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Gubernatorius iš 
vaikė legislaturą

gen. Ludendorff ir Hittler at
sišaukė į 40,006 monarebistų 
prisidėti prie jų ir žygiuoti

yra pa- 
distrik-

Vokietija butu ekonomi 
niai susmukusi

Italai atsisako apleis 
ii Corfu salą

Tikisi Ruhr sukilimo
Rusija grūmoja karu Persijai

ant Berlino. Taipjau 
vojaus sukilimo Rubr 
te, kur šimtai tūkstančių dar
bininkų, koinu(ryistųj (suagituo
tų, atsisakys grįštj j darbą. 
Diplomatai neatspėja, kuris tų 
dviejų pavojų yra didlesnis.

Po dviejų mėnesių priešini
mus Ruhr darbininkai yra at
pratę nuo darbo. Juo pačiu 

laiku komunistai pavirto di- 
deliiriis (nacioin^lištlls ir agi- 

nepradėjimą dirbti 
Francijai. Numato- 
konuinistaį iššauks

Jei butų 
v| 
tas su

itų dar toliau 
priešinimąsi,

tęsusi pasy- 
sako Eber-

BFiRLINAS, rugsėjo 26. — 
Prezidentas Ebcrtas ir kanc
leris Strcsemannas šiandie 
formalinčj proklamacijoj pa
skelbė, kad Vokietijos valdžia 
yra kartaus reikalo priversta 
Užbaigti Ruhr (kovą ir atšaukti

Oklahomos gubernatorius 
išvaikė legislatury

Legislaturos nariai pabijojo ka
reiviu durtuvų ir išsiskirstė.

kį prieš jį kaltinimą 
ta.

Federalinė valdžia 
draudė legislatuTos 
laikyti susirinkimą 
niame name.

pasta ty-

irgi už- 
nariains 
federalL

OKLAHOMA CITY, Okla., 
nigs. 26.— Oklahomos legis- 
laturos nariai, kurie bandė lai
kyti neva nepaprastą legisla- 
turos susirinkimą tikslu 'ap
kaltinti gubernatorių Walton 
dėl jo griežtos kovos su ku 
khix klaniečiais, šiandie liko 
išvaikyti vos tik spėjus jiems 
si/jirinkti. Betgi išvaikant jo
kios prievartos ar kraujo pra
liejimo nebuvo.

Gubernatorius tikrina, kad 
tik jis vienas turi teisę sušauk
ti r.|epa prastą legis^aturos su-, 
sirinkimą ir be jo žinios lėgis-

Italija atsisako apleisti 
Corfu sal|

Rc-’kalauja, kad Graikija pir
miausia užmokėtų 50,000,- 
000 lirų.

PARYŽIUS, rūgs. 26. — 
Italija atsisako evakuoti Cor- 
fu salą iki Graikija nebus už
mokėjusi Italijai 50,000,000 li
rų atlyginimo už nužudytuo
sius Graikijoje italus, Albani- 
jos-Graikijos rubežiau’s komi
sijos narius.

priešui — 
ima( kad 
sukilimą.

Komunistų partija vakar 
padavė Socialdemokratų parti
jai ultimatumą, kuriame rei
kalauja pasakyti iki šiandie 
vakaro', ar socialistai prisidės 
prie komunistų, kad nuvertus 
dabartinę valdžią 'ir įsteigus 
komunistinę “darbininkų ir 
ūkininkų valdžią”, kaip kad 

yra Rusijoje. Tą tikslą pa
siekti komunistai siūlo pagal
ba generalinio streiko, 
ginkluojant monarchistus 

užgriebiant nuosavybes ir

nu- 
ir 

in-

Socialistai neduos jokio 
sakymo komunistams ir 
pasiūlymus ignontos. Komu
nistai gi paskelbė, kad genera
linis streikas bus paskelbtas 
tuojaus, kaip tik prie jų pri
sidės socialistai.

Rusija grūmoja karu

kad jei 
imąsis ir toliau

Proklamacija sako, 
pasyvia prieši 
butų tęsiamasį tai jis privers
tų Vokietiją 
n ominio susm 
kietijos žmonių gyvybė atsi
durtų payojujf.

Valdžia atsišaukia į gyven
tojus remti itespUbliką šioj 
sunkioj valandoj, kadangi tik 
tuo galima išgelbėti 
garbę ir gyv} 
ja betgi parej 
kių aplinkybių nė vitna Vo
kietijos dalis bebus atiduota 
svetimai valstybei.
180,000

Poincare lauks visiško vokie
čių nusilenkimo.

. PARYČIUS, rugsėjo 26.. — 
'Prcmlieras Poincare • laukia 
tikrojo apsistojimo pasyvio 
priešinimosi Ruhr distrikte ir 
fabrikantų išpildymo visų oku 
pantų • įsakymų, pirm negu jis 
sudarys savo nuomonę apie 
reikšn^ę politinių įvykių Vo
kietijoje.

Pre;mieras Poincare vis dar 
netiki, kad pasyvis priešini
masis pilnai užsibaigtų ir jis 
nieko neveiks Vokietijos rei
kale iki aiškiai nepasirodys, 
kad Vokietija permainė savo 
m/sistatymą.

Vakar uždarė dar 25 Be 
, ♦ } 

tuvių saliunus
86 salimi vakar neteko 

“laisnių”
mun-Miesto valdžios kova su 

šainu tęsiasi. Paliestos dvi 
didelės lietuvių kolonijos —• 
Bridgeportas ir 18 gatvės 
apielinkė.

ie visiško-eko- 
imo ir tilto Vo-

šalies 
Proklamaci- 

a, kad prie jo-

oku-

at- 
jy

žmonių ištremta 
pantų.

yra užtikrinama,
darys viską jos galėję,

^elementarines 
tiems

kad

Prieštaraujančios žinios 
apie Bulgarijos sukilimą 

r

Sofija yra apsupta, sako vięna 
žinia; sukilimas užgniauž
tas, sako valdžia.

CHICAGO. — Policijos ko
va su munšainą pardavinėjan
čiais saliunais tęsiasi ir toliau. 
Puolimai ant saliunu nesiliau
ja ir kasdie areštuoja 
kus saliitoininkų ir jų 
nuošė rastų žmonių.

Nesiliauja ir saliunų 
rinėjimai. Nuo pradžios
baltinės Chicago^s Tsausini- 

kampanijos, apie 300 sa
liko uždaryta, 
leidimus vesti

deset- 
saliu-

užda- 
da-

Legislaturos susirinkimo 
kambaris buvo uždarytas, bet 
iv paten k i n t i ej i įlegi sla t u rofc 

nariai vistiek susirinko kori
doriuje ir jau bandė atidaryti 
savo susirinkimą, kaip prie jų 
priėjo militarinis miesto ko- 
manduotojas pulk. Key ir pra
nešė, kad gubernatoriaus įsa
kymu jis juos turi išvaikyti ir 
uždraudžia jiems laikyti susi
rinkimą. Kada tiems nariams 
pasakyta ilshiešdintii, Jie Ra
miai visu buriu apleido kapi
telių.

Jie paskui bandė susirinkti 
kotely, bet ir ten kareiviai 
jiems pasakė, kad jie hotely 
legjislaturos ^susirinkimo lai
kyti negali.

Vienas < iš didžiausių gub. 
VValton politinių priešininkų, 
Cambell Russell, tapo kareivių 
areštuotas. Bet dar nežinia ko-

(Torius Tor- 
maliniai pranešė ambasadorių 
tarybai, kad litini j a neskaito, 
jog Graikija pilnai išpildė 
tartį ir todėl Graikija turi 
mokėti pirm negu Italijos 

rciviai apleis okupuotąją

aini

su- 
už- 
ka- 
sa-

to-

80,000 kareivių sutraukta prie 
Persijos rubežiaus. Užėmė 
persijos miestą.

Tavo Namas

A n gi i j o s ai nba sa (I oriu s 
kiam Italijos nusistatymui 
griežtai pasipriešino ir parei
kalavo tolimesnių instrukcijų 
iš savo valdžios.

Japonijos ir Franci jos am
basadoriai remia Anglijos nu'- 
sistatymą, kad Graikijos atly
ginimo Italijai (klausimą turi 
nuspręst internacionalinis teis
mas ir kad Italija turi tuojaus 
evakuoti Corfu.

Italijai nenusileidžiant, am
basadoriai vėliau nutarė, kad 
Graikija turi užmokAVi Itali
jai 50,000,000 lirų atlyginimo. 
Bet ir tada Italija atsisakė iš
sinešdinti nuo Corfu salos iki 
tie pinigai nebu*s sumokėti. 
Italija gi, pirmesnių ambasa
dorių nuosprendžiu, turi eva
kuoti Corfu |sają tiki rugsėjo 
27 d., .t y. iki rytdienos.

Apleis Corfu salą.
ATHENAI, rūgs. 25. —

lijos legacija pranešė Graiki
jos užsienio reikalų ministeri
jai, kad ryto (trečiadSeny) 
Italija užbaigs evakuoti Corfu 
salą ir kad ta sala ketvirta
dieny bus sugrąžinta Graiki
jai.

(Tokį savo nusistatymą Ita
lija atmainė paskutinėj minu
tėj, sulaužydama pirmiau duo
tą pažadą).

SJMLA, nigs. 26. — Gauto
mis iš Tegerano žiniomis, Ru
sija grūmoja karu Persijai ir 
turi sutraukusi fTutrkestane, 
prie Persijos rubežiaus, 80,000 
kareivių.

Persija yra nusigandusi
Rusijos kareiviai jau uže-

Unija laužo streiką

Ita

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMALŽEMfi”.
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 ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEME.

NiEW YORK, rūgs. 26. — 
Keletą dienų atgal čia sustrei
kavo didžiųjų laikraščių pres- 
manai, kadangi laikraščių lei
dėjai atsisakė išpildyti jų rei
kalavimus. Tuojaus į New 
Yorką atvyko centralinis pres- 
manų unijos prezidentas Ber- 
ry, kuris neatsiklausęs darbi
ninkų susitaikė su samdyto
jais ir padarė stf jais kontrak
tą. Tą kontraktą streikieriai 
atsisakė pripažinti ir į darbą 
/legrįšta. Tada unijos prezi- 
<^?.ntas pradėjo organizuoti 
streiklaužius iš kitų miestų 

unijos narių. Tokių unistų 
strdiklaužių lą'ikraščiaims tiek 
pavyko gauti, kad jie jau pra
dėjo eiti veik normalio dy
džio. Tų gi presmanų lokalas, 
kuris atsisakė pripažinti cent- 
i alinio prezidento savavalį 
kontraktą, liko suspenduotas.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Prisibijo Ruhr darbininky 
sukilimo

Esą atpratę nuo darbo. Komu
nistai reikalauja iš socialis
tų padėti nuversti valdžią.

BERLINAS, rūgs. 26;— At
šaukusi .pasyvų priešinimąsi 
valdžia dabar atkreipė domę į 
pavojus sukilimo. ;D|įdžJiausių

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 26 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kroąų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių.... ...
Finų 100 markių ...........
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų ...........
Lenkų 100,000 markių ... 
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 kronų .......
Šveicarų 100 kronų .... ... 
Švedijos 100 kronų .......

$4.57 
$1.40 
$5.28 

$17.93 
. $2.69 
. $4.60 
$10.00 
.... 35c 
$15.93 
$39.35 
$17.80

r . ____  $26.53
Vokietijos 10,000,000 markių ;.a 8e

Šalis 
valdžia 
kad atsteigu 
žmonių teises” tiems vokie
čiams, kuriuos okupantai iš
trėmė iš Ruhr ir Pareinio kra
štų.

Proklamacija peržvelgia vi
są okupacijos istoriją ir sako, 
kad 180,000 vyrų, moterų ir 
vaikų liko oikiųiantų ištremti 
iš jų namų, o visi kiti milionai 
gyventojų okupuotame krašte 
visiškai neteko laisves.

“Daugiau kaip 100 npisų 
viengenčių buvo privertsi pa
dėti savo gyvastis”, sako pro
klamacija, “onšimtai kitų vis 
dar kankinasi kalėjimuose”.

Kalbėdama apie išlaidas rė
mimo pasyviu priešinimosi, 
proklamacija pamini tą faktą, 
kad tik pereitą savaitę duoto
ji Ruhr kraštui pagelba si^kė 
3,500,000*000,000 markių ir 
kad ta suma butų buvusi pa
dvigubinta ateinančią savaitę. 
Tiek pinigų išleidžiant jokiu 
bildu negalima’ buvo pakelti 
puolančią markės vertę.

“Entente dabar gali duoti 
Vokietijai taiką,” pareiškia 
proklamacija.

Nė Franci j ai, nė Belgijai ne 
bUs formaliai pranešta apie 
užbaigimą pasyvio priešini
mosi, kadangi skaitoma, jog 
užtenka šios valdžios prokla
macijos.
Valdžią laukia didelis darbas.

Dabar, kada Vokietijos val
džios nutarimą sustabdyti pa
syvi priešinimąsi turi forma
liniai patvirtinti tik reichsta
gas, prieš valdžią stovi milži
niškas darbas atsteiigti nors 
kokį panašumą į normalumą 
Ruhr industrijoje.

Kitas svarbus klausimas, 
darbo klausimas.. Valdžia 
rėš šelpti Ruhr gyventojus ne
tik maistu, bet ir duoti bedar
bių pašelpos.

Valdžia dar nežino kaip at
silieps okupantai į pasyvio 
priešinimosi sustabdymą. Atei 
nančios iš okupuotojo krašto 
žinios rodo, kad franeuzai vei
kiausia yra nusistatę pasinau
doti iš sumišimo ir bandyti 
pravesti savo pienus, ypač dėl 
pasisavinimo Esseno ir Duss- 
eldorfo. Tai rodo, kad ir di
dėjantis Pareinio separatistų 
veikimas ir plenavimas įvesti 
i TPareinio” 
padarysianti 
nių bėgyje 
ties dienų.

tai 
tuf-

pinigus. Francija 
griežtesnių žings- 
ateinančių deŠim-

PRAGA, nigs. 26. — Gauta 
šiandie žinių, kad sukilę vals
tiečiai užėmė visą šiaudinę ir 
pietinę Bulgariją. Sofija esan
ti izoliuota ir laukia atakos.

I

Sukilėliai nuveikiami.
SOFIJA, rūgs. 26. (Cenzū

ruota). — Bulgarijos sukilė
liai priešinasi kareiviams tik 
keliuose miestuose pietinėj 

Bidlgarijoj. Sukilėlių tvirtovės 
yra apgultos reguliarinių ka
reivių.

Armijos ofidleriai pranešė 
valdžiau kad jie progresuoja, 
bet kad jų kovą su sukilėliais 
ląbai apsunkina tai, kad suki
lėliai pasidalino į partizanų 
bandas, kurių daugelis pasis

lėpė kalnuose.
Daugelis sukilėlių ■ vadovų 

pabėgo į Rumu'niją, kur jie ta
po areštuoti, o kiti pabėgo į 
Jugo Slaviją, kur jų nekliudo
ma.

mo 
liūnų 
jiems 
Ypač 
vakar

atimant

sa-
10

už-

po kelis 
Iki šiol gi 
saliunų už- 
apgyvento- 

laiku

Sukilimas numalšintas.
LONDONAS,- nigs. 26. — 

Bulgarijos legacija gavo se
kamą žinią iš Sofijos:

“Ramumas atsteigtas visuo
se distriktuose. Vienatinis vis 
dar tebesantis neramumo cen
trai yra Ferdinandovo apygar
da. Daugelis sukilėlių vadovų 
nusižudė. Kiti liko užmušti”.

(Jau kelintą dieną valdžia 
kartoja, kad sukilimas numal
šintas. Bet nežiūrint tokio val
džios tvirtinimo, net ir cenzū
ruotos žinios pripažįsta, kad 
sukilimas tęisasi, nors sukilė
liai esą nuveikiami).

daug saliunų uždaryta 
ir Užvakar. Kaip žinia, 

užvakar liko uždaryta 94 
liūnai, jų tarpe mažiausia 
saliunų lietuvių. v Vakar 
mayoras atėmė laisnius ir
darė dar 86 saliunus, jų tarpe 
maigiausia 25 Ifetuvių sa'liunUs.

Vakarykščiu saliunų užda
rymu liko paliestos dvi dide
lės lietuvių kolonijos — Brid
geportas ir 18 gatvės apielin- 
kės, kur uždaryta 
lietuvių saliunus. 
daugiausia lietuvių 
daryta kitataučių
se vietose. Pastaruoju 
lietuviai saliuniuinkai nebesi- 
Jcnkino dariniu biznio viėn tik 
su “savo* tautiečiais”, kaip 
kad būdavo pirmiau; lietuvius 
saliu'mninkus galima buvo ra
sti visuose miefeto (įistriktuo- 
se, kur lietuvių visai negyve
nama ir kur gyvena, vien gry- 
n ų-gryln ia ilgiai a m cr}‘kiečiai.
Šitokiose vietose lietuviai sa
liu,nininkai pirmutiniai ir nu
kentėjo, įtos policijai ir pro- 
hibicijos agentams lengviausia 
buvo juos sučiupti cinkuojant 
munšainą.

Vakar atimta laisniai iš šių 
lietuvių (arba bent turinčių 
panašias į lietuvių pavardes)

saFiu'nĮin-inkų: Waįlter Kulk iii s- 
ki, 4645 Honore St., Casimįr 
Daniunas, 8911 Commereial 
Avė., Louis Nizinskis, 6601 So. 
Western Av., Frances Olszew- 
ski, 8307 Buffalo Avė., Felix 
Kaminski, 8361 Brandon Avė.’ 
Ludiwick Mangilis, 211 j South 
Halsted S^, /Frank Tatakolska, 
2114 So. Halsted St., Bose Pu
tnus, 1005 W. 69 St., Joseph 
Mutschinski, 1941 iClybourn 

Avė., Frank Bedkos, 1511 So. 
State St., Alex Mikolas, 2900 
Nonnan Avė., John Gricus, 
3200 South Halsted Str., Stan
ley T. Abdonas* 3428 South 
Halsted St. James Bolis, 3859 
Emerald Avė., Kaziui ir Cze- 
biales, 2950 Normai Avė., K. 
A. Urmezas, 720 W. 35 St., 
Anthony Petrus, 2958 So. 
Throop St., Anton Vaczkis, 
3301 Wallace St., Anton Jo- 
niks, 734 W. 35 St., Andrevv 
Janowicz, 1302 Dixon St., To- 
ny Jurkas, 3258 Wentworth 
Avė., Dainiel (Stonchuą, 5200 
Union Avė., Clem’ens Rusec- 
kis, 2858 Emerald avė., A. Le- 
wieki, 902 W. 38 st., J. Bra' 
zanski, 1035 W. 47 st., .1. Zim
bus, 3801 So. Halsted St., Al- 
bin Rutkowski, 3035 Lock St., 
Walter G. Lo'svicki, ' 1527 
Walton St., Bruno Karpinski, 
1244 Cleaver St.

Reikia manyti, .kad ir dau
giau lietuvių yra nukentėjusių 
kadangi daugelis taip savo pa
vardes iškraipo, kad iš nega
lima pažinti Jietuvio. Abelnai 
galima spėti, kad nuo pradžios 
šio policijos kampanijos, apie 
100 lietuvių saliunų liko užda
ryta.

Miesto mayoras Dcver atsi
sako grąžinti atimtuosius lai
snius, ar išduoti naujus lais
nius tiems žmonėms, iš kurių 
kartą laisnis buvo atimtas. 
Kad privertus mayorą išduoti 
naujus laisnius tiems saliunų 
savininkams, kurie laisnių ne
teko, niekurie • saliuniuinkai 
kreipėsi net ir į teismą, bet 
dar teismai savo nuosprendžių 
neišnešė ir dar nežinia kokis 
bus jų nuosprendis

Žemės drebėjimas sugrio 
ve 31 miestą

Persijos nelaimėje žuvo 157 
žmonės.

ALLAHABAD, rūgs. 26. — 
Iš IMešed, Persijos, pranešama, 
kad žemės derbėjime pereitą 
ketvirtadienį, Bužnurd apy
gardoj, Persijoj, devyni mies
teliai liko visai sugriauti ir 22 
dalinai sunaikinti. Iš žmonių 
žuvo 157, o 146 liko sužeisti.

WASHINGTON, rūgs. 26.— 
šiandie nito širdies ligos pasi
mirė kongresmanas • Thomas 
U. Sisson iš Mississippi. Jis 
buvo 54 m. amžiaus.

ŠIANDIE — 
kiausia lietus; 
temperatūroje. 
6:42 vai., leidžiasi 6:41 valan
dą. Mėnuo teka 8:45 valandą 
nakty.

apsiniaukę, vei- 
maža permaina

Saulė teka

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria' Lietuvos bankai*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicagolll.
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Lietuvoj
Lietuviams gydytojams drau
džiama net jų įsteigtoj ligoni

nėje darbuotis.

KIEK “LUPA” KAUNO VAL
GYKLOS Už PIETUS.

nustatydama

Viename Kauno laikrašty 
išspaudintas vieno , žmogaus 
skundas, kad Kauno valgyk- 
Jos besųžiuingai lupą už pie
tus, -lodei reikalauja, kad val
džia būtinai suvaldytų valgyk-

tvirtas valgykloms kainas.
Skundo autorius duoda to 

Įlipimo pavyzdžių:
Klibanskio 

vės alėjoj 78 
kūjęs už dvi 
tris bu Įkas 
arbatos — 6 
(amerikiedių 
67 centai).

Tai, sako, 
Inas.

Kitose 
už pietus 
— t litą 
nori prie 
Nikia

valgykloje, Lais- 
num., jis užmo- 
porerjas mūsos, 

ir porą stiklinių 
litus ir 70 centų 
pinigais tai bus

tiesiai apiplėši-

valgyiklose
iš dviejų

įimama: 
'pa-trovų” 

ir 70 centų, bet jei 
to dar daržovių, tai

atskirai, pamokėti, taip 
jau reikia pamokėti ir tarniri 
už patarnavimą (paprastai 
10% “bilos” sumos).

Amerikos pinigais visa 
pareitų nedaugiau 
centu.

Kaip jau buvo rašyta, d-rui 
D. Alseikai ir d-rei V. Alsei- 
kienbi uždrausta medicinos 
praktika. Uždraudimo moti- 
vai dabar visai paiškejo. D-ras 
D. Alseika esąs politiniai len
kams neištikimas, už tat ne
leidžiama jam ir jo žmonai 
praktikuoti. Apie tai jam pa
reikšta sveikatos ministerijoj. 
Varšuvai tokių informacijų su
teikusi Vilniaus 
džia. Jeigu turėtų 
medžiagos tokiam 
tai rodos reikėtų
man, o ne drausti verstis sa
vo profesija. Rodos nė viena
me kultutringame krašte taip 

nėra daroma. Tokio uždrau
dimo tikslas priversti lietuvius 
inteligentus išvažiuoti iš Vil
niaus ir užvaldyti lietuvių įstai
gas Vilniuje. Tas ypač, aišku 
iš paskutinio įsakymo (4IX 
Nr. 4166-VI Sveikatos skyriaus 
viršininko d-ro M. 
vardan Valdžios 
Lietuvių Sanitarės 
Ligonines Valdybai
kad d-rai Aleksai nebegali net 
globoti ligoninėje ligonių.

(L. R.)'

dėl ko iv pavedęs bylų tardy
tojui. Minėtas numeris, kaip 
jau pranešta, sukonfiskuotas 
už straipsnį — “Kiti metai— 
kiti lapai“.

ŠioinJis dSetaonvi^ ' “Ziemia 
Ojczysta“ redaktorius T. Ja- 

sus gavo dar vieną katlinamą- 
jį aktą. Šiuo žygiu traukiama 
teisman už straipsnį “Rzut 
oka na czasy iMuraiwjėwskic”, 
kuris atspausdinta š. m. vasa
rio m. 11 dienos Nr. 5.

dėlto bausmė palikta ta pati 
22,000 1. m. šiaip teisme iš vi
sų pusių buvo aiškinama, kad 
čia ne svarbu slapta mokykla, 
bet kam mokinama lietuviškai ir 
dar kažin, kokie sodiečiai, ku
riems aplamai neprivalėtų rūpė
ti mokslas, nes jiems gana tita
no ir degtines. Sitų skanėstų 
lenkai neskundžia lietuviams ir 
atveža iš “maciežos*’ kiek no
rint. (L. R.)

NERVUOTA ŽMONA
VISAI SUGRIUVUSI

Papasakoja kaip ji pasveiko 
s nuo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compoundo.

vietine val- 
kokios nors 
kaltinimui, 

traukti teis-

IETUVIAMS NEREIKIA 
MOKSLO, SAKO PRO- 

ŠEPANAI.

Baisus

Kazlausko 
Delegato). 
Draugijos 

įsakyta,

ap.
EI.

Švenčionėliai. Švenčionių 
Rugpiučio 27 d. čia btfvo 
Steckytės teismas dėl mokymo 
lietuviškai savo namuose, pavie
nių vaikų. Aiškiai taikos teisė
jui buvo įrodyta, jog ten nebu
vo jokios slaptos mokyklos ir tai 
jis pilnai pripažino, tačiau vis

“Dz.
kuose iš policijoj arešto pabė
gusi 12 metų Adele Žukaite- 
įla4itŪ4 'kuri buvusi sitymta už 
sienos perėjimą be tam tikro 
leidimo. Anot “Dz. Wilens- 
kiego” A. Žukauskaitė įtaria
ma šnipinėj inde Lietuvos nau-

BALTIJOS-AMERIKOS
U LINIJA 9Broadvay, Nev'lorL N Y L>

Indianapolis, Indiana. — “Dabar aš 
pasakysiu jums, kas* mane privedė 

prie jūsų vaisto 
vartojimo. Aš jau-< 
eiau, kad aš turiu 
kokią negalę, nes 
aš negalėjau iš
vaikščioti pilno lai
ko su mažu. Pas
kutinį kartą-, kada 
man taip užėjo, 
.mano nervai buvo 
suirę ir aš buvau 
visai sugriuvus. 
Gydytojas mane,

špionaS’ arba špionažo 
manija.

Wil.“ praneša, jog Tra-
m

Mrs. A MiCHRIEVICZ-VIDKIERi
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; it» 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos li^onbučiuc ■ 
86. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Ketvirtadienis, 27, ’23
i >!■■■! i i VririT * n ni»iii'^!) 

norEbaMi 
PIRKTI, PARDUOTI AP! MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į 
F^ J?S. TAS JUMS RUS B 

ANT NAUDOS. ‘

S. L FABIONAS GO

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

809 W. 351h S!., Chlcagn 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčia^?. įirdgus i» 
Parduodam Laivakaries.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., 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 utaminka 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

kad negyvensiu, o jei ir gyven
čiau, tai niekuomet nebusiu sveika ir 
stipri. Bet aš jiems pasakiau, kad aš 
pasveiksiu, kad aš dar nemirsiu. Ma
no vyras parnešė Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundo ir aš suvarto
jau šešias bonkas. Aš tuo jaus sustip
rėjau vėl ir turėjau dar tris vaikus. 
Nuo to laiko aš visuomet rekomen
duoju Vegetable Compoundą, ir jei 
jus pamatytumėte mane dabar, tai 
manytumėte, kad aš visuomet buvau 
tokia sveika.” — Mrs. Mary F. Her- 
rick, 234 Detroit St., Indianapolis, 
Ind.

Lydia E. Pihkham’s Vegetable Com- 
pound yra puikus vaistas besilaukian
čiomis motinoms ir jis reikėtų imti vi
są nėštumo laiką. Jis paprastai su
stiprina ir sutaiso visą gimdomąją si
stemą taip, kad visais žvilgsniais jis 
veikia taip, kaip gamta yra leidusi.

Dr. Herzman kraustosi IŠ senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau
jų vietą 3410 So. Halsted St.

Z—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.

( Dienomis: Canal 
3110\arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4186 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t.
Telephonaš Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rėd'oj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. ,

eiLIETUMk
PE& HAMBURGĄ.P1LIASĄ
/ ARb A 1JEPO JO.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą

Aplenkia Trenku juostą (koridorių)
SA TREČIA KLESA PADALlN-

Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
6-šių ir 8-nių LOVŲ

SS. POLONIA  ..................Oct 6
S’S. ESTONIA .............................. . ()ct. 17

TREČIOS KLESOS KAINOS į:
ii’ HAMBURGĄ $103,50 — PILIAVĄ $106.50
" — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Telefonai:

iš Okupuotos Lietuvos

•lik

I

H
A/4/^/4 JO //? 60 C£NTAI» ’

Kldbskife pas apfielęonUs*’

Geras vaistas dėl susunusimo, 

issu k<njo, tinimo, raumenų šfyvum<x 

skausmu^ strėnose ir šonuose,

SEVER/VS 
goTHAROOL,

lc‘ * • • v. * * y ci”*  z  - r*j

Ištik‘nrj«»» lipirnentn*

Į Lietuvą

ir 
be

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

uJAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

Memo Liesinimoa num.888, tik 
rai pinus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos Ur baltos materijos; dy 
diliai 24 iki 3G ; atsieina tik $3. 
Jej krautuvėj nėru prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Neirto Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Chicagoj už 20 
gykloj tegali gauti 
puoduką ir beigelį.

tai 
kaip 20

centų val-
tik kavos

VILNIUS.
“Auklėtojai”. šiemet vasarą 

Vilniaus mokyklų inspektoriate 
buvo daug vagysčių, pagaliau 
pabėgo kasininkas su pinigais. 
Tačiau dėl šitos “aplinkybės” 
nukentėjo ne vagys, o mokyto
jai. Mokytojams tiesiog nesu- 
nokėjo pavogtosios už kelius
ėnesius algos. Su lenkais nio- 
vtojais dar abi vali Dievo: 
ems šį tą primetė, bet .lietu- 
iamš nič nieko neteko. ’ (L. 14h

:OS GYQUt)LĖS UŽLAIKO
EIMVNOS SVEIKATĄ. >

ir reumatisko uždėjimo Jai ima 

pasektąja i istyAyft su

W. F. SEVERĄ CO.
(ZEDAK RĄPIDS, IOWA

White Star Line
N. Y. — Cherbourg —: Southampton
1 plaukimai kiekvieną subatą. Did- 
•ziausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
Tic. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line
Susijungė su White Star Line

N. Y. — Plymouth — Cherbourg — 
Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelidnė.
Nauji laivai Belgenland, Lapjand ir
Zeeland. _

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
id ėjimui. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

?asažieriy Departamentas
127 So. State St., Chicago, III.

Begalinės įspaudo® bylos.
Vilniaus laikraštis “Lietu

vos Rytai” praneša: Vyriausy
bės komisaras pranešė musų 
(laikraščiui, jog Viln. apyg. 
teismas 35 Nr (VIL-31) kon
fiskavimų. patvirtinęs ir nuta
ręs leidėją patraukti teisman,

TIESI 
KELIONE

tuiiipi’U

Išgirskime Jį

Naujos styprybės ir nervų 
būda voto jas

Tiesiog yra stebėtina kaip greita} ta 
nauja gyduolė atbudavoja silpnus, 

nervųotus žmones atgal į 
sveikatą. Jį atlieka savo i 

darbą ir alieka jį 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforu. Nuga-Tone poni kraująJ 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą mokslišką 
kraujo ir nervų atbūdavo j imą ir su-, 
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų skaitytojai tsuras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, maloni 
ir gera gyduole kuri sustiprina nervus 
ir priduoda vikrumo, pataiso apetitą, 
sustiprina kraują, nervus ir visą kū
ną. Ji teikia atšviežinantį miegą, sti
muliuoja inkstus ir kepenis, reguluoja 
skilvį ir žarnas. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gėrai, kad ji suteiks 
jums tiek daug -gero ir*, jie įsa
kė visiems aptlekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomendupjam’a, 
garantuojama ir parduodama pas vi
sus aptiekorius.

T ’

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 
įsakymais, meilė Dievo ir artymo.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington Št.

* Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
........................................................... ■ ■ i

4

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Phone Cicero 5526 *
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 diėną. 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S.' Cicero Avė., Cicerd, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
(,hTelt Central ,6390

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

< z

ir Dar
Syki! .

Rosidencijos Tel. Brunsvrick 4887 

Dr. C. Yuciuš D. C. Ph. C 
CH1ROPRACT1C GYDYTOJAS 

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

šventad. 9-12 
1579 MHwaukee Avė., 

Kampas Robfey ir North Are.

S. w./ BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
........... ....................... .. —...................S

DR.

DAINUOS SAVO
KONCERTE

Musų puikiausias dainininkas

Petnyčioį, Spalio 5 d
H j 1 Michigan bulvaras 

ail tarp Jackson ir Adams

Juozo Babravičiaus koncertai, jo pavejantis dainavimas, 
yra tikros tyros augštos dailės iškilminga švente. Čia 
visus savo asmeiškus reikalus užmiršę, galime suteikti 
sau ir savo mylimiems tikro nepaprasto smagumo. Eiki- 
me-gi visi į šį JUOZO BABRAVIČIAUS koncertą, kurs 
yra jo atsisveikinimo koncertu su Chicagiečiais.

IŠGIRSKIME JI DAR SYKI!

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tiittsanfttas 
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.
_ 2------- - . .. ?..,--------- -----------------

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

........................................................ ■ «
Dr. Anielė Kaushillas 

CH^ROPRACTOR 
3250 So. Halsted St., 

Ant viršaus Universal State Banko 
Phone Yards 4951

Pranešu visuomenei, kad savo 
naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydaiT 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropračtic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pčtnyČioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. vJtarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.'

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 Su. Mnrgan St, 

Valandos: Panod., Ūtarnin., Ketv.
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedaliomis S—12 
dieną.

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

■'-------------------- - ■ - - - . . . .

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’t., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė, 

Tek: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBTNG & HEATINO 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted &
Telephone Haymarket 1018

7 Tel. Eafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patampuju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

k

LIEPOS 
DRABUŽIO 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Justi 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl H 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pū
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus ii- 
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauni 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ....................r.........  $18-’'.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $8^.uU <. 
135.00. Dabar .... ...................... $25.0?
1 Ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.5(1 h 
$47.50. Dabar................................$32.5(1
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vbrtės nuo $22.50, $2$.o0 b 
$27.50, Dabar ..............*..........
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. 
vunnūs 2 kelnių siutai po $8.5£ 
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-ttios durys į rytus nuo HalstaJ 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ lig l 
Subatomis nuo 8 ryto lig 'C . - 
N e dėliotai s nuo 8 ryto li& L



NAUJIENOS, Chicago, ULKetvirtadienis, Rūgs. 27, ’23

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugsėjo 27, 1923.  Eilinis No. 25

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10321 Indiana Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vi lis, 2538 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4101 So. Richmond St.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

Iš drg. E. Dėbso 
prakalbos.

Socialistų Partija Chicagoje 
buvo surengusi Labor Day pik
niką, kuriame kalbėjo d. Debsas. 
\Tz\»«ci r.voo Itiiirn rtnlilroc liatlld Ii-> 

jo, bet žmonių buvo labai daug. 
Mat, visi norėjo išgirsti d. Dėb
so kalbos. Svarbesnes vietas iš 
d. Dėbso kalbos paduodame liuo- 
same vertime.

“Prieteliai ir Draugai: — Jus 
visi čia susirinkę esate gilaus 
įsitikinimo, apie kurį ir aš pa
sirengęs esu kalbėti. Ačju jums 
už širdingą priėmimą ir sveiki
nimą manęs. Tą didelį manife
staciją jūsų simpatijų ir gerų 
norų aš įvertinu' dar daugiau, 
todėl, kad šiame dideliame susi
rinkime daug yra ir tokių žmo
nių, kurie su musų principais ir 
veikimu nesutinka, bet kurie to
leruoja musų išreikštas mintis.

Aš priklausau prie tos mažu
mos, kuri supranta ir mano, kad 
sociale systema, kurioje mes gy
vename, yra atlikusi savo isto
rinį pašaukimą ir jau netoli tas 
laikas, kuomet visuomenės pa
matai turi būti 'perorganizuoti 
naujais pamatais. Supraskime, 
kad kiekviena socialė systema 
turi'savo periodus: gimimą ir 
subrendimą, kurie atlieka istori
nį užduotį, — atgyvena savo ge
rumą. paskiau miršta, užleisda
mi vietą tobulesnei ’systemai, 
kuri geriau galėtų prisitaikinti 
prie aplinkybių ir greičiau ga
lėtų žengti progreso keliu prie 
aukštesnės civilizacijos.

Systema, kurioje mes šian
dien gyvename,' vadinasi kapi-( 
talistinė systema. Ji išsivystė 
iš vidurinių amžių feodalizmo, 
ir ta systema jau beveik atgyve
no savo dienas. Kiekviename 
atsitikime mes matome, kad rei
kalaujama yra permainų. Cent
ralizacija paremta kooperacija, 
yra šios gadynės jėga. Nėra 
daugiau jokio vargo' pagamini
me turtų, tas klausimas jau iš
rištas. Kiekviena^ atomas šios 
planetos yra turtas žalioje savo; 
formoje. Dabar tiktai yra de
damos pastangos, kad tuos gam
tinius turtus pritaikius prie mo
derninių mašinų, kad pavertus 
tas gamtos dovanas į turtą. Aš 
manau, kad visi ‘mes sutiksime, 
jogei mes gyvename 'labai tur
tingoje šalyje. Ir jeigu čia ran
dasi dar daug žmonių, kurie turi 
kentėti nuo neturto, kurių visas 
gyvenimas praeina kovoje už 
šmotelį duonos; jei yra dar 
daug žmonių, kurie neturi savo 
pastogės ir tinkamų rūbų ir val
gio, tai‘jau čia nėra gamtos kal
tė. Tai daugiausiai priguli nuo 
išaugusios socialės systemos. Ir 
mes norime/ kad ta'systema bu
tų pakeista ne tik labui darbo 
žmonių, bet geresniam ir tobu
lesniam vistymuisi žmonišku
mo. ,

Aš esu vienas tų, kur tiki, kad 
paliuosavimas' darbininkų kla
sės suteiks tikrą taiką karo nu
alintam pasauliui. Kiekvienoje 
gadynėje, kiekvienoje tautoje, 
dirbantieji ir produk tuoj autieji,

milijonai buvo ir yra prispausti 
ir pavergti. Kiekvienas nau
dingas darbas 'visuomet buvo 
simbolu vergijos. Darbininkas 
yra nuosavybė samdytojo pagal 
įstatymus. Romėnai turėjo pil
nąz teisę atimti nuo savo vergų 

j viską, ką jie uždirbdavo, bet tu- 
Ir už

mušti, kaip 'naminius gyvulius. 
Viduriniuose umžiuose, per tūk
stantį metų, darbininkai buvo 
savo ponų tarnai ir'pagal teises 
jiems nevalia buvo turėti savo 
žemės. Jie turėjo teisę tik dirb
ti,'prižiūrimi išdykusių feodalių 
aristokratų; Jie buvo žemesnė 
klasė ir darbininkai visuomet 
paliko žemesnė klasė. 'Nuo pat 
pradžios organizuotos visuome
nės, visos musų institucijos bu
vo ir yra paremtos1-išnaudojimu 
darbininkų klasės.

Jus darbininkai nesate dau
giau vergai. Dabar jus esate 
algos darbininkai ir nominaliai 
laisvi. Bet ir dabar jus neturi
te darbo, kur galėtumėt 'pava
dinti savo darbu. Jus darbinin
kai padarėt visas mašinas, ku
rios dabar yra operuojamos vi
sur ir jus operuojate tas maši
nas? Bet jus galite lengvai tap
ti inteligentiškais, kad tapus 
valdytojais ir operuotojais tų 
mašinų ir išdirbinėti 'taip, kad 
negaminti daugiau milijonierių 
ir bilijonierių.

Tas tai* ir yra pamatinis skir
tumas tarpe kapitalizmo ir soci
alizmo.

Kapitalizmas reiškia indus
trinę autokratiją; socializmas 
reiškia industrinę demokratiją. 
Skirtumas tarpe socializmo ir 
kapitalizmo yra toks, kaip tarp 
laisvės ir vergijos.

Nors oras buvo netikęs, lietus Ii-' ra j o teisės ir mušti jį.

Aš visuomet kreipiuosi į ma
ses. Aš paprastai neturiu dide
lio pasitikėjimo vadovais. Aš 
kreipiuosi į mases ir sakau: ei
kit vienybėn! Visi jus, kurie 
esate toje pačioje industrijoje, 
turėtumėt priklausyti tai pačiai 
unijai, industrinei unijai. Tuo
met jus žinotumėt kaip strei
kuoti sykiu, ir kuomet jusi strei
kuosite visi sykiu, jus visuomet 
laimėsite. Jus tuomet nebijosiu 
te nei indžionkšinų^ jie negali 
tuomet jūsų kliudyti, jei jus visi 
susijungę industriniai ir visi nu- 
stojate dirbę, kuomet yra strei
kas. Industrinėj unijoj jus su
einate į pilną draugiškumą vie
nas su kitu, o tas yra begalo 
reikalinga šiame dideliame per
versme. Jus paskiau suprasite, 
kad būdami industriniai susijun
gę, jus valdote pačias industri
jas, kad jums daugiau neberei
kia nei Rockefellerių nei Mor
ganų. Jus dirbate industrijose 
ir jus galite valdyti ir operuoti 
jas. Jus galite išmokti indus
trinėj unijoj kaip sutrumpinti 
savo darbo valandas, kaip padi
dinti savo algas. Taipgi galite 
išmokti, kaip panaikinti privačią 
nuosavybę ir pasidaryti patys 
savęs darbininkais ir būti valdy
tojais ir atstovais kasyklų, dirb
tuvių ir visų industrijų. Jus vi
si turėsite balsą ‘kontroliayime 
industrijos, kurioje dirbate. Pa
skiau j,ųs gausite visą uždarbį 
kurį jus pagaminate. Ir ką jus 
gausite už savo patarnavimą, 
galėsite pasistatyti sau tokį na
mą, koky norėsite. ^Savo darbo 
valandas galėsite sutrumpinti 
sulig proporcijos mašinų išradi
mo progreso. Tuomet mašina 
bus vienatinis vergas, nes ji ne
turi kūno badavimui nei sielos 
sutruškinimui. Pasiklausykit ir 
įsivaizdinkit, ką mašina kalba į 
jus:

I “Ateikite pas mane, jus nu
vargę darbininkai ir jūsų paly
tėjimu, jūsų socialių palytėjimu, 
aš išdirbsiu visako jums. Aš su
trumpinsiu jums darbo< dieną. 
Aš taip padarysiu, kad jus kiek
vieną dieną turėsite 'liueso laiko, 
taip, kad jus galėsite studijuoti

Į gyvenimo grožybes; susipažinsi
te su gera litetratura, su daile. 
Jus tvirtai' stovėsite ant žemės, 
jūsų siela bus laisva, jus suži
nosite, kas tai yra žmogus, tas 
puikiausias sutvėrimas pasauly
je.” t i

Tuomet nebus daugiau karų, 
nes niekas jų nenori ir nenorės. 
Jei jus pritariate karams — nai
kinimui žmonių gyvasčių ir tur
to — jus turite pilną teisę bal
suoti už republikonų ir demokra
tų tikietą, nes jie palaiko sySto
mą, kur karai yra neišvengia
mi. Taip ilgai kaip mes turime 
kapitalizmą, mes turėsime ka
rus. Kapitalizmo systemoj žmo
gus išnaudoja žmogų; klasė iš- 

|naudoja klasę; viena tauta iš
naudoja kitą tautą. Jus paga
minate prekes, kurių negalite 
sunaudoti ir j tisų samdytojas tu
ri surasti kitoj šaly rinką, kad 
pardavus jas. Ir tas yra tiesa 
su kitomis kapitalistinėmis šali
mis.

Aš esu priešingas karams. Aš 
nenoriu kraujo praliejimo. Aš 
neatimčiau kito žmogaus gyvas
tį, kad išgelbėjus savą gyvybę. 
Aš pripažįstu, kad žmogaus gy
vastis yra labai šventa. Už tat 
aš esu priešingas tai sistemai, 
kur žmogaus gyvastis yra lai
koma už nieką.

Vertė A. žymontas.
LSS VIII RAJONU KON

FERENCIJA.
Bus laikoma rugsėjo 30 d.
LSS VIII Rajono kuopų delė-

Apgauta širdis
Kai lietus lijo, vejas ūžė ir girioj 'lankstė medelius, 
Palikęs tamsiąją bakūžę bridau, klampojau per purvus, 
Per sniegą pusnuogis skubėjau’, į dievnamį maldas nešiau, 
Prieš jo galybę aš drebėjau,) pagelbos iš aukštai prašiau 
Ir karčią taurę tyliai gėriau... Maldoje lengvinau skausmus* 
širdies skausmus aš jam atvėriau, dėl jo klampojau? per purvus. 
O vis tikėjau iš aukštybių sujauksiąs pabaigą vargų 
Ir laukiau žadamos gerybės, kaip ryto saulės spindulių. 
Bet.... dienos slinko, laikas bėgo, nelaimių galo nemačiau 
Maldų vargdienio jis nemėgo^ Tironai engė vis skaudžiau, 
Kada ašį skriaudžiamas'vaitojau, jis buvo kurčias ant skundų, 
Meldimo mano neatbojo, tironų nebaudė piktų, 
Šaukimo mano negirdėjo — ir kam gi vargšo dar klausyt?... 
Prieš jį juk meldžias galingieji, jų maldos reikia užrašyt, 
Jie stato, auksina bažnyčias, jie ruko smilkalus prieš jį. 
O mano maldos, prastos maldos, dejonės vargo suktfry... 
širdis sudžiūvo, sukietėjo, užgrudė jausmą man vargai 
Ir aš palioviau jam tikėjęs, nebelenkiu jau galvos žemai... 
Išvydęs supratau aš tiesą, mečiau aš butrtus ir meilus, 
Garbės jam aukurą pastatęs dabar sugrioviau į grūzdus 
Ir naują aukurą teisybės ant tvirto pamato statau, 
Nes laimę — laisvės ir lygybės kovoj garbingoj tematau. 
Šalin tamsybę, buHiis juodus,, gana laikyti mus aklais!
Jus pančius tik ir skriaudą duodat, mums laimę kova tesuteiks!

1922 m. §ii0 Sapnas. >

Socialistų propagandos 
, mokykla

Savli laiku, kad LSS. buy> pa
siekus aukščiausio savo jėgų 
laipsnio, kaikuriose musų kolo
nijose buvo pradėta steigt “so
cialistų propagandos mokyklos”. 
Viena iš jų, įsteigta Chicagoje, 
buvo bene pasekmingiausia, ku
ri nuveikė nemažo darbo, pri
rengdama geroką skaičių lietu
vių socialistiniam darbui. Šian
dieninė LSS. daug maž ir rymo 
ant tų tos Chicagiškės mokyklos 
išauklėtų mokinių. Tais laikais, 
t. y. 16 — 17 įr išdalies 18-tais 
metais buvo pradėta daug kalbėt 
apie lavinimąsi. Ta mintis bu
vo iškelta musų draugų inteli
gentų, kurie aiškiai numatė LSS. 
narių menką supratimą socializ
mo mokslo. Reikia pasakyt, jog 
tais 'laikais ir LSS. nariuose bu
vo mintis ir noras nuodugniau 
susipažint su socializmo mokslu. 
Tat įvairiose vietose/ kur tik ra
dosi J.SS. kuopa, buvo rengiami 
lavinimosi vakarai. Bet kadangi 
tuos vakarus lankė tik paprasti 
nariai, jokio sistematinio pro-

gramo neturėdami, jokių tinka
mų prelegentų nekviesdami, tai 
tankiausiai tokie “lavinimosi va
karai” virsdavo tik ginčų vaka
rais. Būdavo, sueina < keletas 
draugų, na ir pradeda vest gin
čus tarp savęs. Kartais nežiną 
darni apie kalbamąjį dalyką nei 
viena ginčuose dalyvaujančioji 
pusė, bet ginčydavos iki paskuti
nio. Kartais tokiuose ginčuose 
lošdavo didelę rplę riksmas; tas, 
kuris daugiaus gerklę paleisda
vo, tas įsigydavo daugiaus pri
tarėjų, ir kada dalykas eidavo 
nusvėrimui, tankiausiai pasitai
kydavo, kad nusverdavo tas, ku
rio argumentai visai klaidingi 
buvo.

žinoma, tokie ir panašus “la
vinimosi vakarai” organizacijai 
naudos nenešė, ir netik naudos 
nenešė, bet sugadino daug gerų 
žmonių, atitraukė nuo tikrojo 
studijavimo socializmo ir padarė 
iš jų eilę rėksnių, kurie įprato 
tik rėkt ir rėkt neatsižvelgiant į 
dalykų tikrenybę.

Už išauft’inimą aklų rėksnių, 
žinoma, tenka kaltinti tuolaiki
nius LSS. viršininkus, kam jie
nesirūpino geriau sutvarkyti |ito žodžio prasmėje.

♦ ♦ *

Kas tai yra partija — pi'litinė 
partija? Yra tai išeriškimas po
litinėj ‘terminologijoj ekonomi
nių reikalų, daleidžiant, jei kas 
turi užtektinai inteligentiškumo 
suprasti savo ekonominį intere
są. Tai viskas kas yra reikalinga. 
Jus pažįstate užtektinai daug 
žmonių, kurie tiek neišmintingi, 
kad priklauso tai'partijai, kuri 
atakuoja jo paties kišenių,—par
ijai prie kurios administracijos 
jis yra apvagiamas. ‘Jei jis bal
suoja už tą partiją, jis nežino, 
nieko geresnio. • i

šiandien mes pergyvename 
didžiausią amžiuje agitaciją. Da
bar pradeda kilti darbininkai 
visame pasaulyje. Jie pradeda 
ištiesti savo sulinkusį kūną. Vi
sose tautose darbininkai prade
da pabusti. Tos sustingusios jų gatų konferencija bus laikoma 
smegenys pradeda mąstyti. Jie sekmadienį, rugsėjų 30 d., Nau
jau pradeda suprasti, kad jie yra j ienų name, 
žmonės; kad jie nėra gimę ver- Pradžia 1 vai. po pietų, 
gijai ir išnaudojimui. Jie pra-j Visi delegatai kviečiami susi
deda vienas kitą žadinti, kelti. Į rinkti nesivėluodami, nes posed-

Tarptautinis Socializmo judė-l žiai prasidės lygiai paskirtu lai- 
jimas yra tai didžiausia kolegi-lku.
ja, didžiausis universitetas pa- Jei kurios kuopos nesuspėjo 
šaulyje. Tai yra didžiausia išrinkti delegatų, valdybos na- 
mokslo įstaiga istorijoje. Pa-|riai galės savo kuopoms atsto- 
gelba mokslo galima bus suteikti 
geresnį gyvenimą ne tik darbi
ninkų, bet ir visų klasių žmo
nėms, nežiūrint rasės, tautybės, 
sektos, spalvos ar lyties. ■>

vauti, arl^a, einant naujaisiais 
Rajono įstatymais, senieji, t. y. 
praeitosios konferencijos delega
tai bus legališki-

LSS VIII Rajono Sekret.
M. K. Kasparaitis. I

į Pildomąjį Komi- 
be abejonės pasis- 
dalyką sutvarkyti.
lavink imės, studi-

tai buvo geriausia 
įsteigta LSS. VIII 

“Soc. Propagandos 
vedama d. P. Gri-

švietimo darbą, nesistengė nu-| Kad visa, ką aukščiau pasa- 
statyt’švietimo programo,.nepa-'kiau, yra faktai, tai nevienas 
gamino tinkamos literatūros, nei | draugąs gali patvirtinti, kur 
kitų tam reikalui būtinų priemo-Į irgf tuomet lankė tą pačią S. 
nių. /

Ir už visą tą išgverimą orga
nizacija paskui turėjo brangiai 
užmokėti. Iš tų palaidų “lavini^ 
mųsi” išsiauklėjo žmonės, kurie 
nesiskaito su jokią tiesa; jie su
draskė LSS., jie išardė LDLD. 
jų pastangomis likos išardyta ne 
viena pašalpinė organizacija ir 
šiandien jie jau briaujasi į SLA. 
su tuo pačiu? tikslu išardyt, nes 
tie gaivalai tverti ir stiprinti or
ganizacijų nemoka, jų amatas 
tik ardyt.

Iš visų lavinimosi įstaigų, 
kurios buvo įkurtos LSS. ini
ciatyva, 
Chicagoje, 
Rajono 
Mokykla“,
gaičio. Toji mokykla veikę 
per keletą žiemų, pradedant 
su 1916 metais. Vedama siste- 
matingai žmonių, dalykų ži
novų, ji supažindino klausyto
jus su socialiniais klausimais 
ir išgilino jų pažintį su tikro
jo socializmo mokslu. Todėl 
ir šiandie tie, kurie lanke tą 
mokyklą, didžiumoj tebėra so
cialistai. Daug draugų lankiu
sių tą mokyklą, dabar gyvena 
rytuose, bet daug randasi jų 
dar ir toj pačioj Chicagoj, už
tat ten ir šiandien randasi stip
resnis lietuvių socialistų judė
jimas, ir genesnis socializmo 
pažinimas. Reikia pasakyti,
kad didele didžiuma lietuvių
socialistų, gyvenančių rytuose, 
tai vis buvę chicagiečiai ir di
delis jų nuošimtis lankę tą So-( 
cializmo Propagandos Mokyk-' 
lą. Žinoma, yra draugų, kur 
visai nelankė tos mokyklos ir 
nebuvo Chicagoj, bet socializ
mo mokslą pažįsta gana ge
rai. Bet kad Chicagoj veikutei 
propagandos mokykla sulošė 
didelę rolę lietuvių socialistų 
istorijoje, tai yra faktas. Ačiū 
tai mokyklai ir jos vedėjams 
šiandien mes turime visą eilę 
gana veiklių draugų, kur pri
sidėjo prie išlaikymo LSS. ir 
apgynė jos garbę, ir socialisti- j 

inius principus išlaikė tikro je i

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulėvard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699
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DR. S* BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS 
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.

. DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

b i i i——— .......................... ii

Dt. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telophone 

Boulėvard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 1? vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulėvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 806o 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5884

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

L
T

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulėvard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098k

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boa Ieva r d 7179 

Rezid. Tel. Falrfav 5574 
CHICAGO, ILL

»P. Mokyklą. Tat ir dabar, — 
ateina ruduo, prasideda ilgi va
karai ir musų didesni socialis
tų centrai turėtų rūpintis ap- 
švietos darbu. Tą darbą reikia 
verst pagal tam tikrai nustaty
tą programą; jeigu kur drau
gai nesugeba tai padaryti, reik
tų kreiptis 
tetą, o tas 
tengs visą

Draugai,
juokime socialistų programą ir 
abelbai ^ociailizmio mokslą. 
Niekuomet areįsivt^žriinkimei, 
kad jau1 viską gerai žinom, su
prantam. Socializmo mokslas 
yra platus ir gilus, kad jį pa
žinti gerai, reikia daug studi
juoti. Socializmas — busimos 
visuomenės politinis, sociail- 
nis ir ekonominis sutvarky
mas. Tat reikia būt prisiruo- 
šiusiems tą naują tvarką įgy
vendinti, tai yra sutvert žmo
nijos gerbūvį ant šios žemės, 
kad visa žmonija galėtų gra
žiai naudotis savo darbo vai
siais ir gamtos turtais.

—P. B. Balčikonis.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
me kiekviename 

Teikiu
ypatišką prižiurę 
jimą. Duodu pa 
tarimus moterims 
ir merginoms dy 
kai.

pa- 
moterims 

dy-

3113 South . 
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 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

>. ............................................................ <

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

A ...................... . ........ .i.........  ...i <
I ..... I 4 u II ——  ............................................  b

Tel. Boulėvard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT— SASS

1767 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

ilri 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulėvard 9693

Dr. Ą. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHA14

Optomctriat
Tel. Boulėvard 8487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampai 47-toe gal 

2-roe lubobe

Telefonas Boulėvard 1989 1
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vnkare ’

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th' St., Chicago, m. I

L y

Telephone Armitasre 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartj.
1510-12 N. Robey St., Chicago .
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Tautinis ir socia
listinis darbas.

Išrodo, kad svarbiausias 
socialistų priešų ginklas yra 
šmeižimas. Kalbėdami apife 

socialistus, jie būtinai turi 
prasimanyti nebūtų dalykų 
ir daryti melagingų priekai
štų atskiriems asmeninis,

Šituo atžvilgiu vadinamie
ji “rimtieji pirmeiviai” tau^ 
tininkai stengiasi neatsilik
ti nuo kraštutiniųjų srovių 
— klerikalų ir komunistų.

Brooklyno “Vienybė”, pa
vyzdžiui, sumanė papasakot, 
kaip socialistai dažnai atsi
žadą savo revoliucinių idėjų 
ir glaudžiąs! ten, kur matą 
sau “materialistinių vaisių”. 
Taip seniaus atsitikę su 
Francijos Briand’u ir Vivia- 
ni’u ir taip dabar, girdi, esą 
su “Naujienų” redaktorium. 
Sako:

“Visi nustebo, kad Gri
gaitis atsisako eiti barika- 

. dų keliu ir mano mylėti 
tautą. Komunistai tik 
galvomis palinguoja ir 
sako: ‘et, mes taip senai 
sakėme.’ Kiti gi pyksta.”
Kodėl p. Sirvydo redaguo- 

jamasai laikraštis užmiršo 
pažymėti tarpe atsižadėju
siųjų revoliucijos1 asmenų 
buvusįjį “Kovos” redakto
rių būtent — patį poną Sir
vydą, mes nežinome; bet jo 
kabinėjimasi prie socialistų 
yra labai negudrus.

Pirmiausia turime nuro
dyti, kad “Vienybė” klaidina 
savo skaitytojus, prasima
nydama, buk “Naujienų” re
daktorius kame nors daręs 
tokių pareiškimų, jogei ji
sai atsisakąs eiti barikadų 
keliu ir ketinąs patapti tau
tos mylėtoju. Jisai tokių pa
reiškimų nedarė jau vien 
dėlto, kad tam nebuvo ma
žiausio reikalo. Nes visi ge
rai žino, kad eiti barikadų 
keliu jisai nesirengia; ir taip 
pat visi gerai žino, kokios 
yra jo pažvalgos tautos 
klausimu.

Nuo to laiko, kai Lietuva 
pasiliuosavo nuo svetimo 
jungo ir susiorganizavo kai
po respublika, “Naujienos” 
ir jų redaktorius nuolatos 
skelbė, kad Lietuva turi

žengti progresan ne per gin
kluotus perversmus, bet 
stiprindama savo demokra
tines įstaigas, šviesdamosi ir 
megsdama ankstesnius ry
šius su kitų, tautų demokra
tijomis. Nuo šito nusistaty
mo “Naujienos” nei vienai 
valandėlei nėra nukrypusios, 
ir todėl negalima pavadinti 
kitaip, kaip biauria insinua
cija tų “Vienybės” pasakų, 
buk “visi nustebę”, kad šio 
dienraščio vedėjas dabar 
jau atsižadąs barikadų.

Kai dėl “tautos meilės’’, 
tai mes nesirengiame šitoje 
dorybėje lenktyniuoti su 
širvydinės rųšies vyrais. Bet 
galime pasakyti, kad tiek, 
kiek mes jos šiandie turime, 
mes jos turėjome da ir tuo
met, kaip p. Sirvydas nebu
vo “prisiglaudęs” prie tauti
ninkų. “Naujienų” redakto
riui teko jau suviršum dvi
dešimts metų atgal aktingai

Naujoji Vokietijos valdžia
Rašo Kari

V u(k ieti j os socialdemokrati
joje ne visi su džiaugsmu pri
ėmė didžiosios koalcijos mi
nisteriją. Net ir tie, kurie ne
sipriešina jai, dažnai žiuri į ją 
tiktai kaipo į mažesnįjį blo
gumą. O betgi ji reiškia daug 
dainiaus: ' ji yra vienintelė 
valdžia, kuri dar duoda 

mybės surasti išeitį iš tos pa
sibaisėtinos padėties, kuriojje 
Vokietija atsidūrė per paskuti* 
nius mėnesius. Jeigu netese- 
ų ir šita valdžia, tai butų pra

džia pabaigos. Nauji rinki
niai tiktai dar labiaus pabrėž
tų bankrotą, jeigu dar tvar
kinga rinkimų agitacija iš vi
so birių galima? Yra stačiai 
netikėtina iliuzija įsivaizduoti, 
<ad jie galį duoti tvirtą so
cialdemokratinę) daugumą.

Kai kurie musų draugai ly
gina dabartinę padėtį su Vo- 
eietijos padėtim 1918 metų 
apkričio mėnesyje arba su 
lusijos padėtim metai pirm 

to. 1918 m. laipkrityje dar- 
jininkų valdžios obalsis tikrai 

buvo vi'etoje, bet tie žmonės, 
<urie tuomet padarė jį neįvyki 
namu4, skelbdami ir vesdami 
pilietinį karą proletariato vi
duje, ištrauko jam pamatą il
giems metams.

Kitaip buvo Rusijoje 1917 
m. Tenai kilusioji iš karo 
iralaimėjimo revoliucija pa

gimdė pradžioje ne grynai so
cialistinę valdžią, bet buržua- 
ziniai-socialistinę koaliciją, ku
ri susmuko ir atidarė kelią bol- 
ševiĮynuįį. 
jtiržuazinė 
turės tokį 
viršutiniais 
miantis, galima taip manyti* 
šiandie padėtis yra visai ne 
tokia, kaip tuomet.

Rusijoje koalicija stengėsi 
tęsti karą, idant priėjus prie 
taikos, paremtos stisitarimu. 
Prieš ją stojo bolševikai, rei
kalaudami tuojauš ir be sąly
gų kapituliuoti, daugiaus net; 
ic varėsi ant to, kad armija 

tutojaus pakriktų, ir ačiū tam 
Ludendorfas ir Wilhedmas įgi 
, o galimybės daryt su Rusija, 
<ą norėjo. Bolševikai paėmė 
viršų ant koalicines valdžios 
dėlto, kad jų pusėje stovėjo 
dauguma ūkininkų ir kareivių, 
<urie troško eiti namo ir ku
riems nebuvo galvoj, kas 
sidarys su valstybe.;

Šios dienos komunizmo 
litika yra visai priešingos 
šies,. f 
istams, dalyvaujantiems koa

licijoje, stoką nacionalizmo ir 
reikalauja net kuoenergin- 
giritisios^ aktingos kovos su 
'okupan£ais. Tiesa, jisai šian
die tebėra toks- pat, kaip ir 
tuom'ef, tuo atžvilgiu, kad ji
sai 1923 m., lygiai kaip 1917 
m., varo savo politiką, visai 

koalicija 1923 m. 
pat galą? Tik pa- 

pa našumais Po

pa-

po- 
rų- 

Jisai (prikaišiojo socia-

dalyvauti tame Lietuvos 
žmonių judėjime, kurio re
zultate Lietuva atgavo savo 
tautines teises.

Energingiausioj! to judė
jimo dalis susidėjo iš revo
liucionierių, t. y. žmonių, 
kurie sąmoningai ėjo prie 
to, kad nuvertus valdžią, ku
ri buvo pavergus Lietuvą. 
Ir todėl yra grynas absurdas 
pasakoti, buk revoliucinės 
idėjos šalininkams' nerūpė
jusi tauta.

Socialistai šiandie varo 
toliaus tą revoliucionierių 
darbą. Jie nesitenkina tuo, 
kad Lietuva pasiliuosavo 
nuo svetimo jungo, bėt jie 
nori, kad išnyktų priespau
da ir tautos viduje. To jie 
stengiasi atsiekti, žinoma, 
ne “barikadomis”, bet orga
nizuodami ir šviesdami dar
bininkus.

Bet nejaugi tai yra prie
šinga tautai?

Kautsky.

nepaisjrdamas, kokių pasekmių 
ji atneš valstybei, t. y. liau
dies masėms. Jam rupi tik
tai agitacinė veikmėj kurią 
daro toje valandoje- jo obal- 
siai. Be to, jisai 1923 m. pa
liko ištikmas savo 1917 me
tų nusistatymui dar ir tame, 
kiičl jis£ii koketuoja stif 

dorfu ir spekuliuoja armija ir 
ūkininkais.

Vienok priešingumas koali
cijai šaindie vis dėlto nėra 
toks didblis, kaip 1917 m. Tuo
met jisai reiške priešingumą 
tarp karo tęsimo ir kapitu
liacijos. šiandie Vokietijoje 
niekas negalvoja apie kapitu
liaciją. Visi reikalauja, kad 
priešiniimasii butų tęsiamas. 
Priešingumas dabar yra tame, 
kad koalicija stengiasi kaip 
galint greičiaus įvykint susi
tarimą, idant priešinimąsi pa
sidarytų Bereikalingas, tuo 
tarpu kai Radeko šalininkai 
kartu su Ludendorfo šalinin
kais nori paaštrinti priešini
mąsi, kad joks susitarimas pa
sidarytų nebegalimas ir Ruhro 
konfliktas neišvengiamai pasi
baigtų baisia skerdyne.

Bet tų* komunistų ir nacio
nalistų purėje, kurie šitaip 
spekuliuoja, randasi tiktai ke
letas gaujų ištvirkusio ele- 

nfento, kuris- džiaugiasi kiek
vienu gaisru, tikėdamasis pro
gos paplėšikauti. Vienok ko
munistinių darbininkų, lygiai 
kaip ir nacionalistinių ūkinin
kų mases 'karo baisenybių taip 
pat neapkenčia, kaip ir musų 
draugai; jos anaiptol nesiprie
šins, bet tiktai džiaugsis, jeigu 
bus galima jvyjkinti susitari
mą su! Francija ir, vadinasi, 
tikrą taiką. Šitas koalicinės 
valdžios pastangas rems didele 
dau'gąma tautos, kuomet 1917 
m. Rusijoje dauguma buvo 
prieš ją.

Panašiai, kaip apie užsienių 
politiką, galima pasakyt, ir 
apie vidujinę politiką. 1917 
mėtų koalicija susmuko dėlto, 
kad buržuaziniai josios ele- 
’lnentai netufrėjo pasiryžlimo 
uždėti pasiturinčiomsioms kla
sėms tokias aukas, kokių rei
kalavo padėtis. (Kalpitalistai 

darė sabotažą prieš koncesijas 
darbininkams, o dvarininkai 
nenorėjo atiduoti savo žemes 
u'kiniinkams. Kaip s obadstis 
“taika be jokio atidėliojimo”; 
taip ir obalsis, kad turi būt 
tuojaus padaryta kapitalistų 

ir dvarininkų ekspropriaaija, 
suteikė pergalę bolševikams. 

;Pastaruoju obalsių. jie pakrei
pė savo pusėn rie tiktai tam
siąją darbininkų klasės dalį, 
kuri įsivaizdavo, kad, išvijus 

kapitalistus bei jų tarnautojus 
iš fabrikų, tuojaus prasidės 
socialistinė gamyba, bet ir že
mes išalkusią ją ūkininkų dalį.
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Tuomet tai ir gimė “darbi- 
hinkų ir valstiečių valdžios” 
idjija, Įkajipo revoliucines val
džios forma. Bet yra begalinis 
žioplumas arba besąžiniškiau- 
sia spekuliacija begaliniu žiop
lumu skleisti šitų obalsį šian
die Vokietijos mašese.

Šiandie Vokietijoje, lygiai 
kaip if Rusijoje lyty iii.,, pasi- 
turinčiomsionis klasėmis tenka 
pakelti amu), bet daug menke
snių, negu reikėjo tttomet. Iš 
jų reikalaujania tiktai, kad 
jos tokiam pat laipsnyje pro- 
porcionaliai savo jėgomis pri
sidėtų mokesniais prie valsty
bes gelbėjirrio, kaip darbo 
žmonės daro jau senai. Nuo ši
tos pareigos turtingieji bege- 
cji^kiaitaiu. būdu ti'Šs|isukmėjo 

nuo to laiko, kai prasidėjo ka
ras, pasiremdami infliacijos 
politika, kurių įvedė ponas 
Ue'lfferich ir kuri leido spe
kuliantams ir dvarininkams 
ne tiktai nemokėti mokesčių, 
bet da ir daryti pasakiškus 
pelnus, kuomet kraštas sken
do didžiausiam skurde.

šitai politikai dabar tūri 
ateiti galas-. Negalinta, Žino
ma, tikrai pasakyti, kad did- 
žoji koalicija turės pajėgos to 
atsiekti, bet yra stačiai nesą
monė tikėtis, kad daugiaus at
siektų Ūkininkų ir darbininkų 
valdžia. Nes kaip tik ūkinin
kai iki Šiol buvo stipriausias 
infliacijos politikos ramstis, 
kaip tik jie griež.čiatisid prie
šindavosi visokiam mokesnių 
didinimui. O be to Vokietijos 
ūkininkas jau senai paliovė 
buvęs revoliucionierius; jisai 
pavirto reakcingiausiu veiks
niu tat-ĮH- Vokietijos visuome- 

nės masių; be jo Stinnesai ir 
Hitlerini toli-gražu4 neturėtų 
tos įgalios, kokių j it šiandie 
turi. Ir ve kaip tik jie esu 
tinkamiausi Vokietijo's ifėvoiliu- 
cinio proletariato talkininkai!

BukaprotiMkėsnio svetimų 
obalsių kartojimo tur-but ne
gali būti.

Bet ūkininkų ir darbininkų 
valdžios obalsis aiškiai rodo 
vienų dalykų. Jisai liudija, kad 
net ir komunistai abejoja, ar 
šioje valandoje yra galima gry
nai darbininkiška valdžia. 
Ūkininkų ir darbininkų vald
žia yra juk taip pat tiktai koa
licinė valdžia. Bet tai yra ko
alicija kaip tik su* aršiausiais 
proletariato priešais. Šukavi
mas apie Ūkininkų ir darbi
ninkų valdžių tiktai yra prie
danga idėjai koalicinės vald
žios, kurių komunistai nori su 
daryti su kraštutiniais nacio
nalistais. Stresemanno^HĮilfer- 
dingo valdžių norima nuvers
ti, kad jų pakeitus Radeko- 
Ludendorfo i? Kojeneno-Hitle- 
rio koalicija, šioje valandoje' 
tiktai šita koalicija, o ne gry
nai darbininkiška valdžia, ga
li būt siūloma vietoje didžio
sios koalicijos. IŠ to matyt, 
kas yra pastarosios priešai.

Galimas yra daiktas, kad 
.Stresdnianno^H.ilferdingo val
džiai nepasiseks pilnai nugalė
ti infliacijos politikos pasek
mes. Bet nėra jokios abejo
nės, kad Koenėno-Hitlerio val
džia atvėstų prie galutino va
liutos chaoso, visiškai su para- 
ližuodama gamybų. Galimas 
yra daiktas, kad Stfesemanno- 
Hlilferd’in'goi valdžiai jnepavyks 
taikiai likviduoti Ruhro kon
fliktų. Bet yfra iš kalno aišku, 
kad Koeneno-Hitlerib valdžia 
to ne tiktai negali, bet ir ne
nori. Dabartinė valdžia yra 
vienintelė, kuri duoda bent 
galimybės pasiekti to, ko ši va
landa reikalauja. Ji yra pasku
tinė vilyčia Vokietijoj saido
ke. Daugiaus ji nebeturi kuo 
šauti.

Šitas pasibaisėtinas padėties 
ri;ntu*mas rodo didžiosios koa- 
licijgs reikalingumų, jisai te- 
čiaus duoda ir vilties, kad bur
žuaziniai koalicijos nariai su
pras valstybei gręsiantį pavojų 
ir pagalios ims bent šiek-tiek 
atatinkamai momento reikalai 
vimams elgtis. Bet, žinoma, 
reikia neužmiršti, kad stiprus 
spaudimas iš socialdemokratų 
pusės turės prigelbėti.

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Vokietijos
(Mttsų specialiu korespondento). -

(Tęsiiiyi) 
it r it i

Antras paragrafas gi dar 
gudriau skrimba: “Bavarų mo* 
narkfstą partija nori i&tatyti 
savo kttndidatuš | Landtagu 
(Bavarų Sehn^. — Red.), kw- 
rie galėtų atstovauti karaliaus 
mintį ir reikšti žmonių klyks
mą, savo karaliau* besišau
kiančių. Ji stato būtiną reika- 
lavlmų: abso»Iiirtm$d refor

muoti rinkimų šištėhlą tri Įpta- 
sme, ikad riitklmų teišė turi 
būti įgyta — vyrai tą teisę įgy
ja ištarnavę inetus kariuome
nėj arba kitoj vallštybės įstai
goj jntOtery* tą tėfeą įgyja lš- 
ėidathos Už (Mahh
pabraukta. — M. S.).

Ir sugalvok ttt man žmogus 
tokią fltfkfmų reformą! Gi It 
laikraščio plrmainė nhmefy 
pirmame puslapy didelėmis 
raidėmis atspriusdhtta atsišau- 
kiifltas, ipavatfintaš pKarrilitii”. 
Skatriba šitadp! “Musų šauks
mus J Tave, o Bavarų kara
liau, turi visą žemę pereiti... 
Mūšų tauta kalt§ lapkri
čio rhčnešio prasikaltėlių dali-

- mūšų

hitlerininkų aiškus

nai įpuolė į klaidą 
karščiausias fibras yra tai at
pirkti, kilo žmonės daugiau
sia patys nehuSivokdami nu
sidėjo priėš Dievą ir karaliaus 
namus. Mes atiduosime musų 
kraują ir lovį už tai, kad at
silyginti tiž tą neteisybę, kurių 
Svcnt Vii važuilž. ia į jr

atėjUnai tavo tėvui padarė” (mat 
Bavarų karalius numirė 1921 
metais, ir dabar liko jo sunUs 
Kronprinz Ruprecht). Ir tt. Kas 
per tijpai šioje partijoje susi
rinkę — aišku iš šių kelių ci
tatų.

Bet čia reikia atkreipti do
mesio į kitą aplinkybę. Kodėl 
būtent kaip tik šiuo metu ši 
partija į aikštę išlindo? Juk 
niekam no paslaptis, kad Ba
varijos įžymiausios politinės 
partijos, sudarančios jų parla
mente daugumų ir valdžią — 
Bayerische Mittelpartei, Bay- 
arische Volk&partei, Bauer- 
bund... iš senų senovės yra 
monarikisUnės! Kad 80% “fa
šistų”
monarkistai! Kad įvairios spal
vos “Vaterlaendische Verbaen- 
de” ir “Kampfverbaehde” — 
kito tiksdo ir sapnuoti nesap
navo ! Ir atsako toli ieškoti ne
tenka. Visos aukščiau minė
tos organizacijos yra nuo sė
miau vdtešofi organizacijos, ku
rios dėl vokiečių respublikos 
konstitucijos negali viešai sa
vo obalsių skelbti. “Vateiiaem 
dische Verbaende” pirminin
kas yra ip. Kalir, buvęs bava
rų ministeris pirmininkas) 
įtakingiausias žmogus visoj Ba
varijoj, tačiau atsakomingas 
prieš konstituciją, kuriam ne
verta peranksti susikompro

mituoti. Jo partijos žniogus 
ylra dabairtinis Bavarų minis
teris pirmininkas). Todėl ir pa
leista į gatvę neatsakomingi 
žmonės pajėgoms rinkti. Ir 
šit jau ši partijų, įhėjo į kontak
tą su “fašistais” — hitleri
ninkais, su “Vaterlaertdisehe 
Verbaende”... Mat į šias or
ganizacijas (tik dalinai iš
skyrus Hitlerį) priklauso dau- 
giriuteia buvusieji karininkai ir 
šiaip tokio ūpo žmonės, 0 
maža tbkių, kurie galėtų eb 
tl į gatvę, { barikadas... tteb 
kia juos rihkti!

Apie šių tipų valstybingu
mą liudija kad ir Šiokie fak
tai. Laikraštis “Miesbacher 

Anzeiger”, esąs “fašistų*’ ran
kose, kurio redaktorius jari

Jeigu t'ečiaus ir dabar nepa^ 
Vyks tfždėti didesnių mukesniu 
turtingosioms klasėms, tai 
tuomet Vokietijos griuvimas 
bus neišvengiamas. Ir kalte ui 
tai puls hnt idiotiško žlibumė 
Jir ki»imina|lio belsąžiniškumo 
turtingųjų bei jų pakalikų ir 
Helfferichų.

nio-

jėgų

sehai yra patrauktas Leipcigo 
Teismo respublikai glinti, at
sakomybėn, /tik kurio Bavari
jos policija iki šiai dienai ne
gali surasti, nors jis straips
nius ten teberašo, — šis laik
raštis didelėmis raidėmis kvie
tė savo skaitytojus nedubti 
valdžiai aukso pinigų, kai ji 
norėjo surinkti aukso fondą, 

kad stabilizuoti markės kur
są, — esą kiškit valdžiai su
plyšusias markes, o auksą 
slėpki t kuo giliau į savo kiše
nes! Kitas juodašimčių laik
raštis “Schwaebischė Tages- 
zeitung” rugp. 16 d. (vadinas 
jai? susidarius štrezemano ka
binetui) rašo: “Dabar vėlei 
norima įgundyti valstiečius, 
sudarant panikos ūpą, neiš
mintingą skubų javų pardavi
mą. Valstiečiai, atsiminkit, 

kad javai yra auksas, ir tau
pyki! savo javus, kaip seniau 
taupei pfenigus!” Tai rašoma 
tuo metu, kaip miestuose kyla 
jau “alkani maištai”., .i

Esant tokiam nusistatymui 
Štrežemano padėtis nelengva: 
krašte vienybės nėra! Bet 
paskutiniuoju laiku padėtis 
linksta dar Blogesnėn pusėn. 
Monrirkistai horėtų daryti 
narkistinę revoliuciją, bet tam 
neturi dar pakankamai 
—žmonių, kurie galėtų 
unt barikadų. Komunistai 
‘*revoluidijos \spo<iaji'ninkai” ir 
gi mielu noru darytų savo re
voliuciją, bet tam reikalui ne
turi pakankamai ginklų — 
ginklai, tai ne auksas, jų taip 
lengvai į Vokietiją iš Rusijos 
nepergabensi. Ir štai Radekui 
ateina į galvą “laiminga” min
tis: o ką, jei Vokietijos komu*- 
nistams, susijungus su monar- 
kistais, daryti revoliuciją?! Ir 
Radcko mesta mintis neliko 
bergždžia. Monarkistai nuėjo 
į komunistų laikraščius strai
psnių rašyti, o komunistai pra
dėjo lysti į juodašimčių mi
tingus prakalbų sakyti, ir jie 
sutinkami didžiausiomis ovaci
jomis.

Dar tiek nesenai komutaistai 
rengė Įl^eillyne prtiošfašistinį 
smurtą, o šiandien jie jau ge
rianti prieteliai! Komunis
tams viskas galima! Ne vel
tui Berlyno centralinis komu- 
niistų organas ciniškai prisi
pažįsta: “Komunistai nemeluo
ja. Jie niiekuomet nemeluoja. 
Jeigu jie melą naudoja, kaipo 
sąmoningą kovos priemonę, 
kaip jie tai daro kasdieniniuo
se laikraščiuose, tai čia nėra 
joks melas, o tik prakeikta 
tealihga būtinybe”. Gerai dar, 
kad nors atvirai

Kaip dešinieji 
vėnblovas) savo 

rifgumėnttioją ir 

pasisako! -į 
(grafas Re- S 
nusistatymą J 
savo planus ■ 

vysto, jums Amerikoj turbut j 
iš kitų llaikraščių jaW yra ži- ■ 
iiom^. Esą |reikia susijungti J 
dešiniesiems ir kairiesiems, su- ■ 
daryti bendrą frontą su Rusi- S 
ja, visa, kas tani frontui truk- J 
do, nušluoti, Vokietijoje pa- ■ 
kelti revoliucija , (Revcntlovo į - 
lupose — revolititija! O tem
pera, o mores!) ir kovoti sii Į 
prancūzų imperializmu ’(hor- 
rendunt dietų!). . \ i

Sena giesmė! Karkas įdo- 
ihesiiiš komunistų argumenta
vimas. Šit riešenai {vykusia
me! Berlyne juodašimčių susi
rinkime, (arith'elnitų dar!) 
krilbėjb žydė Ruth Pislier 
(tikras jos vardas — Elfriede 
Friedlaendfer) komunistų, par
tijos ceritralihio komiteto var-j 
(ht ir btivh lydMia didžiausio
mis Ovacijomis. Esą “Vokiečių 
^alstybį vokiečių kultūrinė vi- ’ 
siibtoenč, VbkieČlų tautos vi^. 
uybė tiktai tuoinet tegali bu- ( 
tl išgelbėta, jei jųš, niArto pu
rtai iš Vokiė'čtų tautininkų pri
sės suprasite, kad jus turite 
kovoti drauge sri magėmis, ku-| 
rios srisišpietė komunistų par-

tijojlje.” “Jus šaukiat prieš žy
dų kapitalų? Bet kas šaukia 
prieš žydų kapitalą, mano po
nai, yra jau klasių kovos da
lyvis, nors jis to ir nežino. Jus 
esate nusistatę prieš žydų ka
pitalą ir norite biržų aukso 
veršius sumalti. Labai gerai! 
Trenkit žydų kapitalistus že
mėn, karkit juos ant gatvės 
lempų, plėškit juos į šmote
lius!” ‘Tautinis išsivadavi
mas”. “Vėlei atgyjanti Vo
kietija”... “Mano ponai, mes 
rodome jums poetingą kielių 
išsivadavimo kovai iš prancu*- 
zų imperailzimo. šis imperia
lizmas yra didžiausias pasau
lio pavojus, Prancūzija — re
akcijos &alis.” TPiktad (sąjun
goj su Rusais, mano ponai iš 
Vokiečių jtaultyninkų įiusėls, 
tegali vokiečių tauta prancūzų 
kapitalizmą iš Ruhr’o srities 
išvyti.” ‘^Politinės jėgos 
žvilgsniu, sąju’nga su Rusais 
—vienintelė išeitis, kurią turi 
numatyti feiefkvsionas 'žmogus, 
susimąstęs -Vdkietijds gelbėji
mu.” “Musų /Vokiečių tėvy
nė”. .. “iMusų vokiečių vieny
bė”...

(Bus daugaiu^

Baisus padėjimas.

Jurgis B tikis buvo kare su 
vokiečiais. Kadangi kelias nak
tis buvo nemigęs, tai nei ne- 
ptašijiftoi, kaip 'užmigoj. Tuo 
tarpia užėjo vokiečių žvalgai 
it, bijodami kad nepabustų, 
nukirto jam galvą. Bukis tuo
jau pajuto, kad kas negerai: 
strykt, atsistojo, čiup, čiup — 
nėra galvon!

“Tai ikad juos velnias tuos 
vokiečius!” sako: “Ogi ant ko 
aš dabar kepurę užsidėsiu !’*

NEW YORK. PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LAFAYETTE i----- Sept. 29. Nov. 10
PARIS ......... u Oct. 3, Oct. 24, Nov 14
FRANCE ....... Oct. 10, Oct. 31, Dcc. 5
LA SAVO1E Oct. 20, Nov. 24, Dcc. 22

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUK

Tlaiyklte rfel žingeidžion aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didjjj ofiag 19 State Street New York.

■CUNARD M 
N 
(3

LIETUVON PER 10 DIENŲ ■ 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon H 
per Southamptoni, ant Milžinų laivų g| 

AUUITANIA, MAURETANIA , ■ 
BERENGARIA Qį

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. _ 
Greitas persėdimas Southamptone. " 
Lietuviai ypatiškai lydimi. “

Taipgi reguliariai išplaukimai tie- M 
šiai | Hamburgą unt naujų laivų 
burnelių. 3čia k Iena (į Piliau $106 50, m 
j Hamburgą $103.50). Kares taksų — 
$5.00 ®

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS ■ 
B?da laivan l’iliavoj važiuojant j ■ 
Sduthamptoną ir ten persėda ant Mil- m 
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje. * 
Informacijų dėl kainų ir reikalin- ■ 

gų dokumentų atvažiuojantiems ke- ■ 
leiviams galite gauti nuo bile agento, g 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste g 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE ■

140 N Dearborn St., I »
Chicago, 'Illinois r]

noobetpmhan
LLOYD 

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ

New York-Bremcn
Su nauju gražiu laivu 

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

North Gcrnian Lloyd 
1(10 No. La Saite St., 

Chicago, 111.

bAVID RUTTER & CO,, 
Anglis ir Koksai 

Pilkite anglis tiesiai iŠ retai kie
mų. Visur pristatėm.

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

•------------------------ ■ ■--------------------------------------------------- *• --

IMPERFECT IN ORIGINAL
>



Ketvirtadienis NAUJIENOS, Uhlcfigfc, lE S

Jums 
giau 
šmotu

nereikia dau- 
rupintis su 

muilo.

CHICAGOS 
ŽINIOS

State Stryčio kampas ver
tas $1,421,994

Ketvirtainė pėda prie State ir 
Mdfeon gatvių kainuoja $15,- 
000.

Sherman viešbutyje lįndijo'nai 
laikys konyencijų, kurios ti
kslas bus įtikinti baltvei- 
džius jog indijonai daugiau 
gali, negu jfems duodama 
kredito.

Del mirkymo—dėl sutinimo 
—dėl skalbiamosios mašinos 

Kur jus būdavo vartojate šmotų muilo vartokite 
Rinso. Tas naujas muilas užima muilo šmotų — 
atlieka visą skalbimo daębų.

Del mirkymo, dėl virinimo, dėl vartojimo skal
biamose mašinose yra tai lengviausis ir geriausias 
muilas kokį jus galite vartoti.

Rinso yra padarytas išdirbėjų Lux, didžiausių 
muilo išdirbėjų pasaulyje. Jis šeimynos skalbi
niams yra taip geras, kaip Lux yra geras plo
niems šilkiniams skalbiniams.

Rinso yra labai paprastas vartoti. Jis tuojau 
ištirpsta verdančiame vandenyje ir padaro turtin
gas ir dideles putas. Nereikia daugiau skusti 
muilo virinimui. Nereikta rūpintis apie kitus 
muilus ar pauderį. Rinso atlieka visa darbų.

Gaukite Rinso šiandien. Pardavinė
jamas dviejose mieroše visose groser- 
nėse ir departamentinėse krautuvėse 
— paprasta miera ir didelis naujas pa- ‘ 
kelis. Lever Bros. Co., Cambridge 
Mass.

Rinso

ŽIEMA! ŽIEMA! ŽIEMA!

DR. VAITUSH, O. D
Lietatk jkim

kėjo, ji gulėjo lovoje ir mote
ris bandė numauti nuo jos pir
što deimantinį žiedų. Pradėjus 
p-niai Ruscher judėti, moteris 
ir vyras, kuris jų įtempė į kam 
barį, pasileido bėgti. Ji ėmė 
vytis. Policistai bėgantį vyrų 
sugavo. Tai buvo Kinane, ku
ris prisipažino dalyvavęs mo
ters apiplėšime.

New Italy Restaurant (61 W. 
Monroe st.). Ten buvo su
rasta “stiprių” gėrimų, ir pa
darinyje Restorano savininkas, 
James Scala, pateko į bėdą.

Bet dabar jo advokatas, C. 
J. Monahan, padavė Jungtinių 
Valstijų distrikto teismui pe
ticiją, ku’r įrodinėjama, jog 
niekur įstatymuose nėra nu
matoma “prohibicijos agen
tai”. Prolribrcijos vyJdnimuĮi 
įstatymai numato "Totemai 
Revenue agents”.

Kadangi, “prohji biteli jos agen
tai” sulig įstatymais neekzis- 
tuoja, taį ir j U darbuote yra 
neflegalinė. Kitais 
sakant, tie agentai 
teisės daryti kratos. 
j*ų surinkti įrodymai 
stoja savo vertes.

Prohibicijos agėntų
bavimu esą išduota 1,000 va- 
rantų. Jeigu1 distrikto teis
mas išspręstų, kad Monahano 
argumentai yra pamatuoti, tai 
tie VArantai turėtų būti panai
kinti.

Savo nuspbendį dėl paduoto
sios peticijos teismas žadąs 
išnešti spalių 2 d.

1 1 ■ -

□^ubną, kurtaPalengvins akių 
esti, priežastimi gal .< skaudėjimu 
svaigimo, akių apterC.dno, nervuotu- 
mo, skaudamą ^kių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegy stę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vidu lt iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Nori gauti 25,000 
už pačią.

Albtert R. Falk, pardavėjas, 
Tiek reikalaujama iš Halsey 
bylą, reikalaudamas $25,000. 
Tiek rcikalaaujama iš Halsey 
atlyginimo už pa viliojimą 
k*o pačios.

P-ia Falk pabcgu’si su 
sey dar kovo mėnesy.

Lietuviu Rateliui

Fal-

Hal-

žodžiais 
-neturėjo 
Ir visi 

irgi nu-

Pasakojama, kad laike draf- 
to vienas i-ndijonas įbuvo už
klaustas, ar jis yra Amerikos 
pilietis. “Nė” atsakė indi jo
nas, “aš nesu Amerikos pilie
tis, nes nesinaudoju piliečio 
teisėmis, nors ir gimiau Ame
rikoje.”

Tas tipingas atsakymas la
bai gerai apibudina indijonų 
padėtį: ištikrųjų jie gimė Ame
rikoje, bet nėra Amerikos pi
liečiai.

Bet tuo daugelis JndBjolhų 
pradeda nehtepa&itenkfcntli. Jie 
mano, kad jie yra skriaudžia
mi. Štai kodėl ir tapo nutar
ta sušaukti Chicagoin konven
cijų. Jau yra atvykę 75 de
legatai su savo šeimynomis. 
Viėrta Jkonvendijos rengėjų, 
p-lė Catherinc Cook, pareiškė, 
jog karo metu indijonai Bu
vę ištikimi ir daug gera pada
rę. Jie esu tikrai butų geri pi
liečiai, jeigu jiems butų dito- 
ta progo's baUsuolti. Esu yra 
gerai žinomas faktas, kad in- 
dijonai sparčiai civilizuojasi, 
kuomet jie pastatyti į atatin
kamas sų lygas.

Konvencijoj e 
ir chicagietė p-lė 
gerald, kuri yra 
dijonų. 
ti ne tik savo gražumu, bet ir 
apšvietimu* Be kita ko ji pa
žįstanti daug kalbų.

Konvencija prasidėsianti 
apie vidurį šios savaitės ir pa
sibaigsianti sekamų savaitę.

dalyvausianti 
Elsie Fitz- 

kilusi iš in- 
Fitzgeralld pasižymin-

vertas 1,421,994.

Stale ir iMadison gatvių 
kampas yra brangiausia vieta 
Chicagoje.
šiaurrytinio kampo priešaki

nė žemės pėda yra Verta $15,- 
000. Ant to kampo yra pasta
tyta M&ndel Brother’s krau
tuvė. Likusio kampo ketvir
taine žemės pėda yra verta 
$14,500,

Taip apvertino specialinė ta
ryba. Tos tarybos aipvertini- 
mu bite paremti mokesnia'i 
1924 metams.

Minėto kalmpo priešakinis 
lotas yra
Mokesniai už jį sudarys gero
kų krūvų pinigų.

Marshall, Field and Co. už>- 
ima daiigiasia vietos. Ta kom
panija turėsianti ( mokėti mo- 
Idesnius nuo beveik šešiolikos 
milionų dolerių.

State gatvės lotai tarp Van 
Buren ir Randolph yra bran
giausi Chicagoje. Nuo Van 
Buren iki Jacks^u priešakinės 
loto dalies ketvirtainė pėda. 
1919 m. buvo įkainuota $7,- 
000, o dabar — $10,000. Tos 
vietos vertė pašokusi aukš
čiausiai. Bet bendrai imant, 
ir kitose vidurmiesčio vietose 
ketvirtainės pėdos vertė paki
lusi vienu tūkstančiu dolerių.

Proliibicijos agentų kra- 
tos yra neteisėtos

sa-Adv. Charels J. Monahan 
ko, kad įstatymais niekur 
nesą numatoma “prohibici- 
jos agentai”.

Prieš kfidk llaliko (prohįįbici- 
jos agentai padąrg “reidų” ant

pasidar-

Iš. Pirmyn Choro pastogės

Įsivedė moterį į kaftiba 
rį ir apiplėšė ją.

(Sekmadienio , vaikaitei pHnia 
Ruscher (1039 N. Clark Str.) 
grįžo vėlai namo. Prie Onta- 
rio ir Dearborn vyras pasigavo 
jų, ir užėmęs ranka burnų įsi
vedė jų į kambarį (22 W. On- 
tario St.), kur buvo dar vienas 
vyras ir moteris. Vienas jų 
smogė p-niaį Ruscher į galvų 
su kietu daiktu. Kai jįatsipei-

ŠiS Choras yra maišytas. Jis 
bene bus vienas seniausių cho
rų, kuris buvo r-r-tevoLiucijos 
sūkuryje ir po šiai dienai ge
rai ir stipriai laikoSL ir veikia. 
Chorui mokytojauja žinomas 
muzikas p. Petras Sarpalius.

Dabartiniu laiku choras su
bruzdo mokintis Miko Pet
rausko dviejų aktų melodra
mų “Birutę”.

Veikalo pastatymui yra bu
riama Chicagos geresnės spė
kos ir dedama visos pastangos,' 
kad “Birutę” pastačius kuo-, 
geriausiai. “Pirmyn” choras su

(Tąsa ant 6-to pūsi.)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

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

dn

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

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

A. BARTKŪS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

išteseti 
nereika-

privatlškų gydymyi kambarių
Čia atėję gauna 

gerinusį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei; 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
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. Nedčlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedelyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

u—

dabar

h

*

3209

i

Siunčia vienam Drake viešbu
čio savininkui grąsinačius 
laiškus.

t-1 * Hiį Sft

atlieka visą, 
darbą.

Juodrankiai reikalauja 
$100,000

audros 
langas 

2-5Ux4-0, 
$3.20 

su 
stiklais

Tuojau bus čia.

Trukumas anglių
Reikš didešnes kainas

i ant jūsų anglių mokesčio

11 ' J
Sutaupykite pusę r r 1

Išimkite mierą nUžsisakykit sau au- x I !| '—h-, j

audros 
langas 

2-0Ux4-0, 
$2.88 

su 
stiklais

Šis 
audros 
langas 

2-014x4-0, 
$3.68

Nelaukite, kol, kainos pakils. Mes 
turime šimtą mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkim'ui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durjs vie
nose. Jus įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, frėmų ir viso medžio materi-1 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir hardware ol- 
selio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

SIS 
audrds 
langas 

2-4%-4-0, 
$3.40

i

■

DOUGLftS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halstėd St.

Phone Victory 5273

i Ofiso Telefoną* np tT A I>T> A A O Busto Telefėriali
Central 4104 Armitage

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madisop Street, kamb. 1202. Kampas State gattlia
; Ofiso vaulndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal su t almą.

Keturi pašto inspektoriai ir 
visas būrys dctJektivų jau visų 
savaitę bando surasti jitodran- 
kių šaikų, kuri reikalauja iš 
John B. Drake, vieno Drake ir 
Btaekstone viešbučių Savinin
kų, $100,000. Už neišpildy- 
mų to reikalavimo grąsinama 
nužudyti.

Išpradžių grąžinantys laiškai 
buvo siunčiami p-ui Drake, bet 
prieš kelias dienas tokio pat 
turinio laiškų gavo ir jo sū
nūs.

Pirmas grąžinantis 9 laiškas 
buvo gautas rugsėjo 8 d. Pik
tadariams buvo pasiųstas tuš- 
ščias pakinkąs. Tatai labai su- 
kiršįno juos. Sekamuose sa
vo laiškuose jie gan aiškiai 
pasisakę nužudysiu p. Drakfe’ą, 
jeigu su jais bus bandoma ir 
toliau’ šposus krėsti.

Prieš dvi savaiti patarnauto
jas padavęs p. Drake laišką, 
kurį atnešė spectallnis pasiun
tinys. Kai buvo paklausta 
pasiuntinio, kas jam tų laiškų 
padavė, tai jis atsakė, kad jis 
to žmogaus nežinąs. Neužilgo 
atėjo buvęs viešbučio tarnau
tojas atsiimti pakinko. Jam ta
po įduota bevertis pakinkąs. 
Detektivai pasekė jį iki Madi- 
son ii* State gatvių, ku’r buvo 
pirmasis pasiuntinys ir dar 
vienas vyras. Tuo pačiu laiku 
apie tą vietą pradėjo nuolat 
slankioti didelis automobilius. 
Susekta, kad autc/mobi'lius pri
klauso turtingam italų pirk
liui, kuris laiko italų šogferį.

Esą dabar detektivai tutį ir 
daugiau įrodymų, kurie vedą 
prie tikrųjų kaltininkų. UŽ ke
lių dienų tų laiškų autoriai 
busią suimti.

tą patogąĮspauskit vieną

ConvenienceOutletą
TA maža plate kur nors prie sienos ar kur nors 

žemai prie grindų arba prie zimso Vadinasi 
“convOnience outlet”, tas parankus outlet yra dėl 

elektros srovės kuris yra prijungtas prie Vėlų, kad 
jums patarnavus.

'tas parankus outlet prašalina visas bereikalin
gas vėlas kurios painiotųsi apie Įtampą, ir užstotų 
visus Įtampos gražumus. Ir kuomet jus prijun
giate jūsų vacuum valytojų, fenų arba, elektrinį 
prosų, nereikia laipioti ant krėslo arba ištempti 
bereikalingas vielas per kambarį.

“Daugiau palankių 
outletų padaro dau
giau palankų namų

Įsitaisykite vienų parankų outletų kiekviename 
kambaryje, mažiausiai. Jei jus statote riam$, 
planuokite daugiau jų. Jei gali būt įvesti labai 
prieinama kaina į jūsų dabartinį namų ar apart- 
mentų. Namų savininkai net pabrangina namus 
jei turi tuos parankius outletus.

Del sužinojimo gero, su laisniu Vėlų įve
dimo konduktoriaus jūsų apielinkeje 
pašaukite Randolph 1280 — Local 287

Commonvvealth Edison Company
72 Wešt Adams Street

aaiuA— 

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą Šitą mfeaesį? aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už num’a- 
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 Dile kokią negalę. Kentantio 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti Šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jum® 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 
^aliu suteikti jums geriausį gydym® 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martai 
337 W. Madison ŽJ 
Chicago, 111.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikinus 
darodymas, kad 
5 esu pasekming* i 
ir prieinamas, £1 , 

— ——- ne tiesa ?
EURUPISKAS GYDYMAS 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasanna 

no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ai* 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 gydymo 
metodui. AŠ naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausiąs, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintu pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į maiTb gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kari 
dėl perdaug svieto mano ofise negn- 
lėtumct pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgayingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po 1 
Seredomis ir subatonds: 9 ryte L

8 Vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So, Market) 
Chicago, 111.
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

savo mokytoj u m p. Petru Sar- 
paliuni pilnai tikisi, kad “Bi
rutę” bus’ galima pastatyti su 
vietinėmis Chicagos spėkomis 
geriau, negu iš kitų miestų 
“importuotais”.

Kiek teko girdėti, tai pačios 
Birutės rolę vaidins ir dainuos 
p-lė Horodeckaitė, kuri apie 
desėtkas metų atgal dainavo 
tą ralę porą kartu prie p. Mi
ko Petrausko sif geriausiu pa
sisekimu.

šis choras (Pirmyn) randa
si North-Sidėj. Savo repetici-l 
jas jis laiko kas antradienio 
vakarą Liuosybės svetainėj 
prie Girard ir Wabansia gat
vių.— V|ens iš tų.

—Kaip su p. J. Babravičiaus
koncertu ?
—Labai tankiai turime komite 
tų posėdžiu^, gal pavyks... North 
Sidė silpnai veikia. Pardaviau 
10 biletų. v

—Good. Ką dabar veikiate?
!—Skaitau Naujienose kriti

ką komiteto.
—Kaip kiti dalykai.

—Kolkas neblogai. Turiu daug 
darbo. Apsiėmęs kaip kur kal
bėti.

šiandien Ii ja, — nėr kur din 
i. Rytoj pranešiu ką nors 

iš Ciceros, o paskui iš 
Sidės ir kitų vietų.

— Raganius.

naujo
North

Iš Vaidylų Brolijos

Raganiaus Raportas
Telefonas burrr. Nukabinęs 

trobelę klausaus. Nustojus birg- 
zti pasigirdo balsas kitoje pusėj.

—Naujienų redakcija?
—Taip.
—Malonėkite prisiųsti savo 

reporterį Raganių į musų vaka
rą. Sekmadienį, 5 vai. vakare 
bažnytinėj svetainėje, 35 ir 
Union gatvių. Geras programas.

—Gerai, Raganius atsilankys.

Einu 33-čia gatve. Na gi, žiu 
riu kad garnys virš namų skrai
do. Seniai bu*vau bematęs gar
nį. Ir ne bile koks didelis ir vi
sai žemai prie pat stogo. Prieinu 
arčiau, žiūriu, kad tai virš pp. 
Dilių gyvenimo. Atsiminęs savo 
mamos pasaką aš tuoj supra
tau kame dalykas. Reikės pa
tirti.

Reikalą turėjau prie daktaro 
A. Moritvido. Skambinu

—Alo —
Daktaras? _ •
Taip!

Po privatinio pasikalbėjimo 
pradėjau klausinėti:

;—Kaip Vaidylų Brolija?
—Labai gerai, datfg kan-dida-

AGNIEŠKA GEČIONIENĖ
Šiuo pranešame giminėms ir 

pažįstamiems, kad kūnas miru
sios Agnieškos bus perkeltas j 
šeimynos lotą. Tos visos apei
gos bus ketverge, rugsėjo 27, 
1923, 2 valandą po pietų, Tauti
nėse Lietuvių Kapinėse.

Todėl prašau giminių, draugų 
ir pažįstamų dalyvauti minėtose 
iškilmėse. Mano adresas

5360 S. Western Avė.
Vyras Petras, 
Sūnūs Stanislovas ir 
Duktė Josephine.

š

FALMIRA MELEšKIENfi
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

rugsėjo 24 d., 5 valandą ryte, 
Šventos Elzbietos ligoninėj, po 
ilgos ligos. Ji turėjo 32 metus 
amžiaus. Paėjo iš Palėpių pa
rapijos, Diržionių sodžiaus, Kė
dainių apskričio. Paliko nuliūdi
me tris seseris: Anelę, Antosę, 
Barborą, brolį Antaną ir seną 
motinėlę. Amerikoj išgyveno 
11 metų. '

Laidotuvės atsibus rugsėjo 27 
d., 8 valandą ryte, iš namų, 
939 W. 34th St. į švento Jurgio 
bažnyčią ir j švento Kazimiero 
kapines.

Visi giminės ir pažįstami ma
lonėkite dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs
Pranciškų# ir sūnūs 
Antanas Meliaškai.

, PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU BARDAMI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, katį nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

Balto Dobilų Kliubo nariams nuo
šimčiai už bonus bus išmokami penk
tadieny, rūgs. 28 d., 7 vai. vak., kliu
bo svetainėje. Nuošimčius gaus tik 
tie, kurie atsineš kuponus. Neatsi
lankiusieji nuošimčių atsiimti turės 
laukti ateinančių metų.

— Fin. rašt. W. Sharka.

MOTERŲ PARDAVIMUI

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prižiūrėti 2 vai
kus kurie jau eina į mokyklą. 
Mokestis gera, valgis ir kamba
rys. Atsišaukite Tel. Republic 
1175 nuo 7 vakare.

REIKALINGA moteris prie 
dabojimo vaiko — sena moteris 
arba jauna mergina, kuri nėra 
galinti ar gaunanti dirbti kitą 
darbą. J. Petrauskas, 6915 So. 
Western Avė.

*

Vaidylų Brolija ir vėl turi pa
sigirti, kad nariai auga, kaip ant 
mielų.

Ir vėl sekančiam pirmadieniui 
yra pusė tuzino kandidatų priė
mimui. Dabartiniu laiku Brfd- 
geporto nariai būtinai užsispy
rė, kad įsteigus jų apielinkėjo 
skyrių ir kaip atrodo, tai greitai 
tas bus padaryta, nes bridgcpor- 
tiečiai rašosi į Vaidylų Broliją.

Reiškia, kad Brolija jau turės 
du skyrių — vieną North Sidėj, 
o antrą Bridgeporte. Kas next? •

— Tai jis.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienyj. rugsėjo 
29 d., 8 vai. vak., L. Juodvalkio svet., 
733 W. 18tos gatvės. Apsvarstymui 
yra labai svarbių dalykų, tad malonė
kite visi draugai dalyvauti.

. — Valdyba.

Roseland. — Pirmas balius bus ne
dėlioj, rugsėjo 30 d., 6:30 v. v. rengia 
draugystės Šv. Vinvento a Paulio ir 
šv. Mykolo Arkaniolo, C. Strumilo 
svet. Visiems bus smagu šokti ir 
žaisti prie geros K. Pociaus “jazz” 
orkestros. — Komitetas.

Liet. Evang. Liūte r. Pašalpos Drau
gijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 
rūgs. 29, 7:30 v. v., Meldažio salėj, 
2242 W. 23rd Pi. Visi nariai kviečia
mi atvykti nesivėluodami, yra svar
bių reikalų svarstyti. Norintys įstoti 
dr-jon taipjau kviečiami.

— Valdyba.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

REIKALINGAS —
Bučeris kuris moka 

kai.
Naujienos
Box 887

lenkiš-

REIKIA vyrų verpėjų prie 
hand loom. Patyrimas nereika
lingas. Darbas nuo štukų. Nuo
lat darbas.

OLSON RUG. CO.,
- 1502-12 W. Monroe St.

Kuomet malonumas 
virsta priederme.

Jaunuomenės Atydai. Jaunuomenė 
yra kviečiama atsilankyti pėtnyčioj, 
8 vai. vakare į bažnytinę svetainę, 
prie 35 ir Union gatvių, kad apkal
ėjus, bei sutverus chorą ir dramos 
skyrių. Visus maloniai kviečia.

— Komitetas.

REIKALINGAS barberis, turi būti 
patyręs savo darbe ir teisingas žmo
gus, arba gali pirkti visus barberio 
įrengimus, arba gali parendavoti bar- 
bernę.

Atsišaukite
6813 Westem Avė.

Delikatesen, grosemė ir bučernė, 
randasi North-West sidėje. Yra ge
ras stakas su naujos mados įrengi
mais. Riznis cash, $75 iki $100 į die
ną. Rendos tik $45, su 4 kambariais 
fyvenimui ir vana. Savininkas išva- 
iuoja į Texas, turi būt parduota tuo

jau. Kaina $1450 už viską. Kam 
nors uždirbs daug pinigų, 4846 Gun- 
nison St., imkite Lawrence Avė. ka
rus iki Cicero Avė., ir eikite į šiau
rę 1, bloką iki krautuvės.

Delikatesen, randasi tirštai apgy
ventoje apartamentinių namų distrik- 
te, North Sidėje, netoli Senn High 
Mokyklos. Gera proga dėl namų 
valgių gaminimo, geri įrengimai, nau
jas stakas. Tinka moterei arba ve
dusiai porai. Kam nors bargenas, 
5784 Ridge Avė. Imkit Clark St. ka- 
,rą iki Victoria Avė. ir eikit 1 bloką 
į rytus.

Delikatesen. Grosemė, saldainiai, 
cigarai. Įsteigta daugiau kaip 20 me
tų. Cash biznis, $50 iki $75. Yra 
geras stakas su modemiškais įrengi
mais. Randasi puikioje apielinkėje 
North Sideje. Prieinama kaina dėl 
krautuvės ir 4 geri gyvenimui kamba
riai. Pinigais $750, kitus $700 išmo
kėjimais mažais mėnesiniais išmokė
jimais. Atsišaukite 4145 Lincoln Av.

Delikatesen, saldainiai ir cigarai. 
Randasi amerikiečių apielinkėje. Da
romas geras biznis. Rendos $40. 
Penkių kambarių flatas ir vana. Tik
rai turi būt parduota. Tinkamas pa
siūlymus nebus atmestas. Atsišauki
te 1416 S. Kominsky Avė., 1 blokas j 
vakarus nuo Crawford Avė.

Saldainių, cigarų, cigaretų, rašo
mos popieros žurnalų ir vaikams žai
smių. Galima uždirbti į mėnesį $250. 
Randasi geroje apielinkėje. Didelis 
stakas su geriausiais įrengimais, ver
tas daugiau kaip $2500. Jei parduo
sime tuojau atiduosime už $1650 ir 
dar išmokėjimais. Pigi renda su gy
venamais kambariais. Atsišaukite, 
3328 Armitage Avė.

PARDAVIMUI automobilius, Grand 
Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintjs pirk
ti matykit tą karą, -kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
kreipkitės po 5 vai. vakare, 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 faltai, su skie
pu. Gera vieta bile kokiam bizniui. 
Taipgi 2 karų garadžius. Randasi 
prie $2 gatvės, kaina $10,500.

Atsišaukite
JOHN J. KERSTNIK, 

1931 W. 21 PI.

♦

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 kambarių rakan

dai. Turi būt parduoti tuojau. Bar
genas. Odos valour parloro setas, 2 
miegamojo kambario setai, 3 karpetai, 
liampa, fonografas, valgomojo kamba
rio setas. Parduosiu sykiu arba at-

’ 1630 N. Humboldt Blvd.

DVIEJŲ FLATŲ MURO NAMAS 
Netoli 63 gatves ir Ashland Avė., 5 ir 
6 kambarių, kieto medžio grindįs, 
nauji porčiai namas gerame stovyje. 
Kaina $9000, pinigais $1800.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Phone Prospect 1910

KRAUSTOMĖS. Turiu par
duoti valgomo kambario setą. 
Side board. Gasinį pečių, 8 
vas.

DR. J. GINSBURG 
8819 W. Jackson Boul.

NAMAl-ZEME

10“

DVIEJŲ PLATŲ MURO NAMAS 
Netoli 69 gatvės ir Racine, 5 ir 6 
kambarių, aržuolo užbaigimo ir grin- 
dįs. Tile vana ir vestibule. Fumace 
ir pečiais šildomi.. Kaina $10,300, 
pinigais $4,500.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63rd St. 

Phone Prospect 1910

PARDAVIMUI NAMAS. Geriau- 
sis bargenas koks kad buvo pasiūly
tas. Pietinėj daly miesto, gasas, 
elektra, 18 kambarių įplaukų $250 į 
menesį. Rendos $45. Lysas 3*/6 me
lų. Priežastis pardavimo liga.

CHEKOS,
118 N. LaSalle St., Room 404

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 
kaina $8,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

A. H. BIGGERS,
8106 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 0957

KAS TURIT dėl pardavimu farmą, 
neskiriant kokio didumo, tik prie upes 
ar ežero, kur paukščius ir gyvulius 
galėčiau augint, nėr skirtumo kokius 
gyvulius,

MARGELIUS JUŠKA,
830 W. 18th St., Chicago, III.

SPECIALIS BARGENAS

Amerikonų patarlė sako, kad 
Į “business” ir duty (priedermė) 
reikia statyt pirmon vieton — 
t. y. prieš malonumą, yra rim
ta ir pamatuota. Nes istikrųjų 
kas naudingo butų nuveikta 
rimtųjų, sunkiųjų darbų srity
je jei visi ir visuomet j ieško
tų tik malonumų sau. Bet kaip 
kiekviena taisyklė 'taip ir vir
šiau minėta patarlė gali turėt 
išimtis. Yra tokių malonumų, 
kuriuos galima pavadinti kartu 
ir priederme.-

Štai pav. spalių 5 d., 8:15 vai. 
vakare, Orchestra Hali įvyks 
atsisveikinimo koncertas didžio
jo lietuvių dainiaus p. Juozo Ba- 
braviči'aus. Tan koncertan kiek
vieno 'lietuvio priedermė turėtų 
būti lankytis. Ir kodėl? Todėl, 
kad kol kas, lietuvių tautoje tu
rime tik vieną Juozą Babravi
čių. Jis dainos genijus. Gamtos 
apdovanotas įstabiai gražiu, jau
sliu balsu, kurs ištobulintas iki 
aukščiausiam laipsniui. Jis savo 
balsu žavėjo Europos kultūrin
tas tautas — kėlė visur lietuvių 
vardą. Kaip mes jam už tai at
mokėsime? Juozo Babravičiaus 
klausytis dainuojant yra retas 
malonumas kiekvienam, ypač 
kuomet jis interpretuoja musų 
tautines dainas — tuomet tai 
suprantame, kodėl pasaulio mu
zikai taip augštai stato musų 
tautinius motyvus. Taigi Babra
vičiaus koncertas jungia augš- 
čiausios rųšies malonumą su 
priederme. O/priedermė yra 
mums jo koncertan eiti. Didis 
dainius musų neatsižada — ne- 
užvilia. Jis musų. Užtai neuž
vilkime nė mes jo. Jei kitų tau
tų žmonės įkainuoja savo tau
tiečius ne per pus taip talentuo
tus kaip mūsiškis Babravičius — 
tai ką-gi besakyti mums lietu
viams, kurie garsinaniės kaipo 
dainos mylėtojai?....

Spalių 5 d. parodykime musų 
auksabalsiui kaip jis mums 
brangus ir kaip mes jį įvertina
me. — A.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

LSS VIII RAJONO KONFE
RENCIJA

ir

LSS VIII Rajono kuopų delegatų 
, konferencija įvyks sekmadienį, rugsė- 
, jo 30, kaip 1 v. po pietų Naujienų na- 
i me. Visi delegatai kviečiami būtinai 
atvykti nesivėluodami, nes konferen- 

' cija prasidės lygiai paskirtu laiku. — 
VIII Rajono Sekret.

M. K. Kasparaitis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAŪ 2-jų brolių Jono ir 

Vytauto Petrikų. Paeina iš kaimo 
Daugerių, Kaltinėnų valsčiaus, Taura
gės apskričio. Malonėkite atsišaukti 
jatys nes turiu svarbų reikalą arba 
žinantieji praneškite busiu labai dė
kinga.

ANTANINA GEDUTAITfi 
3153 So. Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU patyrusio buče- 
rio — geram bučeriui gera alga. 
Malonėkite tuoj atsišaukti

3225 Auburn Avė.

PARDAVIMUI Cremona elek
tra varomas pianas ir vienas 
Orchestion (nikelinis slot). Par
duosiu pigiai.

šaukite telefonu
Roosevelt 7983

JIEŠKAU savo sesers Petro
nėlės Juknaitės, po vyru Rama
nauskienės. Jei kas žinote kur ji 
randasi, prašau duoti žinią., Jo- 
seph Joukena, Indiana Co., Box 
121, Mc Intyre, Pa.

DARBININKŲ -+ 
Geros darbo sąlygos.

Atsišauki te. ’
Joseph T. Ryerson and Son

16 and Rockwell Sts

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne lietuvių apgyventoj kolo
nijoj. Gera vieta ir geras biznis. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4404 So. Wood St.

Parsiduoda bizniavas muro namas, 
i 2 Storais ir extraj lotas ant Archer 

Avė. 75 pėdos pločio ir 125 pėdos ii- 
gįo. Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, nepaisant apie- 
linkes. Arba kas turite išmokėtą 
farmą ir apie $3000 pinigais, priimsiu 
mainais. Iš priežasties ligos turiu iš
važiuoti ant farmos.

Atsišaukite tuoj pas

su

TRANKG.LUCAS”
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI
m v i

PARDAVIMUI PIANAS taip ge
ras kaip naujas vertas $450. Par
duosiu už $140 pinigais. Priežastis, 
man reikia pinigų. Atsišaukite 
2502 Archer Avė., kampas Halsted 
St., 2 augštas. Tas tai nėra grojik- 
lis pianas.

REIKALINGA BUČERNĖ
4 flatų bizniavai namas kai 

na $7,900 išsimaino ant bitfčer- 
nės grosernė^ arba kitokio bi
znio. C. P. Suromskis,

3346 So. Halsted Str.

APSIVEDIMUI
AR NERASITE DEL manę tikrą 

draugę ? Aš esu vaikinas 35 metų, 
vidutinio ūgio, mėlynų akių, tamsiai 
gelsvų plaukų, nebjauriai atrodau, ro
dosi ir esu sveikas. Nevartoju svai
galų nei tabako ir jokių blogų papro
čių neturiu. Turiu savo namelį ir 
darbą neblogiausią.

Mergina, našle ar gyvnašle para
šykite dėl manę ir aš manau kad busi
te laiminga amžinai.' Aš nepaisau 
apie religiją nei apie vaikučius, kad 
turėti bile tik doro karaktoriaus. Vi
som atsakysiu ir žinoma viską slapty
bėje laikysiu.

“Naujienų” Bridgeporto Skyrius, 
8210 So. Halsted St.

No. 32

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per “'daugel metų, 
lystas 3 metanas $ Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo patirsite .ant vietos. At
sišaukite, 3347 Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas 3616 So. 
Halsted St., su namu arba vieną biz
nį. Parduosiu pigiai, nes turiu 2 biz
niu. Atsišaukite prie savininko.Atsišaukite prie savininko.

Martin siūlą
4716 So. Marshfiela Avė., 

Tel. BoOlevard 2422.

NAMAI — ŽEMĖ
2 lubij naujas mūrinis namas, 6 ir 

6 kambariai, elektra, vanos, 29 pėdų 
lotas, netoli nuo Vienuolyno ir Mar- 
ųuette Parko. Kaina $12,500.

PARDAVIMUI bučernė bu namu 
arba be namo. Narnas yra 3 augštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo,^ meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St.
Tel. Yards 6004

PARSIDUODA grosemė, kaina 
$850, viena grosemė viduryje bloko, 
visokių tautų apgyventa vieta.

Atsišaukite
5137 S. Paulina St.

Galima matyti savininką nuo 5 vai. 
ryto tiki 10 vai. vakare.

Brighton Parke 2 lubų naujas mū
rinis namas, elektra, vanos pirmas fla 
tas vandeniu šildomas garadžius dide
lis lotas ir ft. Kaina $14,500.

Cicero naujos mados 2 lubų mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai, elektra, va
nos ir tt. Kaina $12,000.

2 flatų mūrinis namas 5 ir 
6 kamb. su visais įtaisymais, 
kaina $6,500

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.

Chicago, III.

PARSIDUODA muro namas Brigh
ton Parke, Storai ant kampo ir 2 lu
bų muro namas 4 pagyvenimai ir Sto
ras su visais intaisymais. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite

JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Leavitt St., Chicago, III.

Phone Canal 1678

ANT RENDOS TUOJAU
41 akro farma, Libertville, Illinois 
35 mylios nuo Chicagos, 20 akrų al- 
falfos, gera žemė, baimės ir visi įren
gimai. Kaip kas gali padaryti labai 
gerą gyvenimų. Ateikite arba 
kitę tuojaus.

S. D. MUFFETT, 
Room 706 — 25 N. Dearborn 

Tel. Dearborn 2856.
Res.: 1217 Independence Blvd. 

Tel. Crawford 0429

rašy-

St.

PARDUODU, namą, bamę, gara^ 
džių, muro namas; 5 ruimai tik da ne
pabaigtas, lotai 8, 30x133, kožnas. 
Yra daug stako, plytų kitam namui 
budavoti. Verta pamatyti, graži apie- 
linke su medžiais, prie Kazimierinių 
kapinių 
cash už 
važiuoju 
vakarais 
dieną.

J. G., 10330 So. Tumer Avė. 
Mt. Greenwood, III.

prie Kazimierinių 
nėra j’uodukų. Parduosiu 

$4.000. Priežastis svarbi, 
į Lietuvą. Matykit mane 
6tą v. v. arba nedėlioj visą

REIKALINGA apsivedimui mergi
na tarpe 25 ir 35 metų, kuri maž daug 
butų pamokyta ir mylėtų ūkės gyve
nimų. Aš esu 40 nfietų amžiaus, 
augštą mokyklą baigęs ir mylintis 
ūkės gyvenimą. Žingeidaujančios at
siųskite paveikslą su pirmu laišku, ku
rį pagražjsiu reikalaujant. Atsišauki
te po sekančiu antrašu. Naujienų Sky
rius, 1616 W. 47th St. Chicago, III.

PARSIDUODA pusė arba vi
sas saliunas, biznis geras dėl 
žmogaus, kuris galėtų pats sto 
vėti biznyje. Aš turiu du biz
niu negaliu garei užžiurėti. 
Atsišaukite po Nuin. 2059 W. 
22-nd Street.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoje. Maža 
randa; 4 kambariai gyvenimui. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

3523 So. Halsed St.

Yra verta jums pažiūrėti musų už 
tikrintus bargenus, namus ir biznia
vus vietas, didelius ir mažus, sulig 
jūsų kišeniaus, nes miesto Chicagos 
milžiniškas augimas tvirtina jums už
darbio žemės ir namų investmentuose.

DARGIS & DARGIS,
726 W. 18th St. Canal 1603

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

MORTGECIAl -PASKOLOS

SIŪLYMAI KAMBARIO
DIDELIS gražus ruimas dėl 

2-jų vaikinų—draugų. Kam yra 
panašus ruimai malonėkite tuoj 
atsišaukti po sekamu antrašu: 
Iš priekio pirmos lubos. 817 W. 
34 Place.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
, STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantupjamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senutno. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo. 

STANKŪNAS 
8315 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1546

REIKALINGA —
Veiterka į Restoraną, geras 

mokestis.
Atsišaukite

1841 S. Halsted St.

PARSIDUODA ' saliunas su 
lunčruimiu, geroje vietoje, arti 
dirbtuvių, galima daryti 
biznį.

2264 Coulter St., 
Kampas Oakley

gerą

NEPERGALIMAS bargenas! 
Pardavimui saliunas ir namas, 
gerai darantis biznį, ant bizniš- 
kos gatvės. Parduosiu pigiai. 
Priežastis nesveikata.

608 West 47th St.

GROSERIS ir saldainių krau
tuvė pardavimui. Gera Vieta ir 
biznio išžiūra, daug stako, per
duodu iš priežasties kito biznio.

2908 W. 68rd St.

PARDAVIMUI duonkepykla, 
be namo arba su namu, Town of 
Lake kolionijoj- turi būt parduo
ta į trumpą laiką, parduosiu pi
giai, atsišaukite 1739 S. Halsted 
St. Box 841. )

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ 
Atiduosiu kampinę krautuvę, prie ka
rų linijos, su 6 kambariais flatą, ce 
mentinis skiepas ir 2 augštų mūrinį 
namą, po 4 ir 4 kambarius, ant užpa 
kalinio loto, su 4 karų garadžiumi ir 
extra lotu. Rendos $105 į mėnesį 
Kaina $7,750, įmokėti $2,500, kitus 
pagal sutartį.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 konri- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ckzaminaciją, revenue stam- 
nas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

t

MOKYKLOS

r FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
ąpereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 321Q So. Halsted St., 
No. 29.

•------------------------------------- :----------------i-

PARSIDUODA bučernė 
grosernė.

J. TATARčIUS, 
1300 Troop St. 
Comer 14 Pi.

ir

NAUDOKITĖS ŠIAIS BARGENAIS
Parsiduoda 2 flatų, 5 ir 6 kambarių 

muro namas; Elektra, maudynes, aug
štas beismentas, už $6500.

2 flatų naujas muro namas, su vi
sais vėliausios mados {taisymais. Kai
na $12,000, ant išmokėjimo.

4 flatų kertinis muro namas,1 vertas 
$22,000. parsiduoda už $18,000, ant 
išmokėjimo.
( Su reikalais1 kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė Ir bučernė. 
Biznis eina gerai ir yra nešantis • pel
ną. Vieta lietuviais apgyventa. Prie
žastį pardavimo patirsite dnt vietos. 
Sykiu randasi ir 4 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi. Kaina biznio $800.

4537 So. Paulina St.
, Tel. Lafayette 0551

PARDAVIMUI bekernė gero
je biznio vietoje. Biznis išdirb
tas ir yra nešantis gerą pel
ną.

6 KAMBARIŲ cottage, 5489 
Mobile Avė. Atiduosiu už $3,900, 
pinigais $350, kitus po $20 į mė
nesį Veikite greitai. Eugene 
VVesterberg, 155 N. Clark St., 
Phone Central 2604. •

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 WMt Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jauną merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

• Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI saliunas geroje biz
nio vietoje. Taipgi sykiu randasi ir 
fomišiai 4 ruimams. Norinti galės 

Biznio lysas da ii)sykiu pirkti. Biznio lysas da ilgas, 
renda gana pigi. Pardavimo priežas-
tis — turiu 2 bizniu.

Atsišaukite
4544 So. California Avė.

------------------ 7--------------------------------- -

DIDELIS BARMENAS
Bučernė pardavimuii \Biznis iš

dirbtas ir randasi tarp visokių tautų. 
Priežastis pardavimo ilga liga. I 
trumpą laiką turi būti parduoti ir už 
gana pigią akiną.

Atsišaukite
1003 W. 32 St.

4580 So. Honore St
—-------------------------.................................................... .............................. ........ ......................... .................................. '----------------

PARDAVIMUI grosernč, la
bai pigiai. Randasi geroje vie
toje, daromas geras biznis. Del
pilnų informacijų atsišaukite

2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai Brigh- 
ton Parke, netoli 2 karų linijų. 
Kaina $750. Yra visi įrengimai 
ir apmokėti. Išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO. 
4877 Archer Avė.

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais, 

Reikalaukite katalogo.

TURIU parduoti tuojau 300 
vartotų žalių Wilton . karpetų, 
mieros 40x9. Kaina $25 iki $80. 
Atsišaukite •
CANAL IRON & METAL CO.

2830 South Ashland Avė.

MAINYMŪI du nauji bunga- 
low. Noriu gauti įrengtą farmą 
su padargais ir gyvuliais.

JOHN H. CURTIS, 
4966 Irving Pk. Blvd.

Universale Proga
Vakarinės klesos stenografijos 

University of Chicago Settlement
4630 Gross Avė.

. Sąlygos: mokestis $1 i mėnesį, 
materijoj as $1.40

Užsirašykit dabar Rol klesa dar nė
ra pilna. Klesos prasidės PftTNY- 

ČIOJ, Rugsėjo/28 d., 1923.

I


