštuoti, pabėgę iš “čekos” 
nagų Maskvoj.

Del bandymo kelt revoliuciją 
įsakyta suimti visas kompar
tijos vykdom komas.

Grpsia milžiniškas teks 
filio darb. streikas

LISBONAS, Portugalija, rug
sėjo 13. — Del bandymo sukelti 
revoliuciją, Portugalijos valdžia 
įsakė suimti visus krašto komu
nistų partijos vykdomojo komi
teto narius.

šiandie buvo mesta bomba į 
Swiss-Atlantic viešbučio sodą; 
bomba sprogdama padarė nema
ža žalos.

Pasak kai kurių didžiulių Il
linois valstijos anglies pramo
nininkų trumpu laiku — bėgiu 
gal ne daugiau kaip dešimt die
nų, anglis žymiai pabrangsianti 
—pabrangsianti veikiausia ko
kiais 25 nuošimčiais.

Aingiis, kurios tonui dabar 
mokama $8.25, mokėsianti apie 
$11 tonui.

Anglis perkama vagonais ir 
mokama dabar $7.25 tonui, mo
kėsianti $9 tonui.

LONDONO MOTERYS GATA
VOS UŽBUČIUOT DŽEKĮ 

EUGENĄ.

Streikas paliestų daugiau kaip 
1,000,000 toj pramonėj dir
bančių žmonių.

” APSAUGOS DIENA” TURE- 
JUS PASISEKAMO

NEW YORKAS, rūgs. 13. — 
Tekstilio pramonėj gresia kilti 
milžiniškas streikas, kuris palies 
daugiau nei milijoną tos pramo-

LONDONAS, rūgs. 13. —Kai 
šiandie čia atvyko Amerikos 
“muvin” pikčerių” bolvoniukas, 
Džekis Kugenas (Jakie Coo- 
gan), geležinkelio stoty pasitiko 
jį tytveikai moterų, kurios butų 
sudraskiusios jį, kiekviena no
rėdama jį pabučiuoti.

Šelmiui Džekiui tas beveik 
butų patikę, bet policija pabijo
jo, kad jam tai gal būt perdaug, 
o kas perdaug — nesveika, ir

WASHINGTONAS, rūgs. 13.
— Karo departamento pareiški
mu, vakarykštė apsaugos diena 
turėjus pilniausio pasisekimo. 
Apsaugos manifestacijose daly-1 todėl pasiskubino išvaduoti jį 
vavę, aplamai, daugiau nei 16 
milijonų piliečių.

iš moterų bučkių ir nulydėti į 
viešbutį.

ANGŲ JOS PREMJERO MACDONALDO SŪNŪS Iš Tautų Sąjungos susi 
rinkimo darbuotės

Komisijai pavesta sutaisyti kon
kretų projektą pasaulio taikai 
iiIMlraiiKti.

ŽENEVA, 
13 
komisija pabaigė

Čilė šauks konstitucijos 
susirinkimą C

Senoji konstitucija nebetinka 
respublikos gyvenimui.

Anglijos darbiečių ministerio pirmininko Ramsay MacDo-i 
naldo sūnūs, Malcclm Mac Donaldas (kairėj), kurs dabar yra 
atvykęs į Juntgines Valstijas ir buvo pristatytas Prezidentui 
Coolidge’ui, Washingtone. Antras paveikslėly asmuo — Mal- 
ęolmo brolis, atlydėjęs jį į Huston stotį prieš išvažiuojant į 
Ameriką.

Vilniaus klausimas 
Suomijos spaudoj

žydais, esą Lenkijos šalininkai 
ir esą patenkinti dabartine pa
dėtimi.
lo kelti 
s imą.

I šiU
mus atsake tame pat laikrašty 
Prof. Niemi, 
mas panašių 
pavojingumą
Vilniaus reikšmei Lietuvai pa
aiškinti profesorius ima pa-

Tad nesą jokio reika- 
iš naujo Vilniaus klau-

straipsnių išvadžioji-

jungos posėdžiams, pradėjo va
ryti smarkesnę propagandų sa
vo naudai Pabaltijos Valstybė
se ir Suomijoj. Taių nesenai 
Varšuvoj buvo įvykęs Suomi* 
jos, Estijos, Latvijos ir Lęn- j vyzdžių iš pačios Suomijos is- 
kijos užsienių reikalų ministe
rijų spaudos skyrių viršininkų 
suvažiavimas, per kurį lenkai 
mėgino patraukti savo pusėn 
tų valstybių spaudą. Dalyviai 
buvo gerai vaišinami ir vežio
jami po įvairias Lenkijos vie
tas ir okupuotus kraštus, kaip 
antai Vilniuj. Lenkams rūpėjo 
svečiams įrodyti, kad Lenkija 
visiškai nemananti kariauti, 
kad visos paskalos apie Lenki
jos 
nas prasimanymas, 
pat netiesa, kad lenkai perse
kioją tautines mažumas, kad 
tos mažumos, esą, ištikrųjų 
esančios patenkintos savo pa
dėtimi, kad Lenkija tik rūpi
nantis savo ekonominės gero
vės stiprinimu, žodžiu, 
Lenkija nėr vilkas, o tik 
Ii avelė.

Tenka pripažinti, kad 
kai šio to ir atsiekė. Taip an
tai, suomių užsienio reikalų 
ministerijos spaudos skyriaus 
vedėjas p. Thes'leff per pietus 
Katovicuose pasisakė esąs len
kams reikalingos nuomones 
šalininkas. Taip pat, suomių 
laikrašty “Iltalėhti” pasirodė 
pora straipsnių, pasirašytų 
vienas O. H-en, antras — S. 
T., Vilniaus klausimu, kuriuose 
autoriai stengiasi įrodyti, kad 
Vilniaus klausimas • nesąs ak
tualus ir jau kartą išspręstas, 
neprivaląs iš naujo būt kelia
mas. Ksą tiesa, kad į Vilnių 
galinti turėti pretenzijų Lietu
va, bet tik istoriniais motyvais, 
tuo tarpu kai dabar Vilniaus 
srities gyventojai, drauge su

karingumą esančios gry- 
kad taip

kad 
mei-

PINIGŲ KURSAS

aiškiai išdėstyda- 
sirenų giesmių 
ir netikslumą.

torijos, būtent, nurodo j Abo 
miesto reikšmę Suomijai, kur 
laip pat buvo stipri švedų įta
ka, o vis tiek miestas ir palie
ka suomiškas, nežiūrint į lai
kinas visuomenės pažiūras.

Baigdamas savo ilgoką 
straipsnį profesorius pabrėžia, 
kad tol, kol bus atmenama 
Vilniaus aneksija, tol negali
ma laukti pastovios taikos Ry
tuose. Tad Vilniaus klausimas 
turįs būt iš naujo peržiūrėtas.

Mums tenka pareikšt džiaugs
mo, kad suomių spauda deda 
tokių rimtų ir objektingų 
straipsnių Vilniaus klausimu, 
kaip kad šis prof. Niemi ra ši r 

Iš jo nevienas suomis 
šviesuolis galės tiksliai' pasi- 
informuoti apie tikrąjį dalykų 
stovį Vilniaus ginče tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, kas taip yra 
svarbu, objektingai sprendžiant 
šį opų klausimą.

nys.

Metė Bombą dėl juoko - 2 
užmušti 5.sužeisti

šeštadienj, i-ugsėjo 18, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
erių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Belgijos, 100 frankų ............... $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.88
Italijos, 100 lirų ..................... $4.38
Francijos, 100 frankų .... !.....  $5.39
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13,79
Olandijos, 100 florinų ........... $38.35
Suomi jos, 100 markių ........... $2.521
Švedijos, 100 kronų ............ $26.60 L
Šveicarijos, 100 frankų ........ $18.82

FLORENCIJA, Italija, ings. 
13. — Del mestos! į fašistų susi
rinkimą bombos, kuri sprogo, 
du žmonės buvo užmušti, o pen
ki sunkiai sužeisti, tarp jų vie
na 17 metų mergaitė.

Tardymai parodė, kad bombą 
metė jauni vaikinai, kurie rado 
ją padėtą ties vienu triobėsiu— 
matyt padėtą tikrų sąmoksli
ninkų, neturėjusių tečiau pakan 
karnai drąsos mesti ją į susi
rinkusių būrį,

Vaikinai, radę bombą, metė 
ją į susirinkusius dėl juoko, 
manydami, kad bomba tuščia.

EKSPLIODAVO PARAKO 
SANDELIAI

IIONOLULU, rūgs. 13. — Šį 
rytą įvyko Schofieldo kareivi
nių parako sandėlių ekspliozija, 
sunaikinusi apie 300,000 dolerių 
vertes Jungtinių Valstijų para-

Šveicarija, rūgs- 
Trečioji Tautų Sąjungos 

savo kalbas 
apie arbitraciją, saugumą ir nu
siginklavimą ir tuos klausimus 
atidavė subkomisijai, kad ji su
rašytų konkrečius projektus.

Subkomisija nutarė, kad visos 
valstybes, kurios priima arbitra- 
cijos ir saugumo protokolą, tuo 
pačiu automačiai pasižada vė
liau dalyvauti nusiginklavimo 
konferencijoj. Protokolas nemė
gins siūlyti kokį nors aprėžtą 
nusiginklavimo planą, jis paduos 
tik aplamą ginklavimos sumaži
nimo schema, c

Tikimos, kad komisija savo 
projektą pabaigs prieš Tautų 
Sąjungos susirinkimo išsiskirs
tymą, taip kad butų galima su
šaukti tarptautinė konferencija. 
Atrodo tečiaus, kad nieko galu
tino nebus daroma anksčiau nei 
Jungtinėse Valstijose įvyks pre
zidento rinkimai.
Del Vokietijos įstojimo Tautų 

Sąjungon
Iš Berlyno gauta pusiau ofici- 

alis pranešimas, kad Vokietija 
nesidėsianti Tautų Sąjungon li
gi jai nebusią pasiūlyta nuolati
nė vieta Tautų Sąjungos tary
boj. Po to taryba turėjo slaptą 
susirinkimą ir, sako, vienbalsiai 
nutarus, kad Vokietija turinti 
turėti vietą taryboj kartu su 
kitomis didžiulėmis valstybė
mis. Tasai nutarimas buvęs pra
neštas Bertino valdžiai, idant 
tuo budu paskatinus ją grei
čiau paduoti savo aplikaciją pa
tapti Sąjungos nariu.

Tarybos sprendimai bus daromi 
dviem trečdaliais balsų

Francijai pavyko gauti prita
rimas rezoliucijai, kuria einant 
Tautų Sąjungos taryba savo 
sprendimus daro nebe vienbal
siai, kaip kad iki šiol buvo, bet 
dviem-trečdaliais balsų.

rūgs. 13. — Militarė “junta” 
arba triumviratas, kurs dabar 
valdo Čilę, su gen. Altamirano 
prieky, įsakė valstybės pi n i gy
mi i tuojau išmokėti valstybės 
tarnautojams algas už liepos ir ‘ 
rugpiučio mėnesius, kurios bu
vo nemokėtos, tuo tarpu kai 
parlamentas buvo patsai savo 
nariams algas padidinęs-

Militaris triumviratas ruošias 
urnai sušaukti steigiamąjį sei
mą svarstyti ir priimti naujai 
krašto konstitucijai, kuri geriau 
atitiktų Čilės gyvenimui nei da
bartinio j i.

Tuo tarpu civilis kabinetas, 
triumvirato sudarytas ir jam 
atsakomingas, ves administraci
jos; reikalus kaipo de f acto val
džia. Pirmoji militarė “junta”, 
susidedanti iš keturiasdešimt 
trijų karininkų, kuri padarė 
visą tą revoliuciją visai ramiu 
budu, tapo likviduota. Prieš lik
vidavimą ji išleido manifestą, 
kviesdama kariškius remti nau
jąją valdžią, kuri, ramios revo
liucijos keliu paėmus valstybes 
vairą į savo rankas tuojau pa
leido kongresą ir ištrėmė res
publikos prezidentą Alessandrį, 
priimdamas jo rezignaciją, ku
rią kongresas prieš tai buvo at
sisakęs priimti.

RAD? NAUJĄ VAISTĄ GIM
DYMO SKAUSMAMS 

PAŠALINTI

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Dak
tarai Regina, Pertis ir Oleisz esą 
išradę vaistą gimdymo skaus
mams pašalinti- Tasai vaistas, 
įleistas į kraujagysles, moterį 
užmigdo keturioms penkioms 
valandoms. Ji miega sąldžiai, ir 
laike miego jos kvėpavimas ir 
širdies plakimas esą visai nor
malus.

Po gimdymo motina palengvė
le atbunda ir atbudus nejaučia 
nė galvos skaudėjimo nei šir
dies pykimo, kaip kad paprastai 
esti nuo chloroformo.

Greičiausias Pinigų
Pasiuntimo Budas

Nežiurint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

. DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ
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raUJIElTOS, CBIčago, in.

įUMJJi£NOS Ibininkai- Šiais metais Jung- 
rt. ijthn*ni«n >u> ***..< utinių Valstijų darbininkai 

daro Ph;m^ dideli mėginimą 
------- j sujungti į daiktų savo pajė

gas politikos dirvoje, remda
mi La Follette’o kandidatū
rų. Bus labai įdomu pažiū
rėt, kokias pasekmes turės 
šitas žingsnis.

f. 4frri;jalti4

Visuomenė juk, be to, tu
rės rūpintis ir • apšvietos 
įstaigomis, ir žmonių sveika
ta, ir kiekvieno asmens sau
gumu, ir t. t.

šiandie Franci jos kariuomenė 
jau traukiasi iš daugelio oku
puotųjų Vokietijos vietų.

...................... —— ‘į- ,i
SUKILIMAS GRUZIJOJE.

PLEČIASI.
» . a/39 Svutb UalatMt Str**l

Chicagd, 111. 
r«l«phou« RooMivAlt

Subacription Kutesi 
liKi’C per yaar i* Canad>. 
|7 DC per year outaide of 
ib.oo per y*ar Ln Chic*gn. 

8c p*x eopy.

£nter*d m Second Clu* alatuu 
darch 17th, 1914, the Po«t Offic* 
ii Chlcago, III.. »nciej th* act of 
M»rch Žnd, 1879.

naujienos eina kascUao, liakirtan- 
takmadienius. Leidiia Naujieną Bt-o- 
drovi, 1739 So. Halotad SU, Chicago 
UI. — TMafonasi lto«s«valt 8cna

UtBuao&ijimo Maluai 
kftdcagoie — paltui

Matams —........ —------ --------- |8.M
Puma -------------------— 4.00
Trim* minesiama 2.00
OrUtcn minMdam —------ ----- 1.40
Tmnttn mSuaslui.7b

4hkaxaje per nailoUjiuir
kopija------------------------ 8c

Savaitei____________________ _ 18c
MAnaalul _— 75o

Vaiatijora. o* Chicafo}*, 
paltui

______ ______________ 47.00
Husai in«tą 1.50
f rims mlūsiiams_____________1.7G
Oriem minusiam 1.26
Cianam minaaiui.74

Lietuvon ir kitur uiaienlvoM: 
(Atpiginu)

ui r tams ........ $8.00
Puiei meti 4-00
Trims mėnesiams............ ........ 2.00
Pinigus reikia siųsti palta Money

Orduriu, kartu tu uiaakyanu
y*-——-■‘.■jji-arjs— ■.»'............. ——

Garsusis Anglijos moksli
ninkas, filosofas ir rašyto
jas, Bertrand Russell, Kuris 
nesenai lankėsi Jungtinėse 
Valstijose ir laikė paskaitas, 
paskelbė dabar savo įspū
džius iš tos kelionės po Ame-

Tarp kitko Russell sako, 
kad darbininkų politikos at
žvilgiu Jungtinės Valstijos 
šiandie stovi tenai, kur An-

šimts metų atgal. Tam jisai 
randa tris priežastis. Vie
na, Amerikos industrializ- 
mas yra dar palyginamai 
jaunas; antra, imigracija ir 
rasiniai skirtumai trukdo 
darbininkų solidarumo jau
smo auginių; trečių, dėl 
klasto turtingumo žmonėms 
čia rodosi, kad dabartinė 
ekonominė sistema esanti

Iš tų žmonių, kurie garbi
na didįjį Amerikos preziden
tų, Abraomų Lincolnų, tur
būt labai retas težino, kad 
jo pažvalgos buvo visai arti
mos socialistams. O betgi 
tai yra tiesa, štai kų Ljn- 
colnas pasakė apie darbų:

“Darbas yra pirmesnis, 
negu kapitalas, ir nepriklau
somas nuo jo. Kapitalas 
tėra tiktai darbo vaisius, ir 
niekuomet nebūtų galėjęs 
gyvuoti, jeigu pirma nebūtų 
gyvavęs darbas. Darbas yra 
aukštesnis, negu kapitalas, 
ir yra vertas daug didesnio 
atsižvelgimo. O kadangi 
daugumų daiktų pagamina 
darbas, tai išeina, kad visi 
šitie daiktai pagal teisę pri
klauso tiems, kurių darbas 
juos pagamina. Bet visose 
gadynėse atsitikdavo taip, 
kad vieni dirbdavo, o kiti be 
darbo naudodavosi didele 
dalim vaisių. Tai yra netei
singa, ir taip neprivalo to- 
liaus būti. Užtikrinti kiek
vienam darbininkui visų jo 
darbo vaisių, arba bent kiek 
galint arti to, yra i&davinys 
vertas geros valdžios.”

Šituose prezidento Lincol- 
ino žodžiuose, tiesa, nėra iš- 
(dėstyta pilna socializmo te
orija, ir nėra minimas pats 
žodis “socializmas”, bet pa
matinė jo mintis sutinka su 
tuo, kų skelbia šių dienų so
cialistai. i

Socializmo tvarka tuo bu- 
du reiškia ne tiktai teisingų 
atlyginimų už darbų, bet ir 
tokį darbo vaisių paskirsty
mų tarpe darbininkų, moks
lo bei technikos atstovų ir 
visuomenės, kad galėtų ne
varžoma žengti pirmyn me
džiagine ir dvasinė žmonijos 
kultūra.

Tam tikslui bus reikalinga 
gerai sutvarkyta visuome
nės organizacija. Vien tik 
valdžios jėgomis socializmo 
tvarka negalėtų laikytis.

Amerikos korespondentas 
D^nald Day telegrafuoja iš Ry
gos, kad sukilimas Gruzijoje 
“sparčiai plečiasi, nežiūrint so
vietų spaudos gjnčijimų, pa
skelbusios savaite laiko atgal, 
kad sukilėlių armijos esančios 
likviduotos.”

Bolševikų valdžia, bijodamas!

■ . įHii—imi „n mumMAĮMfU'IRH—IHII....... .. .................................... ...........  I I ..

netekti Grozny ir Baku kerosino skaityti faktu, kad tos organi- 
laukų, skubiai pasiuntė į Kau
kazo frontą vyriausiąjį kariuo
menės vada, Trockį.

Tas pats korespondentas sa
ko, kad gruzinų sukilėliai pirmu 
kartu užklupo valdžių " neprisi
rengusių, nes dauguma raudono
sios armijos dabar esanti sukon
centruota prie Besarabijos ir 
Lenkijos šiedu, ir Kaukaze pa
likę trys dideli garnizonai.

Komisarui Trockini tečiųus 
gal vėl pavyks sutremti Gruzrijų 
ir įsteigti joje bolševikiškų 
“laisvė”.

Vokiečių ultranacionalis 
tai ir Rytprūsiai

Pirmadienis, Rūgs. 15, 1924

KAP1TALISTŲ PAGEL- 
BININKAI.

sto-

zacijos savo narių skaičium 
sudaro gražioką armijėlę, Liu- 
dendorfo 
dienomis
tautiniu fanatizmu, jei skaity
ti faktu, kad suvažiavę į Ryt
prūsių1'’ generolai nuima ten

ir kitų dar šiomis 
inspiruotų griežtu

verda.
puses

Socializmo uždavinys te- 
čiaus yra labiaus komplikuo
tas, negu pasakyta aukš- 
čiaus cituotuose Lincolno žo
džiuose apie darbų ir kapi
talų. 'Socializmui reikės ne 
vien tiktai rūpintis tuo, kad 

“pilnų,
arba arti to” savo darbo vai
sių, bet jam teks žiūrėti ir 
to, kad darbas tolyn darytų
si našesnis, nes kitaip susto
tų progresas. Darbo našu
mų gi didina mokslas ir tech-

Anglų rašytojas mano,!darbininkas gautų 
kad Amerika per ateinan
čius šimtą metų vaidins mil- 
žiniŠKą rolę pasaulio istori
joje, kadangi ji yra galin
gesnė už bet kurią kitą šalį. 
Bet ar gera bus Amerikos 
įtaka pašalyje, tai esą klau-jruka. 
simas.

Jungtinėse Valstijose dairės gauti atlyginimą'ir mok- 
bar, pasak Russell'o, reiškia-|slo bei technikos atstovai, 
si stipri tendencija prie im
perializmo. Yra .galimas’je reikės žiūrėti, kadx butų 
daiktas, jogei ateityje jos‘gaminama tas, ko žmonėms 
pastangos bus dar labiaus1 reikki, ir kad butų gamina- 
kreipiamos į savo galios plė-’ ma ne perdaug ir nepernia- 
timą —ne tiek teritorialių žai. šiandie tą dalyką regu- 
užkariavimų keliu, kiek do- liuoja kainos rinkoje: jeigu 
leno pagelba. j kokių nors daiktų esti paga-

Bet galima tikėtis,kad bus minama perdaug, tai jų k<ai- 
ir kitaip, kadangi Ameriko-Jnos puola, gamintojo pelnas 
je,ypač josios jaunuomenėje,1 nyksta, ir jis turi sustabdyt 
jau žymu aiškus nepasiten-' gaminimą; o jeigu kokių 
kinimas “biznio sėkmingu-, nors daiktų esti pagamina
mo idealais”, kurie iki šiol ma permažai, tai jų kainos 
slėgė Amerikos civilizaciją, kyla, ir didėjantis pelnas 

----------  skatina gamintoją plėsti, di-
Taigi, Russell’o nuomone, dinti gaminimą.

Jungtinės Valstijos eis arba' Kuomet bus įvesta tokia 
finansinio imperializmo ke-! tvarka, kurioje kapitalistų 
liu prie ekonominio pasaulio pelnai išnyks, tai gamyba 
užkariavimo, arba darbinin- turi būt kaip nors kitaip re-Uad aršii 
kiško socializmo keliu prie guliuojama. Jos reguliavi 
bendradarbiavimo su kito
mis civilizuotomis šalimis.

Imperializmas Amerikoje 
paims viršų, jeigu nesuge
bės susiorganizuoti į tvirtą

Kuomet prieš Vokietijų 
vėjo klausimas, .priimti ar ne
priimti ekspertų planų reparaci
joms Sutvarkyti, tai komunistai 
ėjo išvien su dešiniaisiais nacio-! 
nalistais. Vieni ir antri priėši- 
nosi tam planui.

Kodėl ?
Vienas nacionalistų kalbėto

jas, Becker iš Ilesseno, reichs
tage nurodė šitokia priežastį, 
delko kairieji ir dešinieji “revo
liucionieriai” eina prieš eksper
tų planų. Jisai pareiškė:

“Aš pabrėžiu dar kartų, 
kad ponas Koenen (komunis
tų vadas. “N.” Red.) atkarlo
tinai pažymėjo — apie tai va
kar kalbėjo ir p. Katz (kitas 
komunistų atstovas. Red.) 
—, jogei toks apsunkinimas 
sumažintų pramonės pajėga 
eksportuoti. Tame nėra jo
kios abejonės. Tai yra grynai 
kapitalistinė pažvalga. Jus 
galite suprasti, kaip aš džiau
giuosi, kuomet komunistai gi
na kapitalistines pažvalgas.”
Taigi, aiškiai matome, I 

Vokietijos komunistai gynė ka
pitalistų reikalus, kovodami 
kartu su jais prieš ekspertų pla
nų.

Jeigu komunistai butų vien 
tiktai rūpinęsi apsaugoti savo 
šalies pramonę nuo perdidelio 
apsunkinimo, tai dar nebūtų 
galima jiems daryti priekaiš
tų. Nes kuomet kenčia pramo
nė, tai kenčia ne tiktai kapitalis
tai, bet ir darbininkai.

Bet Vokietijos pramoninkai 
kovojo ne tiek prieš industrijos 
apsunkinimų reparacijomis, kiek 
prieš visai kitų dalykų, būtent

“Kl. ž.” rašo: “Prieš Jcara 
ir karo metu apie kokį ten 
Rytprūsių separatizmų neteko 
daug prisiminti. Rytprūsių 
provincija buvo viena anks
čiausiai* sujungtų su Prūsų 
centru dalių. Kad Vokietijos 
vakaruose ir pietuose kariais 
buvo šaipomasi: “Der ostpreu- 
ssische Ochse” (rytprusiškas 
jautis), tai tat buvo niekas 
daugiau, kaip tik pasijuokimas 
tos provincijos nerangumu: 
panašiai pasigirsdavo Berlyne 
ir dėl kitų provincijų: “sakso
niškas veršis”, “meklcnburgiš- 
kas asilas” ir tt. Politinio se
paratizmo pasireikšdavo aukš
čiausiai tik svarstant Berlyne 
Rytprūsių provincijos etatus: 
Rytprusiųi jau senai nepaten
kinti Berlynu dėl to, kad cent
ras, esu, per mažai atsižvel
giąs į skirtinguosius Rytprūsių 
reikalus. Paskiaisiais metais 
Rytprūsiai pagaliau iškovojo 
tai, kad leista- tai provincijai 
dabar Berlyne turėti įgaliotų 
pasiuntinį, lyg ir “Rytprūsių 
reikalams ministerį,” kokį tu
ri ir federatyvės Vokietijos 
valstybėlės gi Karaliaučiuje, bą 
paprastų administracijos ir 
centro įstaigų dabar sėdi vie
nas specialinis “Vokiečių vy
riausybės įgaliotinis Rytprū
siams.” Pasikeitimas čia mini 
mais įgaliotiniais sutvirtino 
tegalės rūšies separatizmų.

Bet ir nelcgalis separatiz-
knd mus slltvirtėjo. Lenkų korido-

sutartimi
Rypru- 

Vokiečių 
kai ku-

irius einant Versalės 
aišky ręS gc og r a f i n i a i 
sius nuo bendrosios 
valstybės, ilgainiui 
riems Rytprūsių sluogsniams
virto akstinu auginti ir varyti 
separatizmų platesniu mastu. 
Jei pirmiau Rytprūsių separa
tizmas rėmėsi vien paprastu 
provincializmu, 'noru finansi
niai ir adminislratyviai įgau
ti didesnės \ reikšmės, tai po 
karo tojo separatizmo plotmė 
padidėjo. Kai kurie Rytprūsių 
ultranacionalistai pradėjo jaus
tis prislėgtos Vokiečių tautos

Taigl, sale darbininko tu-

Antra, socializmo tvarko-

nfą paims į savo rankas vi
suomenė. O jeigu taip, tai 
reiškia ir visuomenei turės 
tekti tam tikra dalis tų dar
bo vaisių, kuriuos gamins

prieš valiutos stabilizacijų. Ei- likimo akstinu, pradėjo įsidin 
nant Davves’o reparacijų planu, g°ti (sale Bavarų) esu

200 s*s< Vokiečių L™L_
milionų dolerių paskola ir įsteig- b's'
tas auksinių pinigų leidimo bau- Hnai sudaro išsigimę vok. dva-

įe. Pirmiau nebuvo visiškai aiš
ku, kięk Rytprūsių ultranacio- 
nalislų organizacijos palaiko 
ankštus santykius su bendro
mis Vokietijos tos rųšies sų- 
juilgomis. Bet /Tilžėje sureng
toji “Rytprūsių dienai” Kara
liaučiuj® ir Žalgirio laukuose 
rengįiamos “laimioj imu atsimi
nimo šventės” rodoj kad tie 
santykiai yra labai ankštus ir 
kad Vokiečių uMranacionalis- 
iai jaučiasi labai solidariai, ir 
ne tik tai: rodos ir patsai ult- 
ranaeionalistų veikimo centras 
persikėlė į rytus į Rytprusius. 
Kad ryšy su 10 metų laimėji
mų atsiminimų šventėmis at
vyko į Rytprusius garsi ilgiau
sieji kadais Vokiečių genero
lai: Liudendorfas, Hindenbur- 
gas ir dešimtis kitų generolų, 
tai tat neprivalėtų būti ypatin
ga — jei su tuo nebūtų suriš
ti kai kurie didesni ypatingu
mai: tasai generolų štabas, be 
kitų ceremonijų, yra ypatin
gai linkęs nulaikyti paradus, 
paradus ir dar kart paradus, 
pradedant nuo slapiausių moks
leivių ir baigiantis “atsargos 
grupėmis.” Liudendorfas ir ki
ti generolai ųesinaudoja trau
kiniais, bet važinėja per Ryt
prūsių provincijų automobiliu, 
užsukdami į kiekvienų arti
mų miestų ar miestelį, kur Irk 
yra didesnis “suorganizuotųjų” 
pulkas, vadinasi, kur Liuden- 
dorfui jau užsimoka “nuimti 
paradų.” Dar ypatingiau, kuo
met pritiname, kad Liudendor
fas matomai visai nevažinėja 
kaip koksai ten vainikuotas 
svečias, bet kaipo, asmuo, da
rus savo vizitas sulig tam tik
rų taisyklių: yra faktas, kad 
viename miestely netoli Kara
liaučiaus Liudendorfas “atsta
tydinęs” vienos “sporto” gru
pės vadų ir “įsakęs kitam eiti 
vado pareigas, nes pirmasis tos 
grupės vadas parade pasirodęs 
netinkąs. Vadinasi, Liudendor- 
fo misija Rytprūsiuose visaj 
kitokia negu laureato vizitas.

Kuriais .galutiniais tikslais 
suvažiavo
Rytprusius?
paliesti štai kokių dalykų:

Sutartinomis, pačioje šalti
nių vertybėje painformuotų 
ryllM’iisiečių žiniomis Vokiečių 
ultranacionalistai Liudendorlo 
ir kilų generolų bei vadų diri
guojami sukuvč Rytprūsiuose 
“Vokiečių tautos veikimo cent
rų”, kuris, pasinaudodamas 
Ammono vedamu “taut. orga
nizacijų sųjungos” • komitetu 
surengęs ir tų pačių Tilžėje kų 
tik švęstą “Rytprūsių dienų.”

Toliau laikraštis sako, kad 
ti® vokiečių ultranacionalistai 
esu suplanavę paskelbti Ryt
prūsius nepriklausomais nuo 
Vokietijos, atskirti Klaipėdą 
nuo Lietuvos, susitarti su Len
kais prieš Lietuvą ir net Lat
viją ir t. t„ ligi senosios Vo
kietijos atstatymo. Laikraštis

būti perdėta daryti išvadų, jog 
Rytprusįiiose kaži kas darosi, 
kaži kas iš apačios 
Imant iš psichologinės 
svarstyti, nėra nieko nuosta
baus, kad Vokiečių ultranacio
nalistai rengiasi Vokietijos re
akcijos ugnį sukurti lygiai 
Rytprūsiuose, čia prieš dešim
tį melų po smarkių kovų Vo
kiečių armija,' tų pačių dvyhu- 
čių, Hindenburgo ir Liuden- 
dorfo vedama, susilaukė pir
mojo didžiojo laimėjimo ties 
Žalgiriu. Minėtų generolų ak
cijos tuomet buvo labai paki
lusios. Po revoliucijos iki per
nai tasai entuziazmas miegojo. 
Ir dabar vėl žadinamas ultra- 
nacionalistų šiuo obalsiu: Iš 
Rytprūsių turi kilti Vokie
čiams išganymas, iš Rytų turi 
užtekėti reakcijos saulė!

Ne musų, lietuvių ir ne mu
sų klaipėdiečių dalykas daryli 
prognozę dėl busimo Vokiečių 
rqa)kciijos išsivystymo. Gaila 
tik vokiečių piliečių, kuriems 
prasidėjus aktingai kovai tarp 
Vokiečių demokratijos ir< lek
cijos, kilus “piliečių karui” ga
li prisieiti dar pabraidžioti 
kraujo tvanuose. Nes kad Vo
kiečių ir pasaulio demokratija 
jau dabar leistų įsigalėti Vo
kiečių reakcijai, sunku tikėti.

ris susirinkimas laikytas, pagai
lo man, kad kuopų reikia likvi
duoti, pakalbinus keletą senųjų 
i ariu užsimokėti ir gavęs kelis 
narius pasiunčiau pinigus į cent- 
14, gavęs gi knygas atidaviau 
nariams. Taip laikiau nuo 1920 
iki rUgpiučio 15 d. 1924 m., ka
da viskas maždaug aprimo ir 
pasirodė, kad ir vėl randasi žmo
nių, kurie nori pradėti apšvietos 
darbų, taipjau pradėjo stoti nau
ji nariai, štai rugpiučio 15 d. 
įvyko pirmas po 1920 m. susi
rinkimas pas drg. A. Pakšį, 220 
Milwaukee
daug svarbių dalykų ir susirin
kus gražiam būreliui narių likos 
išrinkta sekama valdyba: pirm. 
A. Pakšys, rast. J. Kasputis, ižd. 

•S. Ruika. Nutarta, atvėsus orui 
surengti prakalbas. Prisirašė 5 
nauji nariai. Mat sužinojo, kad 
dabar gausim brangias knygas, 
“Pasaulio Istorija” ir kitas, tai 
subruzdo. Matosi, kad kuopa 
jau atgyja ir prasideda vėl vei
kimas. — J. Ėasputis.

Avė. Apkalbėta

Milwaukee, Wis.
šis-tas apie Mihvaukee ir 

lietuvius

turi būt duota Vokietijai
j gena 11- 

tau tos branduo- 
Kad tąjį “branduolį” da-

visi tie generolai j 
gauname

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

T. M. D. 119 Kuopo ir jos 
gyvenimas.

kas. Šitie ekspertų plano punk
tai ir buvo daugiausia nemalo
nus stambiesiems Vokietijos 
pramonininkąpis, nes, į 
tvirta valiutų, jie netenka pro
gos daryti milžiniškus pelnus

rininkai, kad tautinių organi
zacijų vadai dažniausia svetim- 
pa'laikiai avanturistųi — Ryt- 

vokiškoji vi
suomenė mažai tcprimatė, dar 
mažiau tesuprato, šiaip nebu* 

; rinkimais savo 
balsų didžiumų atidavuši ultra-

įvedus Prusi« Plači7.

uuity vi iiui^uukjnuu j/vniuo ■ 
spekuliacija. Pasakiškieji Stin-! 
nes’oir kitų Vokietijos kapiteli- ba]T* —------ ;

.....nacionalistų veikėjams, turuistų lobiai juk padaryti pinigų 
infliacijos (valiutos smukimo) 
metu.

Kapitalistai, vadinasi, norėjo, 
kad markė vėl imtų smukti 
taip, kaip ji smuko per keletą 
metų karo pabaigoje ir po karo. 
Ir komunistai juos tame rėmė, 
tikėdamiesi, kad nauja pinigų' ",Ir
mflmcija taip padidins skurdą kick t!/ laikotarpi pristeigta 
miniose, jogei jos stačia galva 
puls į “revpliuciją”.

tiems kur kas platesnių užsi
mojimų, ’negu f.'k Rytpriksių 
reikalų gynimas.

Nepasisekus pereitais metais 
Bavaruose įvykdyti Hitlerio- 
Liudcndorfo pučų, Vokietijos 
ultranaėionalistai • svarbiausia 
savo veikimo sritimi pradėjo

Rytprnsiuose organizacijų ir 
I.įstaigų! Tik mažiausia dalis 

štai dinko mes matėme tokį apie įaį žinių pateko į spaudų, 
nuostabų vaizdą Vokietijoje/ pali|,imi Rytprūsių asmens ti

kusieji darbininkų lu-.kiną, kad slaptųjų arba kaip 
pikai — stambieji pramoninkai/bohV prisidengusiųjų /oiU>pnižn- 
fašistaiJ ir junkeriai, vedmjii.ciju Hvtprusiuose’esu "daugiau, 

i viešųjų, laikraščiuose 
O kiek jau vien 

ir tų matyti! Veikliausia Ryt- 
tautinio branduolio” 

bus Ammonite-

gen. Ludendorfo, susidėję su1 negu viešųjų, 
komunistais, balshvo prieš Lon-1 skelbiamųjų. C 
dono sutarties priėmimą.

Bet šita marga atžagareivių' prusio 
gauja tapo nugalėta. Londono organizacijų

A • 1 » 1 _ • • ____ »£ _

Galimas dalykas, kad^ne vi- 
fsos, čia minimos smulkmenos 
ant plauko ate tinka- tikrie
siems Rytprūsių ultranaciond- 
listų planams. Bet/tiek yra fak
tas, kad Liudendori'iečių ' ir 
Ąmniojijitit rių pakaušiuose pa
našus planai tikrai sukas 'ir 
verda. Jei skaityti faktu, kad 
Rytprūsiuose stacionuotos ul- 
tranacionalistų organizacijos

i ikrai sukas

T. M. Da 119 kuopa sutverta ] 
rugpiučio 21 d., 1910 m., šv. 
Petro parapijos svetainėj, iš '7 ] 
narių,'kurių pirmieji buvo Kaz. 
Klauga (dabar esantis Chicagoj 
Dr.-K. Klauga), Kaz. Braževi- 
čius, Ant. Pakšys, Ant Laurai- ( 
tis, Pr. Jakutis, Juoz. Palšaitis , 
iF Ant. Orlauskas. Vėliau pri
sirašė ir daugiau įžymesnių vei
kėjų, taip kad buvo gerokas 
skaičius narių. Taip kuopa gra
žiai gyvavo iki gruodžio 26 d. 
1915 m. Tą dieną buvo sureng
tos prakalbos Dr. A. Zimontui. 
Laike prakalbų, prisirašė daug 
didesnis skaičius naujų narių, 
negu kad kuopoj buvo senų na
rių. Nuo Jos dienos kuopa pa
sidarė jau pusėtinai didelė ir 
skaitlinga nariais. Prabėgo 
dar apie porą metų, vasario 4 d. 
1917 m. buvo vėl surengtos pra
kalbos kartu su S. L. A. 212 kp. 
Kalbėjo p. Chmieliauskas. Vėl 
prisirašė nemažas skaičius na
rių, taip kad kuopa pasidarė la
bai didele, k Bet tas didumas 
kuopos jau neilgai tęsėsi: už 
metų antrų pradėjo mažėti, ži
noma, tam buvo daug priežas
čių, jauni vyrai liko paimti į 
kariuomenę, paskiau užėj tįsios 
politinės audros, kurios siautė 
lietuvių tarpe, irgi nepridavė ge
ro ir T. M. D. 119 kuopai; nie- 
kurie gi išvažiavo į Lietuvą. 
Štai vasario 1 d. 1920 m. susi
renka tik 9 nariai . Po apkal
bėjimo nutarta kuopą likviduo
ti, arba jeigu kas norės, galės 
užsimokėti ųer drg. K. Braževi 
čių, kuris sutinka pinigus pasių
sti į centrą. Buvusių daug 'kny
gų nutarta duoti po vieną egz. 
į miesto knygyną, o kitas pasių
sti į Lietuvą. Tai ir liko išpil
dyta. Buvusius dar pinigais 
$12.00 nutarta, kad K. Braževi- 
čius padėtų į Banką, o ir kitas 
turtas paliktas K. Braževičiaus 
priežiūroj, tikslu, jeigu laikui 
bėgant kas atsirastų ir norėtų 
atgaivinti kuopą, tai turėtų pra
džią. Nuo pat susitvėrimo ir 
iki tam laikui daugiausia dirbo 
musų gerb. nenuilstantis dar
buotojas Kaz. Braževičius.

Prabėgo apie keletą mėnesių 
•lai mm.-in iloikrt Irai n hnvn -nnakiiti. ■

Miestais turi nemažai gyven-, 
tojų, net perdaug sulig darbų. 
Gerais laikais net trukdavo dar
bininkų, bet dabar nors kaminai 
ir teberūksta senu papratimu, 
bet daug darbininkų vaigšto be 
darbo.

Miestas yra apgyventas dau-. 
giausia vokiečių ir Vokietijos 
lenkų. Unijų nėra, taip kad nė
ra kam užsistoti už darbininkus. 
Miesto mayoru yra socialistas, 
tad tvarka mieste yra gera ir 
tuo gyventojai labai džiaugiasi. 
Pirmiau miestas buvo apsileidęs, 
plytos vydavusi gatvekarius. So
cialistui likus mayoru miestas 
tapo švaresnis, šviesesnis, gat
vės visur irgi taisomos; Gyven
tojai džiaugiasi, kad turi gerų 
mayoru, tik nusiskundžia, kad 
taksai esu augšli; bet taksai ne 
nuo mayoio priklauso.

Lietuvių irgi yra kelius šeimy
nos. Daugelis turi savo nuosa
vybes ir gražiai gyvena. Bet 
daug lietuvių yra sulenkėjusių, 
daugelis gi yra Vedę lenkes. Ki
tas lenkiškai nema, bet vistiek 
“poniškai” kalba — kaip su ro
gėmis vasara važiuoja. Yra ir 
lietuviška šv.- Jurgio parapija, 
kuri betgi parapijonų daug ne
turi. Parapijonys skundžiasi, 
kad sunku ir kunigui algų su
krapštyti, o be to parapija yra 
paskendusi skolose sulig ausų. 
Pereitų žiema parapijonys su
rengė du vakarus, į kuriuos tik 
vieni parapijonys teatėjo. Sako
ma, kad kunigas visai nesi rodęs 
vakaruose; kam tai jis pasisa
kęs, kad jam sarmata eiti į to
kius vakarus, nes galį girti pa
rapijonys susimušti, tai butų 
jam nesmagumo. Bet imti algų 
nuo parapijonų ir kirpti jų kai
lį jam nėr sarmatosi

Jungt. Valstijos yra “dry”, 
bet Mihvaukee yra “wet”. Bet 
kartų užklupo saliunus prohibi- 
cijos agentai. Baisu kas tada pa
sidarė; buvo ir kraujo pralieji
mo.

Yra ir lietuvių, kurie munšai- 
nų traukia. Karta aplankiau sa
vo pažystama. Besėdint sūnūs ii 
parveda girtų tėvų ir įmeta į 
stuba. Sarmata yra gerti tiek, 
kad ir savo protų pragerti.

— Dobilas.

Įvairenybės
VOKO JR ATVIRLAIŠKIO 

.JUBILIEJUS

žmonės mažai kreipia domės 
į tai ką dažnai mato ir ko tan
kiai naudojasi. Retas kas žino, 
kad šiemet sukanka 60 metų 
kai atvirlaiškis išrastas, šis iš- 
radimas vokiečiams priklauso.. 
Atvirlaiškį išrado pašto valdi
ninkas Stcfenas.

Šiemet sukanka bO metų kai 
išrasta būdas gamintų vokus ma
šina. Išradėjas nežinomas.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mokytojai laimėjo
t

Mokytojai laimėjo savo kovų 
BU autokratinguoju mokyklų 
superintendentu McAndi‘ew, ku
ris buvo sumanęs • panaikinti 
mokytojų tarybas.

Jis buvo pildavęs mokyklų 
tarybai savo sumanymą panai
kinti mokytojų tarybą ir moky
tojus padalinti į* grupes, kurios 
renkasi po užsibaigimui pamo
kų mokyklose. Mokyklų taryba 
vienok tą McAndrew pasiūlymą 
atmetė.

Buvo pasiūlyta rezoliucija, 
priverčianti McAndrevv paleisti 
sekamą trečiadienį mokyklas 
vieną valandą anksčiau mokyto
jų tarybos susirinkimui, bet ji 
liko atidėta remianties tuo, kad 
nesant jokio kito patvarkymo, 
McAndrew vistiek turės tą pa
daryti ir be jokios rezoliucijos.

Šeši žmonės užmušami
Koronerio apskaitymu, Įvai

riose nelaimėse Chicagoje kas
dien žūsta vidtitiniskai sėsi žmo
nės. Vien automobiliai užmuša 
jm) tris žomnes į dieną (šiemet 
automobiliai Užmušė:, jau arti 
460 žmonių). Daugiausia nelai
mes įvyksta ne de| 'žuvusių, bet 
dėl kitų žmonių neatsargumo.

PERMAINO GATVEKARIŲ 
VAIGŠČIOJIMĄ.

Njlio vakar kompanija panai
kino gatvekarių sukimąsi į kairę 
vidurmiestyje, taipgi abelnai su
mažino skaičių užsisukimų. 
Tai tapo padaryta sumažinimui 
susigrūdimo vidurmiestyje. Per
mainius užsisukimus , prisiėjo 
permainyti ir gatvekarių vaigš- 
čiojimą vidurmiestyje; niekurie 
gatvekariai dabar eina kitomis 
gatvėmis, taipjau kartais kito
mis gatvėmis ir gryžta. Bet pa- 
sažieriams didelio apsunkinimo 
nėra, nes visur yra nurodymai, 
o su laiku visi pripras prie nau
jos tvarkos. Susigrūdimas gi 
vidurmiesty bus/ žymiai suma
žintas ir visas judėjimas pa
greitintas.

MADOS.

No. 2110. Graži bliuzka už labai 
mažą kainą. Gali pasisiūdinti iš leng
vo batisto, vilnono arba šilko.

Sukirptos inieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

38 mierai reikia 1% yardo 40 colių 
materijos ir 1 yardą skirtingos 'ma
terijos apikaklįui ir rankovėm-is ap
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 

arba krasos lėliui h Rsirtti svi už-
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 Centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............... .
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
>-----  - — ~

MERGINA BANDĖ NUŽUDYT 
DAKTARĄ

P-lė Rosalie O’Reilly, 21 me
tų, baigusi Francis Xavier aka
demiją ir Chicagos universitetą 
pereitą penktadienį ’ kėsinosi 
nušauti Dr. Alexander C. Wie- 
ner, 62 m., iš West Side ligoni
nės.

Ji atėjo į daktaro raštinę ligo^ 
ninėj ir pasisakė, kad jis gydė 
jos įsotiną, kuri paskiau mirė, 
todėl ji norinti atkeršyti. Ji iš
sitraukė revolverį ir bandė šau
ti, bet revolveris neišsišovė. Ji 
tada bandė pabėgti, bet ją su
gauta gatvėje. Pas ją rasta dau
gybės įvairiausių nuodų. Vė
liaus ji pasisakė, kad nenorėju
si daktarą užmušti, o tik jį kan
kinti. Ją atiduota psychopatinei 
ligoninei ištirti jos protą.

Jos motina, kuri sirgo neišgy
doma liga, pasimirė kiek laiko 
atgal ir nuo to laiko Rosalie kiek 
buvo labai nusiminus.

PRIGĖRĖ EŽERE BESIMAU- 
DYDAM/

Mrs. Jos. Clyde Murphy, pati 
Northwestern universiteto pro
fesoriaus, prigėrė ežere prie 
Hamilton gatvės, Evanstone. 
Ji prigėrė veikiausia besimau- 

įdydama, netyčiomis pakliuvusi 
į gilią vietą. Nors ji mokėjo 

[plaukti, bet galbūt susimaišė ir 
nebežinojo ką daryti, o gal ir 
urnai susirgo. .

Jauniausias automobilių vagis.

Policija sugavo John Simig- 
liani, 8 metų, važiuojant Roose- 
velt gatve vogtu automobiliu- 
Jis prisipažino, kad jis pavogė 
Pas jį taipjau rasta raktų nuo 
automobilių pasivažinėjimui, 
dešimties skirtingų automobilių 
ir pasigyrė, kad jis gali valdyti 
kiekvieną gasinį automobilių. 
Jis tapo atiduotas jaunuolių tei
smui.

(Tąsa ant 4-to pusi,)

----------------------------- ----------------------------------------------------------------

Pirkite “L” Šerus
I t

78 -/y ir apsauga 
10 fty ■■ už taupymus

«■ '

JUS galite džiaugtis nuolatinėmis extra įplaukomis —. 
extra išmokamu čekiu kas mėnesį — jei jus inves
tuosite į Preferred serus of Chicago Transit Company

Kompanija operuoja visas Chicagos “L” linijas, po vado
vyste Mr. Samu ei Insull ir padėjėjų, kurie taipgi vado- j 
vauja Commonwealth Edison Company ir The Peoples 
Gas Light and Coke Company.

- '■
Biznis auga greitai. 1923, 203,935,574 pasažierių važia
vo ant “L*’ karų — 12‘/2% daugiau negu 192J2. Vieną 
dieną abelnai važiuoja 600,000. . .
Šeras $100 kiekvienas, pinigais arba išmokėjimais $10 
įmokėjus ir $10 i mėnesį už Šerą; 7% mokama už dalimis

* įinpkokčjimus. DIVIDENDAI MOKAMI KAS- MĖNE- 
SIS sumoje 7.80 j metus už kiekvieną Šerą.

Del smulkmenų pasikalbėkite su bile vienu 
“L” darbininku arba atsiųskite kuponą dėl

. pilnų informacijų. Mes taipgi atsiusime dy
kai knygutę Chicago Rąpids Transit Kom
panijos, Chicagos gatvių surašą.

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago

GAUKIT J ŪSŲ KOPI J Ą
John J. Moran, Room 843 — 72 VV. Adams St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor- ' 
macijas apie Chicago Kapid Transit Company’s 7.8% Pi-ior Preferred i 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto I 
gatvių nurodymą. ?
Vardas .........................................................  ........... ......................
Adresas ....................... ...................................... <............ .............................

S____________________________}

»■ .... j

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją“ 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar- 
tlu ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymu Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekyienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gaji. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOLD MEDICAL OFFICE, 544 )Voodward A v., Detroit, Mich./ 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.
- --...................... ----- ---- ------------------- --------—

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt 1 
Arti St. Louis Avė 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Naio kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

HnapitaF aute, $3.00

NORĖDAMI i 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS« 

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. BoJevard 0611 it 0774 I 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j
DAVIMO RAŠTUS. j 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 
« Parduodam Laivakortes. * J

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1^10 •

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto^

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—-1122 
127 N. Dearborn Str.

.Telef. State 7521 • ,

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų“ name f 

1739 So. Halstėd Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-fl 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

r” i.—. .......................-.........i

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokate

4454 So. Westem- Avė.
Telefonas Lafayette 4089

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo- 2 iki 6 subatom po piet.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS v

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro piĄirao ir 
pardavimo Dokumentus Ir Ualiojimue

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

'I Į ■ I

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-51,6
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 1071.7 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

TeJ. Dearborn 9057

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai- 

- kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augžto virš Platto ap- 
tiekos. t am bariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių, karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parpdiin- 
tia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. 6 '

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

Phone Boulevard 7589 •

Lietuvių Dentistas patar- 
naus.gerian

Traukimai dantų be akausmo 
Bridge geriausio aukso. Su mosi 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame vi«ą aavo darbą, ū 
žemas musų kainas. Sergėkite aavo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Strest, 
Netoli Ashland Avė.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774- ___ ____

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

,, "v,;,..

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos ųuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ♦

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

šted St. T.BouI. 6737

ADVOKATAS
Ofisas *

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. VVashington St.

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vakare

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

3236 S '

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530 
Tel. Central 6390

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

Pasirinkimas Chi 
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jųi 
sergate, yra geras nu 
sprendimas.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropra<tor 

1645 W. 47 St.. Chicago, III 
Tel. Boulevard 7006

Kiekvienas žmogus 
skundžiasi dėl sayo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra la.bui claUR vertas 
visokiuose atsitikimuo-

•• L ITT L E - 
SPINOGPAPHS

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare, Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 

v-----------------------------------------------

Jei ieškai bargęnų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 
, Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Jei abejoji akimis, pasiterauk
Dr. A. R. BDUMENTHAL

___ Optomotrist
Tel. ŲąųleVard 6487
ls4‘> So. Ashland Avė.

" Kampas 47-tos ant 2
BFR? lubų

1801 Blue Island Avė.
‘Phone Roosevelt 2025

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
• } 7 ' •*?•' »
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

YtcI. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

^3228 W. 38-th St„ Chicago, III.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar • radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo'musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY^ CO.

490 Milwaukęe Avė? and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Hąymarket 4251

LIETUVIįl DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

....................  —ui . !■ I

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. VVestern Avė
Tel . Lafayett/s 4146

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewlez 

BANIS 
AKUŠERKA 

[Turiu patyrimą 
įPasekmingni pa- 
Įtamauju mote
rims prie gimdy- 

■mo kiekvienarr.e 
atsitikime. Tei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

•<-DR. HERZMAN-®
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir, nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

{
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

............ 1 --
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
į 4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.
------------ 1 ____

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

i Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279V- — ■ /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SARS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10-42 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisąs 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

.......................................... i ■ —

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,o<Ios, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
' Telefonas Canal 0464•

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Are.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette



Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Užsimokėkite taksus

Kurie yra pasiėmę mokėti 
“income tax” dalimis — išmokė
jimais, tie šiandie iki vidurnak
čio turi užmokėti paskirtąją da
lį. Jei neužmokės šiandie iki 
vidurnakčio, bus baudžiami.

Ponas Hertmanavičius 
Universal State Banke 

publicistikos vedėju
Pagarsėjęs savo gabumais or

ganizuodamas pono Olszewskio 
banko kreditorius — depozito- 
rius, ponas Hertmanavičius ne
senai pastojo dirbti į Universal 
State Banką, rodos, už publicis
tikos vedėją- Savo darbu, jis jau 
pajėgė sukelti daugiau žingeidu
mo visuomenėje apie tą bendrą 
lietuvių įstaigą, kuri dėl vieno 
žmogaus aršumo, nekultūringu
mo ir didelio egoizmo nemažai 
kenčia.

Ponas Hertmanavičius, kaipo 
biznierius ir kaipo visuomenės 
darbuotojas yra žinomas vi
siems Chicagos lietuviams ir 
dideliam skaitliui visų Ameri
kos lietuvių. Jis sukurė Mildos 
Teatro bendrovę; jis pasekmin
gai vedė jos reikalus; jis turėjo 
pasisekimo real estate biznyje; 
jis visuomet mokėjo įgyti publi
kos simpatiją, — tai nėra abe
jonės, jis sugebės sukurti pub
likos simpatiją ir prie Univer
sal State banko.

Lietuviai Amerikoje turi du 
banku: Universal ir Metropoli
tan. Nėra abejonės, kad tik ma
ža dalis Chicagos lietuvių teturi 
juose savo sąskaitas; taip jau 
nėra abejonės, kad tiems dviem 
bankams yra galima paimti 
bent pusę lietuvių bankinio’biz
nio ir padaryti juos centru viso
kių piniginių 'reikalų aprūpini
me. Tuo reikalu ponas Hertma
navičius galės žymiai pasitarnau 
ti, nes jis savo malonumu, savo 
nuoširdumu pritrauks prie Uni
versal banko didesnį būrį lietu
vių ir kitos tautos žmonių ir 
bankas iš jo darbo turės didelę 
naudą. — Reporteris.

Iš Birutės
Praeitą savaitę atsilankiau į 

Birutės choro dainų praktiką. 
Radau svetainėj didelį būrį jau
nų merginų, moterų ir vyrų, ku
rie vedami chorvedžio Antano J. 
Kvedaro mokinosi Sasnausko 
“Siuntė mane motinėlė“.

JONAS WIŠN1AUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 13 
<1. ru^sgjo, 1924, 9:30 vai. vak. 
po sunkios ligos mirė ligonbuty, 
51 metų amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. Amžiną 
atilsj Jonas, paėjo iš Lietuvos 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės 
apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Dr. Helena Wisnow ir 
vieną seserį Oną Miliauskienę ir 
du broliu Juozapą ir Mikolą.

Kūnas pašarvotas po No. 1603 
So. 49th Avė., Cicero. Laidotu
vės įvyks utaminke, rugsėjo 16 
d., 8 vai. ryto. Bus atlydėtas 
į šv. Antano parap. bažnyčią, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
kūnas bus išlydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, visus draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Atiduodame paskutinį patar
navimą liekam nuliūdę

Duktė, sesuo ir broliai.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Eudeikįs. Tel. Yards 1741

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Pablic 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

M

i 
r

Turtu pasakyti, kad Birutė 
turt daug gerų jėgų. Choras su
tartinai ir gražiai dainuoja.

Su kai kuriais choristais- pasi
kalbėjus pasirodė, kad choras 
bengiasi prie koncerto, kuris 
įvyks spalių 12 d. Pilsen Sokol 
Hali, 1814 So. Ashland Avė. Bi
rutė ketina pasirodyti savo vi
jomis jėgomis, taip kad bus ver
ta pilnai kiekvienam išgirsti šau 
naus koncerto.

Prisirašė keletas naujų narių. 
Vienas iš jų dainininkas Jonas 
Čepaitis ir daug senųjų daini
ninkų iš vąkacijų sugrįžo į cho
rą prie darbo. Tiktai dar biru- 
tiečiai pasigenda vieno iš se
niausių Birutės stulpų Adomo 
Micevičiaus. Geistina, kad jis 
butų visados Birutės šeimynoje.

Valdyba pranešė, kad yra ren
giamas šeimyniškas vakaras še
štadienį, spalių 4, Mildos svetai
nėje /geresniam susipažinimui 
tarp choristų ir Birutės rėmėjų.

Buvo išdalinta choristams 
naujai atspausdinta Birutės 
Konstitucija. Pirmininkas prane
šė, kad valdyba stengias prisi
laikyti įstatymų ir kartu prašė 
dainininkų, kad ir jie pildytų 
choro įstatymus.

Dabartinės Birutės šeimynos 
nariai tik turi visi dirbti ir re
guliariai lankyti dainų pamokas, 
atpitapičiame sezone galės nu
veikti" daug gero darbo. Juk tai 
yra gražus dalykas priklausyti 
jaunimui prie choro ir lavintis 
dainavimo. Birutiečiai visi kaip 
venas į darbą, Chicagos lietuvių 
publika jūsų darbą pilnai įver
tins. — Svečias.

Brighton Park
Keistučio Pašelpinio Kliubo 

susirinkimas.

DLK. Keistučio Kliubo susi
rinkimas įvyko 7 d. rugsėjo, Mc- 
Kinley Park svetainėje. Susirin
kimą vedė pirm. J. Alexandravi- 
čia. Protokolas skaitytas ir pri
imtas su pataisymu. Laiškas 
skaitytas ir priimtas, nuo Atei
ties žiedo Draugijėlės.

Seka ligonių raportai. Lanky
tojams, kurie sergančių neat
lanko, pažymėta bausmės. Kliu- 
bas dabar turi tris ligonius: S. 
Varnių, S. Venckų ir O. Ožalą.*

Seni nariai sugryžo, kurie bu
vo atsilikę su mokesniais, Ur- 
molas ir Stukas liko vėl priim
ti į kliubą. Dar vienas vėliaus 
pribuvo, Ambrazas Vizbaras 
taipgi senas narys; bet apsvar
sčius priėmimas liko atidėtai1 
kitam susirinkimui, kad išpildy
tų įstojimo blanką, tada btfs 
geriaus dalyką nuspręsti.

Raporto pikniko komisijos ne
buvo — dar ne gatavas, nes ne
surinkti tikietai nuo narių, ku
rie buvo paėmę tikietus parda
vimui. Konstitucijos komisijos 
raportas priimtas, pranešta, kad 
konstitucijos korekta jau su
grąžinta Naujienoms. Spulkos 
raportas priimtas. Lietuvių Au
ditorium komisijos raportas 
priimtas ir nutarta šaukti eks
tra susirinkimą. Tai pavesta 
valdybai- Mildos bendrovės ra
porto nėra; dalykas teisme. Dra
mos skyriaus raportas priim- 

tas. s
Valdyba pranešė, kad A. Ver- 

telkos posmertinė neišmokėta 
dėl neaiškumo poperiuose. Įga
liota valdyba ir ant toliaus tą 
dalyką prižiūrėti ir tik būnant 
geriems dokumentams galima 
išmokėti. Jociaus pomirtinė jau 
apmokėta.

Komisija žemaitės Fondo liko 
įgaliota darbuotis iki suras ir 
kad plačiaus atsišauktų į laik
raščius ir į tuos, kurie kada ir 
kiek aukavę yra.

Nauji nariai prisirašė šilaitė, 
— 17 metų, P. Brodelis, 30 m. 
Korespondento raportas prii
mta,; jis pranešė, kad Keistu
čio reikaluose parašyta keturios 
korespėndencijos vien į Naujie
nas, o kitur taipgi porą para
šyta.

Išrinkta komisija rengimui 
jaliaus 16 d. lapkričio, Meldažio 
svetainėje.

Ateities žiedo Draugijėlės rei
kalai svarstyti ir atidėti kitam 
susirinkimui-

Keistučio Kliubo Koresp.

Pranešimai
KASDIEN jus galite prisira

šyti prie NAUJIENŲ SPUL
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelj ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
LSS. VIII Rajono konferencija 

įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsl- 
mokėkit.

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. seki

Jaunoji Birute. Šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri> 
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodia.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rfimėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieta F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ill.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

Visi norinti' gauti' “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti Ik ryto į savo 
naimis, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi, norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663. v

Northsidiečiams Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo dircgentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdįnimo 
svarbesnių kurinių: Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Acilla.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
Draugijėlės pamokos prasidės pa- 
nedėly, 15 d. rūgs.; kartu bus ir 
tėvų susirinkimas. Visi vaikai ir 
mergaitės, kurie prigulėjote ir ku
rie norite prigulėti ateikite ir at
siveskite tėvus, kad apkalbėjus ir 
sudarius geresnius pienus dėl ren
gimo vakaro. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė rengia iškilmingą vakarienę 
baigimo statyti svetainės, šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
drovės ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Birutės Choro atidarymo šių meti} 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. ’ Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkes atsilankyti / šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus rugsėjo 16 d. Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St. Pradžią 
8 vai. vak. Visi vyrai dainininkai bu
kit laiku. — Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Vincento 

Juovarausko. • Būtinų kaimo, Jur
barko vals., Raseinių apskr. Girdė
jau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu 
brolį atsišaukti ir jai kas žino pra- 
nešiot.
PETRONĖLĖ JUOVARAUSKAITĖ 

3256 Wallace St., Chicago ,111.
Tel. Yards 7803.

PAJIEŠKAU savo draugo Tamo
šiaus Jurgila apie 5 metai atgal gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
Iš IJetuvos paeina iš Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apkspričio. Meldžiu 
atsišaukti Šiuo adresu:

JONAS BUKANTAS
Box 12, Page, W. Va.

JIEŠKAU savo draugo Mykolo 
šešgzdo, paeina iš Lenkčių kaimo 
Eržvilko vals., Tauragės apskričio. 
Girdėjau kad gyveną Chicagoj. Tu
riu labai svarbų reikalą nuo jūsų mo
tinos. Meldžiu atsišaukti ir jei kas 
žinote praneškit.

PETRAS URBUTIS
738 W. 61 St. Chicago, III.

Tel. Normali 7245

NAUJIENOS, Chicago, UI

APSIVEOIMAI
PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 

nuo 30 iki 40 metų, kuri myli gra
žų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti. 
Pageidaujama, kad butų neperdaug 
šventa.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 553

PAJIEŠKAU apsivedimui drauges 
nuo 18 iki 25 metų, aš esmu vaikinas 
23 metų, nevartoju svaiginančių gėri
mų ir nerūkau, esmu laisvų pažiūrų. 
Katra mergina mylit linksmą .gyve
nimą, meldžiu atsišaukti, duosiu at
sakymą kiekvienai.

/ Naujienos, 
1739 Halsted St. , Box 556

JIESIO PARTNERIU
REIKIA biznio partnerio, ne

reikia investuoti pinigų, tokio 
kuris turi biznio patyrimą ir 
nori pašvęsti visa savo laiką, 
kur jis bus gerai apdovanotas. 
Turi kalbėti angliškai, prižiūrė
ti vyrus. Tiktai tokie, kurie pa
sitiki savimi, tegul atsi
šaukia, bet ne kitokį. Atsišauki
te panedėly nuo 11 ryto iki 5 
valandai vakare.

Theodore E. Brown 
2G10 So. Spaulding Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes 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 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282. 
I i I

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumb. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite mdsų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193
----- ------------........ ................. /

MOTERIMS PRANEŠIMAS!

Pardavimui vilnonės gijos nėri
niams, kaina už 4 oz matka 25c., 
30c., 35c. ir 40c. Marškonios gijos 
mezginiams ir siuviniams 1000 yar- 
djų 10c., 15c., 20c. ir 45c. Pirkite da
bar, nes yra laikas apsirūpinti žiemi
niais nėriniais. Apsilankykite o bu
site patenkinti. Musų kainos ant pu
sės žemesnės negu kur kitur. Atda
ra kiekvieną dieną ir vakarais, neda
lioms po pietų.

FR. SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 83rd St., 

Pirmos lubos

CITY STOVE-REPAIR WQRKS’ 
1064 W. Rooseveįt Rd.

Phone West 2685
Taisome pečius, heaterius, su vande
niu iš fronto ,visokių išdirbimų. 
Rooseveįt Rd. prie Blue Island Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

—■ , ■ ■ I______  - _ - - ----- - -

FOPIERAVIMAS, iškabų rašimas, 
dekoravimas, iškabos, modelių išdir- 
binėjimas ir langų pagražinimas. Mo
kinimas prie tikro darbo. Atdara ne
dėlioj ir vakarais. Užsidirbkite kol 
mokinatės.

SUPERIŲR SIGN SCHOOL 
2139 So. Wabash Avė.

Tel. Calumet 4413

ISRENOAVOJIMUI
IŠRENDAVOJU

Didele krautuvė (Storas) khmpas 
35ta ir Emerald Avė., labai tinkama 
vieta dėl lietuviškos valgyklos, pigi 
renda pirmais metais.

CHAS’. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street 

Boulevard 00112.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS vienam ar dum 

vaikinam prie laisvų žmonių. 
Su valgiu ar be valgio. Atsi- 
šaukit šiuo adresu.

K. Skaistis,
1510 So. 48th Ct„ Cicero, III

GANA tinkamas ruimas dėl ren- 
dos vienam arba dviem vaikinam ar
ba ir merginoms. Ruimas su visais 
patogumais — elektros šviesa, mau
dynės ir tt. Taipgi jei reikalinga 
galiu ir valgį pagamintj.

921 W. 33 Place, ' 
Imos lubos frontas

RUIMAS rendai, vienam ar dviem 
vaikinams. Elektros šviesa, telefo
nas ir maudynė.

Atsišaukite
P. URBONAS,

3159 So.: Halsted St.
2ros lubos

REIKIA OARBININIĮĮ
________MOTERŲ &

REIKIA patyrusių operator- 
kų, darbas prie princes slip, bloo- 
merių ir petticoatų. šviesi dirb
tuvė, nuolat darbas, gera mo
kestis. Marvel Maid Garment 
Co., 407 So. Green St.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS duonkepis 
pirmos rankos.

Atsišaukite
DOMIN. SUKOWICZ,

1208 E. 93 St.

RAKANDAI
PRIVERSTAS PARDUOTI

Savo gražius rakandus dėl 5 kam
barių, 2 miegamo kambario setai, 8 
šmotų valgomojo kambario setas, šil
kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografas, parduosiu pigia: 
sykiu ar dalimis, 722 W. Garfielc 
Blvd. netoli Halsted St. Tel. Boule
vard 9242.

PARDAVIMUI parloro setas, 
2 bresines lovos, parloro karpe- 
tas, 2 pečiai, virtuvės setas.

3759 So. Halsted St.
Yards 1626

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė visokių tautų apgyventoj apielin- 
kėj, gera vieta, geri ruimai pagyve
nimui, lysas ilgas, pirkaite gana pi
giai.

Atsišaukite
__________ 821 W. 34 St._________

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St
PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu ar be 
namo, arba mainysiu į namą. 
Matykit savininką

1141 W. 99 Street

KOTELIS -n .34. kambarių, restau- 
ranas ir nešvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — perisskyri- 
mas partnerių.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W, 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI Restaurantas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
šinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.,

PRIVERSTAS parduoti vie
ną iš dviejų pulruimių, 1940 
W. North Avė. ir Robey St., 8 
stalai ir 1409 S. Racine Avė., 
5 stalai. J. Salivonchik, 
1409 S. Racine Av. Roosv. 7748

PARDAVIMUI delicatesen ir gro- 
serio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne- 
sikreipkit.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

■ PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. 
Vieta išdirbta per daugelį metų. Par
duosiu už gerą prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo nesutikimas 
šeimynoje.

ANTON MONTRIM,
2956 Union Avė. Tel. Victory 701^1

PARSIDUODA bučernS ir gro- 
sernč. Viskas yra gerame stovyje. 
Biznis išdirbtas ir neša pelną, 
priežastis — savininkas turi du 
bizniu; kambariai pagyvenimui ir 
garadžius.

4318 S. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
___ Canal 3731 ___________ 

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Biznis gerai Išdirbtas; 
visokių tautų apgyventa lietu
vių daugiausia. Lysą galima 
duoti ant kiek norėsite.

Naujienos, Box 554

BRIGHTON PARK
Parsiduoda hardware and paint 

krautuvė. Krautuvė randasi geroj 
vietoj ir daro labai gerą biznį; Kai
na $7500.

Atsišaukite
4429 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA mažai varto
tas eleetrie pianas su rolelemis. 
Parduosiu pigiai.

2050 W. 21 St.
1 fl. štoras

PARDAVIMUI
Grojiklių Pianų Bargenas

$125
Su 102 roleliais, cabinet ir ben- 
čius, naujas kainavo $700. Turi 
būt parduotas tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli School St.

Klauskite Mr. Reis piano.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie Lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos, visko galima laikyt, visi bu- 
čemSs įrankiai kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI labai geras, 
vertas $500, moterų fur kautas, 
beveik už pusę kainos.

DR. S. A. ŠLAKIENĖ, 
6733 Crandon Avė., 

Tel. Hyde Park 3395

NAMAI-ŽEME 
$475 Lotai $475

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkSj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir eleveitoriai yra 
visai netoli.

Taigi puiki proga yra įsigy
ti .nuosavybę gražioj apielinkSj 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku.

J. GRIN1S, 
2610 S. Spaulding Avė.
2 blokai į vakarus nuo 

Kedzie Avė.

Kurie nemanote pirkti, mel
džiu neatsišalikti.

EXTRA!
PARSIDUODA 5 kambarių medi

nis namas 1 Vz aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyras lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS
6135 W. Giddings St.

BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas, 5 pa

gyvenimų, kaina $9,000, reikia įmo
kėti $5,000, morgičius $4,000. Prie
žastis pardavimo važiuoju ant far- 
mos. Namas randasi puikioj vietoj 
prieš mokyklos.

A. BAZALA,
4619 So. Hermitage Avė., 2 floras

LIETUVIŲ ATIDAI
Kaip jus galite padauginti savo 

įplaukas greitu laiku. Investuokite į 
real estate, kur jus perkate. Inves
tuokite j akrus arba lotus arba na
mus, kur jųsų pinigų vertė daugina
si, kol jus dar mokate už tą pirkinį 
ir gyvenate tame name. $75 įmokė
jus, $5 į mėnesį. Gyvenkite savo na
me kol jus mokate už jį, $500 įmokė
jus ir po $35 ‘ mėnesį. Del tolimes
nių informacijų atsiSaulcite arba ra
šykite.

M. PETROWSKIS,
17 East 61 st St., 

Phone Normai 7691

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas dviejų aukštų po 6 kambarius. 
Steam heat, elektra, maudynės. Par
duosiu pigiai, tik už $14,500.00. Ren- 
dos neša $125 į mėnesį. Klausk 
savininko

TONY RUBLIAUSKAS, 
Telefonas Nevada 0991

PARDUODU AR MAINYSIU .
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, Štymu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
karų garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockwell St.,
Tel. Republic 0170

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalow, su ice box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1000, ki
tus $4,400 išmokėjimais.

A & P. CONSTUCTION CO.
936 W. 79th St. Stewart 6584 
1320 E. 79th St. South Shore 3918

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellington 
Avė. 3 flatų medinis namas. Yra 
gasas, vana, elektra, miegojimui por- 
čius, puikus skiepas, 3 karų gara
džius, savininkas ant 2 fl.

Pašaukite
Tel. Wellington 1842

Pirmadienis, Rūgs. 15, 1924

N4MM-ŽEMĖ 1
Graži Namams Viela
f BARGENAS

60x125 PĖDŲ LOTAS
800 DOLERIŲ

Tas lotas yra pilnai prireng
tas ir randasi puikiausioje sek
cijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto. Malonėkite ra
šyti,

Naujienos,
1739 So. Halsted St.,

Box 555. :

UŽ $500 TIKTAI
Jus galite kraustytis j gražų 4 

kambarių bungalovv, modemišką. 
Netoli nuo mokyklos. Kitus išmokė
jimais po $45 į mėnesį su palūkano
mis.

Atsišaukite
7039 W. Grand Avė. 

kampas Nordica Avė.

TRYS PRESINIŲ PLYTŲ NAMAI
8 metų senumo, kiekvienas namas 

skyrium, pastatyti vienoje sekcijoje, 
kiekvienas po 2 flatus, 2-4 ir 4-5 kam
barių, moderniški, pečiais šildomi ir 
su garadžiais. Įplaukų į metus 
$3100, pigi renda. Randasi j pietus 
nuo 67 St., netoli Cottage Grove Avė., 
kaina $25000, cash $5,000. Paimsi
me kaip kurį staką ir bonus, bet na 
daugiau kaip $1000.

LOUIS KOVIE,
6728 St. Lawrence Avė., 
Phone Englewood 3045

PARSIDUODA 4 pagyvenimų biz
niavas mūrinis namas, 4 po 5 ir 3 po 
4 kamabrius, su elektra, maudynėmis 
ir telefonais. Gali pirkt su arba be Sto
ro. Kaina $19,000. Rendos neša 
$200 į mėnesį. Atsišaukite pas savi
ninką.

2050 W. 21 Street

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicafo, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboj

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedčldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chlcaga. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelcs savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus inokinsitčs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

IŠMOKITE SIUVIMO DRESIŲ 
Drafting, designing, fitting, finishing. 
Del jūsų ir kitų, 3 mėnesių pilnas 
kursas . Pradinių ir pramokusių klia 
sos. Pradėkite dabar. Maža mo
kestis, išmokėjimais.

Beulah Macdonald School 
309 So. La Saite St., 

Wabash 8799


