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Franci ja pasiliks 
Vokietijoje

Vokietija einanti prie 
diktatūros

Gubernatorių konferenci
ja dėl anglių

83 žuvo ant submarinos
Francuzai pasiliks Ruhr 

distrikte
Apleis Ruhr tik Vokietijai pil

nai užmokėjus kontribuciją. 
Francuzai atmeta ir kitus 
Anglijos pasiūlymus.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Francijos valdžia savo atsaky
me į paskiausią Anglijos kon
tribucijos notą pareiškia, kad 
Francija atsisako pasitraukti 
iš Ruhr distrikto ir pasiliks 
ten iki Vokietija nebus pilnai 
išmokėjusi kontribucijos. Fran
cija taipjau griežtai atmetė 
sumanymą paskirti internacio
nalinę komisiją nustatymui 
Vokietijos nuojiegujno mokė
ti kontribuciją. >.

Atsakymas, kurio turinį pa
skelbė užsienio reikalą minis
terija tikrina, kad Frandijos 
okupacija Rulir distrikto yra 
pilnai legalė. Francija tik 
tada sutiks svarstyti kaip pa
lengvinti Vokietijai mokėjimą 
kontribucijos, kada Vokietija 

bus paliovusi pasyvį priešini
mąsi. Kartu Francija betgi iš
reiškia sutikimą Jtęį»t|i ir to
liau pasitarimus su Anglija.

Iš atsakymo yra aišku, kad 
Franc/ijos nusistatymas nėra 
nė kiek persimainęs.

Francijai nepatinka ir Ang
lijos pasisiūlymas panaikinti 
visas skolas, jei Francija ir 
Vokietija užmokės Anglijos 
skolą Jungt. Valstijoms. Poin- 
care savo atsakyme sako, kad 

.^apie skolas galima bus tik ta-

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

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

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

da svarstyti, kada jau bus 
gauta kontribucija, nes kon
tribucija turi pirmenybę prieš 
skolas. Francija gi savo skolą 
negalės atmokėti Anglijai ir 
kitoms šalims iki ji nebus pil
nai atsisteigusi ir negalės at
remti Vokietijos kompeticiją.

“Beabejo, Anglijos intere
suose yra, kad Vokietija atsi
gautų”, sako Poicare atsaky
mas. “Bet tiktai negali būti 
jos interesuose Francijos sn- 
silpninimas.”

Užimti gi Ruhr Francija 
buvusi priversta delei Vokieti
jos tyčiomis puldimo savo pi
nigą ir silpninimo Vokietijos 
finansų, kad tuo išsigelbėjus 
nuo mokėjimo kontribucijos. 
Francija gi nesutinka nė vie
nu centimu sumažinti reikar 
laujamą iš Vokietijos kontri
buciją.

Anglija yra susivylusi 
Francijos atsakymu

LONDONAS, rugp. 22. — 
Nesant premjero Baldwin, 
Curzono ir kitų ministerių, 
jokioi oficialinio paaiškinimo 
apie Francijos atsakymą Ang
lijai nėra duota. Bet oficiali- 
niuose rateliuose jaučiamas 
yra delei to atsakymo didelis 
susįivyiimaš. Paskiausiais atsa
kymas savo sąlygomis niekuo 
nesiskiria nuo pirmesnių Fran
cijos notų, tik jis yra parašy
tas taikioj, draugingoj kalboj. 
Niekurie betgi, nors ir apgai

laudami argumentuojantį ir 
nenuolaidą toną atsakymo, sa
ko, kad jame yra niekurių pa
tenkinančių dalykų ir jis pa
liekąs duris atdaras tolimes
niems svarstymam/* ponauja 
kontribucijos klausimi).

Labiausia apgailaujama 
Francijos atmetimo interna
cionalinės komisijos nustaty- 
ini/i Vokietijos nuoljfiegumo 
mokėti kontribuciją ir Fran
cijos siūlymas, kad tuo daly
ku rūpintųsi kontribucijos ko
misija, kuri dabartiniu savo 
sąstatu yra grynai franeuzų- 
belgų organizacija.

Anglijos kabinetas nuodug
niai apsvarstysiąs atsakymą ir 
valdžia dėsianti pastangų kaip 
nors susitaikinti, kad Angli
ja ir toliau galėtų kooperuo
ti su Francija rišime šių ir ki
tą Europos klausimų.

šerifą areštavo už nuplakimą 
darbininko.

AMARILLO, Tex., rugp. ?1. 
— Šerifas Leo. Whitaker ta
po areštuotas už dalyvavimą 
nuplakime darbininko McDo
nald, kurį goveda buvo pastvė- 
rusi, išvežusi į laukus ir skau
džiai jį nuplakusi. Toj gove- 
dpj dalyvavo ir šerifas.
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Vokietija einanti prie 
diktatūros

Monarchistai ir komunistai ir
gi rengiasi prie savo dikta
tūros įvedimo.

BERLINAS, rugp. 22. — 
Vokietija skubiai’ žengia prie 
diktatūros. Valdžia pirmą kar
tą netik suprato,, kad reikia 
stvertis diktatorinių priemo
nių, bet ir sutinka tai pada
ryti.

Kita priežastis stverimosli 
diktatūros yra tame, kad ir 
monarchistai rengiasi paskelb
ti diktatūrą, kada gims visiš
kas finansinis ir ekonominis 
chaosas. Komunistai irgi tikisi 
pagelba civilinio karo įvesti 
savo diktatūrą už kokių trijų 
mėnesių.

Vokietijos pinigams nepa
liaujant pulti, valdžia griebė
si kraštutinių priemonių, ir 
pareikalavo iš stambiųjų fab
rikantų, kurie savo pinigus lai
ko doleriais ar sterlingų sva
rais, tuojaus pristatyti $125,- 
000,000. Jeigu fakrikantai ne
sutiks geruoju padaryti, tai 
gal bus prieita prie konfiska
vimo.
Rusijos auksas komunistams.

I

Komunistai vakar labai ap
sidžiaugė gavę iš Rusijos $125,- 
000 auksu tęsimui komunistų 
agitacijos ir palaikymui sovie
tų, kurie buvo susidarę laike 
keletą dienų atgal buvusio ge
neralinio streiko. Komunistai 
slapta rengiasi prie nuvertimo 
valdžios ir paskelbimo savo 
diktatūros. Jie tikisi ją įvesti 
žlugus Stresemanno^ valdžiai. 
O jie tikisi, kad ta valdžia 
žlugs, nes jai nepasiseksią su
valdyti fabrikantus ir išgauti 
iš jų svetimų šalių valiutos.

Šaukia gubernatorių 
konferenciją

Pasitarti ąple antracito ang
lių padėtį ir kaip apsirūpin
ti anglimis laike streiko.

WA6HINGTON, rugpiučię 
22. •— Gubernatoriai svarbes
nių kietuosius anglis vartojan
čių vailstijų šiandie federali
nės anglių komisijos liko pa
šaukti konferencijom ■<, kuri 
įvyks rugp. 28 d.. New Yorke. 
Konferencija svarstys apie an
glių padėtį ir kokių priemonių 
griebtis aprūpinimui' žmonių 
anglimis, jei kiltų antracito 
angliakasių streikas.

Tarpvalstijinė prekybos ko
misija ir svarbiausieji geležin
keliai, kurie eina per antracito 
laukus, taipjau dalyvaus 
konferencijoje. Anglių komi
sija gi įteikė konferencijai pie
ną aprūpinti žmones anglimis.

Valdžios apskaitymu, prie 
kasyklų yra tiek antracito ang
lių, kad jų galės užtekti, prie 
normalinio suvartojimo, ke
turiems mėnesiams. Kur tik 
galima bus stengiamus! varto
ti minkštuosius anglis.

Jieško kaltininko.
Anglių komisija šiandie ruo

šia raportą prezidentui Coo- 
lidge, kuriame bus pažymėta, 
kuri, komisijos nuomone, pu
sė yra kalta už nutraukimą 
derybų tarp antracito kasyklų 
savininkų ir angliakasių ir 
kokių priemonių valdžia turė
tų griebtis iškįlus rugsėjo 1 d. 
angliakasių streikui.

WASHINGTON, rugp. 22.— 
Du aviatoriai užsimušė Pan- 
sacola laukuose nukritus aero
planui. ; '

Gompersas vėl pasmerkė 
injunctionus

..  o.

Pataria siuvėjams organizuo
tis, nepaisant visokių injunc- 
tionų. i

•CHICAGO.— Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Samuel Gompcrs savo kalboj 
Ashland Aądįtoriume, kurios 
klausėsi virš 3,000 siuvėjų, 
vėl aštriai pasmerkė federali
nio teisėjo, Carpenter išduotąjį 
injunetioną kaipo laužantį kon
stitucines žmonių teises.

Tiek pat aštriai jis pasmer
kė tą injunetioną keletą die
nų atgal kitoj savo prakalboj.

“Aš nesu nebojąs žmogus,” 
sakė Gompersas. “Aš tikiu į 
pildymą mano šalies įstatymų, 
bet aš pasmerkiu elgesį teisė
jų, kurie išdavinėja injunctio
nus, kurie yra niekas kitas, 
kaip mihdžiojiimias darbininkų 
konstitucinių teisių”.

Gompersas patarė visiems 
darbininkams IMJtchell Bros, 
firmos, kuri išgavo injunetio- 
ną, draudžiantį organizuoti 
tos kompanijos darbininkus, 

tuojaus prisidėti prie unijos.
Ragindamas tos firmos dar

bininkus organizuotis yra lau
žymas injunetiono ir todėl 
Gompersas tuo savo ragini
mu atvirai sulaužė injunktio- 
ną.

/Susini nik faną surengė Intert- 
načionai Ladies Garment Wor- 
kers unija, prieš kurią ir yra 
išduotas injunetipnas.

Atšaukė ilgą streiką
CHICAGO. — Amerikos Dar

bo Federacijos geležinkeliečių 
skyriaus pildamoji taryba ofi- 
cialiniai atšaukė streiką Ni
ekei Plate sistemos geležinke
lių dirbtuvių darbininkų strei
ką, kuris tęsėsi daugiau kaip 
metus laiko — nuo birželio 1 
d. pereitą metų. Tas atšauki
mas paliečia kelis geležinke
lius.

Streiką atšaukta be strei- 
kierių balsavimo, kadangi 
streikieriai yra išsiblaškę ir 
dirba visai kitose dirbtuvėse.

Ispanai nuveikia maurus
4 L L J. —

MFJJLLA,^ rugp. 22. — Is
panai prisimušė prie Tfifanrin 
miesto ir išgelbėjo ten uždary
tą garnizoną. Miestą laikė ap
supę maurai ir ispanai priėjo 
prie jb tik po labai Smarkaus 
mūšio, ir tai tik gavus dideles 
pagelbos iš Ispanijos.

Ispanai, kad užvaduoti už
muštuosius ir , sužeistuosius 
kaifeivius, Išsodino Morakko- 
j e dar 5,000 kareiviu

£echo Slovakijos angliakasiai 
streikuoja.

PRAGA, rugp. 21. —• Visos 
Cecho Slovakijos anglių ka
syklos užsidarė Sustreikavus 
vtakar angliakasiam^. Anglia
kasiai reikalauja algos pakėli
mo.

PINIGU KURSAS
—. ■

Vakar, rugpiučio 22 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip?

Anglijos 1 sv. sterlingų........$4.55
Austrijos 100,060 kronų ........ $1.45
Belgijos 100 frankų ............ $4.45
Danijos 100 markių ............ $18.65

Finų 100 markių .......„........... $2.78
Francijos 100 frankų ........  $5.63
Italijos 100 lirų ..................... $4.30

Lietuvos 100 Titų $10.00
Lenkų 100,000 markių ..................40c
Norvegijos 100 kronų .... |16.37
Olandų 100 kronų . ...... $39.33
šveicarų 100 kronų ............ $18.10
Švedijos 100 kronų ............ $26.60
Vokietijos mQQ0>Q0A markių .m ŽOc

Iš Shane rubsiuviy streiko
šiandie bus svarbus streikie- 

susirinkimas. Tariasi griež
čiau kovoti su streiklaužiais

CHICAGO. — C. B. Shane 
and Co., 325 W. Madisori St., 
rubsiuviai streikuoja jau sep
tintą savaitę. Per tą ilgą strei
ko laiką darbininkai gerai pa
simokino apie gynimą savo 
klesinių reikalų ir svarbą or
ganizavimosi, ko jie gal nebū
tų pasiekę ramiu laiku. Jie vi
si laikosi didelės vienybės ir 
visai nėra pavargę nuo ilgo 
streiko. Visi iki vienam strei
kieriai tiki, kad streikas baig
sis jų laimėjimu, nes kitokios 
išeities kompanijai nėra, kaip 
pripažinti uniją.

Bet jeigu kompanija manys 
ir toliau laikytis, tai delei to 
streikieriai visai nesisieloja. 
Jie žiną, kad taip ilgai biznio 
varyti negalima, apsistačius 
policija ir mušeikomis, ku
riems reikia gerai apmokėti.

Streikieriai sako, kad jiems 
visai nėra prasmės grįšti į 
Shane kompaniją dirbti, nes 
jeigu jie butų norėję, tai jau 
senai butų gavę darbus kitose 
dirbtuvėse, kadangi dabar rub 
siuvių visur trūksta ir kompa
nijos pačios ateina maldauti 
streikierių eiti dirbti pas jas. 
Bet streikieriai kovoja ne tik 
už save, bet ir už. visus rub- 
siuvius, kad visiems butų ge
rai. Todėl jie ir tęsia streiką, 
ir tęs jį iki kompanija sutiks 
pripažinti rubsiuvių uniją ir 
pagerinti darbo sąlygas. Jei 
streikieriai tada ir negrįš tai 
kompanijai dirbti, tai kiti rub
siuviai ras* geresnes sau sąly
gas. /

Streikieriai tariasi nuo da
bar pradėti dar griežčiau ko
voti su kompanija ir streik
laužiais. Komjpanija yra sa
vo dirbtuvę apstačiusi po Įleis
tais ir samdytais mušeikomis, 
bet ir tai streiklaužiai ir bose
liai yra labai nusigandę. Pa
matę einant gatve streikierių 
net drebėti pradedą. Tečiaus 
streikieriai prie dirbtuvės vi
sai ir neiną, sako, tegul patys 
streiklaužiai skaito injunetio- 
ną.

Kad butą visiems smagiau, 
streikuoti, vakarykščiame su
sirinkime streikieriai nutarė 
pasidalinti poromis, čia žino
ma, teko kuriai jaunai mergai
tei ir senis, ir jaunam vaiki
nui sena moteris, bet visi pasi
dalinę, linkfemaį juokaudami 
išėjo savo pareigas eiti.

Tarp streikierių yra didelis 
draugiškumas ir sutikimas. 
Kartais tenka streikieriui ar 
streikierei ir kalėj iman pa
kliūti, bet jie delei to nenusi
mena, tik isusirfnklimuose pa
pasakoja daug juokų apie tai, 
ką jie ar jos matė kalėjime 
ir kaip lietuviškiems bose
liams kinkos drebėjo pama
čius streikierių. .

šiandie vakare bus svarbus 
visų streikierių susirinkimas, 
kuriame privalo dalyvauti ir 
tie streikierių, kurie liko iš
siųsti į darbą. Susirinkimas 
bus laikomas unijos svetainė
je, 409 So. Halsted St., kaip 
5:30 valandą vakare.

-1 Toks kaip kriaučius.
—....... ....  ,

522,919 ateivių atvažiavo, 
81,450 išvažiavo.

WASH'ENGTON, rugp. 21.— 
Darbo departamentas paskel
bė, kad pereitais fiskaliniais 
metais, užsibaigusiais birželio 
30 d., atvyko į šią šalį 522,919 
immigrantų. Tuo pačiu laiku 
apleido Ameriką 81,450 atei
vį .... ... _______

_ -0437
——  ............ —

1,212,000 bedarbių 
Anglijoje

LONDONAS, rugp. 22. — 
Bedarbė Anglijoje veji didėja, 
'Pereitą savaitę skaičius be
darbių paaugo 20,000, taip 
kad dabar bedarbių visoje Ang
lijoje yra 1,212,000.

Keturi rabinai areštuoti
Jie peržengė prohibicijos įsta: 

tymus.

SAN FRANCISCO, rugp. 22 
Keturi rabinai vakar liko areš
tuoti už peržengimą fcderali- 
nių prohibicijos įstatymų. Jie 
padarė klaidą ir pardavė vyno 
prohibicijos agentams.

83 žuvo ant submarinos
TOKIO, rugp. 22. — 83 Ja

ponijos jurininkai žuvo pa
skendus šiandie ties Avaži sala 
laike bandymą didelei subma- 
rinai. Tik 5 žmonės išsigelbė
jo. Narai dar neįstengė sub- 
mariną surasti.

Svarsto Turkijos sutartį
KONSTANTINOPOLIS, rug. 

22.— Turkijos seimas Ango- 
roje pradėjo svarstyti Lausan- 
noje padarytą taikos sutartį 
tarp talkininkų ir Turkijos ir 
nors dar nežinia kada tie de
batai! užsibaigs, vienok nėra 
abejonės, kad sutartis bus ra
tifikuota. \ 

šalnos palei Kanados rubežių.
■ 1 I

WASHINGTON, rugp. 22.— 
Pereitą naktį buvo šalnų pa
lei Kanados rubežių, Michigan 
ir Minnesotos valstijose. Šią
nakt pranašaujama šalną šiau
rinėj Naujojoj Anglijoj.

BENTON HARiBOR, Ind., 
rugp. 22. — John Garrett, 74 
m., liko nušautas savo duk
ters vyro, po to kaip jis nu
šovė savo dukterį Mrs. Henry 
Rector.

WASHINGTON, rugp. 22.- 
Prezidentas Coolidge su savo 
žmona vakar persikėlė į Bal
tąjį Namą gyventi.

r' j '

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar užėjo didelė stoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimų Lietuvos bankai ima 60 nuo
šimčių ir daugiau; tą taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar gali daugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten taip sunku pasiskolin
ti.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, kaipo viena 
iš didžiausių pinigų siuntimų jstaigų, jums ge
riausia patarnaus pinigų siuntime ir išmokėji
me Lietuvoje.
Siųskite per Naujienas pinigus Lietuvon — to 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 

, bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L

No. 199
M—agaįaHBSi' iimSii.. ■■■

Guba užmokėjo skolą
Yra pirmoji šalis, kuri užmo

kėjo karo skolą Amerikai.

WASHINGTON, rugp. 22.— 
Cuba yra pirmutine šalis, ku
ri pilnai užmokėjo savo karo 
skolą Jungt. Valstijoms. Ji 
laike'karo pasiskolino $10,000,- 
000 ir vakar ir šiandie atmo
kėjo skolą pilnumoje.

STREIKAS Už PRIPAŽINIMĄ 
UNIJOS.

NEW YORK, rugp. 22. — 
Paskelbta 2,000 šhafrokų (ba- 
throbe) darbininkų streikas 
už pripažinimą unijos, įvedi
mą 44 vai. darbo savaitės, pa
kėlimą algos ir už švaresnes 
dirbtuves.

Keli tūkstančiai milo pan- 
taplių ir skalbinių darbininkų 
nutarė pareikalauti algų pakė
limo ir jei reikalavimas nebus 
išpildytas, sustreikuoti spalio 

1 d. 1

Pranašauja ankstyvą žiemą.

WAUKEGAN, III., rugp. 22.
Medžioklių prižiūrėtojas 

Kern pranašauja šiemet anks
tyvą žiemą, o tai delei to, kad 
paukščiai jau skrenda tį pie
tus. Jis nepamenąs, kad paukš
čiai butų taip anksti skridę. 
Laukinė antis teal skrenda 
paskutinė iš ančių, o teal jau 
dabar keliasi į pietus. Jis dar 
negirdėjęs, kad teal skristų į 
pietus rugpiučio mėnesy.

Nelaimė susidūrus tavo- 
riniam traukiniui

Susidūrus Chicago ir North- 
western tavoriniam trauki
niam netoli Nelson, Ilk, John 
Ha^es, konduktorius, tapo ant 
vietos užmuštas,t o W. Byer, 
fireinanas, pavojingai sužeis
tas.

ŠIANDIE —y giedra; biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:05 valandą, lei
džiasi 7:40 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 3:12 valandą nakty.
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Mokslas suprantamai išdislytas
Sekant prof. J. Arthur Thomsonu
Rašo DR. A. J. KARALIUS

(Tjrtny«J

žvaigždžių evoliucija.

Paskutiniu laiku astrono
mai skelbia, kad žvaigždė Bei
to legeux 300 kartų didesnė už 
saulę, o tokių žvaigždžių, rasi, 
butų galima milionus surasti.

Spektroskopas jau aiškiai Į- 
rodė, kad žvaigždės padarytos 
iš tos pačios medžiagos kaip 
mūsiškė saulė. Medžiaga vi
sur ta pati: saulė, planetos, 
žvaigždes, kometos, meteorai, 
mėnuliai ir kt dangaus kūnai 
iš tos pačios medžiagos pada
ryti.

Astronomai ištyrė ketvirta
dalio miliono žvaigždžių Švie
sų ir žvaigždes padalino į virš 
dešimties klasių. Aplamai 
imant, turime raudonų, gelto
nų ir baltų žvaigždžių. Bau- 
donos balčiausios, baltos—kar- 
ščiatįsios. Baltosios žvaigždės
bene bus jauniausios; jos sęs- 
ta, pageltonuoja, paskui parau
donuoja, ant galo mes jų visai 
nematome. (Bet paskutinių 
laikų tyrinėjimai įrodė dvejo
pų žvaigždžių, kurių vienos 
jauniausios, kitos seniausios. 
Ką-tik pasidariusi žvaigžde ne
labai karšta. Vėliaus ji trau
kiasi ir eina karštyn, Ir prade
da geltonuoti. Paskui ji vis 
traukosi į krūvą ir traukiasi 
ir vis eina karštyn pakol iš
bąlą. čia krūvon besi trauki
mu s neapsistoja, bet karštis 
pradeda mažintls. Žvaigždė 
aušta, mąžta ir maino savo 
spalvas. Ji aušta, pagebonuo- 
ja ir ant galo paraudonuoji. 
Bet tada jau ji tirštesnė ir 
d aig mažesnė. Užtat ir kal
bama apie dvejopas raudonas 

milžinus ir nykštn-

Rus-

teorija.
vadiname 
tai ne kas die-

Savo

kus. Tai yra astronomo 
seifo tco>;jb.x

Nebultj
•Nebūtomis 

rųšies debesis;
na matomi debesiai, bet mil
žiniško dydžio bedesiai toli 
toli tarpe žvaigždžių ir kitų 
dangaus kūnų. Astronomai 
surado daugybę nebulų ir kas 
metai dar daugiau jų suran
dama. Nebūtas galima nufo- 
togrofuoti. Astronomijos kny
gose galite rasti, daug tokių 
fotografijų. Nebulos tai savo 
rųšies dujų, tai sudujinta me
džiaga iš kurios laikui bėgant 
pasidaro žvaigždes ir visa vi
sata. Astronomai jau gali 
matyti senesniųjų ir jaunes
nių nebulų, net gali nusakyti 
jų dydį, tirštumų, sudėtį ir 
tt. Tai dalykai, kuriais susi
domėti mes čia vietos neturi
me, bet tai mums ir nelabai 
svarbu. Mums svarbu štai 
kas: iš tų nebulų pasidarė vi
satos kietesni kūnai, jų tarpe 
ir mūsiškė žemė. Žinoma, tai 
teorija, bet mokslininkų užgir- 
ta teorija.
saik yt i: M i Ižin iškas 
nebula skraido kur nors 
dausų, skraido ir sukasi, 
niojasi į kamuolį, aušta ir 
na tirštyn; laikui bėgant
aušta ir išvirsta saule-žvaigž- 
de. Toji saulė-žvaigždė vėl 
skrieja, sukasi ir toliaus auš
ta; atitrūksta nuo jos tirštes
nis medžiagos šmotas, kuris 
skrieja apie savo saule ir auš-

ta: laikui bėgant suaugta Ir iš
virsta planetas )mėrn$iu. ši
tokiu budu atsirado ir išslru- 
tolojo visos žvaigždės-saulės, 
planetos ir kt. dangaus kūnai. 
Kartais dangaus kūnai susi
tinka susikulia Ir vėl Į nebu- 
las pavirsta; paskui vėl tos 
nebulos skrieja, sukasi j ka
muolius vyniojasi, aušta ir vėl 
iš jų koki nors dangaus kūnai 
pasidaro. Visatoje dangaus 

kūnai gimstą ir miršta.
Tokia teorija. Ar ji teisin

ga? Jei neteisinga, tai kas tu
ri geresnę teoriją? Ir kodėl 
taip, kaip įsakome, negalėtų 
būti? Mes norime kokiu nors 
budu išsiaiškinti sau klausi
mą: iš kur Ir kaip atsirado že
mė ir kiti dangaus kūnai. 
Lengvu pasakyti: Dievas su
tvėrė, bet tat ir-gl nieką ne
pasako. Mes norėtume žinoti 
kaip, kada, iš ko “sutvėrė”. 
Pagaliaug mokslas vaduojasi 
tiktai faktais arba faktais pa
remtomis hipotezėmis. Jei 
viską 'Dievas sutvėrė, tai ne
reikia jokio mokslo. Mes-gi 
kalbame apie mokslą. Tai-gi 
kol nėra geresnės teorijos, tu
rime nebulų teoriją skaityti 
teisinga.

vtuca«0’xu- .. . . . . .

Borden ve
žiko.

ATGAIVINANTIS MIEGOJIMAS

i ra pageidaujama dora
na. Stiklas Borden’s “Se

leeted” Pieno bisk j apšil
dyto prieš einant gulti 

yra rekomenduojamas
kaipo pagelbininkas nor

malio ir poilsį teikiančio
miego

Pirkit Svies
ta ir Kiau
suiius nuo

F-0

BORDENS 
m Indutis Co, of- Illinois 

Fmnklin 3110

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

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

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

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

n.tJtviruiuienii5, nugp. &o,

Tel. Blvd. 8188
M. W‘oltkew!ch 

BAN1S
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterim* 
gimdymo klek- 
viename a tai siti- 

^kime. Teikiu y- 
Apatišką prižiuiė- 

jimą. Duodu pa
tarnauju p r i f 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 SontB 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

. Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 
5 vai. po niet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

iki

Te^, Boulevard 0537.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

f

NOREBAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS

J>S. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam [jnigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Galime kitaip pa- 
dauesys 

už 
vy- 
ei- 
at-

Savaitiniai išplaukimai | 
LIETUVĄ 

New York-Bremen 
Su nauju gražiu laivu 

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

North German Lloyd 
100 No. La Salio St., 

Chicago, III.

• White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Majestic Sept. 1; Sept. 22; Oct. 13 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Sept. 8; Sept. 29; Oct. 20 
Honieric .... Sept. 15; Oct. 6
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plyniouth-Cherbourg-Hamburg 
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Finland Sept. 13; Mongolia Sept. 20 
Minnekahda .... (3rd class) Sept. 27 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland..................  Sept. 5; Oct. 3
Eeeland . Sept. 12; Lapland Sept. 19

N. Y. — Danzig via Antwerp
Cothland (3rd class) Sept. 26; Nov. 13

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State SK Chicago, III.

■

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI GI

MINES I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
Leisk musų raštinei Kaune 

pagelbėti J tisų giminėms išgau
ti pasportus ir vizas ir tinkamai 
juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, tu
rintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės yra geros ke
lionei ant AQUITANIA, BE- 
RENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp 
Lietuvos ir Amerikos.

Del smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje.
Cunard Line 

140 N. Dearbom 
Street 
Chicago, III.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Tik įpilkite užtektinai Rinso sumaišymo į jūsų boilerį, 
kad gavus tiek putų, kiek jums reikia^

Del Sutinimo, taipgi-
Šis naujos rųšies muilas yra geriausias

“Aš atradau šį naujos rųšies muilą tikrai 
stebėtinu dėl mirkymo. Bet aš mėgčiau ir šu
tinti su juo, ir kas-žin, kaip jis tiktų tam?”

Ne abejokite nė minutės! , Rinso yra puikus 
sutinimui. Tik įdėk užtektinai, išmaišyto Rin
so, kokį tik nori stiprumą, žinoma, jums nerei-\ 
kia tiek, kiek mirkant.

Nežiūrint, kad Rinso yra naujos rųšies mui
las, jums nėra reikalo permainyti jūsų skalbi
mo įpročių vartojant jį. Jis pritaikomas viso
kiais budais — ar tai jus mirkote, šulinat, ar 
vartojat skalbiamąją mašiną.

Vartok Rinso ten, kur vartoji kietąjį muilą. 
Jis daug pagreitins, daug palengvins dėl jūsų

* abejų, jūsų rankų ir drabužių.
Rinso yra išdirbamas per Lux išdirbėjus — 

didžiausius muilo išdirbėjus pasaulyje. Jis yra 
dviejų mierų — reguliarė ir didelis naujas pa
kas. Gauk Rinso šiandien — jūsų grosernėj ar 
departamentinėje krautuvėje.

Lever Bros. Co.» Cambridge, Mąss.

Rinso padaro visokias skalbimo metodas leng
vesnėmis ir geresnėmis — dėl Sutinimo, dėl 
mirkymo ir dėl skalbiamų mašinų.

Nuolat-Kas nedėlia 
ččdykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumų juodai die
nai.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų-įstaiga bankiniems reikalams at
likti.

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa
skolą užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmų morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite.

- Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas ,

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
4

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacientams, kad a* * 
sugrįžtu Chlcagon RugpiuČio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo ( 

♦
praktika, kaip ir pirmiau.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmįngai gydau naprapatl- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vytų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

...... ...'I'..--." ■ ' . —

p.m.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
(ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St Chicago, m

4

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
78 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Ądvokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plivnbing, He&ting

Kaipo lietuvi*, lietuviam* rlaadne 
patarnauja kuogeriauaiaL

M. Yuška,
8228 W. 88tfc SU Chieaga. III.

LIEPOS 
DRABUZiy 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..............   $25.0f
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.56 n 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fcr 
$27.50. Dabar ........................... $18.58
Palm Beach ir Mohair 2 Šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ K 
augščiau.

S. GORDON r
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalsteJ Str 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vA 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 valc.n 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pietį
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę, 

ketvirtadieniais.

į socialistinę ateitį jie žada ei
ti ne revoliucijos, bet evoliu
cijos keliu. Anglai išviso yra 
labai praktingi žmonės, mėgs
tą viską daryti atsargiai, de
šimts kartų pasvarsčius, veng
dami laužyti visuomenėj tai, 
kas duodasi perdaryti ir nau
jai pritaikinti.

Bušų bolševikų netikę ban
dymai tik padidino anglų at
sargumą ir jų palinkimą į re
formas, nepalankumą revoliu
cijai. Todcl Darbo Partija, kai 
jai tektų paimti į savo rankas 
valdžios vairas,, nežada įgrieb- 
tis ūmių ir pavojingų bandy
mų. Kitose savo rezoliucijose 
Darbo Partijos kongresas aiš
kiai pasisakė, kad socializmo 
tvarka tuomet tegalėsianti įsi
tvirtinti pasauly, kai ji bus ga
lima įkurti plačiu, tarptauti
niu mastu, įkurti bent didžio
se, pramoningose pasaulio val
stybėse. Iš to einant, Anglų 
darbininkai nesiskubins patys 
vieni vesti pas save socializmo. 
Jie ims valdžią į savo rankas 
savo krašte, jie valdžioj tvir- 
tinsis ir mokinsis, ruoš visą 
tikį naujai tvarkai ir kuo ga
lėdami tvirtins socialistinį dar
bininkų judėjimą kituose kraš
tuose, kad pasaulinis proleta
riatas, sulaukęs patogaus mo
mento, imtųsi socialistinės 
kūrybos kieta ranka ir giliai 
apsvarstytu planu.

Remdamies tuo savo užda
vinių supratimu, Anglų darbi
ninkų atstovai priėmė visą ei
lę dar kitų rezoliucijų, šian
dien labai opiais klausimais, 
kurios kai kam gali atrodyti 
net nepriimtinos griežtam so
cialistui.

Sakysim, viena vietinių or
ganizacijų pasiūlė kongresui 
nutarti, kad partija skaito 
Anglų karalių atgyvenusį sa
vo dienas ir siekia respubli
kos, ir ką tamstos manot? 
Kongresas didžiule balsų dau
guma pasiūlymą atmetė. Kal
bėjęs prieš pasiūlymą pasakė: 
dabartinis Anglijoj svarbiausis 
darbininkų klasės priešas yra 
ne Anglų karalius ir ne lordai, 
bet kapitalistinė sistema. Kai 
darbininkai paims valdžią į 
savo rankas ir ras reikalo iš
braukti karalių iš Anglijos po
litinio gyvenimo, tai tas bus 
galima padaryti be ilgų kalbų. 
O dabar tebūnie sau.

Dar kita vietos organizaci
ja pasiūlė kongresui, kad par
tijos frakcija parlamente atsi
sakytų skirti bent kokius kre
ditus krašto gyvenimo reika
lams. Kalbėdamas prieš tą pa
siūlymą dr. Henderson pasa
kė: jei kongresas priimtų to
kią rezoliuciją, tai reikštų, 
kad Partija įgavusi valdžią 
tuojau imtųsi panaikint ang
lų kariuomenę, laivyną ir or
laivius. Tuo tarpu tas negali
ma. Kol pasauly yra militari- 
nių besiginkluojančių valsty
bių, Anglija privalo gintis, pri
valo turėti savo laivyną. Ge- 
riausis gi kovos būdas su mi- 
litarizmu, tai įsigalėjus namie 
daryti visų pastangų, kad pri
vertus nusiginkluoti visus vie
nu laiku. Kongresas atmetė 
pasiūlymą 808,000 balsais prieš 
2924.

Atmestas liko ir trečias pa
siūlymas, kad Partija uoliau, 
kaip lig šiol, užstotų Anglijos 
pavergtąsias ir naudojamas 
tautas. Geriausias pavergtųjų 
užstojimas »— atsakyta kong
rese — tai Anglų darbininkų 
partijos’ sustiprėjimas.

Tas ryškus anglų darbinin
kų praktingumas ir jų vis au
ganti galybė duoda didelės vil
ties, kad Anglų proletarai pir
mieji pralauš kapitalistinės 
tvarkos sieną ir savo pavyz
džiu ir pagalba palengvins
tarptautinio proletariato žy
giavimą naujom visuomenės
tvarkon. —K.

[“Socialdemokratas”}

Angly Darbo Partijos me
tinis kongresas

Liepos pradžioje įvyko me
tinis Anglų Darbo Partijos 
kongresas. Kongrese dalyvavo 
apie tūkstantį darbininkų at
stovų. Šitų metų Darbo parti
jos suvažiavimas įgija ypatin
gos reikšmės. Pirmiausia, so
cialistinis judėjimas. Anglijos 
darbininkų tarpe milžiniškai 
išaugo karo ir pokariniais me
tais ir dabar Darbo Partija 
skaitosi stipriausia socialistinė 
partija pasauly. Ji jau šian
dien Anglijos gyvenime ir po
litikoj dažnai turi sprendžia
mosios reikšmės. Daugelis da
vinių rodo, kad artimiausi par
lamento rinkimai gali duoti 
socialistiniams darbininkams 
daugumų pačiame parlamente. 
Vadinasi, Darbo Partijos lau
kia nepaprastai atsakom ingas 
uždavinys — būti didžiausio ir 
turtingiausio krašto šeiminin
ku. Kongresas turėjo numaty
ti ir tą galimybę ir dėl jos 
pasisakyti. Kaip gi Anglijos 
darbininkų partija nusistato 
dėl savo artimiausiojo kelio?

Į tą svarbų klausimą kong
resas atsakė rezoliucijomis 
dviem svarbiais reikalais. Vis 
pirma, dėl partijos uždavinio 
kongresas pasisakė: anglų dar
bininkų partijos tikslas yra 
iškovot? ir įgyvendinti visuo
menėj socialistinę tvarką. Ant
rosios rezoliucijos sprendimu 
į Partijos pirmininkus išrink
tas draugas Ramzay Macdo- 
nald, grynai socialistinių pa
žiūrų žmogus, karštas impe
rialistų priešininkas, darbinin
kų veikėjas, parodęs gilaus su
pratimo tarptautiniuose darbi
ninkų judėjimo reikaluose. Tai 
labai reikšmingas atliktas. Dar 
taip nesenai darbininkų judė
jimas Angluose buvo beveik 
visas susimetęs į profesines 
sąjungas, rūpinosi tik ekono
miniais savo padėties klausi
mais, neturėjo savos klasinės 
politikos, dažna)i ieškodamas 
užtarimo pas buržuazines par
tijas. Dabar partija aiškiai pa- 
siisakė cfsanti sfcxriaiistinė, bet 
ir savo priešaky pastate vado
vauti senus, prityrusius socia
listus.

Tas ryškus Anglijos darbi
ninkų susivertimas socializmo 
pusėn buvo neišvengiamas. Ka
ro ir pokariniai metai padare 
Anglus pasaulio politikos va
dovais. Bet ta Anglų politika, 
milžiniškai išaugus šalyje dar
bininkų organizacijoms, pali
ko vis labiau priklausoma nuo 
darbininkų partijos nusista
tymo. Gi Anglų darbininkai, 
darydami įtakos į pasaulinę 
politiką, turėjo būti griežti ka
ro priešai, turėjo eiti prieš 
imperialistinius grobimus, tu
rėjo būti už tautų pasiliuosa- 
vimą ir apsisprendimą, už de
mokratinę tvarką, kitaip sa
kant, turėjo persiimti tarp
tautine socialistine darbininkų 
klasės politika.

Tas susivertimas yra dide
lis laimėjimas ne tik patiems 
Anglų darbininkams, bet ir 
pasauliniam darbininkų judė
jimui. Nes tuo budu tarptauti
nis proletariatas, kai kur su- 
silpęs paskutiniais metais, vėl 
gauna galingos paramos iš 
senos, kovose prityrusios dar
bininkų armijos, subrendusios 
demokratines tvarkos sąlygo
se.

Savo uždavinius artimiau
siam metui Darbo Partija ski
ria f dvi pamatini sritį: kova 
už taiką ir ūkio atstatymą vi
sam pasauly ir kova pačioj 
Anglijoj už valdžios paėmimą 
į proletarų rankas ir visuome
nės patvarkymą socialistiniais 
pagrindais.

Siekdamas tokių revoliucin
gų tikslų, Anglų darbininkai 
pasirenka tartum keistą kelią:

Kas yra socializmas
Daugelis socializmo priešų 

dar ir dabar negali suprasti, 
kas tas socializmas yra. Tie 
socializmo priešai tankiausiai 
remias? padieniais 'sodiąlistais. 
Jei kur nors kas nors atsisako 
nuo socialistų partijos ir dau
giau nemoka mėnesinių duok
lių, tai socializmo priešai tuo
jau kaltina patį socializmą. Ir 
taip jau tęsiasi per metų me
tus.

Tikrenybėje socializmas yra 
tikras mokslas, taip kaip bo
tanika, astronomija, fizika, 
istorija ir t. t. Kaipo mokslas, 
nieko bendra neturi su asmeni
mis. Socialistai yra toki pat 
žmonės, kaip ir kiti. Gyvena 
tokiame pat kapitalistiniame 
surėdyme. Jie žino, kad jie da
ro klaidų. Bet tai nereiškia, 
kad socializmo mokslas dėl to 
yra kaltas.

Tik socialistai skiriasi nuo 
kitų žmonių tuomi, kad jiems 
rupi ir kitų gerbūvis. Jie dir
ba ne tik sau, bet sykiu ir ki
tiems. Svarbiausia, įsocialistai 
kreipia domės į darbininkų 
klasę. Jie nori, kad darbinin
kų klasė nebūtų taip baisiai 
išnaudojama, kaip ji iki šiol 
kad yra.

Tie, kurie taip lengvai mėgs
ta kritikuoti £ocia|lizmą, pir
miausiai turėtų susipažinti su 
socalizino mokslu. Bet jie to 
nedaro, ir nepažindami socia
lizmo mokso tie socializmo 
kritikai pasitenkina tik kabi
nėtis prie atskirų asmenų, ma
nydami kad tuomi bus sukri
tikuotas ir pats socializmas. 
Tie nabagai klysta.

Kas nori kritikuoti socializ
mą, turi pirma su juo susipa
žinti, i^tudUjuoti. Tai betgi 
nėra lengvas darbas. Kas no
ri įsigilinti į socializmo moks
lą, turi pašvęsti keletą meti, 
studijų, tuomet galės šį tu 
apie jį pasakyti.

Gerų socializmo žinovų ne- 
daugiausiai yra ir tarpe pačii. 
socialistų, bet tarp socialistų 
priešų jų reikėtų su žiburiu 
ieškoti. Todėl socializmo kri
tika visuomet yra labai pavir
šutinė. Ir socializmui, kaipo 
mokslui, nieko negali pakenk
ti.

Socialistai, nežiūrint daro
mų jiems visokių priekaištų, 
visuomet aiškina tą mokslą 
darbininkų masėms. Darbas 
sunkus, nes reikia aiškinti la
bai painius dalykus, kuriuos 
nelengva yra išaiškinti. Kitas 
dalykas. Darbininkai nėra pa
siekė augštų mokslų, tai dar
bą dar labiau apsunkina. Bet 
nežiūrint tų visų kliūčių, so
cializmas, kaipo mokslas, pa
siekia vis daugiau ir daugiau 
plačias darbininkų mases. Yra 
apskaitoma, kad visame pa
saulyje randasi jau 12,000,000 
socialistų.

Jei kur paviršutiniai išrodo, 
kad socialistų partija turi ma
žai narių, tai dar nereiškia, 
kad socializmo šalininkų ten 
yra mažai. Prie partijos gali 
žmones neprigulėti dėl dauge
lio visokių aplinkybių, bet so
cializmo mokslo sekėjais jie 
gali būti ir yra. Jei tik žmo
gus turi noro truputį pastudi
juoti socializmą, giliau pagal
voti, visuomet prieis prie įsi
tikinimo, kad socializmas, tai 
yra neišvengiamas ateities su
rėdymas. Pats gyvenimas veda 
prie socializmo; pats kapita
lizmas rengia dirvą socializ
mui, ar kas nori to, ar neno
ri. 5

Ateina ilgesni ir vėsesni va
karai. Gerai butų, kad susida
rytų kuopelės žmonių, kurie 
pasiimtų sau kaipo uždavinį 
pastud|ijuotii {plačiau socializ^- 

mą. Knygų anglų kalboje yra 
nemaža. Pagilinti savo žinoji
mą socializmo moksle visuo
met verta. -—A* žymontas.

Klaidingas supratimas
Nuo laiko kai LSS. tapo su

skaldyta komunistiškų avan- 
turistų, nuo to tai laiko kai 
mums atsiėjo vesti griežta ko
va prieš buvusius savo drau
gus, pastarieji ėmė mums pri
kaišioti dešinumą ir skirti 
mus prie dešiniųjų, kjirie sie
ktas i su tautinėmis srovėmis 
ir veda žalingą darbininkų 
klasei darbą. Šitokį tuščią įta
rimą darė ir daro !LSS. na
riams musų fanatiški komu
nistai, kurie su dora, etika ir 
faktais jau senai yra paliovę 
skaitytis. Jų aukščiausias tiks
las tai šaukti, rėkti ir kiek 
galint savo oponentus juodin
ti, šmeižti darbininkų “išda
vikais” etc. Taip šaukdami 
desperatiškai per keletą metų 
per savo laikraščius ir prakal
bas jie suklaidino tam tikrą 
dalį žmonių ir sušiaušė juos 
prieš socialistus. Ypatingai da
vėsi lengviau suklaidinti ta 
dalis, kuri visai neskaito laik
raščių, arba jei ir skaito, tai 
tik komunistiškos pakraipos, 

iš kur da daugiau semia pur
vo ir fanatizmo. Kuomet mu
sų spauda įrodinėdama ko- 
tojmunistų klaidas tai vienoj tai 
antroj vietoj privesdavo kaipo 
faktą Rusijos diktatorių ko
munistinę valdžią ir jos dar
buotę, ir kuomet mums tek
davo ta karti teisybe nurody
ti žmonėms, tai musų komu
nistai šaukdavo kiek tik įma
nydami: “žiūrėkit kaip musų 
social-patriotai eind su buržu
azija ir išduoda darbininkų 
klasę, niekindami vienintelę 
darbininkų valdžią, kuri turi 
tikslo išgelbėt viso pasaulio 
proletariatą'’. Šitokiais šauks
mais, šitokiais melais jie gy
nėsi save ir šmeižė lietuvius 
socialistus. Toks jų šukavi
mas davė tokių vaisių, kad 
šiandie lietuviai darbininkai 
yra sulemoralizuoti, ir jų or
ganizacijos suskaldytos į frak
cijas.

Kalbant apie tai, kiek daug 
žalos yra padarę komunistai 
lietuviam darbininkam, reikia 
pasakyti, kad visgi jiems ne
pavyko patį diegą ir pačias 
šaknis išrauti iš lietuvių dar
bininkų sielos ir paversti nie
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kais. LSS., taip pat ir LDLD., 
nors silpnutės, bet yisgi išliko 
gyvos ir veikia savo tikslingą 
darbą kartu su viso pasaulio 
socialistais. Musų principai ir 
siekimai tvirtai išsilaikė per 
visas audras. Mus nepaiegė 
perblokšti nė komunistinio 
ūpo bangos, nei patriotiški ro
mansai. Gal būt, kad tarp to
kio nepaprasto gyvenimo ver
peto ir audrų atsitiko žings
nis kitas padaryti ir klaidin
gas, bet mes savo kįaidas kaip 
greitai pastebėjom, taip grei
tai ir stengėmės pataisyti ne
nutoldami nuo savo |princ|ipų 
ir uždavinių.

iLSS. kaipo grynai politinė 
darbininkų organizacija ko
vodama išvien su viso pasaulio 
proletariatu už laisvę, demok
ratiją ir tautų laisvą apsis
prendimą, kartu žymiai prisi
dėjo ir prie kovos dėl (Lietu
vos nepriklausomybės, ir ši- 
tuom mes nesijaučiam praradę 
savo principus, kaip kad mums 
drįsta užmesti priešai komu
nistai. Mes kovodami už Lie
tuvos nepriklausomybę kartu 
kovojom ir tebekovojam už 
lietuvių darbininkų teises. Mes 
nenuklimpoin į nacionalistinį 
patriotizmą, kaip kad musų 
komunistai 'pasinėrė rusiška
me patriotizme ir per jį dau
giau nieko nebemato, tik Ru
siją, Maskvą, Trockį ir Leni
ną.

Turint gaivoj šituos visus 
dalykus, aš kreipiuosi į lietu
vių dhrbininkus,) kviesdamas 
juos dėtis prie LSS. ir veikti 
darbininkų klasės labui. LSS. 
buvo ir yra susipratusių lietu
vių darbininkų organizacija, 
ir užtad kiekvienas darbinin
kas turėtų prie jos prisidėti.

—Kazys.

Dėbso maršruto. Po neilgų 
diskusijų buvo vienbalsiai nu
tarta surengti d. Debsui pra
kalbas Grand Rapidse ir nu
tarta tam reikalui nusamdyti 
Pt>wers Opera Ilouse arba 
Coliseum.

Vėliau sekė visa eile rapor
tų. Iš d. B. Blumenbergo ra
porto pasirodė, kad beveik vi
suose Michigano miestuose so
cialistai ima vis smarkiau ju
dėti, kuopos atgaivinamos be
veik visur, o kur jų nebuvo, 

organizuojamos naujos. Drg. 
B. sake, kad pastaruoju laiku 
gaunąs daug laiškų iš įvairių 
miestų, kur reikalauja atsiųs
ti organizatorių. Paaiškėjo, 
kad Grand Rapidse kai kuiros 
tautos jau turi suorganizavę 
socialistų kuopas, kurios lai
kosi gana gerai. Pavyzdžiui fi
nai turi stiprią savo kuopą, 
ukrainiečiai pranešė, kad pas 
juos greitai bus kuopa suorga
nizuota, anglai stropiai veikia 
ir jų organizacija bus įkurta 
gal pirma negu iDcbsas atva
žiuos. Žydų Workmen’s Circle 
buvo atsiuntęs du delegatu. 
Jie savo raporte pranešę, kad 
šiame mieste jie turi narių 
apie 70 ir stovi gerai finan
siškai. Jie savo pažvalgų nie
kados nemainę, visuomet rė
mę socialistinį judėjimą ir 
rėmusią toliam Nuo vokiečių 
nebuvo nė vieno delegato, bet 
manoma, kad jie irgi prisidės. 
Nuo lietuvių buvo du delega
tai. Tuo budu socialistinis ju
dėjimas pradeda gražiai atgy
ti. —Gužutis-

Musų Reikalai.
LSS. KOMITETO BUVEINĖ. 

Grand Rapids, Mieli.
Tarptautinis socialistų 

mitingas.

Rugpiučio 13 d. 8 v. vakare 
sal“j 665 Garfield Avė. įvyko 

tarptautinis socialistų mitin
gas. Dalyvavo gerokas būrys 
draugų įvairių tautų. Kadangi 
susirinkimas buvo ne viešas, 
tik laiškais buvo kviečiami 
žymesni kuopų bei pavieniai 
socialistų veikėjai, todėl tik to
ki ir susirinko. Atvažiavęs iš 
Detroito d. B. Blumenbergas 
paaiškino, kad susirinkimas 
esąs sušauktas pasitarti dėl d.

LSS. P. Komitetas savo po
sėdyje rugpiučio 1 d- š. m. tarp 
kitko tarė ir apie LSS. P. Ko
miteto buveinę sekamiems 
metams. Nominuota dvi apie- 
linkės: Chicagos ir Bostono. 
Tas tarimas turės eit narių re
ferendumui ir sąjungiečiai tu
rės progos išspręsti, kurioje 
apielinkėje turės būt muši, 
organizacijos aukščiausioji įs
taiga, t. y. LSS. centras. Kaip 
tokiai įstaigai reikalinga turė
ti geras aplinkybes. Chicago 
turi ^eiiįausiajs. aplinkybes iš 
visų kitų centrų: ten kuopos 
netoli viena nuo kitos, inteli
gentijos daugiausia, o taipgi 
ir dienraštis “Naujienos.” Vi-

si tie dalykai padaro Chicagą 
tinkama vieta LSS. P. K. bu
veinei. Bet kadangi Sąjungos 
konstitucija sako, kadtikdve- 
. us metus gali būt toj pačioj 
apielinkėj P. K. buveinė, o da- 
jar Chicaga išbuvo net trejus 
metus, tai be abejonės reiktų 
atsižvelgti į pamatinį įstaty
mą ir jo prisilaikyt, t. y. kel- 
i P. K. buveinę į kitą apielin- 
<ę, nors vieniems metams.

Bostonas šiuo laiku stovi 
antras nuo Chicagos. Ten yra 
<elios LSS. kuopos (ir be abe- 
onės jų butų galima ir dau

giau tureli, tik draugai turėtų 
truputį daugiuos . pasidarbuo- 
;i) neperdaug atstu viena nuo 
eitos; ten yra šiek tiek inteli
gentijos, o taipgi ir laikraštis 
‘Keleivis.” O atsiminus, kad 
Bostono apielinkėje P. K. bu
veinės dar nekada nėra buvę, 
tai reikėtų duoti progos bos
toniečiams — lai jie pasirodo 
ką gali. Sąlygos mažai ką ski
riasi nuo Chicagos, tad pažiū
rėtume, ar pralenktų chica- 
giečius. Kad tą progą Bosto
nas laimėtų, tai dabar tuo- 
jaus bostoniečiams reiktų su
krusti ir suorganizuoti bent 
keletą LSS. kuopų, o tada tai 
jau bukite tikri, kad didžiu
ma sąjungiečių balsuos už Bos
toną.

Pildomąjį Komitetą keliant 
iš Chicagos į kokią kitą vietą 
reikia nepadaryt klaidos, t. y. 
neiškelt LSS. sekretoriaus bu
veinės. Sekretoriaus buveinė 
turi būtinai pasilikti Chicago- 
je, nes ten randasi Socialistų 
Partijos centras ir musų or
ganas “Naujienoj”, kuriose 
yra LSS. Žinios. Tie ir kiti 
svarbus dalykai verčia, kad 
sekretoriaus buveinė nebūtų 
keliama iš Chicagos.

—P. B. Songaila.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENZ
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tai. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pain<

Te!. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

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

1— ----------------------------------------------------------*

Dr. Herzman kraustosi ii senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

X^-DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

f Dienomis: Canal
Telefonai! •< 8110 arba 0875 

'1 Naktį Drexej 95ū 
’ Boulevard 4134

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

bi i ■ ii, <

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

_______________________________________ ________________ f____________ jį

Z 1 .................. ‘S
Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8.

Nedalioj pagal sutartį.
• 1510-12 N. Robey St., Chicago
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deginta. Net visi jo liudy
tojai tai sako. Jie taipgi 
sako, kad ji buvo apkaltin
ta kaipo ragana.' Puiku. 
Vadinasi, tais laikais Kata- 

likų bažnyčia buvo pavėdžiu- 
si raganas deginti. Pats pa- 
pa tą dalyką užgyrė. Dau- 
giau to. Juk Romos papų 
patvarkymu ir buvo raga
nos bei heretikai deginami. 
Tegul Romos papa tiesiogi-

Entare<i as Second ciasa Matterlniai neprisidėjo prie Orlea- 
““cmAk?; Ilk*’ tta‘ irtrf no mergelės sudeginimo. Kas 
March 2nd, 1879. lis to? Juk tuolaikinė Ka-
.............. talikų bažnyčia visvien ne- 
,eta^“rd^.<toud^8adNSujii^i!S-kali išsisukti nuo atsakomy- 
drov*, 1789 s©. Haisted su chieaao, bės, nežiūrint net į tai, kad 
III. — Telefonas) Boosevelt 8500. 1^ .* • Orleano mergelę sudegino

uiaimokijimo kainai Į sąmokslininkai. .Tie sųmo- 
CMcagoje — paltui kslininkai teisė jų remiantis

Pusei metų...... ............................... i.oo bažnyčios patvarkymais, ku-
Dviem minesiam u , ,t 1.501rie leido raganas deginti. 
Vienam mėnesiui---------------- ... ,75 Juk carų ]aikaįs gimtai ŽmO-

ChvianHjqif<^ijane<iqtoJuMl & nių buvo šaudoma be “tie-
Mkushii....... ...... " stoginio” caro paliepimo.

Suvienytose Vaiatijoa., n, chioagojo, Bet kam gi ateis j galvą sa- 
Metamu* $7 00 ’ ■inrr trr»a viaai
Pusei metų ___    8.50
Trims mėnesiams___ _________1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams __________ ______ $8.00
Pusei metų ........... —. 4.01
Trims mėnesiams-----------------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu au užsakymu.

18.00

Ignoraneija ar 
nesąžiningumas?

(Tęsinys)

II.
Kartų airis buvo tardo

mas už žmogžudystę. Tei
sėjas kreipėsi į jį šiais žo
džiais: “Ar tu žinai, kad tau 
gręsia mirties bausmė? Mes 
turime šešis liudytojus, ku
rie matė, kad tu papildei tų 
prasižengimą?” Airis nė 
akia nemirktelėjęs atrėžė: 
“Didelis čia daiktas! Aš ga-! 
liu pristatyt Šešias dešimts, 
liudytojų, kurie nematė, jog 
aš papildžiau tų prasižengi
mų.”

Kalvio Sūnūs irgi stato 
visų aibę “liudytojų”, kad į- 
rodžius, jog su Orleano mer
gele neatsitiko tai, kas su 
ja atsitiko. Tarp kitko jis 
sako:

“Galėtume dar porų tu
zinų paimti rimtų raštų 
tarp jų ir Anatole France, 
o, žydo, bedievio ir ‘N-nų’ 
numylėtinio.”
Ar jus suprantate, kų tai 

reiškia? Mes irgi ne. Bet 
tuščia to.

Kalvio Sūnūs pripažįsta, 
kad Orleano mergelė liko su-;

kyti, jog carizmas yra visai 
nekaltas dėl to, kad jo tar
nai šaudė žmones. Čia rei- 

I kia žiūrėti nebe į atskirų 
žmonių darbus, o į tų siste
mų, kuri leido tokiems da
lykams įvykti.

Kalvio Sūnūs porina, kac 
apie Orleano mergelės nu
teisimų papa nieko nežino
jęs. O toliau sako:

“Ar Katalikų Bažnyčios 
Galva kuomet pagyrė tų 
teismų? Ne. Netik nepa
gyrė, bet įsakė iš naujo 
bylų ištirti ir ištyręs, pa
smerkė teisėjus ir sugrų- 
žino garbę nuteistajai.

I ‘N-nos’ pačios tai pripa
žįsta.”

! Taip ir ne taip. “N-nos” pa
žymėjo, kad papa / atšaukė 
Orleanos mergelės nuteisi
mo nuosprendį 25 metams 
prabėgus po jos sudegini
mo. O per tų laikotarpį 
“galvos” Romoje persimai
nė. Persimainė ir pažiūros į 
tų teismų.

“Sugrąžino garbę”... Kų 
tai reiškia? Vadinasi, ne- 
klaidingasai papa surado, 
kad Orleano mergelė nebu
vo ragana. Matomai, Kalvio 
Sūnūs ir dabar dar tiki, kad 
tais laikais ištikrųjų buvo 
raganų, kurios jodavo ant 
šluotų ir palaikydavo san
tykius su velniais.

žinoma, mes nesakome, 
kad Kalvio Sūnūs neprivalo 
tai daryti. Liuosam liuosy- 
bė, išganytam rojus....

III.
Regis, Talleyrand yra pa

sakęs: “Duok man penkis

niu —•heretinga. Kardino
las Bellarmin, papai įsa
kius, pakvietė Galilėjų ir 
oficialiniai liepė jam atsi- 
žadėti nūo savo nuomo

nių ir nębeskelbti jų. Prie
šingame atvejyje kardi
nolas grasino inkvizicijos 
tardymu. Galilėjuj pasi
žadėjo pasitaisyti."
.Vėliau Galilėjus buvo in-

parašytus žodžius ir aš su
darysiu apkaltinimų, kuriuo 
einant tų žodžių autorius 
bus pasmerktas mirtin.” 

Savo laikais Talleyrand 

gal ir galėjo tai padaryti. 
Juoba, kad jis buvo nepa
prastų gabumų žmogus ir 
žinojo, kaip ir kų kalbėti. 
Visai kas kita išeina, kuo
met Kalvio Sūnūs bųndo su- 
daryti apkaltinimą prieš ž para- 
mus, kuriuo einant ps ‘ nę- § k «Dialogai» kur 
sipravardzipodamas vadi- ikalbėjimo £ormoje buvo 
na mus nezinehais ir melą- išdėstytas Koperniko moks. 
^l8, . las ir Ptolomėjaus visatos
. .Mes JT“1!/įart« P*ra' sutvarkymo sistema. Inkvi- 
Xe: faktas- kicija įžiūrėjo, kad Galile-
lęid m Vatikanas nuspren- L d rodo si tj. 
de, kad Koperniko idėjos yra jog Koperniko raštams. ga. 

erezija , ... koma, kad atsižadėdamas
Kalvio Sūnūs prikibo prie nuo savo “herezijų”, Galile- 

to posakio, kaip smala prie -us pasakęs; «0 žemė visgi 
baltų marškinių ir išrėžė suka9į”
sekamų tiradų: Galile j o raštai buvo drau-

“Na, sakysime valandė- džiami skaityti iki 1835 m. 
lei, kad 'N-nų’ pasakoji-i Draudžiami buvo ne todėl, 
mas apie Kopernikų yra kad jie buvo priešingi Kris- 
visai teisingas. Sutiksi- taus mokslui, o todėl, kad 
me valandėlei, kad Koper-jie prišinosi Ptolemejaus 
nikas tapo apkaltintas he- supratimui apie pasaulio su- 
rezija 1616 metais. Tais tvarkymų. Pats Kalvio Su
motais Koperniko pašau-nūs sako:
lyje gyvo nebebuvo jis «Per tukstančius metų 
jau buvo 73 metai kaip Į prje§ Koperniką visas pa- 
rnir^s‘ I saulis tikėjo, kad saulė
Kaip Kalvio Sūnūs Dievo sukasi apie žemę. Koper-

nesibijo. Juk mes niekur nikas pirmasis pasakė,
nesakėme, kad 1616 m. Ko- kad žemė sukasi apie sąu- 
pernikas tapo herezija ap- lę”.
kaltintas. Mes tik sakėme, Taip, tikėjo visas pasau- 
kad tais metais Vatikanas k. tikėjo ir. neklaidingasai

papa į klaidingą Ptoleme- 
TT~^1 J __ A • j j "I • • jaus visatos sutvarkymo aišJ

me, Platono, Aristotelio ir kini o kadangi Koper- 
Sokrato jau senai nebera. niko id -os buyo priešingos 
Bet jų idėjos dar tebegyve- L aiškinimui tai neklai-
na. Ir štai tos idėjos galima di agis papa kiaidingai pa. 
smerkti arba sutikti su jo- gkelb kad tQg id -os he. 
mis. Taigi nors Kopernikas
1616 m nebegyveno bet jo ’ (Bus įaugiau) 
idėjos buvo gyvos. Tas ide- 
jas Vatikanas ir paskelbė 
herezija esant, i Ir reikia iki j 
paskutinio laipsnio dvasiš
koje seminarijoje “nusi- 
šviesti”, kad tokio paprasto 
dalyko nesupratus.

Bet net Kalvio Sūnūs ne
bando užginti, kad Koperni
ko knyga buvo įtraukta į 
Indeksų. Vadinasi, buvo 
pripažinta “nekošernų” 
esant.

Prof. J. B. Būry savo kny
goje “A Hištory of Free- 
dom if Thought” sako:

“1616 m. vasario mėn. 
Šventasis Sostas nutarė, 
kad Koperniko, sistema 
pati savaime yra absur
das, o šventraščio žvilgs-

ATSTOVYBĖ.

| Apžvalga

V. K. Račkauskasx “Liet. 
Žin”. plačiai aprašo “gabiau
siojo“ diplomato, p. Čarnec
kio, darbuotę. Apie registra
cijos patvarkymą jisai salto:

' “Matoma, atstovybės šta
bas tikėjosi su pagalba regi
stracijos surinkti milionus 
dolerių ir rebilituoti save už 
visų eilę kitų nepasisekimų. 
Todėl tad ir registracijos 
įstatymui davė tokių žiaurių 
interpretacijų, kad Ameri
koje beveik niekas ir Besi
registravo; Juokai juokais, 
bet pasakojama, kad iš pus-

antro šimto lietuvių kunigų, 
kurie skaitosi dideliais pat
riotais ir kurie kontroliuoja 
per savo Federacijų visų At
stovybę ir Informacijos Biu
rą, užsiregistravo vos tik

tai 8. Pati krikščionių de
mokratų visuomene, kurių 
gudriai hipnotizuoja kr. de
mokratų dailiai susigiedoju
si spauda, visiškai šaltai 
žiurėjo į registracijų ir jai 
nepritarė.”
Tai vienas “gabiojo“ diplo

mato neigiamas pliusas. O 
štai kų p. Raškauskas sako 
apie išeivių varžymų:

“Nesuprantame, kokiais 
motyvais vaduojasi {Lietu
vos Atstovybe Washingtone 
varžydama išeivybę iš Ame
rikos. Norint gauti Lietu
vos užsienio pasų, norint 
gauti vizą, keleiviui prisiei
na pakelti nemaža nesma
gumų. kartą girdime 
nusiskundimus, ypatingai 
įvairių agentūrų, kurios 
parduoda laivakortes kelio
nei į Lietuvą, kad Atstovybė 
dažnai yra tiek biurokratin- 
ga, kad netik trukdo išda
vimą paso, bet atbaido žmo
gų nuo kelionės į Lietuvą, 

‘'Štai, vienas agentas . (J. 
Ambraziejus) net .laike 
agentų vakarienės ant U. S. 
L. laivo “Prezident Hard- 
ing“ viešai, paskelbė faktą, 
kad jo keleiviai, visa šeimy
na, negali gauti paso, ir ne
gali keliauti Lietuvon, ines 
Atstovybė pareikalavusi iš 
jų gimimo metrikų, piliety
bei išrodyti, tuo gi tarpu ta 
bažnyčia, kur jie buvo krik
štyti, karo metu sudegė ir 
metrikų gauti negalima. Ga
lima butų gauti iš konsisto
rijos, bet Seinų konsistori
jos dokumentai yra Lenki
joje ir prie jų lietuviai ne
gali prieiti. Tokių atsitikimų 
yra daug, kiekviena agentū
ra yra prityrusi, kad Atsto
vybėje yra ne lietuvių drau
gai, bet biurokratai.

'“Keleiviams, prisirengu
siems keliauti Lietuvon rei-> 
kia daug ką pašvęsti. Daž
niausia tokia šeimyna lik
viduoja čia savo nuosavybę, 
palieka darbą, prisirengia 
kelionėn, ir kokiom dviem- 
trim sąvaitėmįs piįieš iške
liavimą rūpinasi gauti kelio
nei pasą. Ir štai iš Atstovy
bės pranešama, kad negau
si paso, jei nepristatysi gi
mimo metrikų. Tuos metri
kus turi gal vienas iš 10 at
eivių. Taigi Jprislie(ina jrfei- 
kalauti metrikų iš Lietuvos, 
kas užims bent du ar 3 mė
nesius. Tam laikui reikia 
vėl ieškoti darbo, reikia 
mainyti visi planai. Nuos
toliai keleiviui pasidaro di
deli. Dažniausia jo noras 
keliauti tėvynėn atšala, ir 
jis pasilieka Amerikoje. Jis 
pats jau prisirengia pamoti 
ranka ant Lietuvos ir savo 
draugams pasako: ‘Nebeva-

žiuokit Lietuvon? TuO tar
pu gi Lietuva laukia grįž
tančių iš Amerikos lietuvių, 
kurie atsineša su savim pi
nigų, prityrimo, naujos kul- 
tor-os, naujos <lvusios. Jų 

laukia atstatomasis Lietu
vos ūkis, jų laukia Lietu
vos pramonė ir prekyba, bet 
— Lietuvos Atstovybė jų 
neišleidžia.”
Klerikalų spauda bando įro

dyti, jog p. čarneckiui rūpėję 
tik valstybės reikalai, o ne 
amerikiečių politika. Bet štai 
ką p. Račkauskas rašo:

“Antra - atvykus Ame- 
- rikon Lietuvių Moterų Glo

bos Komiteto {Atstovėms, 
parinkti aukų Lietuvos naš
laičiams, atstovas buvo pra
šomas savo autoritu paremti 
jų darbą. Atstovės, pp. Šle
ževičienė ir Vencienė, nu
mano, kad našlaičiai neturi 
dar partijos. Ir ką gi pa
darė Lietuvos Astovybė? 
Jis prižadėjo paramą, jei L. 
M. G. Komiteto atstovės 
gaus įgaliojimus nuo Kū
dikėlio Jėzaus Draugijos 
Kaune, arba, jei to nėra ga-' 
Įima, jei gaus ‘leidimą’ iš 
Tautos Fondo! Kitaip jis 
negalįs nieko padaryti. Tuo 
gi tarpu jo paties šefas Už
sienio Reikalų Ministeris net 
kablegrama parėmė L. M. 
G. Komiteto Atstovių darbą; 
gražiausiais paramos ir už
uojautos laiškais pritarė jų 
darbui Lietuvos Raudonasis 
Kryžiui, Lietuvos Socialės 
Apsaugas Departamentas, 

Lietuvos Atstovas Anglijo
je, prieglaudų kapelionas 
kun. Sabaliauskas. ' Ameri
kiečiai nenoromis klausia, 
ar p. Čarneckis yra Tautos 
Fondo darbininkas, ar Lie
tuvos valstybės? Ar p. Čar
neckiui nežinoma, kad Lie
tuvoje labdaringosios įstai
gos yra reikalingos, jei tik 
naudingą darbą atlieka? 
Delko tokioms įstaigoms rei 
kalinga yra sankcija sufa- 
natikėjusio Tautos Fon
do?...’’
Iš to pigu numatyti, kiek p. 

Čarneckis yra bepartyvis žmo
gus. Amerikos klerikalams 
jis buvo ištikimas ir pildė jų 
valią, štai kodėl pastarieji da
bar ir kelia jį į padanges.

Įvairenybės
Vyro su žmona atsiskyrimas 

Kinijoj.

Kinijoj išėjo naujas persis
kyrimo įstatymas. Senasis įs
tatymas vadinamas Yl-Li esąs 
jau ne madoj. Sulig juo gali
ma buvę persiskirti, jei: mo
teris perdaug plepa, pavydi, 
neturi vaikų ir •negerbia vyro 
motinos; neišl^kimas savo 
žmonai vyras gaudavęs 24 
įambuko smūgius, o jei vyras 
r žmona kartą persiskyrę vėl' 

drauge gyvendavo, tai ir žmo

na ir vyras gaudavę po 24 
bambuko smūgius. Naujam 
įstatyme nesą nei vieno iš tų 
punktų. Bet jame tarp kitų 
esą du labai įdomus punktai, 
laimiame pasakytu, gali

ma persiskirti tik gavus nuo 
vyro ir pačios tėvų leidimą, 
o antrame persiskirti galima ir 
tada, jei žmona blogai sugy
vena su savo vyro tėvais.

NEPASISEKĖ “DUKRELEI”

Viename Berlyno vakzale kaž 
kokia jauna panelė pamačius iš
ėjusį iš traukinio seną gerai ap
sitaisiusį poną, šoko jam ant 
kaklo, ėmė bučiuot, džiaugtis, 
šaukdama:

“Koks man džiaugsmas, kad 
tu, tėte, grįžai jau”.

Senis irgi nesikrato nuo tokių 
glamonėjimų ir laikė apsikabi
nęs tą panelę.

Staiga panelė atitraukus nuo 
senio veidą sušuko:

“Ne, tai ne mano tėte!” ir no
rėjo pasišalinti. Bet senis jos 
nepaleido, ramiai pasakęs:

“O, mano miela dukrele, aš 
labai džiaugiuosi tave sutikęs ir 
nepaleisiu, iki policijai pristaty
siu”.

Pakviesta policija rado duk
relės rankose brangią su dei
mantais sagę, kurią panelė besi- 
glamonėdama suspėjo ištraukti 
iš to senio kravato.

JUOKAI
* Tuščias maišas.

Kartą p¥u$as grįžo iš kalvės 
su maišu ant peties; beeida
mas susibarė su bernu, kirto 
jam maišu į galvą ir užmušė 
ant vietos. Pašauktas teisman 
jis teisinosi, kad berno neuž
mušęs.

“Na, gal kas buvo maiše ” 
klausė teisėjas.

“Na, nieką, nieką nebuvo.”
“Pasakyk teisybę!”
“Na, nieką, pons sudžia, 

tuščias maišas.”
“Kaip tai? Juk tu buvai kal

vėje.”
“Kaip aš gyvas, pons sudžia, 

nieką nebuvo.”
‘Tai sakai, kad buvo tuš

čias maišas?”
“Visai tuščias; nieką a nie

ką nebuvo, tik du noragai ir 
kirvis.”

Biaurųs vaistai.
Tūlas kumetis pasakoja, kad 

jis vos nenumiręs, kai dakta
ras jį besergantį norėjęs pa
taisyti. štai jo žodžiai:

*Kada sirgau, tai daktaras 
mane su liekarstom taip nuko- 
neveikė, kad aš paskui net 
sveikas būdamas per tris mė
nesius negalėjau iš lovos pasi- 
judint.”

Tas primena vieną dzūką, 
kuris laike krikštynų užgėrė 
gaspadorių sakydamas:

“Kad Dzievas jį sveiku lai
kytų iki tokei senatvei, kad ga
lėtų šuvalgyc vištų, kų jo ka
pų kapscys.”

TEFFI Vertė J. Lapas.

Leitenantas Kasparas.
Sysoevo veidas buvo nesimetriškas. 

Viena jo akis didesnė už antrąją ir ant
akis aukštesnis. Barzda jo menka, kakta 
kiaušinio pavidalo, plaukai pasišiaušę. Jo 
kūnas kreivas ir trumpos kojos. Pirštai 
išrodo taip trumpi, tartum jie butų apka
poti iki paskutiniųjų narelių, nagai per
pus apkramtyti. Kojos mažos, apautos au
dekliniais moteriškais batukais.

Priemiestin jis pateko netikėtai. Ke
liavo jis iš Astrachanio, kame jis buvo 
sodžiaus mokytoju, pas savo tėvą į Kievą. 
Traukinys, kuriuo jis važiavo buvo sulai
kytas, apšaudytas ir toliau važiuoti jo ne
leido. Sysoevas nuėjo nuo gelžkelio stoties 
mišku, perėjo upę, tiltą ir priėjęs kliošto- 
rių aprašė nakvynės, bet miriykas pasa
kė:

—Pasilikti pas mus aš jums nelinkiu, 
velyk gaukit vietą kur nors priemiesty.

Priemiesty kambarį jis gavo pas vie
ną kurpių, kur jis pragyveno penkis mėne
sius.

Paties kurpiaus nebuvo. Dingo jis 
kaip ir daugelis kitų miesto ir priemiesčio 
žmonių. Laikąs buvo neramus: miestą pa
sigriebdavo tai bolševikai, tai baltieji, tai 
artilerija Maru^ia, kuri taip puikiai vadi
nosi ir kurioj tarnavo vietos pulkininkai. 
Po Maruses vėl užėjo bolševikai ir vėl bal
tieji, o vėliau kaž-kokia banda, apie kurią 
nieks nieko tikra nežinojo ir kurios virši
ninku buvo buvusis leitenantas vardu 
Kasparas.

Toj netvarkoj žmonės ir žūdavo. Taip 
dingo ir kurpius, kurio bute apsigyveno 
Sysoevas.

Jo kambarys buvo mažas, su aukštu 
slenksčiu, arti virtuvės. Kitam, dideliam, 
su dvejais langais į gatvę kambaryj jau 
metai laiko kaip gyveno jauna džiakonie- 
nė Agnė, kurios vyras kaž-kur ir nuo kaž
ko slapstėsi.

IDžiakonienė buvo aukšta, baltos iš
vaizdos, apskritais raudonais .< skruostais, 
skaisčiom, plačiai atvirom akim.

Sysoevas įsimylėjo į tą džiakonįenę, 
liūdnai ir jausliai, pats nežinodamas esąs 
įsimylėjęs. Toje meilėje jo siela nedaina
vo, nežydėjo, nei linksmai nesijuokė. Ka
da džiakoniene pasakojo apie vyrą, jisai 
jautė tamsų neramumą, negalėjo mie

got ir iki kraujo kramtė nagus, jei džia- 
konienė ilgai užtrukdavo pas savo draugę 
siuvėją, ir su visa siela nekentė Petenko 
Vietrovo, dažnai ateinančio su džiakonie- 
ne dainuoti duetų.

Petenko buvo puikus raštininkas, jo 
plaukai pusiau perskirti ir garbiniuoti, iš 
jo kišenės kyšojo marga skepetaitė, jo bal
sas švelnus ir aukštas, kalbėjo tik su mo
terimis ir mėgo girtis, kad jis esąs neįsta- 
tymiškas sūnūs aukštos kilmės asmens. 
Jis dainavo kartu su džiakoniene bažny
tiniam chore iki kunigas pabėgo nuo Ma- 
rusės ar nuo bandos. Bažnyčiai laikinai 
užsidairus Petenka ateidavo prie džiako- 
nienės dainuoti namuose.

Dainavo jie “Tegul atgyja.” Meilin
gai kraipydamas akis ir ištardamas kie
tąją ė vietoje minkštosios, maloniai glaus
damasis prie džiakonienės peties jis trau
kė: J , į’ : ;

“Neužd^rjrk. šir<Įieš; hjąn sąvo.'į. ”
Dlžiakonienė ’nėrimaStavo ir lyg ko 

nusikaltusi savo didelėmis akimis žval
gėsi. f

Sysoevas mąstė apie tai, kaip jam 
nemalonu kalbėti apie džiakoną, kadangi 
tai yra “bergždžias užsiėmimas”, kaip jis’ 
nemiega kuomet Agnės nėra namie, nes 

durų trenksmas jį vistiek prikeltų, o Pe- 
tenką Vietrovą jis skaitė tuščiu ir nepa
doriu žmogum, kurs, jei tik gaus progos, 
padarys kokią nors klastą.

—Priklu man paduot jam ranką, ne 
tik kad. ..— mąstė jis.

Tik kartą tylią, tamsią gegužės naktį 
jis apie save lyg kažJką suprato.

Tą naktį šaudymo nesigirdėjo ir bu
vo ramu.

Jis išėjo iš triobos, pastovėjo prie 
vartų, ir pats nepastebėjo kaip nuėjo gat
ve j mišką. Ir čia praeinant paskutinius 
prieimesčio namus jam pasirodė, kad kaž
kas mylimas ir užmirštas švelniai pasiė
mė jį už pečių ir pažiurėjo J veidą,

Per daugelį mėnesių buvo užmirštos 
žvaigždės, dangus ir tylus nakties me
džių šešėliai. Nieks į juos nežiūrėjo, nema
tė ir neatsiminė. Baisus gyvenimas, delei 
kurio visi buvo kalti ir visi išsisukinėjo ir 
teisinosi, - kalbėjo? naujais, baisiais ir pik
tais žodžiais, sviesdamas keiksmus į žvaig
ždes, į dangų, ir kas atsiminė tuos keiks
mus — slėpė savo mąstymus kaipo gydy
mąsi. \

Ir čionai viskas atėjo per save, pri
siartino, ramiai ir paprastai šalę stojosi.

Sysoevas palietė ranka labai lapuotą 

lazdyno šakelę, šakelės lapai buvo šiurkš
tus ir šilti — tartum jis butų palietęs 
žvėries kudlotą leteną, ir atsargiai, steng
damasis neapdraskyti ir nesuglamžyti, lė
tai paleido iš rankos.

Už žemos, medinės daržinėlės, už so
džiaus, beržiniam miškely, kurio lapeliai 
apyšviesią naktį krutėjo, sėdėjo porele — 
jaunikaitis ir mergelė. Sėdėjo juodu ant 
žemo rąsto, arti sienos, ankštai susiglaudę. 
Jinai priglaudė savo tamsia skepetaite ai>- 
rištą galvą prie jo’ peties. Jis apkabino ją 
abiem rankom, liesdamas koja jos kelius. 
Taip juodu ir suakmenėjo, nesikrutino. 
Po juodų moteriškės drapanų matėsi bal
ta juostelė apatinio sijono. Toj juostelėj, 
tam sklypely baltinio,^ apie kurio maty- 
mąsi jinai nežinojo, buvo kaž-kas liečia
mo ir gailestingo.

Sysoevas ilgai į'juos išgąstingai, links
mai ir nuostabiai žiurėjo, lyg tas jautis, 
paleistas iš tamsaus žiemos tvarto į pava
sario saulę.

Juodu nesikrutino.

(Bus daugiau)
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EDISON:

Rekomenduojamas

Kaina 50 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

12 už 45c

L1A\JX

GRAŽIOS MO

14; 2- V, - 1

Phone Lafayette 5429
Phone Lafayette 5428

apgavmgų 
Pasekmėt

Nov,
Nor, 
Oct.
Oct

MERGINOM 
MOKYKLOMS 
REIKMENIS

Policija rado Chicagos upėj 
skenduolio Wiczyslaw Prusik, 8 
metų, 2929 Lymon gat., lavoną. 
Pereitą penktadienį jis prigėrė.

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

TIESI 
KELIONĖ

THE HČUŠE o/ 
kGREATER valdės. f Comer 

Ashland.

Vaikų juodi mokykloms maiše 
liai, mieros 14 
colių, po ..,.............. WvV

Moteris nuo keturiasde- 
šimts iki penkiasdešimts

Bomba supurtė 
visą, bloką

ne
“sekretus1
per sapną pasisakęs, 
mylįs kitą moterį, 
neteko savo plaukų - 
na juos jam nuo jo galvos nu 
rovė...

Automobiliu sužeicji 
mai nesimažina

Policistas pastebėjęs du vy
ruku važiuojant vogtu automo
biliu, pasivijo juos ir areštavo. 
Policistas tai darė pastebėjęs 
vogto automobiliaus licenso nu
merį, kuris buvęs policijai pra
neštas.

Vaikų ir Mergaičių

ČEVERYKAI

Jis reikalauja darbininkams 
laisvės žodžio ir organizuo-

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Suėmė automobi 
liy vagius

DR. VA1TUSH, O. D 
Lietuvis oMrtų socialistas

mokslui.
Dr. H. G. Martin 

337 W. Madison 81 
Chicago, 111.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n> 

tai — puikiausia 
darodymas, kad ą. 
i esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar , 
ne tiesa?

Enar Wickstorm, 19 metų, 
1700 Washington gat., pereitą 
penktadienį nuėjo maudytis 
ties Kedzie gat. ežere. Negilioj 
vietoj jis šoko į vandenį ir mir
tinai susižeidė.

Gompersas prieš in 
junctionus

Vaikų Slip-over priekaišteliai, 
čekioto gingham, mieros 8 iki 
14 metų, specialiai ap- QOp 
kainoti po................... vQv

Registruotas Aptiekorlus

2735 W. 43rd Street 
Chicago, III.

Sapnas išdavęs vis 
ką žmonai

Susižeidė šokdamas 
į vandenį

Merginų nosiniukai iš balto 
lawn, apsiuvinėtais kampais, Nur 
šery išmarginimo, 10c verti, 
kiekvienas

Vakar įvyko nemaža nelaimių 
gatvėse nuo automobilių. Vie
nas automobilius įvažiavo net 
Chicagos/ upėn. Keletas asmenų 
sunkai sužeista.

Surado skenduolio 
lavoną

Vaikų čeverykai, 
visi odos, maho- 
gany spalvos, nau 
jausios mados. 
Mieros nuo 1 iki 
5. Geri mokyklai 
čeverykai, porai

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12 ,
1579 Milvraukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Naujas Smagumas Del 
Nuvargusiu, Persidirbu
siu, Nervuotu Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai

Nuga-Tone sugražina gyvumą, veik
lumą ir pajiegą nusidėvėjusiems jų 
nervams ir muskulams. Būdavo ja rau
donąją kraują, stiprius, pastovius ner
vus ir stebėtinai padidina jų ištver
mę. Suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, tinkamą 
vidurių veikimą, daugiau entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesi jaučiat kaip 
reikiant tai pats dėl savo labo turit 
išbandyt jį. Jus negalit prarasti. Jums 
nieko nekainUos, jei nepagelbėtų. Jis 
yra malonus imti ir Jus tuo jaus pra
dėsit jaustis geriau. Jei Jūsų gydy
tojas dar nėra užrašęs jo dėl Jūsų, 
tai nueikit pas Jūsų aptiekorių ir4 nu- 
sipirkit bonkutę Nuga-Tone. Nepriim- 
kit įkaito. Imkit jį per keletą dienų 
ir jei Jus nesijausit geriau, neatrody- 
sit geriau, nunešk likusią pakiuko da
li pas aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ar sugražinti Jūsų pinigus jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reka- 
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

Vistik nėra gerai tiems, ku- 
sapnuodauii pasisako savo 

Štai Jack Spart 
kad jis 

Už tyi jis 
— jo žmo-

72 West Adams Street
DVIGUBI nešanti pelną kuporai, tarpe 8:30 ir 10:30 ryto ir tar
pe 3:30 ir 5:30' po pietų. Šapos uždaromos 1 vai. dieną subato 
mis liepo.4 ir rugpiučio mėn.

Lietuviška Aptieka
Šiuomi turiu už garbę prane

šti lietuviškai visuomenei, kad 
nupirkau aptieką po numeriu

2735 W. 43rd St
vienas blokas į šiaurius nuo lie
tuviškos bažnyčios. Pilnai už
pildžiau ją visokiais vaistais, 
kaip Amerikoniškais taip ir Eu- 
TopČjiŠkais. Reikale malonėkite 
kreiptis prie manęs, o aš pasi
stengsiu užganėdinti sąžiningai 
pildydamas daktarų receptus ir 
duodamas teisingus patarimus.Keturių pagyvenimų namo 

prieangy (1037 W. Grand avė.) 
sprogdama bomba apgriovė na
mą ir veik visų namų vi
same, bloke išdaužė langus. Na
mų savininkas negalėjo duoti 
prirodymų, kodėl bomba buvo 
padėta jo namų prieangy.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

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

Plėšikams teko $5,900
Įsilaužę į Golden Lily Chi- 

nese kavinę (309 E. Garfield 
blvd.) du plėšikai išplėšė sau
giąją šėpą ir išnešė $5,500 pi
nigais ir $100 vertės daimonti-

GYDYMAS (-.i
$50 už $12.50

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

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Palengvins akių įtempimą, kurti 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitat 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas TYR IT A RPOAD Busto Telefonas 
Central 4104 ATrv. rl. IrlvV Armitagp 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

TheFederal yra Geriausia 
Toasteris

Jis padengia duonos vidurį su plonu ir lygiu rudu apdeglnlmu 
— greitai ir tikrai. Ir jis išrodo labai gražiai kaip veidrodis 
užbaigtas, jis tinka bile prie kokio pusryčių stalo.

Kiti Federal Elektriniai Dalykai:
Perkuliatorius, Garbinavimui prosas, Ap

šildymui puodan, Prosas, Heateris, 
Valytojas

Skalbimo mašina (Mygiama Chicagoje) 
Ateikite ir pamatykite Chicagos pirmutinį elektrikinį namą — 
97th Stl, ir Hamilton Avė., Beverly Hills. — Atdara nuo 2 iki 
9 kasdieną.

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergatfe ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd., 
Chicago, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Prįvatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.

Ofiso valandos: 
Prastomis 'dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

/? , Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
/ Lietuviai važiuoja į Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TREČIA KLESA PADALIN

IO TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-riq,
i 6-šių ir 8-nių LOVŲ
; S. S’. ESTONIA..................................... Sept. 5
| S. S. LITUANIA ......................... Sept. 19
f TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
* — LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

ai&į jlMIiliM11111 ■ SbtitfiSfdte 
Department Store

iiiBiMrtlMMiiii mr ii—~~"----------

dar 
Meyer Pearlstein, Ladies* Gar
inei) t VVorkers’ Viccj-prezideft- 
tas ir Ą. Jokansen, nuo Chi
cago Federation of Labor.

Susirinkime dalyvavo /apie 
3,000 vyrų ir moterų darbi-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį' Amėriko- 
niŠką ir Europe- 
jišką būdą gydy- 
mo. Didelis skai- * *
čius žmonių išgy- j*t)
domų kasdien per ’ $ ■
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti Jk
geriausį medikai} 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To —i 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 yal. die
ną. Panedelyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

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

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
d_el perdaug svieto mano ofise negh- 
lėtumet pasikalbėti su, manim*. Tei
singas gydymas. Nėra 
apvylimų ar prižadėjimų 
yra tokios, kokių norite.

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

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

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago, Ilk i

Antradienį, rugpiučio 21 die
nų, Ashland boulevard audito- 
riume įvyko I^adies’ Garment 
YVorkers* unijos susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo ir Samu- 
el Gompersas, American Fede
ration of Labor prezidentas. 
Jis savo kalboj smarkiai kri
tikavo injunctionus prieš strei- 
kierius. Jis pasakė, kad nese
nai išduotas Federalio Teisėjo 
CarpenteiFio injuctio/nas pnieš 
r ubų siuvėjus esųs tiesiog pra
sižengimas prieš konstituciji- 
ncs darbininkų teises. Tai lau
žimas konstitucijos.

Gompersas pareiškė, kad da
bar dedamos pastangos paša
linti industrinę vergijų šioj 
šaly aukščiausias teismas ir į- 
vairųs teisėjai atvirai pasakę, 
kad tokių vergiją turinti ekzis- 
tuoti ir netik patvarkymų, bet 
ir valdžios pagalba reikią tai 
palaikyti. Gi toks teisėjų el
gimasis šalį, vietoj apsaugoti 
nuo bodševizmd, rengiąs prie 
to. Jis patarė darbininkams 
prieš visa tai kovoti.

Susirinkime kalbėjo

VAIKINŲ
KYKLŲ BLIUZĖS

Puikaus Percale ir Madras Bliuzes, dide
liam pasirinkimui dryžuotų ir čekiotų, ga
rantuotos neblunkamos spalvos. Mieros 7 
iki 16 mėty. Specialiai

VAIKĮ) MOKYKLOS SIOTAI
- su 2 kelnėmis

Visi maišytų vilnų, gražių stylių, su pa
mušalu, atsiūtais kraštais. Mieros nuo 5 
iki 14 metų. Ideališki mokyklų siutai

James Tauras tapo pavojin
gai sumuštas gatvėj ejnant į 
darbą. Sako, jis dirbęs pas 
Shaneą. Tat spėjama, kad jis 
tai gavęs už streiklaužiavinią.

Mergaičių čevery
kai, su leisais, 
padaryti iš ver
šiuko odos, maho- 
gany, su gumo 
kulnimis, mieros 
ll’/j iki 2. Nepa
prasta kaina, po 

2.45

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LAFAYETTE Sept. 1, Sept. 29, 
LA 8AVOIE Sep 8, Oct. 20 
PARIS ............. Sep. 12, Oct. 5
FRANCE .......Sep. 19, Oct. 1(

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Raiykite dėl iin«eWilo« apralomoę 
knygutės jusi vietiniui agentui arba | 
didįjį ofi«a 19 State Street New York.

Severa’s

Balzol
(plrmiaus Gyvasties Balzamas).

Svečiai iš Ryty
Praeitą antradienį Chicagon 

atvyko iš Ne>warko p. Felik
sas II u n taras su žmona, visą 
kelią — 10<M> mylių — padarę 
automobiliu. Svečiai apsistojo 
pas pp. Gugius, žada paviešėti 
Chicagoje apie porą savaičių. 
P. Nellė Huntarienė yra p. Gu- 
gienės sesuo.

Laikas trumpas ir vaikai jau bus greit prirengiami j mokyklas. Pradėkite prisirengti dabar —- pasinau 
dokite proga tuo ankstybu parodymu mokyklų reikmenų — pilnas prirengimas žemiausios kainos.

MERGAlCiy DRESES!
Pasirinkimui visokių dresių, pada- 
rytų iš gingham, čekiotos ir vieno- / .
dos, paprastų spalvų, linene, cham- 
bray ir ratine, su kišene misvilno- 
niais ir vatiniais apsiuvinėjimais, 
sashes, ilgomis veistėmis ir bhuzių 
effekto, mieros nuo 7 iki 14' me- /(< (
tų’ 1)0

$1.98 ®
Merginų Baltos Middy Bliuzes, pa- 
prastų ir Co-ed.. stylių, padarytos j / 
geriausio materijolo Lonsdale \į ■****] į '
gražiai trimuotos, mie- C 4 Lk#
ros nuo 14 iki 12, po W

hiiMIMii iilli rnil—m

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ

Jos buvo užinteresuotos 
Mrs. Hooker’s pasveikimu 
vartojant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

St. Paul, Minn. — “Aš savo gyve
nt® turėjau daug permainų ir 

kentėjau nuo dide
lio nusilpnėjimo ir 
kitų visokių ne
smagumų kur mo- 
terįs turi iškęsti 
per tą laikotarpį, 
karštį, nervingu
mą ir galvos skau
dėjimą. Tuo lai
ku aš negalėjau 
dirbti savo darbo, 
bet kuomet pradė
jau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound aš einu geryn 
kiekvieną dieną ir galiu dirbti savo 
darbą daug lengviau negu pirma 
kokie penki, šeši mietai atgal. Vis
kas tas priklauso nuo jūsų puikių gy
duolių”. — Martha Hooker, 114 Col- 
lege Avė., St. Paul, Minn.

Kuomet moterįs kurios yra tarpe 
keturiasdešimta penkių ir penkiasde
šimts penkių metų amžiaus, jos tuo
met turi panašius nemalonius simpto
mus, yra nerviškos, greitai supyksta, 
melankoliškos ir dega karščiu, iš ko 
atsiranda galvos skaudėjimas, galvo
sūkis, įos tuomet turi vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Jos yra specialiai prirengtos moterims 
nuo šitų nesmagumų. Jos yra pri
rengtos iš šaknų ir žievių ir neturi 
kenkiančių narkotikų.

Rašykite prie Lydia E. Pinkham 
Medicinos Co., Lynn, Massachussetts 
ir gausite dykai vieną egz. Lydia E- 
Pinkham’s Privatišką Text-Knygą 
apie “Ailments Peculiar to Women”.

DOURLf
a r,, /

HAT
C K FRA 

I A'i R

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

a Į 41h o
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Chicagos žinios PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKy PARDAVIMUI PARDAVIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Del “dželės” išsižadė
jo mylėtinio

Nenorėdama eiti 
Miss Hazel Campbell, 
Champlain Avė., apleido 
seph Toso, 8447 Buffalo 
kuris sugrįžo prie savo 
uos.

“džėlon” 
6501 

Jo- 
ave., 

žmo-

Laisvos Jaunuomenės Vyrų choras 
laikys dainų repeticiją 24 d. rugpiu- 
čio, pėtnyčios vakare, Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 St. Pradžia 8 valandą 
vakare.

Visi dainininkai privalot būti ant 
dainų praktikos, nes mes turime ge
rai prisirengti prie musų koncerto. 
Norinti dainuoti nauji dainininkai vi
sados galite pristoti prie choro. Mo
kytojas A. P. Kvedaras.

— Valdyba.

VYRŲ
REIKALINGAS pirmarankis 

ir antrarankis pekorius, mokes
tis geras, darbas ant visados.

Atsišaukite:
8651 Baltimore Avė.
South Chicago, III.

PARDAVIMUI įgrosernė pi
giai. Yra daromas geras biz
nis.

Atsišaukite:
2859 So. Union Avė.

AUKSO MAINA — tam kas mo
ka. Pardavimui pirmos klesos šiau- 
čiškos mašinos ir įrankiai kartu su 
Suikiu sandėliu čebatų arba atskirai, 

lainysiu ir ant prapertės Chicagoje, 
lietuvių, lenkų apgyventoj vietoj.

Kreipkitės į
NAUJIENAS, Box No. 315

Munšaino auka

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks rugp. 24 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapely, 816 W. 31 St.

Bus paskaita iš chemijos srities.
— Komitetas.

REIKALINGAS 
bučeris. Darbas ant 

Atsišaukite: 
CENTRAL GASH

1222 St. Charles Rd 
Maywood, III.

atsakantis 
visados.

MARKET,

PARSIDUODA 
pušies bar fixtures 
elektrikinį pianą' ir 
gisterį.

Atsišaukite: 
3157 So. Racine

geriausios 
įskaitant 
cash Te

Avė.

PARDAVIMUI dirbtuvė, visokių 
papsų, Roseland Bottling Works ir 
saliunas su namu arba be namo. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera proga lietu
viui įsigyti pelningą biznį. Priežas
tis pardavimo —- turiu du bizniu.

Tel. Pullman 5625
• 251, E. 115th St.

______ 1
John Kosmale buvęs polici- 

stas West Hammonde, sako, 
netekęs proto dėl munšaino 
pasiėmęs tris revolverius va
žinėjo automobiliu ir grąsino 
iššaudyti visą Hammondo ad
ministraciją. Pagalios jis tapo 
mirtinai pašautas.

L. S. J. Lygos draugiškas išvažia
vimas i Jackson parką (lietuvišką sa
lą) įvyks rugp. 25 d.

Bus žaislai ir kitos pramogos. Su
sirinkite apie 3 vai. po pietų į “lietu
višką salą.

— Komitetas.

Liet. Soc. Jaun. Lygoe Orkestras 
praktika įvyks penktadienį, rugp. 24 
d., 7:30 vai. vak., Mark White Sųuare 
Park (Engine room) svetainėj, prie 
Halsted ir 29 gatvių. Draugai ir drau
gės malonėkite visi laiku susirinkti.

RFJKALINGAS bučeris, 
kuris supranta savo darbą at
sakančiai. Turi mokėti važiuo
ti su troku.

NEMUNO KORPORACIJA 
2256 W. 24-th St.

PARDAVIMUI grosernė ir de
likatessen, saldainių ir ice cream 
parloras. Geri gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. Yra elektra, 
garadžius. Tikras bargenas.

950 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
ice) mašiiįa ir kitos visos mašinos rei
kalingos dėl bučernės. Yra trekas'. 
Pigi renda, 7 kambariai gyvenimui. 
Lysas 5 metams. Priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu. .

814 K.ensinjrton Avė.

18 kavinių uždaryta
Miesto majoras Dover atsi

sakė išduoti leidimus 18 kavi
nių, kurios tapo sugautos par
davinėjant munšainą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Reikia

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

DRATŲ FRAME 
DIRBĖJŲ

PARSIDUODA r saliunas su 
barais ir kitais fomičiais. Par
duosiu pigiai, nes turiu dvi biz
nius. Netoli dirbtuvių, gera už
eiga darbininkams; biznis senas 
ir gerai išdirbtas.

1120 So. Canal St.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
krėslai. Puikus transferinis kam 
pas, geras biznis, lysas ilgam 
laikui. Renda $55 į mėnesį. Ge
ra vieta lietuviui barberiui, 755 
W. 35th St. ir Halsted St.

AUTOMOBILIAI

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

Stygų 
antra- 
White

ŠIUOMI PRANEŠU, kad mano mo
teris Paulina Kraujelis, kuri gyvena 
755 So. Kolmar Avė. mane prašali
no iš namip ir dabar gyvena viena. 
Jeigu bus padarytos kokios skolos per 
ją, tai aš už jas neimu jokios atsa
komybės.

A. S. KRAUJAMS

Vieno patyrusio vyro dir
bimui liampoms šilkinių už
laidų. Mokama geriausia td- 
ga.

Ideališkos darbo apysto- 
vos.

Nuolat darbas. Ateikite 
tuojau pasirengę darban.

ART LAMP MFG. CO., 
1433 S. Wabash Avė.

PARSIDUODA saliunas ir re
stauranas su namu ar be namo.

Atsišaukite į
NAUJIENAS

1739 So. Halsted St.
Box No. 310

PARDAVIMUI King automobilius. 
Šitas karas yra gerame padėjime. 
Nauji tajerai. Naujas viršus. Norin
ti pirkti matykite. Yra tikrai pigus 
ir geras karas.

Tiktai $195.
Atsišaukite:

2428 W. 46th St.

RAKANDAI

LIETUVIAI PRAPERTININKAI PARDAVIMUI

PARSIDUODA saliunas su vi
sais barais, labai geroj vietoj, 
svetimtaučių apgyventoj vietoj. 
Parduosiu už pusę kainos. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukite:

6618 S. State Street

PARDAVIMUI fomičiai 4 kamba; 
rių, parduosiu viską ant sykio, labai 
pigiai. Kas nupirks galės ir tuose rui
muose gyventi. Priežastis pardavimo 
apleidžiu miestą. Savininką galite ma
tyti vakarais nuo 7 iki 10. St. Grik
štas, 3417 So. Emerald Avė., 1-mos 
lubos iš fronto.

Chicagos Lietuvių Auditoriumo kor
poracijos visuotinas dalininkų susirin
kimas bus laikomas pirmadienį, rug- 
piučio 27, 8 vai. vak., Mildos salėj, 
3142 S. Halsted. Kviečiami visi dali
ninkai atvykti. Bus aptariami svetai
nės statymo reikalai, peržiūrėti ko
misijos planai ir finansų stovis. Vi
si pasitarę pradėsime svetainę staty
ti. Rašt. J. Balchunas.

Jei tamstom reikalinga namas pen- 
tyti iš lauko ir iš vidaus, tai atsišau
kite prie manęs, o aš tamstai atlik
siu puiki) darbą už pusę kainos. At
sišaukite tuojaus, o aš tamstai užga
nėdinsiu ir sutaupysiu pinigų.

Kreipkitės:
3210 So. Halsted St.

Box No. 13

PARDAVIMUI “Kaunas” res- 
taurantas sena ir išdirbta vieta. 
Suprantančiam restauranto biz
nį, gera vieta pinigų uždirbti. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. 2325 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, kendžių ir delikatessen 
krautuvė. Gera vieta ir parduo
siu pigiai.

Kreipkitės:
811 West 61st St.

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bil’e už gerą pasiūlymą, 
praleiskite šio bargeno, 
šaukite vakarais 1922 S. 
dzie Avė.

Ne- 
atsi-
Ke-

L. S. S. 4 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą į Palos parką, sekmadie
nį, rugp. 26 d.

Visi nariai malonėkite patys daly
vauti ir savo draugus pakviesti.

Norintieji dalyvauti išvažiavime su
sirinkite į “Naujienų” ofisą 10 vai. 
ryto. Iš ten automobiliais važiuosime 
j parką.

JIESKO KAMBARIŲ

— Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Centro Ko
miteto susirinkimas bus laikomas sek
madienį, rugpiucio 26 d., 10 vai. ry
to, M. Kasparaičio name, 3827 Ar
cher Avė., 2-os lubos, iš užpakalio. 

Visi C. K. nariai malonėkite susirink
ti, yra svarbus reikalas aptarti. Ne- 
sivėluokite.

LSS. VIII R. sekretorius
M. Kasparaitis.

“Birutės” Choro repeticija įvyks šį 
vakarą, Mark White Parko salėj, 7:45 
vai. vakare. Prašome visų narių, kad 
nesivėluotumčt. Bus mokinamos nau
jos dainos dėl operetės “Sylvijos”. To
dėl visi laiku susirinkite.

REIKALAUJA apšildomo kam
bario dėl dviejų, prie mažos šei
mynos. Už parankią vietą gerai 
apmokėsiu. Rašykite arba pašau
kite vakarais po 6 vai. vakare. 
K. Vayzon, 742 N. Taylor Avė., 
Oak Park 4823-W.

REIKIA kambario vienam vai
kinui Brighton Parko apielinkėj. 
Su valgiu. Prie mažos ir švarios 
šeimynos. Kreipkitės į

NAUJIENAS 
Box No. 316

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI restauranas, 
įsteigtas jau 52 metai prie Ran- 
dolph ir Market gatvių. Viršui 
kambariai. Pigi renda. Geras 
biznis. Gera vieta geram virė
jui, 629 Randoiph SL

PARDAVIMUI rakandai: 3 lo
vos, 2 stalai, 6 kresės, 1 komo
dų, 1 šėpa dėl rūbų, 1 siuvama

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Listas 3 metams. Rendds 
$30.0° j mėnesį, Į —' ^TkaUn^ ££

kai prie šeimyniško gyvenimo. 
4614 Si Paulina St.

1 lubos iš'fronto

NAMAI-2EME
Tikri Bargenai

(1) 3metų mūrinis namas 2 
flatai po 5 kambarius, elektra, 
maudynes ir tt. Kaina tik $10,- 
500, įmokėti $5000. Brighton 
Parke.

(2) BiznieriaJ fiepralleiskite 
šios progos. Mūrinis namas su 
štoru be listo ir 4 kambariai 
užpakalėj, 2 flatai ant viršaus, 
visur elektra, maudynes, ce- 
mient. b^semįentas, skalbyklas 
ir visi parankamai. Kaina tik 
$9.500 įmokėti $5000 Randasi 
gražioj vietoj South side. -

(3) 7 metų mūrinis namas
3 flatai po 6 kamb. elektra 
maudynes basement, lotas 40 
pčdų pločio, 1 mašinai garad
žius, Kaina tik $14,500 įmokė
ti 7000 Brighton Parke.

(4) 9 metų mūrinis namas
4 flatai po 4 kamb. elektra, 
lotas 40 pčdų. Kaina tik $12,- 
000, įmokėti $5000. Brighton 
Parke.

(5) Mūrinis namas 6 ir 6 
kambariai, ąžuolu baiktas, vi
si parankumai, Kaina tik $10,- 
500 įmokėti $4,000. South si
de.

(6) Mūrinis namas 6 ir 6 
kambariai visi parankumai, 
Kaina tik $9,500, įmokėti $4,- 
000. South Side.

(7) Mūrinis namas 1 flatas
5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb. 
elektra, maudynės. Kaina tik 
$12,500, įmokėti $6,000, South 
Side.

(8) 9 metų mūrinis namas 3 
flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
kamb. ant kampo, elektra, 
maudynė ir visi parankumai. 
Kaina tik $16,500, įmokėti 
$7,000. South Side

(9) Mūrinis namas 5 ir 6 
kambariai, ant 36 pėdų loto, 
elektra, maudynės apšildymas 
atskiras, Kaina tik $9,300, 
įmokėti $4,000 South side
SUPRANTANČIAM ŽMOGUI 

DIDŽIAUSIS BARGENAS

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI biznio praper- 

tė, kampas 35 ir Halsted St., 3 
krautuvės ir 2 augštų frame na
mas, akmeniniu pamatu. Įplau
kų $270 j mėnesį, mažos išlai
dos, pirmas morgičius, $16,000 
pinigais j 5 metus. Kaina $32,- 
000.

Mes turime keletą biznio lo
tų prie 63 gatvės, pigiai. Taipgi 
gražius bungalow ir 2 augštų 
mūrinius namus. James A. 
Burke, 3107 W. 63rd St., Tel. 
Republic 7339.

BRIGHTON PARKO GERIAU
SI BARGENAI

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 flatai po 4 kambarius su ga- 
•su, elektra, maudynėms, augštas beiz- 
mentas ir antstogč drabužiams džiau
ti; puiki lietuvių apgyventa vieta; na
mas beveik naujas; kaina $5,200, pu
sę reikia pinigais, o kitus ant mor- 
gičio lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas ant cimento pamato; 2 flatai 
po 5 kambarius; yra gasas, elektra 
ir maudynės; yra ir mažas groserio 
Storas prie to; viskas parsiduos už $5,- 
200, reikia turėti pinigais apie $3,000, 
kitus savininkas duos lengvais išmo
kėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 ir 7 kambarius; na
mas yra geram padėjime su gasu, 
elektra, maudynėms, augŠtu skiepu ir 
dviem automobiliams garadžius;'kai
na $10,500, apie pusę reikia pinigais 
turėti.

Turime ir daugiau bargenų. Atsi
lankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Ave. (prie Califomia av.)

PARDAVIMUI namas ant 
kampo Canalport Ave. ir Jef- 
ferson St. Saliunas pultaibelis. 
Parduoda pigiai nepraleiskite 
progos. Atsišaukite P. Klasa- 
vitti 1900 Canalport Avenue

klauso prie pardavėjo. Nupirk- 
sit už teisingą j/asiulymą. Apie
linkė svetimtaucįų. Kreipkitės:

3759 So. Wallace St
PARDAVIMUI grosernė, ran

dasi delikatessen, minkšti gėri
mai, rūkyta mėsa, cigarai, taba
kas, kendžių, ice creamas ir kit
ko. Priežastis liga.

3155 Wallace St.

PARDAVIMUI 
nas iš geriausių 
sados biznis yra 
duoda pigiai,

1436 South Halsted St.

saliunas vie- 
vietų, kur vi- 
geras; parsi-

T. J . u PARSIDUODA rakandai 4 
BARGENAS. Pardavimui u Į{anli)ariamS) gerame stovyje, 

černė, ir grosernė, su namu ar- <j»en ga]įma gautj jr ruimus, 
ba be namo. Labai patogioj parendavoti> 
apielinkėj. Tokio biznio arti Atsišaukite: 
nėra. Užtai parduodu, kad ne-1 727 W 17th PI Ist fl
moku biznio varyti. Atsišaukit| 
pas savininką, 2901 W. 38 PI.

NAMAI-ZEME

“BIRITTeS” rėmėjų, narių ir cho
ro valdybos narių susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, rugp. 24 d., Mark White 
Parko Library Hali (Knygyne), ant 
29tos ir Halsted gatve. Pradžia 8tą 
vai. vakare.

Todėl visi “Birutes” rėmėjai ir cho
ro valdybos nariai teiksitės kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Pirm. M. Y.

RUIMAI dėl rendos, vieni iš 
fronto, o kiti iš užpakalio 
dynės, elektra ir kiti visi įtai
sai. Kreipkitės: W. KUNICKAS, 
1-mos lubos iš_užpakalio. 827 W. 
34th Place.

mau

ar
C. B. Shane & Co. streikuojančių

5:30 vai. po piet. Bus svarbių prane- 
— Sekretorius.

rubsiuvių susirinkimas įvyks šiandie 

Šimų.

RUIMAS rendai merginom 
■ ženotai porai.

Kreipkitės:
658 W. 31 st St.
2 lubos frontas

PARSIDUODA restauranas 
ir minkštų gėrimų įstaiga, ge
ra vieta, apielinkė apgyventa 
rusų ir lietuvių. Turiu parduo
ti iš priežasties ligos.

646 W. 14-th St J. Korsak

Pardavimui saliunas vie- —---------- - -----------
noj is geriausių vietų kur visa pagyvenimų medinis namas 
dos yra gerai biznis daromas. 2 po 4 ruimus 2 po 5 ruimus. 
Ruimai gyvenimui nupirksit Vieta 3544 Parnell Avė. Parsi- 
pigiai priežastis pardavimo duoda pigiai, tiktai $4,500. Sa-
svarbi. Kreipkitės. 361 Kensin- vuuukas* 
gton Avė. 3410 So* Auburn Ave-

RUIMAS rendon, vienam ar 
dviem vyram. Ruimas gerai už
laikomas, elektra.

Kreipkitės:
4344 So. Hermitage Avė.

Ant 2 lubų

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj; ant kampo, 25 metai kaip 
biznis išdirbtas. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą mie
stą. Atsišaukite: Charles Sunk- 
vedis, 1436 S. Morgan St.

2 flatų, 6-6 kambarių, elektra, ga- 
naujas plumingas, garadžius, ne
aukštesnės mokyklos. 48th & 

____ , „mokėjimais, $5,500. 2 flatų 
cottage, 5-5 kamb. karštu vand. šil
doma, elektra, gasas, garadžius, ne
toli 51st & Lowe, $1,500 pinigais, $4,- 
600. Nelson Realty Co., 5312 South 
Halsted Street.

PARDAVIMUI grosernė ir
rūkytos mėsos, Malt and Hops. toli augštesnės mokyl 
Vieta gera. Renda pigi. Biz-| s™ok£™“Skari 
nis eina gerai. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

945 W. 83rd St.

DOMININKAS STASIULIS 
arba Schnlta

Persiskyrė su šiuomi pasau
liu ištiktas nelaimės ežere. Nu
skendo rugpiučio 19 d., 1923 
apie 3 vai. po pietų, sulaukęs 
amžiaus 27 metų. Velionis pa
ėjo Pagardžio kaimo, Sėdos val
sčiaus, Mažeikių apsk. Paliko 
Lietuvoj senus tėvus, 2 seseris 
Zuzaną ir Dbmecelę. Amerikoj 
brolį Leoną ir seserį Oną. Išgy
veno šioj šaly 10 metų. Velio
nis buvo gero budo ir doras vai
kinas. Priklausė prie muzikan
tų. Laidotuvės įvyks rugpiučio 
24 d., pėtnyčioj, pirmoj valan
doj po pietų iš namų 5309 Prai- 
rie Avė., į Lietuvių Tautiškas 
kapines. Meldžiame giminių 
ir draugi) dalyvauti laidotuvėse. 
Tegul tau būna lengva žemele 
ilsėtis mielas mano broli. Palie
kame nuliūdę

Brolis, brolienė, sesuo 
ir švogeris.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

n

PARDAVIMUI krautuvė ciga
rų, cigaretų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų. Svarbi par
davimo priežastie

Atsišaukite:
1978 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, ci
garetų ir saldainių krautuvė, su 4 
kambariais gyvenimui, garu apšildo
ma. Daroma geras biznis,, kitos to
kios krautuvės arti nėra, čia yra ge
ra proga pasidaryti pinigų. Priežas
tis pardavimo, turiu du bizniu.

2630 W. 88th Street

EXTRA BARGENAS!

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie namų darbo, mažos 
šeimynos, nėra skalbimo.

Atsišaukite:
P. GAČIONIS, 

5360 So. Westefm Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, prižiūrėjimui 
keturių ir pusės metų mergaitę: val
gis, ruimas ir mokestis. Atsišaukite 
po 4 vai. vakare.

CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th Street, 

arba Pershing Rd., 2 lubos

REIKALINGA MERGINA į Dry 
Goods krautuvę už pardavinėtoje. Ge
ras mokesnis, trumpoki valandos ir 
darbas pastoris.

Atsišaukite:
J. SANDARGS & CO., 
3159 Šb. Halsted St., 

Chicago, I1L

delikatessen. Biznį' gali varyti ir 
moteris. Yra kambariai mažai 
šeimynai,

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI geras saliunas. 
Priežastis pardavimo, einu į nuo
savą namą.

Atsišaukite:
2059 W. 21st Place 

Chicago, III.

KAS nori būti sveiku dėl sveikatos 
ir sutaupyti savo pinigus uždirbtus, 
tai viena iš geriausių progų .pirkti 
mieste farmą, su namu, gyvuliais ir 
daržovėmis. Namas 5 ruimų su beiz- 
mentu, elektriką, gasas ir vanduo, 
šalygatviai ir suros viskas yra. 1 kar
vė, 3 kiaulės, 20 ančių, 60 vištų, pil
sią šieno daržinė ir daugybės kitų 

, įrankių dėl gyvenimo. Norintieji pirk; 
ti šitą vietą klauskite Naujienos, 1739

Parsiduoda > bučemė ir grosernė, So. Halsted Street, Box No. 313.
gera vieta bizniui; geri rakandai; Lotus South Sidėj priimsiu vietoj 
2 skėlos, mašina triėsai ir kavai mal- pinigų.
ti, mėsai piaustyti, ir registeris. Ta- j 
voro daug. Priežastis pardavimo, sa
vininkas išvažiavb į kitą miestą. Sto
ras uždarytas. Parduosiu viską sykiu 
už pigią kainą, $1,200. Storas randa
si, 2612 W. 47th St

Pardavėjas J. ZAKSAS,
3339 So. Emerald Avė. 

Tel. Boulevard 8032 
... ....  > i -.... ...„m—.......     -i i II «■>

PARDAVIMUI 2 baltų krėslų 
barbernė. Įkuria 85 metai tam 
atgal. Renda $30 su lysu, 3724 
Archer Avė., netoli Western 
Avė. Greitam pirkėjui bąrge- 
nas.

X.

EXTRA! Pardavimui mūrinis biz- 
niavas namas 5 šeimynų 4 po 4 — 1-2 
ruimų ir tuščias lotas šalę namo. Sy
kiu parduodu. Randasi ant bizniavo 
stryto. Rendos neša metams $1,440. 
Kaina $15,000.00. Parduosiu už cash 
arba priimsiu kokį biznį kaipo pir
mą įmokėjimą. Panašu i biznį buČer- 
nę, grosemę, ar taip kokį kitą. Sayi- 
ninką galima matyti bile kada.

3256 So. Morgan St.,
1 Jubos

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Gera vieta pa
darymui pinigų. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į seną tėvynę.

Atsišaukite:
2310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI i delikatessen, 
kampinė krautuvė, 4 gyvenimui 
kambariai, nėra kompeticijos. 
Gera vieta dėl bučemės.

Atsišaukite:
’ 10261 Ewing Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų nauja 
‘‘cottage” kampas 110 ir Troy av. 
Mt. Greenwood, III. Viskas ge
rai įtaisyta. Matyti galima suba- 
toms po pietų ir nedėlioms po 
pietų. Savininkas, M. A. CARLr 
SON, 11442 So. State St.

(10) Mūrinis namas ant 2 
kampinių lotų, 6 flatai po 6 
kamb. elektra, maudynės base- 
mentus. Kaina tik $15,000 
įmokėti $6,000. Ant šio namo 
lengvai galima uždirbti $4,000 
biskį pagražinus. South Side

(11) Naujas mūrinis namas 
pas vienolyno (Marąuoette 
Manor) 2 fl. po 5 kamb. ap
šildomas atskiras, viskas vė
liausios mados. Kaina tik 
$13,500, įmokėti $6,000.

(12) Labai gražus namas 
arti 63-rd St. (Marąuette Ma
nor) 2 flatai, Kaina tik $14,- 
500 įmokėti $6500.

(13) Gražus medinis namas 
5 ir 6 kambariai, ir 4 kamb. 
elektra, maudynes, basemen- 
te, basementas. Kaina tik 
$7,800 įmokėti $5,000. Randa
si Cicero.

(14) 7 metų mūrinis namas
4 flatai su miegamais porčiais,
steam apšildomas, o kaina tik 
$14,500 įmokėti $6,000. Ran
dasi gražioj kolonijoj Roselan 
do. s z

(15) Gražus mūrinis namas
5 ir 6 kambarių ant 30 pėdų 
loto, garadžius ir viskas vė
liausios mados). Apeidamas 
kiekvienam flatui atskiras. 
Kaina tik $12,500. įmokėjimas 
pagal sutarties.

Gerbiamieji pirkėjai, malo
nėkite kreiptis pas mus ypa- 
tiškai o mes užtikrinam, jog 
pririnksime jum tinkamą na
mą. Mes turime didžiausį pa
sirinkimą namų visose dalyse 
Chicagoje.

5. L. FABIONAS C0.

(jhicagoJO.
809 West 35-th St. Chicago
Tel. Boulevard 0774-0611

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
augštų ir augštas beizmentas. Taip
gi naujas garadžius dėl 15 mašinų. 
Parduosiu už $14,000. Jeigu už cash 

tai parduosiu dar pigiau, nes esu naš- I
6, negaliu laikytti. 955-57 W. 18th 
?!. Klauskite savininkės, ponia Kape

la. Savininkė 935 W. 18th St.

PARDAVIMUI 8 kambarių frame 
cottage, garadžius, furnace, elektra. 
Tik $5,250, $2,500 pinigais, 4143 Ber- 
nard St., netoli Irving Pk. Blvd.

Pardavimui, — 3 flatų, frame, pe
čiais šildomas, 2 karų garadžius. Ren- 
dos $171 į mėnesį, Sheffield netoli 
Belmont. Gali būt perdirbtas į krau
tuvę. Kaina $10,500. Pašaukite savi
ninką Shelldrake 6260.

Pardavimui, — 2 augštų, mūrinis, 
krautuvė ir flatai, namas, 4217 Ked- 
zie, $5,000 įmokėti. Telefonuokite 
Bittersweet 0294.

PARDAVIMUI 6 kambarių, cemen
tinių bloksų bun^alow. Yra elektra, 
pečiu šildoma. Kaina $4,500, su 33 pė- 
d!ų pločio lotu. $5,250, su 101 pėdų 
pločio kampiniu lotu. Išmokėjimais.

F. A. SHIVELY & CO., 
3414 W. 63rd St, 

Prospect 9059

PARDAVIMUI puikus lotas, 
Marąuette Parke, netoli įėjimo, 
tik $750. Asfaltinis šalygatvis.

Atsišaukite: 
BUCHINSKY,

6639 S. Sacramento Ave.

DVIEJŲ augštų frame rezi
dencija ir kampinis lotas, gat
vės ištaisytos, gera vieta, elek
tra. Parduosiu pigiai, atsišauki
te tuojau. *
2455 W. Pershing Rd. (39 St.)

MORTGEClAI-PiSKOLOS
Antru nvorgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title eKzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavim^. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—-dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kli
šos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TfiVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos. Po rugsėjo 1, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug
piučio 31 dienos, jus galite pasinau
doti nupiginta kaina.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearborn- 
Harrison Sts.


