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Daugiau geležinkelių pasiduoda 

Graikų armija pagauta
Rusijai gręsia naujas badas

\ . ... ...........

Daugiau geležinkeliu pasi- 
. duoda.

Dar daugiau geležinkelių kom
panijų kviečia geležinkeliečius 

pradėti tarybas.

CHICAGO. — Gautomis ži
niomis, daugelio geležinkelių 
viršininkai vakar pradėjo de
rybas su streikuojančiais gele
žinkeliečiais apie užbaigimų 
streiko pamatu padarytos slap
tos tarybose sutarties su kitais 
geležinkeliais.

Tų sutartį padarė streikierių 
prezidentas Jevvell ir kiti vir
šininkai slaptose tarybose su 
52 geležinkelių kompanijomis.

šiandie turėjo įvykti visų 
streikuojančių • geležinkeliečių 
viršininkų susirinkimas pat
virtinti tų sutartį, bet susirin
kimas tapo atidėtas kelioms 
dienoms, gavus naujų pakvie
timų nuo kitų geležinkelių. Je- 
well, kuris turėjo grįsti į Chi- 
cagų, negrįšta ir išvažiavo į 
naująsias tarybas.

Pirmosios tarybos su nieku- 
riais geležinkeliais buvo taip 
slaptos, kad net jr nepakvies
tieji į jas geležinkeliai apie jas 
nieko nežinoję. Sukvietimu ge
ležinkelių vadovavo Daniel 
Willard, prezidentas Baltiino- 
re and Ohio geležinkelio, ku
ris nesenai lankėsi Chicago j e 
ir kalbino geležinkeliečius pra
dėti atskiras derybas.

Sutartis esanti padaryta su 
52 geležinkelių kompanijomis, | 
kurios sudaro trečdalį visos ša-. 
lies geležinkelių. Dalia i gele- ( 
žinkelių padarius sutartį, tų 
sutartį priims ir daugiau gele- 
žnkelių, taip kad neužilgo, 
Sianoma, po jųja bus pasirašę 

idžiuma geležinkelių, o il
gainiui ir visi geležinkeliai.

Kalbama, kad geležnkelie- 
čiai sutartį užgirstą. Didžiuma 
streikierių komiteto dalyvavo 
tarybose ir sutartį užgyrė, 
“Policy“ komitetas, susidedan
tis iš 90 narių, manoma, irgi 
veikiai sutartį užgirs. Tai yra 
vyriausias streikierių komite
tas ir jam sutartį užgyms, su
tartį referendumu nureikės 
leisti ir visi streikieriai galės 
tada tuojaus sugrįsti į darbų.

Streikieriai patvirtina
I gandus.

CHICAGO. ~ Amerikos 
Darbo Federacijos geležinke
liečių departamento, kuris ve
da geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų streikų, sėkretorius 
John Scott paskelbė, kad. da
lyvaujančių streike 7 unijų

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
tiain:

Šiandie — išdalies apsiniau
kę; nedidele permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 6:20 valandą, lei
džiasi 7:16 valandą. Mėnuo 
teka 7:26 valandų vakare. 

viršininkai renkasi dabar Bal- 
timorėj, kad apsvarsčius gele
žinkelių pasiūlymus, kurie ga
li privesti prie taikos. Jis taip
jau pripažino, kad niekurios 
konferencijos jau įvykę, bet 
jis sakėsi nežinąs kas jose bu
vo svarstoma ir kas jose da
lyvavo.

Jis sako, kad gali įvykti su- 
sitaikimas, betgi esą dar per- 
anksti kalbėti, kad susitaiki- 
mas jau įvj'ko ir kad sutartis 
jau yra padaryta. Jis taipjau 
nepriduodąs didelės svarbos 
gandams, kad streikieriai 
gaus 7c į valandų algos dau
giau, negu nustatė geležinke
lių darbo taryba.

Jo žiniomis, dar nė vienas 
geležinkelis nėra pasirašęs su
tarties, nors Willard ir bando 
padaryti taikų su streikieriais. 
Jei jis pasirašytų sutartį, tada 
po ja pasirašytų ir apie 50 ki
tų geležinkelių.

Turkai paėjo 130 mylių.
100,000 Graikijos kareivių pa

gauta į kilpas ir vargiai 
ištruks.

PARYŽIUS, rūgs. 6. — Ofi- 
cialiniuose rateliuose gautosios 
vėliausios žinios rodo, kad iš 
Graikijos armijos Mažojoj A- 
zijoj pasiliko tik 100,000 ka
reivių, bėgančių didžiausioj 
panikoj, kuriuos vejasi Turki
jos nacionalistai, esantįs už 60 
m. nuo Viduržemio jurų.

Žinios sako, kad gal būt tik 
pusė to skaičiaus tepasieks ju
rą, kadangi turkai yra tik už 
50 m. nuo Smyrnos ir 40 m. 
nuo Marmoros jurų.

Turkai nuo pradžios savo 
ofensivo, pradėto 10 dienų at
gal, paėjo priekyn daugiau 
kaip 130 mylių. Visi kariniai 
ekspertai sako, kad yra vienas 
greičiausių paėjimų visų ka
rų istorijoje.

Giraikai nesumanydami kų 
daryti, permainė komanduoto- 
jų ir juo paskirė gen. Tricou- 
pis.

Naujas badas Rusijoje.
Samaros gub. badas vėl siau
čia, amerikiečiams mažinant 

pagelbų.

SAMARA, rūgs. 6. — Ame
rikos šelpimo administracija 
sumažino savo šelpimo darbų 
ir šiame distrikte. Pirmiau 
šiame distrikte ji maitino 800,- 
000 suaugusių ir 408,000 vakų. 
Dabar suaugusių ji visai nebe
maitina, o vaikų maitina tik 
75,000.

Daugely distriktų geras der
lius platų šelpimų daro nebe
reikalingų, bet Samaroj padė
tis yra visai kitokia. Šiai pi 
vincijai gręsia badas ateinan
čių žiemų, kadangi žemės ap
dirbta, dėl gyvulių stokos, bu
vo labai mažai, o be to didžiu
mų derliaus sunaikino sausme
tis ir sąrančiai (žiogai). Žmo
nės yra dar blogesnėj padėty, 
negu pereitais metais, kadangi 
visas išteklius yra išsibaigęs.

Samaros miestas, buvęs pir
miau gyvas prekybos miestas, 
dabar yra užmiręs. Žmonės 
yra visai nubiednėję ir apiply

šę, o sankrovos stovi uždary
tos, nes neturi ko parduoti.

Dideli būriai vaikų susirin
ko šiandie prie Amerikos šel
pimo administracijos virtuvės. 
Daugelis jų panašus į skeletus 
ir tikrai nulemti mirčiai. Jie 
visi gavo pranešimus, kad dau
giau maisto porcijų negaus. Jų 
motinos verkdamos maldauja 
pašelpos, nes sustojimas mai
tini i juos, reiškia tų vaikučių 
mirtį.

Gautosios iš provincijos ži
nios rodo, kad padėtis ten yra 
daug baisesnė ir stačiai neįti
kėtina.

Japonai rūstauja
ČANG ČUN, Manžurijoj, 

rugsėjo 6. — Antras posėdis 
Rusijos-Japonijos konferenci

jos, kuri laikoma tikslu išrišti 
Siberijos klausimų, susirinko 
šiandie gana piktame upe, ku
ris nieko, gera taryboms neža
da. Japonai jaučiasi rusų apei
ti ir todėl labai ant rusų rūs
tauja.

Rusijos delegatai Joffe ir 
Jansen turi kreditus nuo abiejų 
valdžių* Rusijos ir Tolimųjų 
Ryrų Respublikos, kas priver
čia Japoniją tartis su abiem 
šalim kartu, o ne pavieniui, 
kaip japonai norėtų. Rusų 
apeiti japonai labai piktinasi 
Rusijos diplomatija ir protes
tuoja prieš ją, o rusai protes
tuoja prieš neįsileidimų kores
pondentų. Japonija jau nori 
siaurinti konferencijos dieno- 
tvarkį ir apsirubežiuoti vien 
Siberijos teritorijos klausimu.

VftENINA. rūgs; 6. — Pra
sidėjęs subatoj litografistų 
streikas už pakėlimų algų pra
siplėtė ir ant spaustuvių dar- 
nninkų. Tcdel netik Vienna, 
bet ir visa Austrija dabar yra 
3e laikraščių.

HOUSTON, Tex., rūgs. 6. — 
Austin pavieto viršininkai ty
rinėja utarninke įvykusias 
muštynes, kuriose 3 žmones 
ikosi nušauti ir 3 sunkiai su
žeisti. Tokių muštynių jau se
nai nebuvo Texas valstijoje. .

PROFESORIUS MIKITA , ......... .  Išaiškina
A

MASKVA, rūgs. 6. — Pravda 
paskelbė, kad pietinėj Rusijoj 
55 žmonės liko nuteisti sušau- 
dimui už jų kontr-revoliucio- 
ninį veikimą.

Ukrainos teismas Kijeve nu
teisė sušaudymui 48 narius 
Petluros kazokų, už jų sukili
mą prieš Ukrainos sovietus. 
Jie padavė apeliaciją. (

Simferopoly nuteisti sušau
dyti jaunas oficierius Boženko 
ir 6 jo sekėjai, o jo pati ir *7 
kiti žmonės tapo nuteisti kalė
jimai). Boženko keletą mėne
sių atgal po kitu vardu pasi
skelbė Rusijos caru.

keikus vievltlk j

"huo Vievo \r~tcxkeL Vyles \w-'
Y* koks

KMc) 'nors
Vilnim UėtbYnu

“STREIKAS" SV. JURGIO 
PARAPIJOJ.

• I . .1 . -

Neleist vaikų į parapijos mo
kyklų nedėlių, mėnesį ar ir 
metus, kol mokytojomis nebus 
kazimierietes, bet trustisai, ko
mitetai ir. geri katalikai turi 
eiti į bažnyčių ir eiti savo pa

reigas.
% 

. „"T1   ............. . "1

Taip nutarė šv. Jurgio para
pijoms vakarykščiame susirin
kime Mildos svetainėje.

Didėji Mildos svetainė prisi
rinko pilna žmonių, daugiau
sia moterų. Apie 8 vai. viena 
moteris silpnu balsu atidarė 
susirinkimą. Susirinkimų vedė 
p,—a .f dzūkas, kuris užim
damas vedėjo vietų pastatė iš
lygų, kad laikraščiai neskam
bintų visaip apie jį ir iš repor
terių pareikalavo, kad jie savo 
pranešimuose neminėtų kalbė
tojų vardų.

Pirmininkas pradėdamas su
sirinkimų vesti apipasakojo tą, 
kas parapijos buvo daryta lie
tuvių mokytojų klausimu pa
rapijos mokykloje lig šiol. Pir* 
mas susirinkimas buvo laiko
mas prieš atostogas, kur kun. 
Krušas žadėjo po atostogų gan 
ti 'kazimierietes seseris; jis 
tąsyk sakė, kad nezarenietės 
seserįs rezignavo ir- jų negali
ma butų gauti, jei ir norėtum. 
Antrame susirinkime kun. 
Krušas tikrino, kad jis gaus 
kazimierietes, o dabar sako vy
skupui, kad lietuvaičių seserų 
nėra. Pirmininką^ragino su
sirinkusius turėti kantrybę ir 
neleisti vaikų į parapijinę mo
kyklų bent savaitę laiko, arba 
jei reikalas butų, kad ir mėne
sį, ar ir ištisus metus, leid
žiant juos į Šv. Dovydo parapi
jinę mokyklą, ar į miestinę. Jis 
užtikrino parapijonis, kad jų 
streikas bus laimėtas, nes su 
jais eina trustisai ir komitetai, 
ihf.kilam susirinkimui j’s pas 
tatė išlygą, kad butų įleidžiami 
svetainėn tik parapijonįs. Susi
rinkusieji visam tam pritarė 
garsiu rankų plojimu.

Po jo trumpai kalbėjo du 
trustisai, pareikšdami, kad lie
tuvaičių mokytojų gavimo dai
bas gerai pradėtas ir varomas. 

Bazaras turi pas:1.u i i.
Pakėlus klausimų ar ' remti 

toliau parapijos bazarų, ar lau
kti kol bus .susitaikyta su kle
bonu, vienbalsiai nutarta lauk
ti kol bus vienybė.

Į bažnyčių eiti visiems — 
trustisams, komitetams ir pa- 
rapijonims.
Tuo tarpu trustisai artimiau

siu laiku kreipsis j vyskupą ir 
jam išties viską, kas parapijoj 
dedas. Sugrįžę sušauks susirin
kimų ir praneš parapijonims 
kų jie ten girdėjo. Po to trus
tisai kreipsis į arcivyskupų ir 
būtinai reikalaus kazimicrie- 
eių seserų. Visiems einant iš
vien tikimasi greitai savo stroi 
kų laimėti ir reikalaujamas 
seseris gauti. Duota pataisy
mas, kad su dviem trustisais 
važiuotų pas vyskupų ir 10 
parapijonų. Nutarta, kad va
žiuos tie, kurie tai padaryti 
norės.

Kįlus klausimui kas daryti 
su tais, kurie leis vaikus pa
rapijinei! mokyklin, nutarta 
nieko nedaryti su jais.

Užf policijos šaukimų nutar
ta, kad užmokėtų pats klebo
nas. Nutarta, kol streikas eis, 
niekam nevešt keryčių su kle
bonu ar seserimis.

Vienas parapijomis skundė
si, kati jo 10 metų vaikutis 
buvo sutryptas. Vedėjas pata
rė jam gauti liudininkus, iš
imti klebonui varantų ir skų
sti.

Antrų skundų padavė parapi- 
jonė, kurių Klebonas iš klebo
nijos ofiso išmetė pro duris 
laukan. Ji įėjo į ofisų ir pra
šėsi su juo gražiuoju pašnekėti 
apie savo reikalų, jis gi priėjęs 
nutvėrė jų už pečių ir išstū
mė laukan. Trustisai paėmė 
jos vardų.

Paprašius aukų surinkimo 
išlaidoms padengti, vienas pa
rapijonas pakėlė protesto bal
są, kad jie turėdami savo sve
tainę turi kitur trankytis. Tru- 
stisas jam atsakė, kad šilas 
ei.«.rinkimas nebuvo trustisu 
ė i ūkiamas.

Aukų sus:r;nkimo lėšoms 
padengti surukta $46.78.

■ .. , ——-------------------------------

Nuteisė sušaudyti.

10,000 turky žuvę.
ATHENAl, rūgs. 6. — Grai

kijos karo ofisas paskelbė, 
kad Turkjos načionalistai sa
vo ofensive prieš Graikijos 
spėkas Anatolijos fronte pra
žudė 10,000 kareivių užmultais 
ir sužeistais.

Francijos socialistas mirė.
CHAMONIX, Franci/joj, rug

sėjo 6. — Utarninke ūmai pa
simirė Marcei Sembai, socialis
tas atstovas ir buvęs viešųjų 
darbų ministeris. šiandie gi 
nusižudė jo moteris.

Lietuvos žinios
Vilnius.

Vilniečiams primetama Lenki
jos pilietybė.

Lejikiraščio “Gaint” praneši
mu, Vilniaus apskrities gyven
tojams bus duoti palengvini
mai optacijos klausimu, kai 
dėl lenkų pilietybės./

Vidaus reikalų • ministerija 
paskelbs tai, kad kiekvienas 
Vilnijos pilietis, turįs Viduri
nės Lietuvos pilietybę, taip pat 
faktinai tampa 'Lenkijos pilie
čiu. Tokiu bildu, visį nuolati
niai Vilnijos gyventojai auto
matiniai optuoja lenlkų piliety
bę. Šis parėdymas liečia, taip 
pat visus nuolatinius Vilnijos 
gyventijus, gyvenančius dabar 
ir kitose Apskrityse.
žydai kovoje už lietuvių teises

Vilniaus miesto valdybos po
sėdy, kai buvo svarstyta žydų, 
lenkų ir gudų mokyklų sąma
tos, žydų frakcija įnešė pasiū
lymą, kad miesto valdyba Trn- 
bsiduotų ir lietuvių mokyklas. 
Prasidėjo gana aštrus ginčai, 
kuriuose žydai griežtai kovojo 
už tai, kad liėtuvių mokyk
loms butų teikiama lygios tei
sės. Balsuojant tas pasiūlymas 
tapo atmestas prieš žydų ats
tovų balsus.

Žydai ir lenkai.
Kauno žydų laikrašty “Nais” 

(Naujienos) patalpintas straip
snis apie kovą už žydų mokyk
las Vilniuje. Tame straipsnyj 
tarpe kita ko pasakyta: “Jis 
(kuratoris) gi kitaip nenori, 
tik kad lenkų kalba butų už- 
grobtoj (Lietuvos provincijoj 
valstybės kalba. Ir kaip tik 
tame reikale, kad apsaugojus 
savo užgrobimą, Vilniaus žydų 
polonizavimas jam yra viena 
svarbiausių priemonių. Jis 
mano, kad įvedus į Vilnių Len
kų šalies tvarką, jis galėsiąs 
užfiksuoti jo lenkiškumą. Jei 
jis pritrauks žydus — jis lai
mėsiąs Vilnių. Todėl reikia 
manyti, kad lenkų okupacija 
elgsis daug griežčiau ir aštriau, 
negu ana vokiečių, ir (kova su 
ja bus daug sunkesnė.
gug.1 " 1— i-g'-lesg.. ,------------ L MB.J. -J. .

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon.

To prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

Tatai uždeda ant Vilniaus 
žydų didesnę atsakomybę. Žy
dų mokyklos klausimas tokiu 
budu, galima sakyt, yra apla
mai Vilniaus ateities klausi
mas. Vilniaus žydai dabar ko
voja ne tik už tautinės kalbos 
teises, bet kartu ir už daug ken 
tėjusios iLietuvos sostinės liki
mą.” E

Okupuoto) Lietuvoj.
*?■ ' ■ •
MERKINĖ (Alytaus apsj 

kričio).— Rugpjūčio 4 dieniu 
lenkų kareiviai, apstoję su kul* 
kasVaidžiais Masteikos kaimą, 
grobstė jaunuilius ir plėšė tur
tą. Suėmę Jokūbą Tamulevi- 
vičių ir Joną Balevičių. Sui- 
mant juos mušė, badė ylėmis, 
atgaivinę vandeniu, trynė kaž
kokia popiera — ir vėl mušė, 
Jokūbą Tamulevičių išsivežė 
Vilniun. —-i Rugpjūčio 5 d.. 
Gardine sušaudė Edvardą Gai
dį ir jo posūnį Joną Valentu- 
kevičių iš kaimo Daržinėlių. 
Prieš tardymą kankino. Užmu
štieji — lietuviai.

Berštuose rugpjūčio 3 dieną 
vietos gyventojai užmušė apie 
10 ulauų. Dėliai to lenkai iš
vežė Gardinau 5 šeimynas (su 
vaikais).

MILWAUKEE, Wis., nigs. 
6. — Senatorius La Follctte 
laimėjo republikonų nominaci
ją apie 200,(XX) balsų pervir
šiu. -- Atgaleiviai republikonai 
statė kandidatu į senatorius 
kun. Ganfield. Nominaciją lai
mėjo ir kiti La Follctte kandi
datai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo G <1., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų/ne nražiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.47
Austrijos 100 kronų ............... Mjc
Belgijos 100 frankų .......   $7.45
Danijos 100 frankų ........... $21.50
Finų 100 markių ................... $2.15
Franci jos 100 frankų ........... $7.90
Italijos 100 lirų ..................  $4.39
Lietuvos 100 auksinų ............... 9c
Lenkų 100 markių ,.................. l%c
Norvegijos 100 kfronų ....... $16.75
Olandų 100 guldenų ............. $39.01
Švedų 1QO guldenų ........... $26.60
Šveicaru 100 markių ........... $19.03
Vckietijos 100 markių ............... 9c

V ...........  - ■" . . . . 1 1 - ■ ji i. .
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Ketvergas, Rugsėjis 7, 1922

Šimtui meili Brazilijos nepriklausomo 
gyvenimo sukakus ||

J, Krikščiūnas.

Rugsėjo 7 d. šių metų ant
roji po Suvienytų Valstijų 
Amerikos didžiulė respublika 

Brazilija — iškilmingai 
švenčia 100 metų savo neprik
lausomo gyvenimo sukaktuves. 
Kiekvienas šiaurės Amerikos 
pilietis lietuvis privalo šia 
proga prisiminti, kas yra toji 
Brazilija; • kokie žmonės ten 
gyvena, kokie tų žmonių rū
pesčiai, vargai ir t. t. Ameri
kos piliečiui ji įdomi tuo, kad 
ji yra vienas galingiausių ir 
turtingiausių kaimynų; lietu
viui Brazilija brangi tuo, kad 
ji dar praėjusį rudenį, kada 
kuone visi buvo nusigrįžę nuo 
Lietuvos, tarė musų jaunutei 
valstybei drąsų užuojautos 
žodį, pripažindama Lietuvą de 
jure. Jos pavyzdį pasekė viena 
už antros kitos valstybės, ir 
šiandien mes galime pasigirti, 
kad esame laisvų pasaulio tau
tų šeimynos lygiateisiu nariu.

Pirmų pirmiausia pažiūrėki
me, kaip kūrėsi šių dienų Bra
zilija, kokių ji turėjo vargų ir 
nelaimių.

Iš europiečių pirmasis į Bra
ziliją įžengė (ją “atidengė”) 
1500 m. portugalas Pedro Ai
varas Cabral. Prieš tai jos, ly
giai kaip ir kitos Amerikos, 
europiečiai nepažino; ten gyvef 
no tik laukiniai žmonės, indi- 
jonais (indėnais) vadinami. Iš 
pradžių kilo ginčas tarp Por
tugalijos ič Ispanijos, kam tu
ri Brazilija priklausyti: ispa
nai laikė visą pietų Ameriką 
savo kolonija ir rėmėsi tam 
tikra popiežiaus bula, o por
tugalai nurodinėjo, kad jie pir
mieji Braziliją surado. Vis tik 
Portugalija ginčą laimėjo, ir ši 
turtinga ir graži šalis teko jai. 
Portugalai Braziliją valdė per 
300 metų, apgyvendino ją iš
eiviais iš savo šalies, pusėtinai 
kraštą sutvarkė, bet nemenkai 
ir ją naudojo. Tik 1630 m. po 
karų Anglijos ir Holandijos su 
Ispanija į šiaurės* Braziliją įsi
veržė holandai. Bet jie čia ne
ilgai laikėsi. 1654 m. sausio 
mėn. 26 dieną pasidavė pasku
tinė holandų tvirtovė Brazili
joje.

štai aštuoniolikto šimtmečio 
jjabaigoj prasideda franeuzų 
revoliucija. Jos iškeltieji skais
čios laisvės atbalsiai aplekia ne 
tik visą Europą, bet pasiekia 
ir tolimą skystai apgyventą 
Pietų Ameriką. Atsiranda čia 
karštų vadų, kurie organizuo
ja žmones kovai už laisvę, už 
šalies nepriklausomybę. Taip
vadinamų metropolijų bešir
dis savų kolonijų naudojimas, 
valdininkų priespauda ir sauva
liavimas tai pagimdė daug įlie
tų Amerikos nepriklausomy

bės šalininkų. Didelės įtakos į 
šią nelygią kovą padarė taip 
pat atsiskyrimas Suvienytų 

Amerikos valstybių nuo Angli
jos- •

Pirmosios pradeda sukilimą 
ispanų kolonijos Pietų Ameri
koj. 1829 metais jos galutinai 
atsiskiria nuo savo metropoli
jos (Ispanijos) ir sukuria vi
są eilę naujų valstybių: Argen
tiną, Peru, Čili, Paragvai, Ura- 
gvai ir t. t.

Vienintelė Portugalijos kolo
nija Pietų Amerikoje — Bra
zilija — atsiskiria nuo savo 
metropolijos be kovų. 1822 m. 
rugsėjo 7 d. įvairiuose mies
tuose buvo iškilmingai pa
skelbta jos nepriklausomybė. 
Spalio 12 d. tų pat metų Bra
zilijos sostą užėmė pirmasis. 
Brazilijos imperatorius DomV 
Petro I.

1888 metai buvo pabuosuoti 
Brazilijoje vergai. Tuo liko ne
patenkinti plantažų (fermų) 
savininkai, kurie nusigręžė 
nuo monarcho ir perėjo res
publikonų pusėn. Įvyko trūni
jai, be kraujo praliejimo revo
liucija, kuri lapkričio 15 d. 
18^0 m. numetė nuo sosto pa

skutinį Brazilijos monai’ką 
Dom Pedro II. Nuo tos dienos 
Brazilija, arba iųiip kada 
ją vadina Suvienytos Brazi
lijos Valstybės, pasidarė res

publika ir tokia užsiliko ligi 
šiai dienai. Šiandien preziden
to vietą Brazilijoje užima Dr. 
Epitacio da Silva Pessoa.

Tokia trumpa Brazilijos is
torija. Dabar pažvelgiame ko
kia jos gamta, kokie žmonės 
joje gyvena, koki jų rūpesčiai, 
kuris šalies ekonominio gyve
nimo pagrindas.

Savo gamtos gražumu ir 
įvairumu Brazilija pralenkia 
visas kitas Amerikos, o gal būt 
ir viso pasaulio valstybes, šiau
rėje kramtą skriodžia nuo .Ra
miojo ligi Atlantikos vande
nyno vandeningiausia pasaulio 
upė Amazona. Jau jos vidur
upis turi 5 kilometrus, o žem-Į 
upis net 30 kilometrų platumo. 
Šios didžiulės juros-upes (taip 
ją paprastai žmonės vadina) 
krantai apaugę įvairių įvairiau
sių tropikų medžiais. Didelė 

didžiuma miškų dar visai ne
matę žmogaus rankos. Medis 
auga ant sugriuvusio medžio, 
žolė ant žolės. Įvairiausių 
paukščių, beždžionių, žvėrių 
tai/pmedės knibždėte knibžda. 
Žemė čia tiek derlinga, kad 
mokslininkų apskaitymu Ama
zones lyguma galėtų išmaitin
ti visą žmoniją, jei čia imtų 
žemę dirbti. Bet dėl nepapras
tai karšto ir nesveiko europie
čiams klimato čia gyvena tik 
apie 600,000 laukinių arba 
puslaukinių indėnų. Europie
čiai pasitaiko tik kur-nekur.

Visai kitaip išrodo pietinė 
Brazilijos dalis. Čia klimatas 
jau ne taip karštas. Čia esti 
šiek tiek ir žiemos. Patys šal
čiausi mėnesiai birželis ir lie
pos, karščiausi gruodis ir sau
sis mėn. t. y. visai atvirkščiai 
kaip pas mus.

Pietų Brazilijoje randame 
didžiausią visame krašte mies
tą — Rio de Janeiro, kas por
tugalų kalba reiškia “rojaus 
sodas.” šis grynai Europos ti
po miestas turi šiandien apie 
milioną gyventojų ir yra žy
miausias krašto ekonominio 
gyvenimo centras. Jis sujung
tas su kitais. Brazilijos mies
tais gelžkeliais, o su visu pa- 
saulu daugybe laivų linijų.

Ligi praėjusio šimtmečio 
vidurio Brazilija gamindavo 
beveik visam pasauliui cuk
rų. Del eilės priežasčių cuk
raus industrija šiandien be
veik visai mirusi. Jos vietą 
užima kavos gaminimas. Bra
zilijoje gaunama kasmet • 12 
milionų maišų kavos, tuo tar
pu, kada visose kitose šalyse 
be Brazilijos vos 3 imliomis 
maišų. Didžiausia kavos mėgė
ja pasaulyje yra šiaurės Ame
rika. Suvienytos Amerikos 
Valstybės suvartoja pusę visa
me pasauly pagamintos kavos 
(apie 7^2 mi'lionus maišų). 
Kad nebūtų Brazilijos kavos, 
šiaurės Amerikos pilietis ne
tektų vieno svarbiausių savo 
maisto produktų. Be kavos 
gaminimo išsivystė Brazilijoje 
ir kitos žemės ūkio šakos: , iš 
čia išvežami Europon grudai, 
gyvuliai, kakao ir t. t.

Be kita ko Brazilija gamina 
kasmet apie 700,000 kilogra
mų aukso; kasami ir kiti bran
gus metalai. Savo žemės tur
tais ir jos vaisiais Brazilija 
gal būt yra turtingesnė už bet 
kurią kitą pasaulio valstybę. 
Gaila tik, kad jos turtai tuo 
tąrpu mažai naudojami dėl 
permažo gyventojų skaičiaus. 
Prieš šimtą metų, kada buvo 
paskelbta Brazilijos nepriklau
somybė, joje gyveno vos 3 mi
leliai žmonių, t. y. inaž-daug 
tiek, kiek šiandien gyvena ma
žutėje Lietuvoje. Dabar gy
ventojų skaičius pasiekė 30 mi- 
iionų, bet vis dėlto jo toli gra-

žu nepakanka, kad tinkamai 
išnaudoti šalies turtus.

Ligi šiol Brazilija priimda
vo kasmet daug tūkstančių 
emigrantų iš įvairių šalių. Ka
dangi jos turtai dar vos pra
dedami judinti, ji ir toliau pa
siliks puikiausia vieta apsigy
venti atėjūnams iš tokių šalių, 
kur gyventojų perdaug, o dar
bo permaža, t. y. iš Europos, 
Azijos, musų Lietuvos, o net
rukus gal būt ir iš šiaurės 
Amerikos.

'Gyventojų sąstatas Brazili
joje labai pilkas. Branduolį 
sudaro portugalai, kurie atsi
skyrę su savo gimtine kiek iš
keitė kalbą, sutvėrė nepriklau
somą nuo gimtosios šalies li
teratūrą ir šiaip įgijo eilę sa
vitumų. šalę portugalų čia 
randame nemažai vokiečių, 
lenkų, italų, anglų ir kt. Lietu
vių Brazilijoje taip pat yra ne 
mažas būrys: apie 7,000 žmo
nių. Yra lietuvių draugijų; pa
sirodo ir periodiniai leidiniai 
(nuolatinių laikraščių vis dėlto 
Brazilijos lietuviai neturi).

Minint 100 metų Brazilijos 
nepriklausomo gyvenimo su
kaktuves, reikia palinkėti šiai 
demokratingai draugingai val
stybei kuo geriausios kloties ir 
kuo vaisingesnio jos ekonomi
nio gyveninio bujojimo. Tikė
sime, kad Brzilijojc pakaks 
vietos ne tik dabartiniams jos 
gyventojams, bet kad ši šalis 
ir ateity priiminės išeivius iš 
perpildytų Europos ir Ameri
kos kraštų.

vieno laikraščio ar žurnalo nu
meriai esti čia pat išdalinami 
arba kitur .pasiunčiami. Kny
gų ar kalendorių, jei bus gau
ta daugiau kaip du egzemplio
rių, tai atliekami bus siunti
nėjami kitų vietų lietuviams.

Iš seniau Lietuvoj ėjusių 
laikraščių tuo tarpu tnums bu
tų reikalingi: “šaltinis su Šal
tinėliu” iš 11X18 iki 1912 m., 
“Viltis” 1909 m., “L. Ūkinin
kas” 1906-1909 m., taipgi 1913- 
1915 m. “Vilu. Žinios” 4905 ir 
1908 m., “L. žinios”x1912-1915 
m., “Litva” 1909 m., “Rygos 
Naujienų” 1912-1914 m., “Tėv. 
Sargas” 1900-1901 m.

Jeigu pas ką nors butų užsi
likusių atskirų egz. šių laikraš
čių, kaip kada visai jiems ne
reikalingų, butų gerai, kad že- 
miaus nurodytu adresu pa
siųstų, o mes rūpinsimės* kom- 
plelus sutaisyti. Kas turi nors 
vieną egz. kurio nors iš tų 
laikraščių ir tai gerai jei mums 
pasiųs, nes kaip tik jo gal 
mums ir trūksta. 

■S. •

Kalendorių seniau Lietuvoj 
ar kitur ėjusių mes visai netu
rime.

Raštų apsaugojimui nuo pra
žūties, netik dabar, bet ir to
lesnėj ateityj bus visos priemo
nės suvartotos. Kas malonėtų 
nors ką pasiųsti — tesiteikia 
tokiu adresu: Vladivostok, Si- 
beria. F. Z. Jacevič, Nekrasovs- 
kaja ulica N39 (Dlia Obsčest- 
va “Arklas.”)

Su pagarba,
“Arklo” Dr-jos valdyba.

%

Gulėdama Lovoj
Negalėjau Apsiversti.

Išgelbėta nuo operacijos 
per vartojimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

Dayton, Ohio. — “Aš taip blogai 
sirgau, kad negalėdavau apsiversti 

gulėdama lovoj, 
mane turėdavo ki
tas apversti, kai 
katrie sakydavo, 
kad būtinai reika
linga operacija. 
Mano motina daž
nai klausdavo:
Henrietta,' kodėl 
tu nevartoji Pink
ham’s? Ei, mama, 
aš jau perdaug 

__  visko išmėginus. 
Bet vieną kartą ji man sako; na pa
lauk, aš tau gausiu po.- vieną-^utelį 
abiejų rūšių, vistiek iš tavęs gci 
bus, jeigu aš tavęs negelbėsiu. 
pežinau, ar jus įtikėsite man, ar ne, 
bet kaip aš išgėriau dvi bonkas Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Oom- 
pound ir viena Lydia E. Pinkham’s 
Blood Medicine, tai aš pradėjau ge
riu eiti, taip pagelbėjo, kad dabar ne
turiu jokių nesmagumų, nei galvos

ro ne-
Aš

skaudėjimų.
Kada aš atsigulu į Idvą, aš galiu 

apsiversti ir atsikelti be niekeno pa
gelbės ir be jokių skausmų. Aš ne
galiu jums apsakyti kaip aš išrodžiau 
ir kaip jaučiuosi.

Kad aš pradėjau taisytis, pradėjau 
atgauti stiprumą ir svarumą ir dabar 
aš esu tokia kokia iš teisybes reikia
būti. .

Niekados man neišeina iš minties, 
kaip stebėtinai man pagelbėjo. Jeigu 
kas nenorėtų tikėti šitam, tegul rašo 
pas mane, o aš apsakysiu viską, ko
kiame padėjime buvau kaip aš išro
džiau. Aš esu pasirengus visokiais 
budais platinti jūsų gyduoles.” — 
Mrs. HENRIETTA MILLER, 137 
Spaque St., Dayton, Ohiė.

Jeigu jus abejojate, rašykite pas 
Mrs. Miller, o gausite pilną aprašy
mą.

“Arklo” draugijos 
. pranešimas

Į musų atsišaukimus, tilpu
sius įvairiuose Amerikos lie
tuvių laikraščiuose, atsiliepė 
beveik visos Redakcijos dien
raščių ir savaitraščių, siųsda
mos mums savo leidinių po 
1 egzempliorių, o kaikurios ir 
po daugiau.

Nemaž prisiuntė ir šiaip 
vientaučių, kaip naujų, taip ir 
senų laikraščių, o keli iš jų — 
ne po vieną kartą.

Visiems siuntėjams draugi
jos vardu tariame širdingą 
ačiū, pid&ydami ir ant tolesnio 
laiko musų likimo nutremtų 
į šį tolimą kraštą neužmiršti.

Knygų įgi mažai turimė, o 
jų vos keliolikos ir tesusilau
kėme.

Keli vientaučiai patarė mums 
išvardyti kokias knygas mes 
tinime.

. f

Šiuonū tariame, jog pas mus 
yra apie 200 smulkių knygelių 
— daugiausiai politiškų ar ti- 
kėjimiško turinio, visos ma
žutes.

Nėra pas mus visai mokslo 
rankvedžių, veikalų musų žy
mesniųjų rašytojų, beletristi
kos, poezijos veikalų:. . žodžiu, 
nėra nei kiek šerno, šliupo, 
Daukanto, Žemaitės, Basana
vičiaus, Maironio, Jovaro raš
tų ir kitų. Netolimo kompie
tų, seniau ėjusių musų kalba 
žurnalų, o ir dabar einančių 
beveik negauname. Visai netu
rime seniau ėujsių Didžiojoj 
Lietuvoj ir Prūsuose laikraščių 
kompietų, o apie ėjusius se
niau Amerikoj laikraščius, tai 
nėra ko ir kalbėti.

Vietinė visuomenė labai pa
geidauja pradžiamokslių ne 
tik vaikams, bet ir suaugu
siems lietuviškai mokytis, o jų 
mes kaip 'tik visai neturime.

Gaunamų laikraščių arba 
žurnalų po vieną egzempliorių 
atidedame skaityklai, o me
tams pasibaigus, sulig galės, 
bus surinkti kompletai ir ap
taisyti. Virš vieno egz. kiek-

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vakbažeuklia ulrsg. S. V. Pat Ofisą.

X

Ganus per daugiau kaip 
50 metų.

ffimyk Įkaro (Auohor) TaizbaženklĮ

[susivienijimas liet. Amerikoj" 
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $400,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knyga^.^ųž (pųsę kainos.

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

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

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

V, ; ;
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Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri** 
ėmimo; 1

7 4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus^ guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St, Chieago, III.

.......... .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

’ ■' BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Hal&ted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 W«8t 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Ea»t 115-th St., Tel. Pullman 1659

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearborn 6090 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. t

DAVID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 0

Gyvenimo vieta:
3323 So. Hahted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaniinką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552 į 

Valandos: 4 iki 6 po pi et, ir nuo 1 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlvgų.
......  ■ ----------- .J

■" I ■ 1 ITT Į ..................~

Tel. Randolph 4758 ,
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS■
Ofisas vidurmiestyj.

( ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Phone Monręe 4680
North American ( 

Accordion Mfg. Co. 
iMimiifthiindaHinl n,------ Išdirbėjai ge

riausių ir leng
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instrumen
tų. Musų armo
nikos yra gva- 

. . rantuotos.
Mos mainome senas armonikas ir 
irome naujas.

924-2< So. Halstcd St., 
Chieago, III.

LIETUVIS
Akių Daktaras

Ant firidgeporto
DR. SERNElt; (ŠERNAS) 

t ‘ Optometrist
3315 So. Halsted St. Chieago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.i

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halstcd St., Chieago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

r.- - ,7-............ t,;,

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

Ofisas ir gyvenimo vieta į 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman..3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; T iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
k h, js.rt...,,, ........ .........-/

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118 ..
Naktinis

,. . į , .•  ----------- -Jį

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

. St., West Pullman, III.
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano apliekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, UL

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chieago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarkėt 3669
JOSEPH W. GRIGAI,

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. M.ilwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chieago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

— ... i >

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausia!, 

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chieago. III.
—............................ .

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turimo 
nuo $3 ir aug- 
šČiau, dide- 
Homs nuo $25 
ir augičiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6513
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinjeimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% . ant dolerio. Įsitemykit koka
inas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; ncdūlic- 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 14<IJ S. Halstcd St. ir 

739 W. 14th St.
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Detroito žinios.
Darbininkai

Vuonrtanfu, Tientsin, HankowJjj. L. Bonų už 50 tūkstančių.
Biznio apyvarta siekia Ar neteisybė, pon^i klerikalai? 

$200,000 į metus, iš ko gryno Kuomet pažangioji visuomene 
pelno lieka apie $50,000 į me- nesiklausė jūsų aprobato steig
tus. ti sau laisvas kapines, tai jus

Ateinančiuose , rinkimuose, 
darbininkai, nepamirškite savo 
kandidatų nes tik darbininkai 
gali užtarti už darbininkų rei
kalus.

Taigi, ateinančiuose rinki
muose kandidatuoja iš darbi
ninkų tarpo šie asmens: į gu
bernatorius — Ben Blumen- 
berg, 5521 Baubien St., Det
roit, Mich. žymus organizato
rius Auto Work(\rs unijos, su
virs 20 metų darbavosi Socia
listų partijoj. Žmogus, kuris 
kuone visų gyvenimų praleido 
darbuotei darbininkų klasės 
naudai.

Į Jungi. Valstijų Sekretorius
Wl. Krieghoff, 5200 Con- 

cord Avė., seniukas suvirs 60 
metų amžiaus. Puolus darbuo
tojas xir rėmėjas Socialistų 
partijos per 30 metų. Jis suma
niai atstovaus jūsų partijų ir 
visų darbininkų reikalus.

Į Kongresininkus I distrikto, 
Emesjt Schlenter, 7811 E. Mor- 
ren gatvės. Iš amato jis yra 
medžio dirbėjas; 10 metų kai]) 
darbuojas Socialistų partijoj. 
Jis sumaniai mokės apginti jū
sų reikalus.

Į Kongresininkus 13 distrik
to, Carl Casper, 549 E. Adams 
Avė. Jis yra į krautuvės darbi
ninkas, 28 metai kaip sėkmin
gai darbuojasi Socialistų parti
joj. 55 metų apižiaus. Jis gy
vais argumentais, karštomis 
kalbomis gina jūsų reikalus.

Kaip matote, visi šitie kandi
datai pašventė suvirs pusamžį 
darbininkų klasės reikalams, 

• jų teisių apgynimui; užtai atei
nančiuose rinkimuose visi bal
suokite už Socialistų Partijos 
kandidatus. 

* * *
Iš socialistų darbuotės.

Pabaigoje rugsėjo Detroite 
bus valstijos konvencija, kur 
bus nominuojama valstijos 
sekretorius, valstijos prokuro
ras, kasierius ir valstijos au
ditorius.

Biznis gyvavo Cbinijoj nuo 
1871 metų, o per paskutinius 
šešiolikų metų kompanijų vaiz- 
baženklis pasklido plačiai po 
visų Chinijų.

Universal Chemical kompa
nija paima šitų biznį pilnon 
nuosavybėn su visais jo sky
riais, ir visais jo palenktais.

Tokiu budu jauna lietuvių 
kompanija įsigija tvirta atra
mų vesti bizniui ir toj šalyj, iš 
kurios gabens svetur gamtos 
turtus. —Rep.

Pastaruoju laiku S. P. na
riai dirba išsijuosę; nuolatos 
rengiama prakalbos, kaip sve
tainėse, tai]) ir gatvėse. Dabar 
paskelbė visą eilę prakalbų, 
kurios būva gatvėse.

kamp. Fort ir Clark g. 
First ir Michigan. 
Dix ir Clark gat. 
Jeffers. ir Iii Hge r 
Fort ir Clark gt.

Kugs. 1

8 99

99 10 Hasling ir MtColm 
Kalbėtojom yra žymus Ang

lijos socialistų darbuotojas 
Dalton, kurs daugel metų pra
leidęs kovoje su kapitalizmu, 
o taipgi yra buvęs didžiajame 
pasauliniame kare, kur daug 
visokių šunybių prityrė. X. X.

Lietuviy kompanija atperka 
senų biznį Cbinijoj |

bu t u mete vandens šaukšte pas
kandinę tuos žmones, kurie ta
me daugiausia darbavosi; bet 
lietuvių laisvos tautiškos kapi
nės yra. Ar neteisybė, ponai 
klerikalai ?

Ciceros žmonės statė savo 
svetainę ir jus visas pastangas 
dėjote tam, kad tas neįvyktų; 
bet svetainė jau yra. Ar ne? 
Dabar manoma Bridgeporte 
statyti savo svetainę. Jus de
date savo visas pastangas 
tam, kad tas neįvyktų be ku
nigų aprobato. Tečiaus tas 
įvyks ir graži svetainė bus pa
statyta. Atvažiavo kap. Natke
vičius su Žygeliu, jus dėjote 
savo visas pastangas, kad 
jiems nesisektų, o minios žmo
nių ėjo klausyti jų prakalbų 
ir jų misija pilnai nusisekė. 
Ar ne teisybė, ponai klerika
lai? t

Pažangioji visuonienč nuta
rė turėti Lietuvos pripažinimo 
apvaikščiojimą be kunigų ap
robato. Ką jus darėte? Dėjote 
visas pastangas, kad tas ap- 
vaikščiojiuas neįvyktų. Atsi- 
kvietėte Lietuvos atstovų, už- 
sikvietėte net 3 politikierius, 

[kuriuos jums Bagdžiunas reko
mendavo už kalbėtojus. Žino
ma, tie politikieriai mielu no
ru paklausė, nes jie visi šį ru
denį j ieško politiškų “džiabų” 
ir tas davė jiems progų pa
gaudyti balsų tarpe lietuvių; 
ir jus putote visais švilpukais, 
kad - tik išpūtus tų $avo pikni
kų, patraukus į jį visus lietu
vius ir tokiu budu sudarkius 
pažangiosios sroves apvaikšs 
čiojimų. Daujote net iki to, 
kad, žinodami kur musų pa
roda formuojasi ir kokiose gat
vėse daugiausia musų žmonės 
stovės, maršavote per musų 
linijas su tikslu musų žmones 

krūvoje tą darbą (su savim Patraukti, nors nei 
vienas musų žmogus su jumis 
nenuėjo, ką ir jūsų Dimša ga
li paliudyti. Jus iš savo “Drau
go” padarėte plakatą, kuria
me prakaituodami per 2 sa
vaites liejote savo karčiausių 
tulžį ant tų žmonių, kurie da
lyvavo pažangiosios visuome
nės apvaikščiojime. Ar tai ne 
tiesa, ponai klerikalai?

ShltyloįHalM!
[l/i i irai kitas iiama skprląfe 
nuomones Redakcija neatsako.]

KLERIKALAMS PASISKAI
TYTI.

Pereitas mėnuo lietuviams 
buvo labai svarbus, nes tų mė
nesį Lietuvos klerikalinis St. 
Seimas iškepė Lietuvos žmo
nėms savo klerikalinę neva 
Lietuvos konstitulijų, su ku
rios pagelba Lietuvos klerika
lai norės ir mėgins įvesti Lie
tuvoje savo jėzuitiškąjį kleri
kalizmų, priespaudą, reakcijų. 
Tame pačiame mėnesyj šių lai
kų pasaulio demokratingiausi 
Respublika, Suvienytos Ameri
kos Valstijos .pripažino Lietu
vos Respublikai pilnų neprik
lausomybę. Iš tos tai priežas
ties visi Amerikos lietuviai di
džiai sujudo, o ypatingai Chi- 
cagoje.

Visos srovės sutiko, kad rei
kalinga išreikšti savo padėkų 
S. V. už jų Širdingą priejautą 
Lietuvos žmonių ilgiems troš-j 
kiniams; bet kuomet susitiko
me su musų klerikalų srovės 
lyderiais, tai nebuvo galima | 
susikalbėti 1 
atlikti. Rodosi, kad nieko tokio 
ypatingo čia neatsitiko; kleri
kalams palikta vieniems tų pa
dėkos žodį siųsti Washingto- 
nan, pažangioji srovė, suside-| 
danti iš L. Socialistų ir 
ninku Sandariečių, irgi 
pasiųsti VVashingtonan 
padėkos žodį. Tokiame 
kinio kiekvienas Lietuvos ar 
Amerikos pilietis turi pilnų tei
sę siųsti savo padėkos žodį at
skirai visai nesiklausdamas nei 
jokio kunigo aprobatoję.

Berods, pažangioji visuome
nė matė reikalo išnešti kele
tu rezoliucijų, kuriose reikėjo 
pasakyti savo nuomones apie 
nekurtus Lietuvos Konstituci
jos paragrafus ir apie neku
rtus Lietuvos valdžios padava- 
dijimus. Delei tų rezoliucijų 
buvo reikalas šaukti didesnes 
minias žmonių ir todėl nutar
ta daryti demonstracijų.

Dabar, kuomet musų kleri
kalai jau išbaigė lieti' visų sa
vo tulžį ir per savo organų 
“Draugų” jau viską išraugėjo 
ant pažangiosios srovės de
monstracijos, tegul bus ir 
mums leista keletas žodžių ta
me reikale tarti. Mes nežaisi- 
ine tuščiais žodžiais ir nespiau- 
sime supuvusiais krepliais 
jums į veidus, kaip kad jus — 
klerikalai esate pripratę 
Tegul čia kalba faktai 
už save.

Ar neteisybė, kuomet 
gus žmogus — Vileišis 
vavo Lietuvą Amerikos 
viai dėjo daugiau aukų valsty
biniams reikalams ir išpirko

Tauti- 
nutarė 

savo 
atsiti-

galite mums prikišti, nes mes 
tykiai sau rengėmės prie savo 
reikalo. «

Jūsų elgimos doras žmogus 
negali vadinti kitai]) kaip kle
rikalizmu. Pagal jūsų darbus 
galima jus vadinti Romos ka
talikais, klerika'lais, jėzuitais. 
Bet niekad negalima jus va
dinti krikščionimis, nes jus ne
sielgėte kaip krikščionys. Jū
sų laikraštyje skaitytojas nega
li rasti doro pasiskaitymo, ku
ris žmogų vestų prie doros, 
mokslo ir kultūros. Jūsų laik- 
r fštyje skelbiama didžiausi

DETROIT, MICHIGAN
Universal Chemical kompa

nijos veikimas didžiai prasip
latino, kada tapo padaryta su
tartis atpirkti senų ir * labai 
įsiplatinusį chemikalų ir vais
tų bizni Cbinijoj. Kompanijos 
prezidentas vedė apie tai dery
bas New Yorke. ir šiomis die
nomis padarė sutartį.

At perka įnašai biznis yra C. 
Berthel and Co. ir China Phar 
maceutical Supply Co., ’ Ld., 
Shanghai.

Šita kompanija turi fabriką 
Shanghajaus mieste ir turi 
skyrius Pekine, Hongkonge ir 
Singapore. Vyriausias ofisas 
randasi 584 Foochon, Rd., 
Shanghai, o skyriai 2 Chowei 
st., Hongkong, 59 Hwang 
Lung st. Pekin, 29 So. 
Bridge Rd., Singapore. Biznis 
turi agentūras, kurios pardavi
nėja vien kompanijos tavoms,1 Bridgeporto buvo klerikalų su

mieštų, tvertas komitetas ir buvo tauti- 
Cantone,. ninku komitetas; klerikalų

Tsivvanfu, komitetas išpardavė L. L. bo- 
Amoy,: nų už 19 ar 20 tūkstančių, o 

Milkden, | tautininkų komitetas pardavė

tarp, jų Nankine, 
SXvaton, Kiukiang, 
Hangeho\v, Foochon, 
VVuhu, Changsha,

daryti. 
patys

pazan-
atsto-
lietu-

ginčijamas faktas, musų kleri
kalai, ar ne? 
organe, kad 
nių ir, girdi, 
me dalyvavo 
pažangiosios 
vaikščiojime,
tantis. Kuomet buvo pardavi
nėjami L. IL. bonai, tai ant

Jus giriatės savo 
turite 85% žmo- 
jusų apvaikščioji- 
50 tūkstančių, o 
visuomenės ap
girti, apie tuks-

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STCfLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

pagieža, kurstomi broliai prieš 
brolius. Tėmijant jūsų darbus 
tenka suprasti, kad jus, jei ga
lėtumėt, pilnai steigtumėte in
kvizicija ir taip kankintumėt 
sau nepatinkamus lietuvius, 
kurie drįsta gyventi ir veikti 
be kunigo aprobato. Tečiaus 
tas nekrikščioniška, ar netei
sybė,- ponai klerikalai?

Po apvaikščiojimo bandote 
savo parapijonams įkalbėti, kad 
jūsų apvaikščiojime buvo net 
50 tuksiančių, kuomet tie pa- 
rapijonai žino, kad tame pik
nike daugių daugiausia buvo 
6 ar 7 tūkstančiai, kurtų did
žiuma buvO vaikai ir moters, 
į kuriuos labiau veikia kunigų 
jėzuitiška disciplina, kuomet 
pažangiosios visuomenės ap- 
vaikščiojime dalyvavo apie 8 
tūkstančiai, ir tai tikrai susip
ratusių, kultūringų žmonių. 
Mes apvaikščiojome tų dienų 
be jokios politikierių pagelbos 
ir musų apvaikščiojimas mums 
buvo pasekmingas ir naudin
gas; ir jeigu bus reikalas nu
veiksime daugiau didelių dar
bų, nes su mumis yra minios, 
kurios jau kunigams nebenori 
tarnauti. Ubagų dvasioje jus 
turite dar nemažai, bet skirtu
mas yra tame, kad pažangio
sios idėjos skaitlius didėja, o 
jėzuitiškojo klerikalizmo pa
sekėjų skaitlius mažėja.

Didžiausi jūsų pasėkėjai yra 
moters davatkos, vaikai ir tam
sesni parapijonai; net ir para- 
pijonai nevisi šiandien kunigų 
darbams pritaria. Jūsų žiniai 
pasakome, kad musų apvaikš- 
čiojime labai daug parapijonų 
dalyvavo ir musų programų 
tapo pilnai patenkinti. Vadų, 
kurie dirbtų idėjai jus neturi
te. Jūsų vadai susideda iš ku
nigų, kurių jau žmones šian
dien mažai beklauso; civiliai 
jūsų vadai, lai pažangiosios 
visuomenės išmatos, karjeris
tai, ipekritai ir dolerių gaudy
tojai. Jus galite girtis savo di
delėmis pūslėmis^ bet visi ži
no, kad los pūslės yra tuščios.

Kaipo politiški priešai, jus 
mums čia Amerikoje nepavo
jingi. Jūsų kovės įrankių mes 
neseksime, nes jie yra vidur
amžių inkvizicijos laikų (su 
kurių pagelba kunigai tais lai-

kais galėjo sau nepatinkamus 
žmones kankinti). Dirbti su 
jumis krūvoje gal ir neverta, 
nes jūsų idėja Lietuvos žmones 
nori palaikyti kuo ilgiausia 
stabų garbintojais ir Rymo 
vergais, o musų idealas — Lie
tuvos žmonių švietimas, kultū
rinimas ir tautos yedimas prie 
valstybinės gerovės. Vieną da
lykų čia norime pastebėti. Mes 
daug galėtume pakalbėti apie 
jūsų darbelius, apie jūsų likė- 
jimiškas įstaigas, kurios yra 
lik lietuvių prakaitu palaiko
mos, bet mes iki šiol nieko ne
darėme. Priešai krikščionybę 
nei prieš kitus tikėjimus dar 
mes nekovojame, bot jus nori
te mus padaryti tikėjimo prie
šais ir jeigu tai]) atsitiktų, tai 
tos kovos pasekmės butų ble- 
dingos ne mums, bet jums, po
nai klerikalai.

Senas Tautininkas.

I LIETUVĄ

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKIJŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

NAUJA ĮMONĖ PRIEŠ TUOS, 
KURIE UŽKREČIA LY

TIES LIGA.

Sveikatos komisininkas Bun- 
desen vakar įsakė prikalti dvi 
žėrinčiai raudonas venerinės li
gos iškabas prie privatinių gyve
namų namų; Franko Kiefero, 
471 W. 28 PI. ir Williamo Man- 
derfildo, 3241 Normai Avė. Juos 
suėmė policija rugp. 23 d. jiems 
bevažiuojant taksikabu sul 
dviem merginom. Komisininkas 
sako, kad jie buvo pavojingi tų 
dviejų merginų sveikatai. Anot 
jo, jiedu gydėsi nuo lyties ligos 
ir sirgdami nepaisė užkrėsti ki
tus. . ,

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko pertais 
Homeric—Rūgs. J); Rūgs. 30; Sp. 21; 
Majestic-r-Rug^f 16; Spal. 7; Sp. 28; 
Olympic—RugH. 23; Sp. 14; Lapkr. 4 

(Didžiausi pasaulyj laivai)

> American Line
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30 

Laivas nuo laivo persėdimui.
Nereikia Vokietijos vizos.

Red star Lmf
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagairių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie: i
PASSENGER DEPARTMENT

14 No. Dearbom St., *Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų 

—-    ......... 'i . - ........... —
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Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
829 S. Oak Park Avė.

Oak Park.
Atidarė savo vyriaus] ofisą; iš at
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 
pašvęsdamas dvi valandi, du kart 
į savaitę biedniems žmonėms.

I Imkit Fol’ėst Park “L” iki Oak 
Park Avc. 3-čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo'4 iki 7 vai. vak.
Tel. O&k Park 817

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

>- ..... - ■ --. ---------  ---—J

Jurėmis visa kelionė į ir iš Lietu- 
' vos garlaiviu PARIS, išplaukia 

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
įmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėto jas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĮ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasąžie- 
riai bus ti'ansferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją
S. S. Drottningholm Rūgs. 23, Sp. 28
S. S. Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25.

Trečios klesos kainos;
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILI A VOS $106.50 
f LIEPOJŲ ir MEMELI ........ $107.00

Su damokejimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės' prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chjcago, III.

Pinigai
iš

Waukegano
LIETUVON f

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi,, geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
I’harmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

' 705 S.Šheridan Rd. 
Waukegan, 111.

11111111111111111111111111111111111111111^

PINIGAI

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

' kainas: už ketvirtainę pėdą: *
Švarių aržuolo išgrindimui po ..........................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............................  10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.V—. . . . . . . . . . - "" .....L.L=:

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys 
tfžtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.
Anthony Nelson

Advokatas ir Notary Public 
1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512--.
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co. •

809 So. Main St.,

Rockford, III.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; ilga 
praktika
is! Peni#* 
silvanijos 
hospitalft- 

ie. Pašei- 
ningai r* 

tarnauja 
orie ginv 
tymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rei 
caluose mo 
terims ir
merginoms.

4^uR.iiEilZMAN^l H RUSIJOS .
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

t "Dienomis: C anai 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Of 1SR8 •

3149 S. Morgan St., kerti 32 St. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 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 vai.

ryte ^ki 1 vai. po piėt. 
Telefonas _Drexel 2880

2 Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C, Z. VEŽELIS Š
2 Lietuvis Dentistas .■■

4712 South Ashland Ava.,
g arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3138

15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

/” ' ........................................ -.............
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlct 
Tel. BOU levard M87 
M4* S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.
V............-........ i ■■ >

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SŪ, kampai 6 

Leavitt St. Tel Canal 8282.
Reaidencija 8114 W. 42ad 8*.

Tel. Lafayetta 
Vai. 1-4 Ir 7—9 Na/ y
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Chicagoje per našiotojusi
Viena kopija 
Savaitei----

parašytas rUgpiučio 4 d., bet 

Lietuvoje buvo paskelbtas 
tiktai rugpiučio 18 d.

Taigi Lietuvos valdžia to
kį be galo svarbų ddkumen- 
tą slėpė nuo visuomenės 
akių per ištisas dvi savaites! 
Kodėl ji taip darė? Vei
kiausia todėl, kad ji bijojo 
pasisakyti žmonėms sutikusi 
parduoti Nemunų už Lietu
vos pripažinimų de jure. Ga
vusi pripažinimų jau ji butų 
pasakiusi, kokia kaina jisai 
yra gautas, bet ji tikėjosi, 
kad tuomet žmonės, iš 
džiaugsmo, kad Lietuva tapo 
pripažinta, butų nepaisę, 
kaip brangiai tapo už tai už
mokėta.

Per tas gi dvi savaites, ka
da kun. Jurgučio nota buvo 
slepiama nuo visuomenės (ir 
nuo Seimo), valdžia ir jos 
spaudos organai varė savo

ir liepia policijai daužyti gal- 

vas toms motinoms, kurios 
tam priešinasi.

Kad motinos gina savo 
vaikus nuo lenkinimo, tai 
yra labai suprantamas daly
kas. Bet ar ne geriaus butų, 
kad jos visai neprileistų da
vatkų prie savo vaikų? Mi- 
niška, ar ji yra lenkė, ar lie
tuvė, visviena negali būt ge
ra mokytoja.

Vaikus reikia auklėt vie
šosiose Mokyklose (public 
schools), o ne parapijų įstai
gose, kurias veda kunigai ir 
zokoninkės.

gyvenąs Kaune 
įvairiose val- 

tvirtina, kad 
visai nesą. Kuo

dar

pioalga

18c.
Mėnesiui........____ __________ 75c. spaudos organai vare savu

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje ’ propagandą. Kauno “Lais
vė” šukė, kad reikią tuoj aus 
patenkinti Santarvės valsty
bes, idant Lietuva nepraras
tų Klaipėdos; o “Eltą”1 plati
no žinias iš lenkų laikraščių, 
kad iš Lenkijos pusės grę- 
siąs užėmimo pavojus.

Tai yra mėginimas ap
dumti žmonėms akis, idant 
pravedus priešingą jų valiai 
politiką. Politinis Šmugelis!

LIETUVOS MINISTERIAI 
NIEKO NEŽINO APIE 

REGISTRACIJĄ?

šitą prezidento 
o tuo tarpu 
rodo, kad 
yra d klešnė,

renka tre-

tai 
jį

paštu:
Metams — --------------—— $7.00
Pusei metų ........... -h <.M
Trims menesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam__________ _ L50
Vienam mėnesiui ,__________- .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams........... -—----- ----------$8.00
Pusei metų ......... 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Šmugelis 
politikoje

Šio numerio apžvalgoje 
skaitytojas ras įdomią žinią 
apie tai, kad Lietuvos minis- 
terijos' nieko nežino apie tą 
Lietuvos atstovybės paskelb
tąjį įstatymą, kuris verčia 
Lietuvos piliečius, gyvenan
čius Amerikoje, registruotis 
ir mokėt po $10.00. Išrodo 
todėl, kad tokio įstatymo vi
sai nėra arba jisai buvo pra
vestas slaptu budu.

Tai yra labai panašu į 
šmugelį. Bet štai dar vienas 
atsiduodąs šmugeliu daly
kas. Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, kun. Jurgu
tis, pranešė Santarvės (tal
kininkų) valstybėms, per 
ambasadorių konferencijos
pirmininką, kad Lietuva su- . Tai yra faktai, kurie patys 
tinka “ištisai ir pilnai pri-;už save kalba. Lietuvių ku- 
imti ir saugoti” Versalės su
tarties nustatymą, reikalau
jantį Nemuno neitralizaci- 
jos. Tas . pranešimas buvo

“Revoliucijos 
Chicagos 
parapijose.

Prasidedant mokyklų 
zonui, Chicagos lietuvių pa
rapijose kilo didelis neramu
mas. Tėvai tų vaikų, kurie 
lanko parapijines mokyklas, 
pasipriešino klebonams, kad 
jie paveda vesti tas mokyk
las “seserims” lenkėms.

Del šitos priežasties užva
kar įvyko didelės riaušės šv. 
Jurgio parapijoje (Bridge- 
porte). Kunigas Krušas pa
sišaukė net policiją malšinti 
nepapklusnius parapijoms, 
ir policija daugelį moterų 
apmušė lazdomis ir suareš
tavo.

sė

nigai, kurie dedasi tokiais 
dideliais “patriotais”, ati
duoda lietuvių vaikus lenkiš
koms davatkoms “mokinti”

Brooklyno “Vienybė” prane
ša labai keistą dalyką. Jos ko
respondentas iš Lietuvos rašo 
jai, kad apie tokį įstatymą, 
kuris verčia amerikiečius regis
truotis ir mokėt po $10.00, nie
ko nežino nei finaųsų ministe
rija, nei biudžeto komisija, 
neį užsienių reikalų ministeri
ja.

Langiaus net. “Vienybės” 
korespondentas sako, kad tokio 
įstatymo St. Seimas visai ne
sąs priėmęs! Ve ką jisai rašo:

“Kaslink paskelbto Ke
mėšio ‘įstatymo’, kad ame
rikiečiai turės mokėti po 10 
dol. iki 9 Gruodžio ir t. t.— 
tai grynas nonsensas. Ar Ke
mėšio smegenys susimaišė? 
Tokio įstatymo St. Seimas 
nepriėmė, tokio įstatymo ar 
net projekto nežino nei Fi
nansų ministerija, nei biu
džeto komisija. Apie tokį įs
tatymą ar net projektą ne
girdėjo nei Užsienių Reika
lų ministerija. Viskas, kas 
galėjo būti, tai ‘kadų’ parti
jos koks nors žmogus gal 
žinojo, bet daugiau nieko. 
Tokis įstatymas, kaip jis 
paskelbtas, sulyg juristų 
nuomonės, absoliučiai nega
limas, nes jis Suv. Valstijų 
valdžią ignoruoja, tveria 
valstybę valstybėje. Galima 
tas tik apeinamu budu, pa
vyzd. padidinant mokesnį 
už pasus į Ameriką, padidi
nant mokesnį nuo žmonių 
iš Amerikos parvažiuojan
čių. Bet ir Lo absoliučiai ne
galvota, neruošta ir Pasų 
skyrius prie Vidaus Ministe
rijos apie tai nieko nežino. 
Šitą būtinai paskelbkite.”

Tai yra Ije įįjalo Įteigta. T-ie- 
tUVOS atstovybė Washingto>ne 
pranešė, per savo Informacijų 
Biurą, kad toks įstatymas esąs 
išleistas, ir net padavė jo teks
tą; o žmogus, 
ir pasiteiravęs 
džios įstaigose, 
tokio įstatymo 
dabar tikėti?

Patikrinti, kieno tiesa, mes 
galėtume tiktai tuomet, kuo
met turėtume S.t. Seimo pro
tokolus iš birželio 9 d. šių me
tų, bet tų protokolų dar nėra.

Mes tečiaus esame linkę su
tikti su ta juristų nuomone, 
kad, jeigu toks įstatymas ir 
butų išleistas, tai jisai priešta
rautų tarptautinėms teisėms. 
Vienas taiptautinių teisių dės- 
nys draudžia imti iš žmonių 
dvilypius mokesnius. Jeigu 
žmogus gyvena kurioje šalyje 
ir tenai moka mokesnius, 
kita šalis negali apkrauti 
dar savo mokesniais.

Paskui, ^inoina, vargiai ga
li būt pakenčiama tokia tvar
ka, kad žmogus, gyvenantis 
Amerikoje, butų verčiamas im
tis Lietuvos pasą, kuomet čio
nai valdžia jokių pasų nerei
kalauja, jeigu žmogus nėra 
čionai atvykęs trumpam lai
kui, bet gyvena nuolatos.

Šiaip, ar taip, bet tame regis
tracijos ir pasų ėmimo klausi
me turi b u t pilnas aiškumas. 
Amerikos lietuviai nesutiks, 
kad jups vadžiotų už nosų Lie
tuvos valdžia, o dar labiaus 
jie nesiduos mulkinti vienam 
ar kitam sėdinčiam Washing- 
tone činauninkui.

“DRAUGAS” VIS TEBEMUL- 
KINA SAVO SKAITYTOJUS.

Chicagos kunigų organas, 
keikdamas ir pravardžiuodamas 
“'Naujienas”, pasakoja savo 
skaitytojams, kad St. Seimo 
pagamintoji Lietuvos konsti
tucija paliekanti Seimui visą 
galią ir nestatanti prezidento 
augščiau už Seimą.

Seimas, girdi, jeigu nori, ga
li visuomet padaryti taip, kad 
jo priimtasai įstatymas pasi
liktų galioje. Viena, kuomet 
prezidentas sugrąžina jam įs
tatymą antru kartu svarstyti, 
tai Seimas gali antru kartu 
priimti tą patį įstatymą, ir tuo
met prezidentas jau neturi tei
sės tą įstatymą atmesti. Antra, 

gali iš sykio priimti įs- 
dviem trečdaliais visų 

‘balsų, ir tuomet prozi
nei uri teisės grąžinti

šituo atžvilgiu pi’e- 
zidentąs yra pastatytas augš- 
&aus už Seimą.

Bet tuo prezidento galia 
nepasibaigia. Konstitucijos 
sako:

“Respublikos Prezidentas 
tūri teisės paleisti Seimą.”
“Draugas

teisę visai užtyli, 
ji kuo aiškiausiai 
prezidento gailia 
negu Seimo.

Seimą žmonės
jiems metams. Bet prezidentas 
turi teisės, pirma negu pasi
baigs Seimo terminas, pasiųs
ti atstovus namo ir įsakyt 
žmonėms rinkti kitus atstovus. 
O per tą laiką, kol nesusirinks 
naujas Seimas, prezidentas 
kartu su ininisteriais' gali val
dyt šalį, kaip jam patinka. Ji
sai yra vyriausias kariuomenės 
galva; jisai turi teisės paskelb
ti karo stovį; ji^ai gali pavar
toti ginkluotas valstybės jiegas 
žmonių malšinimui, ir t. t.

Ir kas navatniaUsia: prezi
dentui visai nereikia net nu
rodyti priežastį, dcl kurios ji
sai išvaiko Seimą. Išvaiko, ką- 
da jam patinka, ir atliktas 
kriukis.

Šitą savo neapribotą teisę 
jisai gali pavartot kiekvieną 
kartą, kada jisai nori sulaužyt 
darbininkų streiką, sukišti į' 
kalėjimą priešingų partijų va
dus arba pervaryt tokį įstaty- 
hią, koks jam išrodo geresnis.

Jisai turi 'teisę, kaip jau mi
nėjome augščiaus, sugrąžinti 
Seimui svarstyti antra kartu 
įstatymą, kuris jau buvo Sei
me priimtas. Grąžindamas to
kį įstatymą, prezidentas gali 
pasakyt Seimo nariams: Pa
keiskite įstatymų tokiu ir to
kiu budu — o kad ne, tai visi 
galėsite keliauti namo! Ar ga
li būt abejonės, kad ne vienas 
atstovas išgirdęs tokį (grūmo
jimą, pabijos netekti savo 
“džiabo” ir balsuos taip, kaip 
l’eikalaus prezidentas?

Šiluos visus dalykus tečiaus 
“Draugas” užtyli ir “aiškina” 
savo skaitytojahis liktai tas 
dalis konstitucijos, kurios ne
parodo visos prezidento galios. 
Taigi jisai sąmoningai apgau
dinėja juos. Ar tai tokia yra 
“'krikščioniška dora” ?

SOCIALIZMAS — “SVETIMAS 
LIETUVIAMS DVASIAI”.

latymą 
atstovų 
dontas 
įstatymą.

Tai]) tai taip. Bet faktas vis
gi pasilieka faktu, kad prezi
dentui yra suteikta galia su
laikyti įstatymą, kuris yra pri
imtas Seimo absoliučia balsui tuvą.

69-am savo numery “Vieny
bė” nušnekėjo nei šį, nei tą. Nu
peikus klerikalus, kurie garbina 
Lietuvos konstituciją, ji sviedžia 
akmeniu į musų pusę. Sako:

“...Kvaila rėkti su ' ‘Naujie
nomis’—Kunigai pavergė Lie-

“Nhujienos” pasali?, ką jos 
vadina Lietuvos pavergimu ku
nigams, būtent, tą, kad klerika
lų parašytoji konstitucija daro 
privalomu religijos dėstymą vie
šosiose mokyklose ir net verčia 
valstybę savo iždu užlaikyti pri
vatines religines mokyklas. Tai 
yra kartu bjauriausias žmonių 
sąžinės suvaržymas ir valstybės 
plėšimas kunigų naudai.

Jeigu tokio dalyko negalima 
vadint “pavergimu”, tai mes ne
žinome, kokią gi prasmę turi 
tas žodis. !

Beje, mes sutinkame su “Vie
nybės” nuomone tame, kad Lie
tuvos žmonės ankščiaus ar vė
liaus sugebės nusikratyti to jun
go, kurį uždėjo ant jų sąžinės 
(ir kišenės) kunigų padiktuoto
ji konstitucija. Bet delei to rei
kės kovoti, o kad kova butų pa
sekminga, tai reikia pasakyti 
tą, kas yra, “nevyniojant į bo- 
velną”.

Bet Brooklyno tautininkų laik
raštis nepasitenkino tuo, kad be 
reikalo iškoliojo “Naujienas”; ji
sai mėgina duoti garo ir savo 
partijos žmonėms. Sako:

“Sandaros partija, jei gryž- 
tų prie savo liberalizmo pa
grindų ir pamestų laižiusi (lai
žiusi^? “N.” Red.) prie socia
listų liaudininkų, kurių socia
lizmo programa diskredituo
ta (? “N.” Red.) netik Rusi
joje, bet ir Vokietijoje, galė
tų... užimti sau atatinkamą 
vietą, vietoje ką dabar eiti 
uodegoje svetimos lietuvių 
dvasiai partijos (! “N.” Red.), 
kuri, jei ne Valstiečių Sąjun
ga, vargiai ar turėtų keletą 
šimtų narių visoje Lietuvoje.” 
Taigi socializmas esąs “sveti

mas lietuvių dvasiai”; bet libe
ralizmas tai esąs tikriausia Rie
tuvių dvasia. Iš kur iškasė to
kią nesąmonę “Vienybės” re- 
datkorius? Gyvenimo faktuose 
jisai negalėjo rasti tokios “dva
sios”, Aes jie rodo visai ką kita. 
Liberalizmas Lietuvoje ir tarpe 
lietuvių gyvenančių Amerikoje, 
visuomet buvo gana skurdus ir 
nevaisingas augmuo; tuo tarpu 
kad socializmo idėja jau dau- 
giaus, kaip pusantros dešimties 
metų, daro milžiniškos įtakos į 
visą viešąjį lietuvių' gyvenimą. 
Ar gali p. Sirvydas šitą faktą 
užginti?

Be to, ar jisai nemato, kas 
dabar aplinkui jį dedasi? Nuo 
kada ėmė stiprėti tautininkų 
Sandara? Nuo /tada, kai ji da
vė “kiką” bahitiškam ir šir.vy- 
diškam liberalizmui ir pradėjo 
sekti socialistus liaudininkus!

Pagalios, pažvelgkite į Lietu
vą. Kiek atstovų išrinko į St. 
Seimą liberališkoji p. Leono 
Santara ? Nė vieno! O socialis-

tai liaudininkai demokratai iš
rinko apie dešimtį atstovų; kar- 
tu gi su Valstiečių Sąjuga (ku
rią sutvėrė liaudininkai, o ne 
kas kitas!) jie turi St. Seime 

29 atstovus.
Liaudininkai, tiesa, nėra nuo

sakus socialistai; daugeliui jų 
socializmas yra greičiaus skrais
tė, kuria jie dengiasi, kad galė
jus lengviaus prieiti prie minių, 
negu nuoširdus įsitikinimas. Bet 
jeigu socializmo idėja yra rei
kalinga Lietuvos minioms pri
traukti, tai aišku, kad ta idėja 
nėra svetima lietuviams.

Nuosakus socialistai Lietuvo
je yra socialdemokratai, ir jie į 
St. Seimą pravedė 13 atstovų, 
nežiūrint to, kad Maskvos pini
gais užlaikomieji komunistai dė
jo visas pastangas pakenkti 
jiems.

Taigi “Vienybės” pasaka, kad 
socializmas esąs svetimas lietu
vių dvasiai, visai nesutinka su 
faktais. Ji yra išmistas, ir tai 
dagi ne originalis. Tą pasaką 
pirmiausia pradėjo skelbti kle
rikalai — tais dar laikais, kai 
pats p. Sirvydas visoms ketu
rioms stojo už socializmą ir re
dagavo oficialį lietuvių socialis
tų organą “Kovą”. Klerikalai 
sugalvojo tą nesąmonę tam, kad 
galėjus išaugštinti savo partiją: 
jie sakė, ir šiandien dar tebesa
ko, kad “lietuvių tautos dva
sia” esanti ne bedieviška, ne so- 
cia'listiška, o įtiktai “katalikiš
ka”.

Ir “Vienybė” dabar, atšildžiu- 
si tuos klerikališkus barščius, 
mėgina vaišinti jais publiką!

Sekančiam savo numeryje te
čiaus “Vienybė” jau lyg ima at
sipeikėti, — bent tiek, kiek lie
čia Lietuvos konstitucijos klau
simą. Ji jau vadina konstituci
ją “reakcine” ir sako, kad tokia 
didelė galia, kokia yra suteikia
ma Lietuvos prezidentui, “atima 
visą demokratybės spalvą iš vi
sos Lietuvos konstitucijos”.

“Vienybės” redaktorius, mat, 
pamatė, kad taip sako “Lietuvos 
Ūkininkas”. Laikui bėgant, ji
sai gal patirs iš to laikraščio ir 
apie tą “sąžinės laisvę”, kurią 
klerikalai įsteigė Lietuvos kon
stitucijoje.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
VEIKIANČIOS KARIUO

MENES.

PAGEGĖLIS KASMATĖ

Laiškai iš Miuncheno
li. Miunchenas ir bavarčikai.

Miunchenas — meno ir alaus miestas! Ga- 
lereja ant galerejos, o ant tų galerejų dar galere- 
jos. Iš viso to išeina, kad tarp galerejų randas 
dar šimtas galerejų. Miunchene net jokios pra
monės nėra, jeigu neskaityti tos, kuri prasideda 
apie 11 valandą vakarą. Į'kokį tik bulvarą pava
karį pasisuksi — sėdi dailininkas ir tepa paveiks
lą (jei dažniausia iš to išeina mergaitė, tai aš, die
važ, niekuo nekaltas!). Visas Miunchenas — vi
sas įstabus įstabiausias vokiečių barokas, bet de
ja, pačiupinėt negi pasieksi! Iš fabrikų, tai čia 
jų nėra,jeigu neskaityti tų, kuriuose alų dirba. O 
alų dirba — labai daugely vietų. Jei tiktai pakliū
ti kur pavyzdžiui, į tokį švabingą — tai ten išti
sos gatvės susideda iš karčiam ų: švento PranciŠ- 
kauskšvento Povilo, švento Benedikto, švento Do
mininko, švento Augustino, švento Tamošiaus, 
švento Motiejaus — turbūt, kiek yra šventųjų, 
tiek yra ir karčiamų —> bavarai puikus katalikai! 
Kiekvienas šventasai turi savo alaus fabriką, turi 
kelius šimtus karčiamų, ir vadinas, kelias dešim
tis tūkstančių uolių tikinčiųjų, kurie už jo ilgą 
sveikatą į vieną vakarą penkiolika “mass” (litrų 
—15 laipsnių!) ištriūbija! Jei neskaityti šventų
jų, tai dar yra visa eilė pasaulinių pijokų patronų: 
Loevvenbraeu, Spattenbraeu, Hackerbraeu, 
Pschorrbraeu — ir jiems skaičiaus nėra! Salva- 
tor, Animator, Bock, Mai-Bock, Patronats Bier, 
Gevvoenliches Bock, Maerzen, Export — tai vis 
nepaprastas alus! Ęasmėnesį vienas šventųjų 
gauna iš valdžios leidimą daryti kokį ti'Orš ypatih-

karčiama. Sėdi

— --------------- —-------i----
gą alų 18 laipsnių “šilimos”, ir Lodei Miuncheno 
ligoninės ligoniai, sergantis galvos praskėlimu ar 
peilio į pilvą įvarymu —vargiai kada pasibaigia!

Bavarčikams uždarbis — karčiamos ir auslen
deriai, ko neprivaro karčiamose, Lai pribaigia vieš
bučiuose. šiais metais bavarčikai laukė apie du 
milijonu auslenderių — taip jų pats didžiausias 
ministeris Lerchenfeldas-pirmininkas — jų seime 
pareiškė. Laukdami tokių mylimų svečių jie net 
gero kraujo biurgerius išvarinėjo iš butų, nekal
bant jau apie tokį šlamštą, kaip dailininkai, stu
dentai, prostitutės, bolševikai, kurie, kiek žinoma, 
pelno teduoda tiek, kiek ožys pieno ar ožka vilnų. 
Beveik kiekvienuose namuose
bavarčikas pasistatęs alaus bosą ir laukia aus
lenderių. Ir sulaukęs svečius vaišina!.. Krautu
vėse ant daikto didelėmis skaitlinėmis užrašo kai
ną, kurios dvigubai siekia to, kiek daiktas kai
nuoja. Viešbuty už prakeiktą kambarį prašo 
1000 markių. Auslenderiams pabovyti visokių 
štukų prirengė. Gewerbeschau, Glaspalast, Pas- 
sionsspiel ir Oberammergau, — ir visa eibė tokių 
dalykų, kokių tik vieni bavarčikai gali padaryti. 
Iš pavasario ir važiavo svečiai, daug, daugiausia 
merikontai. Bavarčikas, kaip ta meška savo le
teną, čiulpė merikontą, kiek tik galėdamas. Ba- 
varčikas gudrus, bet merikontas irgi ne liurbis. 
Nueina į krautuvę, pasižiūri, pasižiūri, — kaikU- 
rie daiktai, nežiūrint į visą valiutos peklišką skir
tumą, kaip antai kaikurie reikalingiausi rezinos dir 
biniai, Bavarijoj brangesni ir be priedo auslende—

* i ę \

riams, brangesni patiems vokiečiams, tai ką jau 
bekalbėti apie kainą, kurią turi auslenderis mo
kėti! Bavarčikai rokuoja: auslenderiai turi au
kštą valiutą, mes žemą: auslenderiai gali mokėti 
daugiau, negu reikia, nes jie bestijos kalti, kad vo
kiečių valiuta tokia žema! O auslenderiai irgi

rokuoja: jeigu iš jų mokesnio pasipelnytų vokie
čių valstybe, kuri ištiktųjų yra tokia suvargusi, 
tai jie nieko prieš tai neturėtų, bet iš jų pelnos 
ne vokiečių valstybė, o tik pavieni spekuliantai, 
kurie ir šiaip nuostoly niekuomet nepalieka. Ir iš 
to išeidami auslenderiai nusprendžia, kad bavarči
kai yra labai vaišingi šeimininkai, bet publika ne
labai kokia, ir nusprendžia, kad pasauly yra ir 
daugiau gerų vietų, ne tik Bavarija, ir kad į Ba
variją šiuo tarpu neverta važiuoti. Apie tai pra
neša savo giminėms, giminės dar savo giminėms, 
kurie praneša dar savo švogeriams ir marčioms, 
ir rezultate su tokiu skandalu paliuhsuotieji kam
bariai ir butai palieka tušti ir giedrios dienos 
laukia. Vargšės, prostitutės, be reikalo iš butų iš
vytos, nabagėliai bolševikai, be pastogės likę, pa
draikos dailininkai su studentais vaikšto aplink 
tokį godų bavarčiką, čiulpia pirštą ir erzina. O 
šis sėdi užu stalo pasistatęs alaus bosą ir sako: 
rrrrrrrrrrr...

Ir niekur Vokietijoj turbūt taip nekeikia aus
lenderių, kaip Bavarijoj, o čia keikia juos ne už 
tai, kad jie butų vokiečiams blogą padarę, bet už 
tai, kad jie į Bavariją nevažiuoja!..

Puiki publika, puikus būdas!..
III. B&yarčikai, prūsokai ir moterų klausimas.

i
Kas nežino garsių vokiečių šeimynos pagrin

dų : “Kinder, Kifche, Kueche”— vaikai, kirkė, vir
tuvė! Tie pagrindai tokie stiprus, tokie amžiniu 
tokie pasekmėmis gausus, taip vaterlandui reika
lingi, kad apie jų menkėjimą pas patriotingus 
žmones ir kalbos būti negali! Dėja, visur Vo
kietijoj vienodai aukštas patriotizmas, ne visur 
vienodai ir patriotine šeimyninio gyvenimo mo
ralė aukšta. Taip, pavyzdžiui, Prasi ja yra kur 
kas šiuo žvilgsniu patriotingesnė Už kitas šalis,

Aš jį net cituoti bijau — piktas ponas 
ęs dar piktesnio pono cenzo- 
Straipsnio nebespausdinti —

IMPERFECT IN ORIGINAL

“Žemaitijos” sekrėlorius L. 
ApoliS gavo sekantį laišką:

“Gerbiamasai: Leiskite nors 
per tamsią išreikšti kelius pa
dėkos žodžius, nes tamsta pir
mas suteikėt savo paramos ir 
kur reikia patarpininkauk už 
)<ą pulko kareivių vardu ta
riu širdingą ačiū. Taipgi labai 
ačiū p.p. Mosgeriui ir Grušui, 
kurie prisidėjo savo ' 
šiame reikale. Pagaliau 
ačiū ir visiems kitiems 
draugijos dalyviams ir 
norų tautiečiams, kurie

o tokiai Bavarijai gali net geras pavyzdis būti. 
Prūsijoj, jei ateina vyras su žmona į knaipą, kas 
lietuviškai karčiama vadinas, tai vyras pasistato 
alaus didelę stiklinę, moterė pasistato alaus ma
žutę stiklinę, vyras iš vienos kišenes išsitraukia 
storą cigarą, iš kitos — plačią gazetą, užtraukia 
durnus, išleidžia garą. Moterė, išsitraukia siūlų 
kamuolį, ištraukia virbalus, ir mezga mezginį. 
Slenka, minutės, valandos, o prie biurgerio stalo 
tylu, kaip maiše. Tik kartkartėmis idilingają 
tylą suardo liūdnas lupų čepsčjimas palei pačią 
cigarą ir moteriškės palei virbalus be paguodos 
atsiduksėjimas. Paskui iš karčiamos grįždama 
namo — šeimyninių pareigų eiti — reikia tiktai 
pasiskaityti Vokiečių valstybės jungtuvių įstaty
mus!
Redaktoris, ’ 
rio gali vis 
ir tuomet žuvo įnamį)'procia ir dalelė! Ypač tie- 
jie paragrafai, kur kalbama apie vedusiųjų teises 
ir pareigas ir apie išsiskirimo priežastis ir budus 
Jeigu Lietuvos Steigiamojo Seimo moterų frak
cija. tų įstatymų pasiskaitytų, tai tikrai iš to di
delio susigraudenimo nebereikaląutų prostitučių 
reglamentacijos Lietuvoj panaikinimo..'. Bet vo
kiečių moteris nesijaučia, kad tie įstatymai jas 
taip jau skriaustų +— kur kas jos geresnės už 
Lietuvos ofesinvuojančias paneles... O gal ir pus
antro karto išmintingesnės. Protingesnės 
tuo žvilgsniu, kad vifei vokiečių įstatymai taip su
taisyti, kad galėtų juo greičiau; vokiečių tauta 
plėstis... — Vokietės nieko prieš tai neturi — rei
kalas valstybinis... Prancūzai jau senai pavydi 
vokiečiams, kad jie tokių gerų, raudonų, stambių 
vokietkų turi. Manau, greit ir mes pradėsime 
jiems pavydėti...

(Bus daugiau)

triūsa 
tariu 

tos 
gerų 
nors 

toli nuo Lietuvos būdami vis
gi ją ir jos gynėjus gražiai pa-, 
rėmė. ' '

“Visas knygas (29) gavome, 
tikv reikėjo muilo užsimokėti, 
viso 87 auks. Prašyčiau tams
tos paaiškinti kam reikia, 
kad siunčiant knygas visas 
siuntinio išlaidas apmokėtų, 
nes mes paskui turime keblu
mų atskaitomybėje.

“Aš manau, kad tamstos ir 
toliau musų, kareivių, neuž
miršite ir įvairia literatūra (ar 
tai kpygomis, ar tai žurna
lais ir t. t. įvairių pakraipų, 
lik, žinoma, ne komunistine) 
remsite, už ką busime labai 
dėkingi, nes musų kariai la
bai nori šviestis, kiek tai ap
linkybes leidžia, bet* tam tiks
lui daug ko trūksta. A. Čepu
lis, 10 pešt. mar. pulko kny
gius, veikiančioji kariuomenė, 
Lithuania.”

“Žemaitijos” raštinė.
' r- .- ■. ' . L-- •'..... ..............' —■___________________ _ _______ r-3

’• DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

* Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos te!. Kedzie 7715
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

CHICAGA SAUSĖJA IR 
) GERĖJA.

Clarence’o Wallso pačia, tai 
vakar jiedu susiginčijo ties 
Chalapates’o krautuve ir išsi
traukę revolverius ėmė šaudy- 
tis. Už kelių minutų abudu 
numirė susiglėbiavę šalygatVy.

LYGA KOVAI PRIEŠ 
KLKLUKSUS.

rais receptais. Blaivybes agen
tai surado, kad Chicagos aptie- 
kininkai priima tūkstančius ši? 
tų apgavingų receptų.

Taipgi bus imama nagan tie 
daktarai, kurie yra pasirašę ant 
netikrų receptinių blankų. Pra
sižengusiems aptiekininkams ža
dama atimti leidimas.

Valstybinis blaivybės komi- 
sininkas R. A. Hąynes prielan
kiai atsiliepia apie sąlygas 
Chicagoje. Jis sako, kad jis la
bai patenkintas sąlygomis Chi- 
cagoje, kur dabar labai esą 
sunku gauti tikruosius svaigi
namus gėrimus ir dabar par
davinėjama tik tokia raugas, 
kad net tie, kurie lig šiol išsi- 
gerdavo, dabar bijosi imti į 
burną.

Chicagoje susitvėrė lyga ko
vai prieš kukluksus, vardu Ame
rican Unity League. šita Lyga 
vakar laikė savo pirmą susirin
kimą, kuriame dalyvavo kauntės 
kasininkas P. J. Carr, Roberth 
M. Sweitzer ir daugelis kitų žy
mių chicagiečių. Vyskupas Sa
muel Fallows buvo lygos garbės 
pirmininku; lyga yra besektė ir 
nepolitinė. Ji žada steigti sky
rius visur, kur tik klaniečių ran
das.

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE.

APVOGĖ OSTEOPATŲ LA
BORATORIJĄ.

CHINŲ MOKSLEIVIŲ SU
VAŽIAVIMAS.

šeštadienio vakarą vagys 'ap
vogė Chicagos Osteopatijos 
Kolegijos laboratoriją, išnešda
mi 29 mikroskopus vertės 
$3,000. Vagys paliko savo pir
štu žymes ir policija tikisi juos 
susekti. '

REIKALAUJA PALIU0SU0T1 
ĮTARIAMUS TRAUKINIO 

NUŠOKINIME.

Kaltinamos pusės gynėjas 
vakar įteikė augštesniam teis
mui./ raštą, reikalaudamas, 
kad butu paliuosuoti du dar
bininkai Kazys Ūselis ir John 
Popovič, du iš keturių darbi
ninkų kalinamų. Lake kauntėje 
neva už sudaužymą traukinio 
rugp. 20 d. ties Garj', Ind. Gyr 
nė.įas sako, kad juos pavogė is 
Chicagos Gary policija ir 
paskui mušdama juos privertė 
prisipažinti prie kalbės.

Vidurinių vkarų Chinų Moks
leivių Susivienijimas užvakar 
lakė savo suvažiavimą Harris 
svetainėj ,Northwestern univer
sitete.

Suvažiavime buvo svarstoma 
Chinijos šios dienos sanitarumo, 
susisiekimo ir švietimo reikalai. 
Visi susirinkusieji yra nusistatę, 
kad reikia amerikinius budus 
perkelti savo gimton šalin-. Su
važiavimas baigsis kitą antra
dienį.

RŪKYTI KUMPIAI ATPIGĘ 
25 NUOŠIMČIUS.

Amerikos Mėsos pakuotojų iš-' 
leistame lapely sakoma, kad rū
kyti kumpiai nuo birželio mėne
sio atpigę 25 nuoš. perkant did- 
menomis.

GAISRAS ATIDENGĖ DIDELĘ 
PILSTYTUVĘ.

PROTESTUOJA PRIEŠ BET
VARKĮ GATVEKARIŲ TI- 
KIETŲ PARDAVINĖJIMĄ.

Miesto gynėjas S. A. Ettej- 
sou gavo pasiskundimų, kad 
daugelyje vietų, kurias viršu
tinių karų kompanijos paskel
bė pardavinėjančias važiuotės 
tikintus, visai jų nepardavinė
ja. Ettelson tuos skundus per
davęs savo pavaduotojui Da
ilini A. Robertsui.

Desplaines gatvės policija, be
tyrinėdama gaisrą ties 941 W. 
Randolph gat. vakar rytą atra
do 50 galionų pilstytuvą ir gry
ni j imo aparatą, kuris matyt ga
na ilgai vartota.

Ji konfiskavo 106 galionų 
grynyto alkoholio, 30 gal. mun- 
šainės ir 200 gal. selyklos su
rengtos pilstymui. Savininkai 
pabėgę.

EKSPLIOZIJA IR GAISRAS 
TRINERIO FABRIKE.

Juozo Trinerio karčiojo vy
no fabrike, 1333-39 S. Ashland 
avė. užvakar ekspliodavo ke
lios bačkos alkoholio su siera 
ir padarė nuostolių sumoje 
$150,000.

Devynios moters darbinin
kės, kurių daugumas apdegė ir 
tapo sukapotos lekiančių stik
lų, lapo išneštos laukan gaisra- 
laipčiais. šimtai vaikų pirmą 
dieną atėjusių į viešą Clark 
mokyklą buvo išgąsdinti, bet 
nieko bloga su jais neatsitiko.

Namų langai per visą bloką 
nuo dirbtuvės išbyrėjo dėl eks- 
pliozijos. 5,000 gal. vyno kubi
las ir keli kubilai alkoholio 
ekspliodavo nuo liepsnos.

VYSKUPAS FALLOVVS MIRĖ.

Vyriausias reformuotų cpis- 
kopalų bažnyčios galva viduri
niuose vakaruose, vyskupas 
Samuel Fallows užvakar pasi
mirė savo namuose, 1618 W. 
Adams st. po kelių mėnesių li
gos. Jis buvo pilietinio karo 
kareivis ir kunigavo Chicago- 
jc daugiau kaip per 50 metų.

Jis turėjo 87 motus amžiaus 
ir buvo pagarsėjęs Chicagoj sa
vo humanitaringumo darbais. 
Augštesnį mokslą ėjo Wiscon- 
sino universitete ir baigė jį 
1859. Jo kūnas bus laidoja
mas ĮM'nktadienį. , . - .,

NUŠOVĖ VIENS KITĄ DEL 
MOTERS.

Kadangi Angelo Chala putes, 
29 melų amžiaus, vaisių par
davinėtojas lies 2801 So. State 
gal. perdaug rūpinosi negro

PASIGENDA MERGINOS 
MAUDOMAIS RŪBAIS.

Ida Brand, 18 motų, 10539 
Perry avė. vakar išėjo maudy
tis maudykloje ties 79 gatve ir 
negrįžo. Paskutinį kartą ją ma 
te maudomuos rūbuose viršum 
kurių ji buvo apsisautusi raus
vais drabužiais stovint sd kita 
mergina ir dviem vaikinais. 
Jos sesuo mano, kad ji gal iš
bėgusi.

PASIŠALINUS NUO VYRO 
BANDĖ NUSIŠAUTI.

Mrs. Harriet Bovvden, 216 
Wcst Elnį gat. vėlai vakarą 
bandė nusišauti revolveriu 
kambary 923 N. La Salio gat. 
Manoma, kad prie to privedė 
jos atsiskyrimas nuo vyro. Ji 
tapo nugabenta ’ į Passavant 
Memorial ligoninę; gali numir
ti.

IMS NAGAN APTIEKI- 
NINKUS.

Jungtinių Valstijų apskričio 
prokuroras Charles F. C lyne pa
reiškė, kad jis tuojaus pradės 
valyti Chicagos aptiekininkus, 
pardavinėjančius degtinę netik-

PASIKALBeJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Peeritos subatos vakarą 
Liuosybės sallėij LSS. 81 kuopa 
laikė savo mėnesinį suširinki- 
mą. Be paprastų kuopos reika
lų aptarimo, išklausymo komi
sijų raportų, išrinkimo delega
tų į busiančią VIII Rajono 
konferenciją, susirinkimui ta
po pranešta vienas svarbus da
lykas, kuris paliečia visus 
North Sidės lietuvius. Susirin
kimai! atvyko Savitarpinės Pa
šalpos Draugijos atstovas ir 
pranešė, kad tos draugijos sių
stas jis atvyko susirinkimai! 
prašyti kuopos išrinkti savo 
delegatus į svetainės statymo 
draugiją atstovų konferenciją. 
Savitarpines Pašalpos Draugi
ja išrinko savo atstovus susiži
nojimui su kitomis vietos drau 
gijomis! delei statymo North 
Šulėj lietuvių draugijų salės. 
Be jokių diskusijų LSS. 81 
kuopa savo delegatus išrinko 
ir patarė jiems pasidarbuoti, 
kad sumanymą įvykinus gyve
nimam

Susirinkimui pasibaigus kuo 
pos nariai būrely sustoję sve
taines statymo reikalą diskusa- 
vo. Nė viehas neabejoja, kad 
salė yra reikallinga. Reikia tik 
surasti gerinusį būdą to suma
nymo įvykinimui. Kuopos na
riai sako: jeigu katalikai gali 
palaikyti bažnyčią, tai kodėl 
vietos draugijos negalėtų pa
laikyti salę? — Reporteris.

BRIDGEPORT.

šv. Jurgio parapijoj renkasi 
audringi ^lebesys.

Kaip jau buvo rašyta Naujie
nose, Šv. Jurgio pavapi jonys 
labai pasipiktino savo klebono 
užsispirimu laikyti parapijinėj 
mokykloj lenkes1 mokytojas. 
Dabar tai tik mitinguoja para
pijonys ir svarsto įvairiausius 
budus arba priversimu klebo
ną pravaryti lenkuš mokytojas 
iš parapijinės mokyklos arba ir 
jį patį su lenkėmis pašalinti.

Kas iš to išeis dar nėra ži
noma, bot tikiinąsi, kad šį sy
kį tikrai bus daug lietaus, jeigu 
laiku klebonas nenusileis savo 
parapijonims. —Parapijonas.

ROSELA^D.

Atsakymas Aušros Svečiui.

Patėmijau korespondenciją 
^Naujienose” 199 nuin. antraš
te “Atsakymas Aušros Valdy

bai.“ Minėtoje korespondenci
joj Aušros Svetys antrą kartą 
Šiais metais apšmeižė Aušros 
knygyną. Pastarojoj korespon 
dencijoj jis sako, kad Aušros 
Valdyba jo užmetimų ne tik 
kad neatrėmusi, o dar neku- 
riuos patvirtinusi, kaip tai 
Aušros pinigų eikvojime bolše
vikų sėbrams. Turiu pasakyti, 
kad Aušros valdyba niekad ne
tvirtino ir netvirtins, ar gali
ma, ar negalima Aušros pini
gus eikvoti bolševikų sėb
rams, tą sprendžia draugijų 
delegatai, nes draugijos turi 
augŠčiausią galę.

Toliau jis sako kas link sma
linio instituto neprisiminė kas 
reiškia, kad jie patys prisipa
žįsta, kad Aušrą yra paversta 
į bolševikų propogandos lizdą. 
Turiu pasakyti, kad Aušra nė
ra vienos grupės įstaiga, bet 
prie jos priklauso 15 draugijų. 
Ir ką tos draugijos delegatai 
nutaria savo susirinkimuose, 
toki ir yra varoma propogan- 
da, nežiūrint to ar ji kam pa
tinka ar ne. . <

Primetama, kad sienos pa
veikslais apkabintos. Aušra 
specialiai iš niekur nėra pirku
si paveikslų jei geros valios 
žmonės jai paaukavo paveiks
lus, tai ir yra pakabinama

ant sienos, kaip tąi Karolio 
Markso Leninę ir Kapsuko. 
Ar esate priešingi paveikslui 
Karolio Markso, mokslinio so
cializmo įsteigėjo?

Primetama, kad per trejus 
su viršum metus Aušros va
karuose ir prakalbose buvo 
varoma bolševikų propaganda. 
Jankuj nėjau, . kad tas, ką 
ditauglijų delegatai nusprend
žia, tas ir yra vykdoma gyve- 
niman. Ar čionai kalta tame 
valdyba?

Primetama kairiesiems blo
gą šeimininkavimą Aušroj... 
Turiu pasakyti, kad Aušros 
tvarkyme nė viena grypė, nė 
draugija neturi pirmenybes, be 
draugijų delegatų nutarimo 
niekas savanoriai neturi tiesos 
Aušrpj Šeimininkauti.

Primetama valdybai blogų 
šeimininkavimų; sakote jau 
viena draugija savo delegatus 
atšaukė. Dar tą draugija ofici
aliai nepranešė Aušrai, kad ji 
atšaukė savo delegatus nuo 
tvarkymo Aušros knygyno. 
Jeigu ir atšauks, tai ne valdy
ba bus čionai kalta, bet ta drau 
gija pati. Draugijų delegatai 
susirinkę pastebėjo josios blo
gus, darbus, o už pastebėjimą 
reikia, mat, atšaukti savo de
legatus.. • ;

Primetama Aušros valdyboj 
surengimas antro išvažiavimo, 
kad pakenkus Naujienų pikni
kui. (Minimus išvažiavimus 
rengia tani tikra komisija iš
rinkta delegatų, o ne valdyba. 
Praeitą žiemą buvo nutarta su 
rengti eilę išvažiavimų, buvo 
išrinkta komisija tam tikslui. 
Ir šita komisija surengė išva
žiavimą visai nepastebėjus, 
kad tą dieną pripuola Naujie
nų piknikas. Ir dėl lietaus an
tras išvažiavimas galima sakyt 
kaip ir nebuvo, vieni darbinin
kai troku nuvažiavo ir sugrįžo.

(Seko ant 0 pusi.).
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
14127 O. Urbonienė 
14131 J. Stanioniui 
14135 B. Rymkui 
14141 M. Gudaitienė 
14143 J. Peseckįui 
14146 A. Ūlčinui 
14154 J. Marcinkevičius 
14160 B. DaUgšas 
14162 S. Buividaitė 
14173 F. česninskas
14178 J. Ulackienė
14179 E. Ramašauckienė 
14181 S. Sinkevičiui 
14192 U. Lukošaitien ė 
14201 A. Baristienė 
14207 V. Bagažui 
14213 U. Kraukienė 
14239 K. Ragauskui 
14251 O. Magdžiulka 
14263 F. Levišauskui 
14275 U. Pavesienė 
14286 B. Lukaitienė 
50582 B. Kiudilas
50601 J. Judrašius
50602 J. Grigaliūnui 
50604 D. Petraičius 
50613 K. šmaitienė 
50621 M. Lauraitienė 
50628 M. Vadeikai 
50634 M. Kvietkauskiui
50639 M. Labanauskienė
50640 B. Šveikauską

50644 A. Norušiui
50651 P. JurgutaitS
50677 J. Baranauskienė
50679 S. Kazlauskui
50687 P. Dauskartaitė
40704 O. Janušytė
50706 B. Miknienė
75123 K. čiurliui
75126 J. Mi’liukevičius
75127 P. Miliukevičius
75132 J. Kanušienė
85121 A. Zigmantavičius
85131 K. Stašaičiui
85141 M. Rudaitis
85151 P. Šimkienė
90049 J. Bonšteinis
90051 K. Chrapauskiui
90059 A. Strazdui
90065 A. Žymantui
90070 A. Marozienei
90071 K. Rukšėnui
95032 F. Meskauskiui
95039 M. Antanavičienei
95040 Z. Maselevskis
95043 M. Dauplienė
95047 L. Reikašiui
95053 K. Aleknavič
95055 A. Kiaupa
95056 J. Kiaupa
95057 O. Drazdauskaitė
95060 P. Sereikienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.
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I Greitas Anglies I
| PRISTATYMAS |
U Mes galime pristatyt, labai greitai anglis nuo musų dokų, 35-os gg 
U ir Iron gatvių. • E

Į HEDSTROM-SCHENCK COAL CO. I 
| MINKŠTUS - KIETOS j
■ ' 37 W. Van Buren St. ■■H SS
S Tel. W».bash 7929 Chicago, Illinois. H
H H
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'KAtNA^O tR 60 CCNTAt^

Kieti skite pas apttekoriUs.\

W. F. SEVERĄ CC. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

BALANDŽIAI 11 BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su. šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės: /

G. Bendorąititf
520 Wil$w 'St., /

WATERBURY, conn.

f ŠIANDIE PINIGŲ I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant i 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

>- - - .. ■ -- .J

. Telephone Boulevard 5052
; DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
> Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka-
i re. JSeredom 9 v. ryto iki 12. Va>
į karais fr—9. Nedėl. pagal sutarimą

TU “IS P»W®H ••S l‘JZ«
_________ ______________________ V

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augŠto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082
a.

***——^—T——*^»1—■ I

Tel. Austin 737

> DR. MARYA
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
\ Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2--3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indepehįlence Blvd. Chicago
f

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS: •
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

■ DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St

NAUJIENOS

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėliojus ofisas yra 

uždarytas

f

Ciceroje perkeltos

naują vietą. Buvo
4904 W. 14th St.

Telephone Yards 6834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Bus dabar

1405 S. 49th Avė.

Čia taipgi galima at

likti visokie reikalai

surišti su “Naujieno

mis”

K. Kairia

prižiūrėtojas
4

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

• Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 i Te i f) VcilcctKo

3259 So. Halsted StM Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Valdybos darbai yra matomi 
visiems, taigi nesislepia nuo 
visuomenės, ir visuomene gali 
spręsti, jei nepatinka gali at
silankyti į draugijų delegatų 
susirinkimus ir pranešti, kas 
negera. Valdyba nėra amžina 
ji galima bet kada prašalinti 
be revoliucijos. Kol ji valdo, 
tol atsaiko už savo darbus prieš

Primetama jai klastavimas 
protokolo. Visai tas netiesa; 
kaip sakote, suklastuotas pro
tokolas, yra priimtas didžiuma 
balsų; tik du buvo prieš priė
mimų protokolo.
ž i urna delegatų butų pareiškę, 
kad protokolas suklastuotas, 
tai jis butų buvęs atitaisytas. 
Mažuma turi sutikti su didžiu
liui. Beiiškia, Dgaugijų Dele
gatai prisilaiko pilnos demo
kratijos.

Nejuoikink žmones palindęs 
po grindimis ir reikalaudamas, 
kad valdyba rezignuotų. Ar dar 
iki šiol nežinai, kur tų reika
lavimų pastatyti? Į Draugijų 
delegatų susirinkimų, o ne po 
grindimis, Iki šiol valdybų bu 
dri, šiais metais netik kad ji 
nešeimininkaus, bet ir kitus 
dabos, kad nešeimininkautų 
Aušros iždu. Jeigu taip bus, 
kaip iki šiolei yra tvarkoma, 
tai Aušros knygynas galės dar 
šimtų metų gyvuoti. Gal tas 
svetys pyksta už tai, kad praei
ti/ metų komisija per neapsi
žiūrėjimų leido apiplėšti Auš
ros iždų $2.00 kokiam tai K. 
P-ciui. Jei jis yra kiek sąžinin
gas žmogus, tai pasitaręs su ko 
misija,' gal sugrąžintų tą suma 
Aušrai. Tą syk gal kiek pa
liautų ir Aušros Svetys ataka
vęs Aušros knygyną šmeižtais.

Pastarajame Aušros knygy
nų palaikančių Draugijų 
šio delegatų susirinkime 
išrinktas korespondentas, 
riam priseis visas atakas 
mušti, kokios tik bus užmeta
mos Sąryšiui Korespondentas 
uįr savo darbus atsako

Patarčiau ir Aušros 
s jeigu turi kokį svarbų

Daugelis šito Dramos Sky
riais narių yra naujokai, te- 
čiaus daugumas jų yra gabus 
vaidylos ir pusėtinai nusimano 
apie vaidinimų. Kai kurie jų 
yra veiklus ir Chicagos visuo
menei gerai žinomi. Yra vil
ties, kad ilgainiui jie padarys 
šita Dramos Skyrių meno įs
taiga tikroj to žodžio prasmėj.

Tenka pastebėti, kad perei
tame Dramos Skyriaus susirin
kime paaškėjo, kad dramiečiai 
jau pradėjo lavintis ir trumpoj 
ateityj ketina pastatyti net tris 
veikalus. Visi tie veikalai, ro- 
dos, bus statomi scenoje pirmų 
kartų: Komedija “Netikėtas 
sugrįžimas” bus vaidinama M. 
Meldažio svetainėje vas. 1 d., 
1923 m. Be to dar nutarta pas- 

Jcigu did-1 hilyti trijų veiksmų veikalas 
“Jurgis Žiburys” ir “Jeruzoli- 
inos išgriovėjas.” šitiemdviein 
veikalam pastatyti dar nepas
kirta nei laikas, nei vieta.

Tame pačiame susirinkime 
nutarta surengti draugiškų iš
važiavimą į Beverly .Hills nigs. 
17 d., jei bus graži diena. 
Anksčiau surengti išvažiavi
mų nebuvo galima, nes Dra
mos Skyrius visai nesenai pra
dėjo darbuotis. Draugiško iš
važiavimo surengimui išrinkta 
komisija.

Nutarta kreiptis į p. M. Mel- 
dažį, ar kitus svetainių savinin 
kus dėl svetainės repeticijoms, 
nes McKinley parko svetainė 
gauta visai trumpam laikui, 
tik iki 10 vai. vak. Duodamo 
laiko visai neužtenka repetici
jai bent kiek ilgesnio veikalo.

Baigdamas šitą žinutę noriu • 
tarti dar keletą ' žodžių apie į

Atvažiuoja iš Lietuvos per 
Naujienų Piiiigy Siuntimo 

Skyriaus patarnavimą
žemiaus padėtos ypatos 

gavo iš Naujienų support 
affidavitus, buvo Kaune pas 
Amerikos konsulį ir padarė 
pareiškimus važiuoti Ameri
kon.

Liepos 1 d. Veronika Pe- 
kelaitė.

Liepos 1 d. Veronika Nuo-
baraitė.

Liepos 2 d. Antosė Jagu- 
činskaitė.

Liepos 5 d. Zofija Žalnie- 
raitė.

Liepos 7 d. Ona Šulčytė.
Giminės šių pasažierų ga

vę kokias nors blankas iš 
Washingtono, malonėkite at
sinešti į Naujienų ofisų.

Pranešimai
L. L. P. Chicagos ir Apiel. Apskr. 

visų stočių komitetų labai svarbus su
sirinkimas įvyks rūgs. 7 d., 8 v. v., 
Aušros Vartų par. svet., 23 PI. ir 
Oakley Avė. Svarbių reikalų dėlei, 
visi malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.
/

Liet. Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks šiandiej 
vakare 8 vai. paprastoj svetainėj 
sos narės malonėkite susirinkti, 
yra daug svarbių reikalų apsvarst 
mui. — Valdyto

Town of Lake. — Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” susirinkimas bus penk
tadieny, rugsėjo 8 d., 8 vai. vak., Šv. 
Kryžiaus parapijos svet. Visi nariai 
-rėš malonėkite laiku susirinkti, nes 
reikalinga prisirengti prie vakaro “Mi
lijonai Vandenyj”, kurį valdysime spa
lio 29 d. š. m. — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU RAUDAMI NAMAI-ZEME
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie indų mazgojimo į šva
rių restauracijų. Atsišaukite 
tuoj

3206 S. Halsted St.

Merginų

Operuoti mašinas viniojimui 
švaria popiera varinius dratus.

Naktimis ar dienomis.

Alga gvarantuota nuo valandų 
mokinantis, o kaip jau išmoksta, 
gali gerų pinigų padaryt.

Turi angliškai kalbėt.

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC.,

48th Avė. & 24th St.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Darbas nuo 
šmotų, gera alga. American In- 
sulated Wire & Cable Co., 954 
W. 21 st St.

Reikia

tapo 
ku- 
at-

prieš

Svečiui 
reikalų

Gal nariams nėra žinoma, kad 
pirmiau gyvavęs Keistučio 
Kliubo Dramos skyrius kartu 
buvo ir LSS. 174 kp., nes visi 
dramiečiai kartu buvo ir tos 
kuopos nariais, o tas buvo daug 
gero lavinimosi žvilgsniu, nes 
nariai turėjo progos lavintis ir 
politikoje ir šiaip visuomenės 
darbuotėje. Taigi ir dabar bent 
nekurie, ar negalėtume prisi
dėti prie jLSS. 174 kp. Tas yra 
beveik pareiga tai padaryti, 
nes visi esate darbininkai, algi- 
niai vergai skriaudžiami iš vi
sų pusių. Susibūrę į vienų ge-

ASMENŲ JIESKOJIMAi
JIEšKAU SAVO. VYRO PETRO 

E'nikio ,kuris prasišalino birželio 4 
d., š. m. palikdamas mane dideliame 
varge su 5 vaikais. Jis yra 5 pėdų 6 
colių aukščio, tamsus plaukai, turi ma
žą ženklą ant kaktos, ir guzą užpa
kalyje galvos; kas tokį žmogų patė- 
mysite, prašome pranešti. Pirmutinis 
gaus atlyginimą. Domicėlė Einikienė 
r Justina Sinikaitė, 661 W. 14 PI.,

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

VYRŲ

Abelnam darbui darbininkų.

ir 
darbininkų po 
42c. į valandų 

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO., 

Wir37th & S. Morgan Sts

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
ci’eam, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įtaisais, 5 ruimai gyvenimui 
ir garadžius. Pardavimo reikalų 
sužinosit ant vietos.

5301 So. Paulina St.

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ Tai
sytojų freight karių; kontraktine ša
pą, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte.
STRJCETS CO.,

W. 48 & So. Morgan Sts.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsi t ant vietos. Ran
dasi Brighton Parke, 

3965 Archer Avė.

BARGENAS, BUNGALOW GREI
TAM PARDAVIMUI

Parduodu savo naują mūrinį bunga- 
low, už specialę kainą šią savaitę. 
Tiktai $500.00 reikia inešti, o likusius 
po $50.00 ant mėnesio, pakol išmokė
si. šitas namas yra Queen Anne iš
vaizdos su 5 kambariais visi ant pir
mų lubų, cimento skiepas, furnasu 
šildomas, budavotas tapestraj ir orien- 
tališkų plytų; aržuolu ir balto ename- 
lo baigtas, prie mokyklų ir krautuvių, 
netoli nuo eleveiterio, gatvekarių ir 
geležkelio tiktai keletas minutų, paei
ti. Atsišaukite greitai, nes Šitas tik
tai speciališkai paskirtas trumpas lai
kas, todėl kas pirmesnis, tai laimes. 
Kreipkitės j Naujienų ofisą. Box 112.

REIKIA
DARBININKŲ į structual 

steel šapų.
Kreipkitės:

2611 S. Halsted St.

REIKIA darbininkų nuolati
niam darbui ir geros išlygos.

Kreipkitės:
1710 S. Peoria St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI mėsos išvažio- 

jimui trokas, beveik naujas, par
duosiu pigiai, nes einu į kitų biz
nį. Tel. Yards 4774. Matyti gali
ma nuo 3 iki 9 vak.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldumynų krautuvė; senas išdirbtas 
biznis, apielinkė apgyventa lietuvių. 
Parduosiu pigiai, nes greit turiu iš
važiuoti Lietuvon.

737 W. 34th St.

PARDAVIMUI VALGYKLA — 
biznis išdirbtas per 10 metų — renda 
pigi, — lysas ilgas ir biznis geras — 
verta dieną ir naktį $2,000 parsiduo
da už $1,000 — iš priežasties apleidi
mo šią šalį. Atsišaukite:

3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixtures, registeris, stiklai ir pianas. 
Puikiausis bargenas ant South Side, 
daro virš $700 į savaitę. Pardavimo 
priežastis, važiuoju senan kraštan. 
Lvsas. Rašykit, arba telefonuokit 
Vincennes 4149, Walter Borden, 7918 
Lafayette ’Ave.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė. Cash biznis. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos, Ran
dasi Brighton Parke.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI vienus iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa
yette Avė. Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosernės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Hals
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius. Viskas įtaisyta pagal 
naujos mados, parduosiu už 

‘ $3,300. 1928 S. Sangomon st.

MERGINŲ 
TARP 16 IR 25 METŲ 

SENUMO, 
LABELIAVIMŲ

BUTELIŲ.
REID MURDOCK & CO. 
CRARK & RIVER STS

PARDAVIMUI CHEVROLET 1921 
metų automobilius 5 pasažierų, ma
žai šeimynai. Nauji tajeriai, visai ma
žai ima gosalino, —. galima važiuoti 
33 mylias su 1 galionu. Kainuoja 
>465, — parduosiu už $235. Didelis 
mrgenas. kam1 reikia gero automobi- 
io ateikite vakarais. 4231 'Kaiman Av.

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, visokių tautų kolonijoj; 
puikioj vietoj. Renda pigi. Biz
nis cash. Kas greit atsišauks, 
parduosiu pigiai. 704 W. 69 St., 
Phone Wentworth 2393.

PARDAVIMUI 2826 EMERALD 
Avė. 2^ aukštų mūrinis 4 šeimynų 
namas, garadžius 2 automobiliams, 
morgičius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, likusius mėnesiniais išmokėji
mais. Turiu parduoti, kadangi vyras 
mirė. Kreipkitės' 2603 S. Halsted St. 
Kaina $6,500.

dą atakuoti Aušros knygyną; 
piktinas jo darbais ne tik vi
suomenė, bet ir jis pats mato
mai biaurisi jais, nes bijo savo 
tikrą parašą padėti.

Aušros Knygynas atdaras 
kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro. Knygos pasis
kaitymui duodama veltui.

D. S. D. Korespondentas.

je, mes galėsime save apginti 
nuo skriaudikų. Jr kaipo kliu- 
bo dramiečiams butų paran
kiausia 174 kp.

Taigi sakau, kurie supranta
te tų reikalų, ateikite į sekamų 
kuopos susirinkimų, kuris 
įvyks septintadienį rūgs. 10 d. 
M. Karlovo name, 3827 Ar
cher avė., 10 vai. rytų. M. Kas.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
jatarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
inkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau

sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA 50 merginų pakavi
mui saldainių (eandy). Nuolati
nis darbas .Turi kalbėt angliš
kai. Metų nuo 18 iki 25. Galiams 
Brothers, 1929 So. Halsted St.

DIDELIS PAAUKAVIMAS

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, . dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
ėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
taurus ir paveikslus. Parduosiu, aut 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit Šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

------------.--------------------------------------------------

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne. Biznis ant kampo, geroj 
vietoj. Kas pirks tas laimės.

3400 So. Herinitage Avė.

ČIA YRA PROGA
Kurie norite piikti namą, arba mai

nyti biznį ant gero 2 pagyvenimų mu
ro namo, geroj vietoj su šios mados 
įtaisymais — skubėkite pas

,A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St. •

BRIGHTON PARK.

“Naujieno- 
nedaug žinučių iš šios 

darbuotės, 
kad čia nieko nc-

Bet tikrenybėje
brightonparkiečiai

Laiškai iš Lietuvos 
Naujieną Ofise.Pastaruoju laiku 

se“ yra 
lietuvių kolonijos 
Tas rodytų, 
veikiama, 
taip nėra; 
veikia.

Tarp vietos lietuvių draugijų 
D. L. K. Keistučio P. ir P. 
Kliubas bene daugiausia bus 
atsižymėjęs savo darbuote. 
Prie šito kliubo yra susikūręs 
Dramos Skyrius, kuris ketina 
plačiai darbuotis. Prie šito sky 
riaus yra susispietęs gana gra
žus menininkų būrelis — ro
dos ar 30 asmenų. Jie visi yra 
nusprendę kiek galint daugiau
sia lavintis vaidinti.

Bražauskas Paul. 
Butavičaitč A. 
Čeponis Juozas 
Garbaliauskas A. 
Gimbutis John 
Gulbinas Alex 
Herman Frank 
Jakubauskas K. 
Juška Juozas

S

TAMOšIUS NORBUTAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 6 d. po 12 v. iš ryto. Ve
lionis išgyveno šioj šalyj 22 me
tų. Priklausė prie keletos lietu
viškų draugysčių ir Karpente- 
rių Unijos. Paliko nuliudime 
moterį Juozapą, sūnų Antaną, 
dukteris: Kazimierą ir Stanisla
vą; Brolį Antaną Amerikoj ir 
vieną brolį Kazimierą ir seserį 
Lietuvoj. Laidotuvės atsibus su- 
batoj rugsėjo 9 d., 8 v. ryto iš 
namu 7001 S. Sangoman Avė. į 
šv. Kryžiaus bažnyčią, iš tenais 
į Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės ir pažįstami malonėkit daly- I 
vauti laidotuvėse. Tegul būna 1 
tau lengva šios šalies žemelė, I 
mano mylimas vyre. Pasilieka
me nuliudime I
Moteris sūnūs dukteris ir brolis ■

Kisilis Matejus 
Kesilius Pran. 
Klikunaitė Uršulė 
Kocinskas Kaz. 
Krastunelis John 
Kulvetz Joseph 2 
Bukauskas Antanas 
Misiūnas Frank 
Mickus Peter 
Oden Alex 
Plonis Tonis 
Poškevičius G. M. 
Radkievicz Joseph 
Reginis Kastantas 
Rimkus Frank 
Stakus Clem. 
Stanionis Frank 
Stralia Jonas 
Strupis Alex 
Tomošiunas S. (Photo) 
Vilis Pran. 
Washkis W. 
Willis A. P. 
Yakubauskas J. 
žadeikis' Juozapas 
žiHis Juozapas

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubų dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuota^ dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

REIKIA MOTERŲ OPERUOTO- 
jų spėka varomų mašinų. Nuolatinis 
darbas, gera alga, švari dirbtuvė.

BEST GARMENT MFG. CO., 
2343 So. Trumbull Avė., 
5 blokai į vakarus nuo 

Kedzie Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, 2 
flatai ir garadžius, nuolat augančioje 
)iznio sekcijoj, Halsted ir 35-ta gat., 
otas 25x125. Kaina $26,000, cash 

$10,000.
W. K. YOUNG & BROS, LANG 

1300 E. 63rd St.
Tel. Hyde Park 0222

BIZNIERIAI NESNAUSKIT! PAR
DAVIMUI PIGIAUSIAS NA

MAS ANT HALSTED ST.
2 lubų aukščio mūrinis namas, —• 

Storas su kambariais ir du flatai po 
4 kambarius ant antrų lubų. Kaina 
$11,800.

Namo savininkas priverstas par
duoti greitu laiku.

M. J. KIRAS REAL ESTATE, 
Improvement Co.,

3335 S. Halsted St. Yards 6894

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 PAGY- 
venimų ir štoras namas. Namas ge
rame stovyje, rendos neša $85.00 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant kokio biznio arba fanuos. 2-as 
medinis 4 pagyvenimų 2 po 4 ir 2 
po 2 ruimus ir garadžius 2 karams. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu. Na
mai randasi Bridgepoilo apielinkėj.

S. M.
3122 So. Halsted St., 

Ist fl. front
Savininką galima matyti iki 9 vai. 

ryte ir po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI MEDINIS NAME- 
lis 2 pagyvenimų po 5 kambarius, ga
sas, maudynės, gražiai ištaisytas, 
Brighton Parke, prie 38 ir Francisco 
Avė. Kaina $3,700, įmokėti reikia 
$500.00. Atsišaukit: Ideal Real Estate 
Co., 3214 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių apgyventoj kolonijoj. Prieža
stis pardavimo savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą.

Atsišaukite:
4634 So. Paulina St.

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisymais, karpen- 
terystei, taipgi esame specialistai ant 
budavojimo naujų garadžių už priei
namą kainą. Atsišaukite:

JOHN KORECKY ,IR MOST 
1426 S. Kaminsky Avė., Chicago, 111.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI pusė krautuvės 

(štoro). Gera vieta kriau- N/ • •
C1U1.

Atsišaukite:
8053 S. Halsted St.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
ši n a, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bld^.. 25 N. Dearborn St.

REIKIA teisingo vyro, mokan 
čio dirbti bučerneją, tokis, kuris 
galėtų įnešti į biznį $500, alga 
$25 į savaitę ir pusė pelno iš biz
nio. Klauskit Tel. Lafayette 6420

NEPAPRASTA PROGA DEL LIE- 
tuvių, kurie biskį moka kalbėti lenkiš
kai. Parsiduoda grosemė ir bučernė 
lietuvių-lenkų apygardoj ir biskį ki
tokių tautų maišytų kaiminystei. Pa
siskubinkite.

1846 W. 46th St.
Phone Lafayette 6372

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne apgyventoj kolonijoje, biznis 
“cash”, 4 ru’mai užpakaly dėl gyve
nimo, rendos tik $35.00. Biznį atiduo
siu už $1,250. Kadangi esu viena mo
teris, pertai negaliu to biznio laikyti. 
Kas pirmas tas laimės.

4537 So. Paulina St.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavas 

mūrinis namas. Dabar yra Hardware 
štoras, užpakalyj štoro 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi mūrinis garadžius 
4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma
šinas; elektra, maudynės, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučernės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 
mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksinė proga; 
priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, 
naudos.

PARDAVIMUI PIGIAI FRAME 
namas, dv’eju augštų, su 4 kambarių 
nameliu užpakaly. Įplaukų mėnesiui 
$30.00, netoli lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Savininkas tame pačiame na
me.

1979 Canalport Avė.
Phone Canal 2476

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

tas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 

Phone I.afayette 5107

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbe po meat markets; 
turi kalbėti tris kalbas: lietuvių, 
anglų ir lenkų. Atsišaukit tuoj. 
J. Markus, 828 W 31st St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoi, vienas saliunas ant 
keturių kamnų ir visokių tautų apgy
vento!, bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuo jaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinis klęsos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.
 

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

REIKALINGAS duonos išve
žioto jis, kuris moka važiuoti tro- 
ku. Atsišaukite greit, nes mums 
reikalingas tuoj. 5543 S. Nagle 
Avė. Tel. Republic 1805.

PARDAVIMUI trumpame lai
ke restauracija — parduosiu pi
giai.

1745 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
garadžius talpinantis 60 automobilių, 
galima pirkti su bizniu arba viena 
bildingą, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo. Atsišaukit greit pas sa
vininką.

REIKIA DARBININKU

REIKIA 1-ma rankio dųnoke- 
pio, turi mokėti kepti juodų ir 
baltų duonų. Atsišaukite tuo- 
jaus, 8651 Baltimore Avė. Tel. 
So. Chicago 1194. >

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per 40 
metų ,svetainė dėl šokių ir mi
tingų. Atsišaukite:

1900 So. Union Av.

MOTERŲ
REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 

moterų mokintis telegrafystės — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, 
$140 į mėnesį, kuomet išmoksi. Kreip
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. 
Hogan, 3400 So. Michigan Avė. Tel. 
Victory 3070.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų popierų so’rtavimui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA duonkepio, kad galė
tų kepti keksus ir baltų duonų.

Atsišaukit į
Naujienų ofisų, 

No. 114.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė geriausia ir gražiausia vieta, 
visokių tautų apgyventą, biznis daro
mas caąh; apyvartos daroma į savai
tę $600. Renda $50.00. Smagus 7 rui
mai dėl gyvenimo. Parduosiu cash ar
ba ant išmokėiimo, arba nartnerį pri
imsiu; turiu du bizniu. Kreipkitės: 

1217 W. 31st St.

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

u i m w n .a»-- ' • •»

PARDAVIMUI medinis namas 
gasas ir visas įtaisymas 3 pag. 
po 2 familijas po 4 kamb. Par
duosiu už teisingų pasiūlymų 909 
W. 20th St., savininkas, atsišau
kite 1426 S. Kaminsky Avė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandų.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau namus ant farmu, lotus 
ant namu. Turiu daug Visokiu namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mal- 
nvti ant bučemes arba b<1e kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atnešk’t Pns mane, tuoi bus parduoti j

geroj vietoj, tirštai visokių tau- pvbn. išmainyti i trumpą laiką, vra 
'H'RŲniisis pasirinkimas nas mane. Du
ris atdaras nnn 9 v. iki 9 v. vakarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

PARDAVIMUI saliunas labai

tų apgyventa. Biznis gerai ei 
na.

5301 S. Halsted St

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$20 00 .......................................... $25.00

Vyrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisymo pirmos klesos dirb
tuvėje. Nevartojame juodosios len
tos — mokiname vienuodu budu, tei
singai. Ateikite ir persitikrinkite. 
UNIVERSAL AUTO SERVICE CO.,

2526 Lincoln Avė.


