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Vokietijos valdžia Dar 15 lietuvių saliunų 
uždaryta

Vakar mayoras uždarė 75 Ba
lionus. Viso uždaryta jau 575 
saliunai.

Gal susidarys vienų 
dešiniųjų valdžia

Ruhr miestai pasidavę

Uždaro 1,300 saliunų Philadel- 
phijoj; 575 uždaryti Chicagoj

Vokietijos ministerija 
rezignavo

Šeši Ruhr miestai pasidavė

Socialistą pasapricšin’mas pri
vertė Stersemanną rezignuo
ti. Veikiausia bus sudaryta 
ministerija vien iš dešinių
jų partijų, socialistams ne
dalyvaujant. 

< '

Jie sutiko mokėti atatinkamą 
dal| okupacijos išlaidą.

CHICAGO. — Nežiūrint- už- 
Į vestųjų teisimuose bylų, ma- 
| yoras Dover nepaliauja užda- 
Į ri nėjęs saliunų, atimdamas 
[jiems laisnius.

Vakar mayoras uždarė dar 
75 saliunus, taip kad nuo pra
džios šios kampanijos prieš 
sailunus, veik dviejų savaičių 
bėgyje jis uždarė j du 575 sa
linius, atimdamas jiems lais- 
nius.

Vakar liko uždaryta dar 15 
I lietuvių saliunų. Tokiu budu 
galbūt jau bus arti 200 užda
rytų lietuvių saliunų.

Šie lietuvių saliunai liko už
daryti vakar:

Jos. Stanicky, 845 W. North 
Avė.,

Jos. Sirbenski, 4544 C. Cali- 
fernia Avė., 
' Charles Menckaitis, 4622 S. 
Western Avė.

.Maryamia Niekalauskas, 821

BERLINAS, sp. 3. — šią
nakt rezignavo Vokietijos ka
binetas.

Išrodo, kad bus sudarytas 
naujas kabinetas, kancleriu pa
siliekant - Stresemejinui, lx*t 

tik iš dešiniųjų partijų, so
cialistams naujęjame kabinete 
visai nedalyvaujant. Ncišrodo, 
kad kitokia išeitis yra galima, 
nors kabinetas b? socialistų 
visuomet bus silpnas ir jis il
gai negalės ♦gyvuoti.

Krizį kabinete iššaukė so
cialistai, prigruteiodami pasi

PARYŽIUS, sp. 3. — Matin 
gavo žinią iš Dusssildorfo, kad 
šeši didieji Ruhr miestai pa
sidavė Fra nei jos okupacijos 
valdžiai.

Essenas, Drissiejdorf, Dort 
mund, Witten, Bochum ir 
Heerde pranešė okupantų val
džiai, kad jie sutinka mokėtil 
atatinkamą dalį okupacijos iš-, 
laidų. ,

Hattingen apielinkė»- 
liakasiai sutiko dirbti francui 
zams. . j

Tie šeši miestai labiausia 
priešinosi okupacijai ir atsi
sakė mokėti uždedamas kon
tribucijas.

John Motekitis, 2300 W 
North Avė.
John Adamskis, 700 N. West- 
ern Avė.

Frank Urban, 2938 W. 26

Adam Lowįcki, 544 W. 18 
St.

Victor Gerkes, 2141 N. Clark 
St

traukti iš valdžios.
Per visą dieną buvo dedama 

pastangų priverstu tik nieku
čius socialistus pasitraukti iŠ 
kabineto, kad padarius vietos 
nacionalistams. Šias pastan
gas rėmė stambiauilias Vokie
tijos fabrikantas Hugo Stili
uos.

Pats Stresemannas, kuris 
priklauso Stinnes partijai, ge
rai suprato, kad jokis kabine
tas negali išsilaikyti, jei jis 
neturės socialistų paramos. To
dėl kada socialistai prigrūmo
jo pasitraukti, jei bus išstum
ti niekurie socialistai ir jų 
vieton bus pastatyti naciona
listai, tai ir pats Stresemannas 
padavė rezignaciją.

Užgriebė nkiečiy pinigus
ESSEN/XS, sp. 3. — Franci- 

jos okupacijos kareiviai už
griebė 700 bilionų markių, 
kurios buvo skiriamos išmo
kėjimui algų Krtfppp darbi
ninkams.

Uždaro 1,300 saliuny
Bet Pennsylvanijos saliuninin

kai ntąpasiduoUą ir kreipsis 
į tekiną.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar

rasi naudingu išmainyti jį ant 

loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bu n galo vv. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 

jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

nWLADFJJ>HTA, Ptu, spa
lio 3.. — Gubernatoriaus Fin
elio t ir federalinio justicijos 
departamento įsakymu, apie 
100 detektyvų vt&kai* įteikė 
1,300 įaliunų Philadelphijoj ir 
apidliTitkėse įsakymus tuojaus 
užsidaryti. SaflHinjininkams 
duoda 48 vaalndas užbaigti sa 
vo biznį, sunaikinti rakandus 
ir uždaryti saliuno duris.

Saliunininkai, matyt, mažai 
paiso to įsakymo, kadangi 
šiandie visi salitinai atsidarė 
kaip ir paprastai.

Po įsakymais saliunams yra 
oasirašę generalinis prokuro
ras Daugherty ir Pennsylva- 
nijos prokuroras Woodruff.

Gubernatorius Pinchot pas
kelbė, kad jis laikysis šitokios 
procedūros iki nebus uždaryti 
visi saliunai valstijoje iki visa 
valstija nebus
Prohibicijos agentai 
veikime nedalyvauja.

Saliunlininkai šito 
nepaiso ir jie netiki, 
saliunai galės būti 
illgesniam laikui. DaugeOds jų 
jau pirmiau tikėjosi tokio gu
bernatoriaus žingsnio ir todėl 
yra susižinoję su advokatais ir 
yra prisirengę užvesti bjjtfą 
teismuose. 4

nusausinta..
Ritame

įsakymo 
kad jų 

uždaryti

Avė.
iConstan Lauksimi, 

WaJhicc St.
M. Micknicki, 924 N. 

fornia Avė.
Frank Medalinski, 

Emcrald Avė.
♦Frank Jurca, 

Island Avė.
Peter Gatas, 755
Bemard Javra, 

brooke Avė.

3308

Cali-

3159

2340 Bluie

W. 32 St. 
10758 Ed-

Šaukia gubernatorių 
konferenciją

Svarstys kaip sėkmingiau vy
kinti prohtbiciją.

WASIIJNGTON, spalio 3. — 
Baltąsis Namas šiandie išsiun
tinėjo pakvietimus visiems 
valstijų gubernatoriams į gu
bernatorių konferenciją sir 
prezidentu Coolidge spalio 20 
d., apsvarstymui kaip sek- 
miingiau vykinti įstatymus, 
ypač įstatymus liečiančius pro 
Iribiciją, imYnagradiją ir anti- 
aarkotinius įstatymus.

Gubernatoriai atvyks į Wa- 
diingtoną iš savo metinės 
konferencijos West Baden, 
Tnd. Atvykę kartu vidurdieny, 
jie tuojaus nueis į Baltąjį Na
mą, kur jiems bus panibšti 
ižkandžiai, po ko tuojaus pra
sidės konferencija. Konferen- 
‘i j oje be gubernatorių ir pre
zidento taipjau dalyvaus jus
ticijos, darbo ir iždo departa
mentų sekretoriai (minute-

Nupigino gazoliną Mlnnesotoj.

ST. PAUL, Minu., sp. 3.
Kad nu\feikus kompeticiją, 
Standard Oil Co. (Indiana) 
nupigino igatsoMno Jka/Iną dar 
2i., taip kad galioną gasolino 
ji pardavinėja po 14.9c. Ne
priklausomosios gasolino" kom
panijos sako, kad ir jos tud- 
jaus nupigins savo kainas.

Gubernatorius reikalauja 
pripažinti balsavimus 

. neteisėtais f. —
OKLAHOMA OTYP Okla., 

sp. 3» — Oklahomos guberna
torius Waltdn, kuris veda 
smarkią kovą su ku klux kla- 
niečiąis, atsikreipė į teismą, 
pripažinti vakarykščius balsa
vimus neteisėtais ir uždrausti 
miestini patvirtinti balsavimo 
pasekmes. Mieste gubernato
rius pralaimėjo 4 balsais prieš 
1, bet nėra jokios galimybes 
patikrinti arf balsavimai buvo 
atlikti teisingai.

Teismas laikinai jau uždrau
dė patvirtinti balsavimo pa
sekmes. Galutinas tardlimas 
bus- spalio 9 d.

Kruvinos muštynės 
kalėjime

EDDYVILLE, Ky., sp. 3. — 
Keturi visam amžiui už žmog
žudystes nuteisti kaliniai/ ap
siginklavę revolveriais, putelė 
kalėjimo sargybą, kad patiems 
pabėgus ir vieną sargą užmu
šė ir tris sunkiai, sužeidė, du 
jų galbūt mirtinai. Nepasise
kus pabėgti, tie kaliniai užsi- 
bdfrakidavo valgamąjam kam- 
jary, kur vis dar laikosi. Te- 
čiaus visgi jie turės greitai pa
siduoti, kadangi pabėgti nega
li, o ilgainiui pritruks šovinių.

AREŠTAVQ BANKO 
VIRŠININKUS.

Sutkus didelį trukujną pinigų 
Kanados banke.

sp. 3. —TORONTO, Ont 
Valdžios įsakymu tapo areš
tuoti viršininkai .—preziden
tas, vice-prezidentas ir 6 di
rektoriai — Home Bank of 
Ottaftva, susekus
trukumą banko sąskaitose. Fi
nansų ministerija sako, 
viršininkai išdavinėjo 
ringus 
stovį dar prieš banko uždary
mą.

$2,000,000

kad 
netei- 

raportus apie banko

sp. 3.LAKEHIBST,
— Didžiaufeias Amerikos diri- 
žabelis ZR-1 užbaigė savo il
gesnę bandomąją kelionę. Iš 

čia jis nuskrido 4 St. Louis, o 
paskui sugrįžo atgal per Chi
cago. Jis padarė 2,200 mylių j 
46 valandas. Vietomis jis skri
do negirdėtu dirižaheliams 
greitumu — po 78 m. į 
landą.

Kaunas
—i--- ..iifcUff.. .

žmogžudybė.

va-

Rugsėjo 12 ryte į Kostantc 
Norkaus emigracijos biurą įėjęs 
koks tai žmogus ir paklausęs p. 
Aleksos, užėjo J nurodytą jc 
kambarį. Dviem šūviais iš revol
verio nušovęs pil. Aleksą pasi
slėpė. Kontoroj liko žmogžudžic 
kepurė. Nušovusio išvaizda žy
diška, juodbruvys, vidutinio 
ūgio. v

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 3 dienų, užsienio pi 

nigų ne mažiaus kaip už 215,090 dole 
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
cinikais šitaip:

Aagllios 1 sv. atoritegų ........ $4.5r
Auatnjoa 100,000 kronų _____ $1.4f
Belgijos 100 frankų ................  $5.0
Danijoa 100 markių ...........  <$17.7^'
Finų 1M nuariau „—$2,0' 
Francijos 100 frankų $5.9'
Italijos 100 lirų .......    $4.5<

$10.0 
„.. ŽO 
$15.7r

tinku 100,000 m-arkių 
Norvegijos 100 kronų____ _
Olandą 100 kronų uV.IV?,

Vekiatijes 18,000,000 niMrldų ...: 8c

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko *

CHICAGO. — Streikuojan
tys C. B. Shane Co. rubsiu*viai 
vakarykščiame 'subrinkime 
dar sykį patvirtino, kad strei
kas turi tęstis tol, kol' Shane 
arba pripažins uniją, arba už
darys savo dirbtuvę. Streikie- 
riai sako, kad skebai jokiu bu
du negali pasilikti Madison 
gatvėj, kur visos rūbų siuvyk
los yra organizuotos ir todėl 
šis streikas tęsis tol, kol kom
panija ir jos lietuviški boseliai 
nepanorės taikintis. Nors da
bartiniu laiku daugelis strei- 
kierių yra išsiųsti dirbti kito
se dirbtuvėse, bet tai nė kiek 
nepakeičia padėties, nes delei 
to kova vistik nebus atšaukta 
ir ji tęsis iki gyvuos skebšape.

Nors Shane įstengė išsilai
kyti pagelba skobų ir policijos 
per 12 savaičių ir vis dar stato 
ragus, tečiaus tad nereiškia, 
kad jis taip galės laikytis visą 
laiką. Streikieriai mdno, kad 
Shane neužilgo turės pasi
duoti ir susitaikinti su strei- 
kieriais, o streiklaužius išva
ryti lauk, taip kad jiems dau
giau nebeteks daryti apvaikš- 
čiojimus prie galiono munšai- 
no. Kur tada dėsis skebai ir 
jų lietuviški boseliai? Beabe- 
jo, daugelis jų glausis , prie 
unijos, bet nieko nepelnys, nes 
skebams vietos unijoje nėra..

Taipjau keli streikierių ne 
visai prideramai elgiasi. Jie 
dėl silpnumo savo valios, kada 
sueina su skebajs ir pastarieji 
jiems nuperka stiklelį svaiga
lų lig pradeda pritarti skebų 
kalbai. Tokie draugai turėtų 
susivaldyti, nes gali susilaukti 
nemalonumų. Niekas su ske- 
hais negali draugauti ir nė 
vienas padorus darbininkas su 
iais nesusidės. Skobas tik su 
tokiu pat skebu gali draugau
ti. Bet ir pas pačius skebus 
vienybės nėra ir todėl ir juos 
HetuviŠki boseliai stropiai da
boja ir jų prižiūrėjimui samdo 
šnipus, kad tie sekiotų ir tė- 
mytų skebų elgesį, kad kar
tais ir skebai nepakeltų maiš
to. Bet skebai protauti ne
moka. Jie moka tik kumštį 
vartotį ir tik tada būna labai 
smarkus, kada už jų nugaros 
stovi policistas.

Tas storasis lietuvis šnipas, 
kuris po teismus su skebais 
landydavo ir prie dirbtuvės du 
rų nugara injunetioną trinda
vo, liko pastatytas siūles pro- 
syti. Boseliai nusprendę, kad 
su juo yra daugiau vargo, ne
gu naudos, nes jis nemoka an
glų kalbos ir todėl kartais pa
statydavo boselius į labai ne
smagią padėtį, bereikalingai 
ižkabinėdamas praeivius.

Dabar prie skebšapes pasta
tyta visai nau4jus mušeikas, 
aipjau pakeista ir policija. 
3et streikieriai visus juos ge
rai pažįsta, nes per 12 savai
čių streiko įgavo gero patyri
mo. Nors boseliai atsigabeno 
r naujų streiklaužių, bet ir 
uos streikieriai gerai pažįsta 
r pažino juos dar pirmiau, rie- 
(u kad apie juos sužinojo pats 
Shane. Gal tuos naujuosius 
kebtfs boseliai bandys pra
usti unijon, .bet nuo to bus 
ipsisaugota ir tie skebai turės 
ražhloti į ten, iš kur atvažia

vo. f
tStrrik/ieriai neužmiršta ir 

.kebų lapo 4<Telegramo’>. Jie 
ako, kad tas lapas išpradžių 

~>uolė visus streikierius, paa
riau šmeižė tik vienus virSnin 
:us, dar vėliau šmeižė tik vie
lą streikierį A. Raudelį, o. da

bar bepusią tik vieną streiki*-

A. A. MARES DAMIJONAITIENES 
LAIDOTUVES BUS PETNYC10!

t J
!»■

A. a. Marės Damijonaitienės laidojimas įvyks ne 
šiandie, kaip kad vakar buvo paskelbta Naujienose, bet 
rytoj, t. y. Pėtnyčioj, Spalių 5 d., 1 vai- po pietų.

Nabašnikės kūnas iš namų yra jau išvežtas į ‘lai
dotojo p. St. P. Mažeikos įstaigą, 3319 Aubum Avė., iš 
kur rytoj, 1-mą valandą po pietų bus išlydėtas į Tau
tiškas Kapines.

Pp. Damijonaičių draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvių apeigose, suteikti miru- 
siajai paskutinį patarnavimą.

Lydėtojai automobilius — kas savo neturi — gali 
užsisakyti pas laidotoją. Mažeiką, telef. Yards 1138.

rių reporterį. Reiškia, to ske
bų lapo spėkos išsisemia ir gal 
neužilgo priseis už jį giedoti 
“amžiną atilsį”.

— Toks kaip kriaučius 
-A________

Didelė audra Omahoj
OMAHA, Nebraska (Kores

pondencija). — Omaha liko 
užklupta dideles audros. Dar 
už dviejų savaičių prieš audrą 
oras tiek atšalo, kad manėme 
tuoj suplauksią žiemos. Bet ne
užilgo oras vėl nepaprastai aV- 
šįlo, o paskui visas dangus pa
sidengė juodu debesiu. Penk
tadienį, rugsėjo 28 d., susi
laukėm baisios dienos. Urnai 
baisiu užimu užėjo audra su 
smarkiu lietum', kuris tęsėsi 
be jokios paliovos per 24 va
landas. Lietus buvo tiek 
smarkus, kad greitai užliejo 
visas žemesnes vietas ir tarp 
gyventojų kįlo net panika. 
Vanduo užliejo rusis ir išplo
vė daugelio namų pamatus, 
taip kad tiem namams dabar 
gręria sugriuvimas. Miesto 
viršininkai apskaito, kad 2,5OO 
rusių, liko užlieta ir nuosto
liai siekia $25,000.

Geležinkelių bėgiai liko iš
plauti ir tik didžiausiu atsar
gumu traukiniai gali vaigščio- 
ti, taip kad visi traukiniai da
bar į Omahą ateina 8 vai., pa
vėlavę.

South Omahos lietuviai nute 
notvinio kiek mažiau nukentė
jo.

Netoli nuo Omahos, skersai 
Missouri upę yra miestas Cou- 
cil Bluffs, la. Miestą guli lygu
moj, o jį apsupa augšti kai
liai. Jis tai labiausia ir nuken
tėjo nuo potvinio.. Vanduo bu
vo užliejęs veik visą miestą ir 
vietomis pasiekė net antrą au- 
gštą, taip kad žmonės turėjo 
kraustytis j trečią augštą, jei 
kur tokis buvo, arba visai ap
leisti namus. ^\pie 20 namų li
ko visai sugriauta. Penki 
žmonės išmušti, o 500 žmo
nių išsigelbėjo tik valtimis.

Rugsėjo 29 d. audra ir lietus 
vėl atsikartojo, tik ji pridarė 
dar didesnių nuostolių ir dar 
daugiau namjj užliejo. Sako
ma, kad nuostoliai dabar sie
kia $1,000,000. 

i

Visoj apielinkėj laike aud
ros žuvo apie 22 žmonės.
. >. * — A. A. žalpys.

ž. U. ir V. T. Ministeris kun. 
Krupavičius pašalpas skiriąs tik 
krikščioniškoms organizacijoms, 
nes, girdi, dabar užėjusios krikš
čionims geros dienos.

(L. Ž.)

ŠIANDIE — giedra; nedide
lė permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:49 vai., leidžia
si 5:29 vai. Mėnuo teka 11:27 
valandą vakare.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai1

>1

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt.

ChicagollL
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Kas Dedas Lietuvoj
Titavenų Šv. Antanas. Įgjp seflas atSitikinTOS

Jau h* šv. Antanas nieko ne
žino. Kitų sykį Tltavėniškis 
šv. Antanas labai garsus buvo, 
pavogtus daikte, sako, suras
davo. Tuomet Iv. Antanų Ti- 
tavėniškį visi žmonės garbino 
ir vagys aukas duodavo, o šv. 
Antanas visliems pagelbėdavo: 
ir bėgantiems ir vejantiems. 
Net Titavėnų ubagas, gavęs iš 
abiejų (nuo vagies ir apvog
tojo) duoklę, kasdien prie šv. 
Antano: šy. Antanai,, padėk ir 
bėgančiam ir vejančiam!

šv. Antanas iki šiolei su 
kortininkais įr burtininkais 
eidavo lenktinių, net viršyda
vo spėjikų Karpiuką, ir Tita- 
vėnų bobas kortininkes, nors 
ir šie gerai pagelbėdavo rublio 
dalykuose ir žmones nuramin-, 
davo. Bet šv. Antanas kur kas 
slaunesnis bifro. Mat kitiems 
padėdavo tik velniai (taip ku
nigai sakydavo), o šv. Anta
nai aniolai ir kiti šventieji. 
Būdavo pavogė kam arklį — 
neša šv. Antanui auką; atra
do, vėl neša. Net iš toli nešda
vo aukas, mat jau visur žino
jo. O tuomet vagysčių rūsto
ka buvo: kartais po keliolikų 
į dienų. Todėl iŠ visur nu
skriausti plūdo į Titavenufs vi
sais keliais, kaip į atlaidus, 
prie šv. Antano.

O dabar kada nekada eina 
tik mergaitės prašyti, kad 
joms- šv. Antanas išpirštų vy
rų. Viena prašo Jono, kita Pet
ro ir t. t., ir viena kita davat
ka per šeštines kiūtina į Tita- 
vėnus, kad šv. Antanas padė
tų išganyti dūšelę, o gal viš
telę, nes kartą sutikę keletą 
davatkų einant paklausėme ir 
gavome atsakymą: einame j 
Titavėnus paisimelš|i, kad šv. 
Antanas padėtų vištelę išgany
ti. Mat vagims apsimažinus 
v. Antanas užsiima smulkeš- 
liais dalykais. Dabar mat vis- 
cas atsimainė. Valstietis.

Dvaro darbininkas Antanas 
Demskis, kuria ištarnavo Že
mosios Panemunės dvare 45 
metus prie Apdulo Zorio, pa
skiau prite su*naus Tamošiaus, 
iš savo gyvenimo vieną-savo 
sunikų atslhnii^mlą nupasakojo 
taip: .

Kada Tamošius Žanas, kuris 
yra dabar išbėgęs Lenkijon, 
buvo mažas, t. y. turėjo apie 
3 metus amžiųus, jam tėvas- 
nonas pargabeno važinėjamą 
didelį šunį, vežimėlį ir apkink- 
tus. Ponaitis labai mylėjo va
žinėtis ir šuneli tiek parvaži- 
nėjo, kad jis net pradėjo ne- 
atsikelti. Ponaitis verkdamas 
prašė pono, kad jam pargaben- 
tų kitų šunį. Bet ponui šuo 
gairti buvo perbrangu, 1 ‘ * 
sumanė pigesnį dalykų. Pašau
kė maiie iš darbo ir sako: 
Demskį, tu jaunas ir apsuk
rus vyras, kinkykis plėšken ir 
važinėsi ponaitį.

Nusigandau tai išgirdęs, nes 
savaitl buvo mano 
o' tie dvariškių 
mane užplaks, 
sutikimo mano

o rankomto uldrand® prilai
kyti. Aš vos neuždusau —• nei 
sukramtyt, nei praryt, bet taip 
liepe ponas, o iš žando dviejose 
vietose bėga iš prakirstos bo
tagu žaizdos kraujas, ir blauz
dos ugnimi dega./

Ponas sako: važilnčk ponai
tį, kol jis pats tave atleis.

Aš nežinau, ar butų buvęs 
tam galas, bet kada jau jo bo-

tago taip, kaįp •dltymtte 
šuo neturėjau jtegas klausyti, 
tai tada tik ponaitis 
sau4 nukeliavo.

,' I

Ponas liepė užtai
man dar stiklų degtinės
prie darbo.

Bet man rcrfkCjo Jie darbo, 
o sirgti, kaip ir tam šuniui, 
kurio v loto j aš btivau pakinky
tas. Cicilis.

išlipęs

išgerti 
ir eiti

tai jis

Kunigas kietaširdis.
Raseiniai. >

gi seniukai P. Dabkus su žmo
na ilgus metus tarnavo varpi
ninkais prie Raseinių bažny
čios. Už tų darbų gaudavo 
špitolėje pripelejusį kambarė
lį. Be to, kiek pajėgdami eida
vo dirbti ir klebono laukų. Už
tai jokio 
vo.

D Švobai m i n- •y

atlyginimo negauda- 
Mat, dievobaimingi seniu- 
iikėjosi užsipelnysiu dan

gaus karalystę, jei dirbdami 
klebono naudai padidins ir 
taip nemažus jo turtus. Bet 
štai seniukas, nuėjęs miškan, 
kaž kaip susižeidė ir negalėjo 
skambinti varpais. Žmona 'gi 
būdama sena ir raiša irgi ne
galėjo pavaduoti sergančio vy
ro. Kuomet darbinĮinkaii 
klebono naudai, nustoji 
k a tos, Raseinių Dekanas 
gas Dočkus pareikalavo,
jie išsinėšintų laukan iš špy- 
tolės ir užleistų kambarį nau
jai pasamdytam varpininkui. 
Senukai prašėsi klebono palik
ti juos nors laikinai kambary. 
Bet kur tau! argi Dievo tarnui 
reikalingi 1/ejegiai , seniukai, 
kurie mažai tegali jam uždirb
ti. Dekanas Dočkus padavė 
teisman ir taikos teisėjas pri
teisė iškraustyti Dabkus iš 
špyto'lės. Tos opera oi jos buvo 
atliktos, rodos, 'su* milicijos

svei
ku n i- 

kad

Kartų Dabkaus žmona nuė
jo klebonijon paprašyti, kad 
juos laikinai paliktų kambary. 
Vietoj kambario klebono gas- 
padinė sumušė senukę lazda.

Tai toks artymo meilės pa
vyzdys. —Darbininkas.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dienų, 1—5 ir 6—9 vak.

• 2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.
Nętoli Cicero Stoties Douglas 

? Park Elevatorio.

Mrs. Earfs papasakoja 
moterims

Kaip galvos skaudėjimas ir 
periodiniai skausmai pasi
duoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundui.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Avė., Chicago, 111.
Klebono Rezidencija:
3509 So.1 Union Avė., 

Tel, Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekame | agal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPlITftS 
FZ M TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cfl,
i

Po- 
ne- 
Pa-

prieš dvi
vestuvės, 
žuviai tai 
nas jokio
klausė, busiu* ar ne šunim.
cine už apikaklės ir privedęs 
prie vežimėlio uždėjo plėškę, 
užmovė ant galvos smirdantį 
apsaliotų šuns apinasrį ir lie
pė kiek lik galiu greičiau po
naiti važinėti.

Kaip paprastai ir su šunim, 
ponaitis elgėsi išdykusiai. At
sistodamas ir kiek jėgų turėjo 
kirsdavo man botagu, kad ir 
smarkiai bčgau, vis vien tų 
patį botagų skaitlių, gaudavau*.

Apvožęs kelis kartus 
dvarų sustojau prie rūmų, 
niau kad bus ir atlikta, 
kur tau. t

apie 
ma- 
bet

Ponas išnešė ir savo ranka 
įverto stiklų degtines ir įkišo 
didelį gabalų duonos burnon,

tam’s Vegetablo

lf-o

šiandien

Borden’;s
“Selected

ATGAIVINANTIS MIEGAS

Yra pageidaujama dovana
Išgerti vienų stiklų biskį su

šildyto Borden’s °Selected
Pieno einant gulti yra reko

menduojama kaipo dėl atšil
siančio normaliu miego

Otean, N. Y. —7 “Kas menesis man 
krau sueidav į galvą ir aš turė

davau tokį galvos 
skaudėjimą, kraujo 
bėgimą iš nosies, 
strėnų skaudėjimų, 
kad aš negalėjau 
savo darbo Birbtj, 
Nakčia negalėda
vau pasilsėti ir ta
rytum niekas man 
negelbėjo. Aš per
skaičiau kaikuriuos 
paliudymus to, ką 

_Lydia E. Pink- 
iam’s Vegetablo Compound yra gero 
padaręs kitoms; taip aš nutariau pa
mėginti. Suvartojau tik dvi bonkas ir 
pradėjau jaustis geriau; strėnos pa
liovė skaudėti ir galvos skaudėjimas 
ęorėjo. Jaučiaus kaip nauja moteris, 

egotable Compound yra puikus vais
tas ir aš visuomet jį rekomenduosiu.” 
—Mrs. A. D. Earls, 530 N. 5 St., 
Olean^N. Y.
Mrs. Kelsey prideda savo paliudymą.

Copcnhagen, N. Y. — “Man teko 
skaityti laikraščiuose jūsų paskelbi
mas ir mano vyras įkalbėjo man pa
mėginti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Cęmpoundą nuo skausmų ir silp
numų. Aš buYau tokia silpna kad kar
tais negalėjau paeiti. Dabar aš galiu 
dirbti namų darbų ir pagelbėti vyrui 
lauke. Aš leidžiu tamstai pagarsint ši
tą laišką, jei manote, kad jis pagel
bės kitoms.” — Mrs. Herbert Kelsey, 
R. F. D., Copenhagen, N. Y.______
..... ...................  N 1

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

e
AR SERGI?

Ateik pas mane ir lik sveiku 
Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S, BASISTA,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

DR. M. T. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912

A

809 W. 351h St.,
Tel. Boulevard 0611 fe 

PADAROM PIRKIMO PAR- Į
DAVIMO RAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiarrr. [įrūgus ir |
Parduodam Laivakortes. i

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. ▼, kiek
vienų vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketverge. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

z

Užsisakyk it

BORDENS
ErmHvAictsCo. op Ulinois 

Franklin 5110

Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vahas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažų dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

Rssidpncijoa Tol. BrunRwick 4887 
Ofiso Tel. Brunswįck 7692

v.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

K;.tUDag>Rubey ir Nortb Avė.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.

Telefonas Lincoln 4424

Tel. Dearborn 9057

L

RALTIJOS-AMERiKOCIJ LINIJA 9Bi'oadvay, Nev'\ork.NY U 

KEUONĖ i LIETU VK
PER HAMBURGąJTIJAVV 
/ ARBA L1EPOJIJ.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą

Aplenkia Lenkų juostu (karidorftį) 
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
SS. POLONI A    - ..........  Oct. 6
SS. ESTONIA ............ ......... ..12..........  Oct. 17

TREČIOS KLESOS KĄJNOS I:,
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

_ LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

T

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

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

L L SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
• Tel. Centrui 6390

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

RYTOJ
Petnyčioj, Spalio 5tą d., 1923

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe-
jiškų būdą gydyki •' j| 
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimų že
miausia kaina. To_
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei, vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoie ir 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

Jei turi rupturi pamėgink

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

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvionan tur|s rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tudjnus parašyti pas W. 

Main 8U Adams, N. Y. ne- 
sti- 
ant 
jie 

kad skylč nątu- 
diržas ar 

Neuž- 
Net 

nešioti. 
Kam užsitraukti sa-

Visoje Musų Krautuvėje
ŠIMTAI REIKALINGŲ RUDENI
NIŲ DALYKŲ YRA PASIŪLOMA

Ateikit ir Pasfaumdokit Praga

S. R|ce. 76 C 
mokamam išmėginimui jo stebuklingo 
muiluojančio tepalo. Tik uždėk jj 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; 
pradeda susitraukti taip,
raliui užsidaro ir suveržimas, 
aptaisymas sutampa nereikalingas, 
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo, 
jei ruptura nekvaršina, tai kam 
diržą visą gyvenimų ?
ngronos ir kitokį pavojų' nuo mažos ii- nie
ko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl ku
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrų i 
dien užsitraukia toki pavojų, 
turoa Jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, J kurias galėjai du kumš
čiu {dėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitą kuponą žemiau.

Dr. Aniele KaushiUas 
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted St., 
Ant viršaus Universal State Banko' 

Fhone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisų nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau i didesnę vie
tų, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panodėly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir petnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne
dalioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedeliomis S—12 
dienų.

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

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

1311 Rccter B u ii din g
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Hrflsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearhorn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATINO 
SUPPLY COMPANY

496 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayelte 4223 j
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Nemo

dsiai
Jei
mums savo

ir moterų kas- 
, nes jų rtip-

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

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

Vardas

Adresas

Vulątiju

Liesinimus num.888, tik
rai pigus. Turi temą virtų ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos Šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 

24 iki 86 ; atsieina tik (8- 
krautuvėj nėra prisiųskit 

vardą, adresu ir 
Mes pasiųsime. K

Nemo Hygienic.Fasliion Institute 
120 fe. 16th St., Ncw York (Dept. S.)

T

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą 
’avasarinių ir Vasarinių siutų, d

*1

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jusu 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl It 
pardaviipo sezono, štai yra Jūsų pi> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umauą IA- 
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai Šias kainas. 
♦1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaun^ 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar .............................  $18~i
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, 
£35.00. Dabar ..........................  $25.00
l ir 2 kelnių siutai dėl ▼yru ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2&50 Lr 
$27.50. Dabar ..........................  $18J53
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų niu- 
tai už $12.50 ir augščiau. 
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.54 « 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalsteJ 
Akla ra kasdien nuo 8 ry** Ii c f

į Subatomis nuo 8 ryto liį 
Nedeliomis nuo 8 ryto 1L <?*■* -«



Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartę savaitėje, Ketvirtadieniais

NAUJĮENOS, Chieago, III

Spalio 4,1923

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, Chieago, III. '

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

Halsted St., Chieago, 111.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chieago, III.
Sekr.-lždin. P. Miller, 3210 So. Jlal- 

sted St., Chieago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chieago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 2538 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chieago, III.

,1,1 I >■■■■■-.■■■■■■u,, ■■  ■■■■■■■■

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 2538 Charles-- 
ton St., Chieago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chieago, III.

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

Finansų Seki'. A. Banienė, 1642 W. 
Monroe St., Chieago, III.

Iš drg. E. Dėbso nj
prakalbos

(Žr. praeito ketv. mini.)

todėl atsiraito 30,000 naujų mi- 
įonierių Jungtinėje Valstijo

se.
Aš pastebėjau, kad žmonės, 

kurie iššaukė karą, patys nėjo 
karau. Iš Wall-Stryčio jie nėjo 

■ į karą. Jie turėjo visus savo na- 
i vėliavomis ir 

Aš žinau, kaip* jie šaukė ura ir darė didelio su- 
įbruzdimo ir šaukė už karą, bet 
patys nėjo į jį. Ar Kongreso 
nariai ėjo karau? Ar kapitalis
tai ėjo karau? Ar kunigai ėjo 
karau? Jie visi buvo už karą; 
jie visi biiyo ifŽ praliejimą krau
jo; dideli patrijotai — pagal 
proxy. Jie pasiliko saugiai už
pakalyje ir prižiūrėjo pinigus. 
Taip, aš mačiau kareivius ei
nant į karą ir grįžtant iš ka
ro. Išvažiuojant jiems plojo del
nais, o parvažiavus — arešta
vo juos kaip valkatas.

Aš noriu išreikšti savo nrin-( 
tį dėl Tomo Mooney ir War- 
ren Billings, kurie randasi 
lifornijos kalėjime. Visas 
saulis žino, kad jie yra visai 
kalti, bet ncžiiA'int to jie 
laikomi už geležų kaipo prasi
kaltėliai. Ką jus manote apie 
tokią valdžią, kuriai viešpatau
jant tas yra galima? Daleiski- 
tc, kad tai yra jūsų brolis, jū
sų sūnūs, jūsų tėvas! Jfe turi 
šeimynas ir jie yra prasikaltė
liai už tą prasikaltimą, kurie 
niekad nepapildo. Ant jų yra 
padarytas suokalbis ir jie yra 
laikomi 'kalėjime metų metus. 
Aš kalbu4 ir už tuos pasiliku
sius kalėjime Pramoniečių na
rius. Aš norėčiau, kad kas nors 
man įrodytų, kad jie kuo nors 
orasikaltę prieš visuomenę; jie 
tiktai yra išreiškę savo mintį 
apie karą ir tie vyrai yra nu
teisti nuo 20 iki 40 metų ka
lėjimo, todiel, kad jie naudo
josi konstitucijos teisėmis, ku
rios garantuoja žodžio laisvę.

Baigdamas, tariu juttns dide
lį ačiū už jūsų malonų ir ra
mų klausymą ir susidomėjimą 
mano kalba ir jūsų maloniu 
priėmimu manęs čionai. Aš nie-

“Aš esu studijavęs ir studi-imus apdengtus 
juojii istoriją.
moderniniai karai yra vedami. 
Taipgi žinau, kad žmonių is
torijoje visuomet bitfvo 
čioji klasė ir valdiniai, 
novės gadynėj ponai ir 
viduramžy lordai ir 
naujoves laikais — kapitalis
tai ir samdomieji darbininkai. 
Aš žinau, kad visoje istorijoje 
žmonijos, nei vienas karas dar 
nebuvo paskelbtas žmonių ir aš 
žinau, kad tai yra tiesa. Karai 
visuomet yra paskelbiami val
dančiųjų klasių, bet karo lau
ke kaujasi, kaip paprastai, dar
bininkų klasė. Ir valdančioji 
klasė gauna iš to visą naudą, 
bet nieko nepralaimi; o 
ninku klasė turi viską 
<tvti, bet 
tb

Kuomet 
maršavo j 
rai atsimenu4, 
dukterys pasitiko juos stotyse 
su pilnomis kaščmis visokių 
saldumynų. Apsikabinusios bu
čiavo juos; tapnojo jų pečius 
ir vadino juos herojais. Aš sa-J 
kiau: “Tik trumpai valande-J 
lei!” Paprastame laike tos mo
terys nebūtų nei pasižiūrėjusios 
i juos. Bet jie ėjo į frontą, kad 
išgelbėjute kapitalistinę systemą 
ir todėl jie buvo vadinami he
rojais; vežami greitais pasa- 
žieriniais traukiniais, su visais 
parankumais kokius tik galima 
suteikti — važiavo i frontą, kad 
liktų užmušti, ir kuomet jie su
grįš niekas nebus jiems perge-1 
ii*? Ir ką jie gavo kai sugrįžo! 
atgal? — Nieko.

Manęs buvo klausta, ar aš Į 
sutinku4, kad kareiviai gautų] 
bonus. Taip, žinoma, sutinku,] 
kad kareiviai gautų bonus. Kadi 
aš turėčiau galės, aš atimčiaul 
visus pavogtus bilijonus nuo I 
pelnagaudų ir atiduočiau4 ka-| 
reiviams. Prie šios progos, su-Į 
sirinkus tokiai didelei miniai! 
žmonių, aš noriu išreikšti šir-1 
dingiausį ačių karo veteranams.! 
Aš dėkavoju jiems už surengi-1 
mą man daug masinių susirin-l 
kimų. Tik pagalvokite apie ma
ne — kalėjimo paukštį, pra-Į 
sLkaltčlį — esu garbės nariui 
pasaulinio karo veteranų orga-| 
nizacijos. Ta organizacija n~*ra| 
sitorganizuota Paryžiuj; ji nėra! 
finansuojama . Wall-Stryčio; I 
randa ir kitos išlaidos nėra ap
mokamos per Chamber of Com- 
meroe. Ta organizacija suside-| 
da iš paprastų kareivių-darbi-Į 
ninku. Ji reprezentuoja tikrą! 
kareivių dvasią. Aš labai esu I 
užganėdintas, kad jie yra ma- L 
no draugai; laikau sau už di- L 
dėlę garbę būti jų draugu. Aš 
visuomet busiu su» jais ir pa
gelbėsiu, kiek tai bus galima, 
atsiekti jiems savo tikslo. Jie! 
yra tikri atstovai tų vyrų, ku-| 
rie buvo fronte! —- iš kurių 60,- Į 
000 yra žuvę karo laukuose ir]

n it'ko negali

valdan-

vergai 
tarnai

darbi- 
pražil
ki imč-

vyraitie stiprus 
frontą, aš labai ge- 

kaip turtingųjų

pa- 
n e- 
yra

LSS. VIII Rajono 
konferencija

30 d.

(22,000) ir kad toji 
jaunuomene veikia,

apie ^Lietuvos vals-

Sekmadienį, rugsėjo 
Naujienų Name įvyko L. S. S. 
Aštunto Bajono Konferencija. 
Koinferendiją atidarė Rajono 
Organizatorius drg. J. Vilis 
kaip pirmą vai. po pietų. De
legatų įgaliojimų peržiūrėti nu
skirtas d. J. Lapaitis. Nuo ke
turių U S. S. nkuopų delegatų 

įgaliojimuose sužymėta buvo 
ketuTiolika, bet konferencijon 
atsilankė tik vienuolika.

I Pirmiausia d. P. Grigaitis 
trumpoj kalboj papasakojo sa
vo įspūdžių iš Lietuvos, kurių 
jis gavo ten besisvečiuodamas. 
Jam teko dalyvauti ten dvie
jose Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Konferencijose, bū
tent, Marijampolėj ir Kybar
tuose. Drg. Grigaičio' praneši
mu Lietuvos darbininkų, beže
mių ir mažažemių atstovė So
cialdemokratų Partija stiprė

ja, auga ir plečiasi, o bolŠevi- 
I kai smunka. Než(iutrint kac 

1 vėjuose pereituose Lietuvos 
Seimo rinkimuose klerikalai ir 
komunistai' vedė šmeižiančią 

Socialdemokratų Partiją agi
taciją prieš ir laike rinkimų. 
Bet socialdemokratai nepralai- 
mėjo net ir antruose rinki
muose. Kas aiškiai parodo, kac 
Lietuvos darbo žmonės remia 
socialdemokratus.

Dar iš drg. Grigaičio pasako
simų matyt, kad Lietuvos kri
kščionių demokratų partija 
stengiasi visas Lietuvos moks
lo įstaigas paimti į savo kon
trolę ir jose auklėti Lietuvos 
jaunąją gentkartę klerikalinė 
dvasioj, ir kad Lietu’voj randa- 

i si kuniginių mokyklų įsteigtų 
į Amerikos lietuvių pinigais. 
Pažangioji gi Amerikos lietu
vių visuomenės dalis tokių 
mokslo įstaigų auklėjimui so
cialistinės lietuvių moksleivi
jos neturi. Lietuvoj dabar 
lankančios vidurines ir augš- 
tasias mokyklas jaunuomenės 
randasi apie dvidešimts du tū
kstančiai 
LiietiiVos 
juda.

Plačiau
tybės socialinį, politinį ir eko
nominį gyvenimų drg. .Grigai
tis aiškins masiniuose mitinguo
se, prakalbose, kurios x bus- 
greitu liaiku surengtos Ch/iča- 
goj ir apielinkėse.

Baigus d. Grigaičiui kalbėti, 
buvo rinkimas konferencijos 
prezidiumo. Pirmininku iš
rinktas drg. Skamarakas; 
spaudos komisijon — J. Lapai
tis, A. Kemėža ir J. Mickevi
čius.

Perskaičius raštininkui pcr-% 
eitos Rajono Konferencijos 
protokolą ir jį priėmus, Rajo
no i pramogų komisija, kuri
susidaro iš valdybos narių, 
pranešė, kati S. *P. Presos. pik
nikas ir kiti parengimai davė 
Rajono iždui apie 60 dolerių j- 
plaukų, kuriuos pridėjus prie 
Apšvietus kliubo buvusiais 

I kuomet nekalbėjau dar į taip Į Bajono ižde pinigais suteidaro 
skaitlingą susirinkimą. Aš esu H22 dolerių sumą.
labai sujudinęs ir neturiu žo- Apšvietos komisija pranešė, 

Hžių išreiškimui to savo didė^l^ad laike vasaros karščių ne- 
pio džiaugsmo. Tas duoda dar I buvo galima rengti lekcijų, bet 

Įauginu man jėgos dirbti toli- dabar .ateinant vėsesniam Tu
mesnį darbą žmonių labui. Pra- denio ir žiemos laikui komisi- 
Šau jūsų niekuomet neužgauti I ja žadėjo darbuotis stropiai, 
savo širdžių ir nenustoti vii- Vietoj # K. Misiaus, prie esan
tiem Mes turime užtikrinimą &U draugų A. Vilto ir A. Ba- 
sulaukti daug goresnio gyveni- menės Apšvietos Komjisijon 
mo šiame pasaulyje. Yra tarp- parinktas naujas narys drg. V. 
tautinis Socrialistų judėjimas. jMišeika.
Nežiūrint visokių prieštaravi
mų ir priešininkų, visų perse
kiojimų, mes vis einame arčiau 
prie tos gadynės, kur žmonija 
sulauks naujo pasaulio, kame 
vyrai ir moterys galės pilnai 
linksmintis ir naudotis visomis 
žemės gerybėmis be jokio j>o- 
no ir vergo. Tuomet gyvuos 
draugingumas ir pilnas žmonišr 
kūmas.

Vertė A. fcymontas.

Rajono vakarui dengti iš
rinkta komisija iš penkių 
draugų: J. Mickevičiaus, I. Vi- 
lio, F. Skamarako, A. Grėbe- 
lio ir A. Kemėžos.

Cook Kauntės » Socialistų 
Partijos delgatais pasilieka tie 
patys draugai—P. Grigaitis, J. 
Bardauskas, A. Kemėža, tik tu
ri visi lankytis į delegatų susi
rinkimus.

šioj konferencijoj buvo pri
duota kuopoms nauja LSS. 
VIII Konstitucija.

Konferencija nutarė para
ginti L.S.S. Pildomąjį Komi- 

\t A T ITIFMCmF I tetą, išgautų nuo buvusio 
IN/AUJlILlMVy^Lu (L.S.S. administratoriaus C.

GARSINKITIES

Hermano apyskaitą, kurios jau 
kelinti m'etai kaip jis galutinai 
nepriduoda, buteht apyskaitų 
bylos* su komunistais dėl atga
vimo L.S.S. turto.

Nors kuopose veikimas bu
vo vasaros laiku silpnas, bet 
kaip pasirodo iš delegatų pra
nešimų, dabar jos pradeda 
energingiau darbuotis. Taip
gi buvo priimta rezoliucija dėl 
įstojamų naujai buvusių L, 

S.S. dratfgų.
ši konferencija buvo gajna 

gyva ir rodanti draugų pasi
ryžimą veikti dėl sustiprinimo 
L.S.S. kuopų Chicagoj ir apy
linkėse. Tatai duoda geros 
vilties

Konferencija 
pirmos valandos,
kaip septintą valandą vakaro 
ir visą laiką draugai gyvai 
svarstė diskusavo įvairius L.

S. reikalus.
Spaudos Komisija. ,

prasidėjo po
o užsidarė

S.

Rusijos žmonių apšvieta
Socialistai jau4 ne kartą nu

rodė savo spaudoj, kad socia- 
lizmo tvarka negalima įvykin
ti tokioje šalyje, kur nėra pra
monė išvystyta, kur žmonių 
protas 4 nėra tieik jšalvintas, 
kad galėtų patys tvarkytis. Į 
toScfus’ socialistų nurodymus 
komunistų spauda ię jų kal
bėtojai atsakydavo vien tiktai 
šmeižtais ir vioskiais pravar
džiavimais ir stengdavosi leng
vatikius žmones įtikinti,' kad 
Rusijos liaudis savo susiprati
mu stovinti aukščiau4 už dau
giau civilizuotas tautas. Kiek 
kartų buvo klausta komunis
tų kalbėtojų, ar galima tikė
tis, kad bus įvykinta socialisti
nė .tvarka prie dabartinio Ru
sijos žminių supratimo stovio, 
visuomet gaudavo atsakymą: 

tai kas, kad Ruteijos darbinin
kų. didžiuma ųetaoka skaityti 
ir rašyti, ar kitokiu žvilgsniu, 
mažiau išsilavinę, bet politiš
kai jie daugiau k?są susipratę 
ne kaip kitos kokios šalies..

Šitokį atsakymą gaji duotli 
tiktai toksai žmoguis, kuris 
pats nieko nežino.

uuM.iimn..., i itin imi i—

Mes socialistai ne taip fak-1 
tus rišam, kaip mus komu
nistai bando įtikinti. Mes sa
kom, kad jeigu žmogui yra 
trisdešimties metų, tai jis tu
rėjo kada nors būti ir dvidešim
ties metų, nes jei jis nėra buvęs 
20 metų, tai kaip jis galėjo 
sulaukti 30 mėtų? Kaipgi Ru
sijos darbiu inkai, galėjo ap
lenkti visus kitus mažesnius 
supratimus ir pasiekti taip 
aukštą supnatimą apie (socia
lizmą? Mes žinota, kad socia
lizmo mokslą pažinti tai rei
kia jis pa studijuoti, o kaip jį 
galėjo pažinti Ruisjos žmonės, 
kuomet jie šimtmečiais buvo 
laikomi didžiausioj tamsybėj ?

čia man prisimena vienas 
atsitikimas iš Rusijos kaimie
čių gyvenimo, kurį aprašė Ry
gos Naujienos — tikrai nepa
menu, bet rodos 1907 ar 1908 
metais. Jauna pora po apsive- 
dimui išgyveno penkeris me
tus be šeimynos. Baigiantis 
penktiems metams moteris 
betgi susilaukė kūdikio. Ka
dangi vyras jautėsi netinkąs 
šeimynai turėti ir kad ne iš jo 
priežasties kūdikis gimė, • jis 
nuėjo pas kaimynus pasiskųs
ti. Ta žinia greitai aplėkė visą 
apielinkę ir tą pačią dieną pri
sirinko apie pusę šimto žmo
nių ir visi kaip vienas nuspren
dė, kacl tai ne kūdikis esąs gi
męs, bet koksai nelabasis, ir 
nutarė jį nužudyti. Kūdikį pa
dėjo ant žemės ir giedodami 
giesmes visi paeiliui lipo ant 
kūdikio krutiniulkė» nuindž|k>- 
dami, iki tapo kaulai sulaužy
ti. Ta visa procesija atsibuvo 
po motinos akių — ji alpo iš 
gailesčio, bet jos nieks nepai
sė. Kūdikį nužudžius visi link
sminos, kad pavykę laimingai 
velnią užmušti. Caro valdžia 
sužinojote apie tai areštavo 
apie 40 žmonių, o kitų nesu
gavo. Kokią jie bausmę gavo, 
man neteko sužinoti.

Jeigu žmonės tik tokį sup
ratimą teturi apie savo pap
rastus reikalus, tai kokį su
pratimą jie gali turėti apie ša
lies valdymą,, apie, visuomenės 
politihį ir ekonominį sutvar
kymą? —S. Naudžius.

Iš, LSS. Kuodu veikimo Jmfs.a michnievicz-vidikienZ
' AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

BINGHAMTON, N. Y.

LSS. 33 kuopos susirinkimas.
Rugsėjo 22 d:, pas d. J. M. 

Buchinską įvyko LSS. 33 kum
pos susirinkimas. Atsilankė di
džiuma kuopos narių. Tarp 
svarbesnių reikalų buvo tari
mas dėl LSS. Pildomojo Ko
miteto buveinės sekantiems me
tams. Po pasitarimų, didžiuma 
kuopos narių balsavo už Bos
tono apielinkę, bet buvo balsų 
ir už Chicagą. Antras iš svar
besnių tarimų tai rengimas bei 
prisidėjimas prie LSS. rengia
mo prakalbų maršruto. Didžiu
ma kukipos narių išsireiškė už 
reikalingumą prakalbų, o ypa
tingai, kad kalbėtoju yra pa- 
kviestas <1. Grigaitis. Kaip vi
siems yra žinoma, d. Grigai
tis šią vasarą lankėsi Lietuvo
je, tat be abejo jis parsivežė 
daug įdomių žinių apie Lietu
vos darbininkų judėjimą ir Lie
tuvos kaipo valstybės reikalus. 
Del to didžiuma kuopos narių 
ir balsavo už prisidėjimą .prie 
prakalbų maršruto.

Paskiaus sekė dar keli ma
žesnės svarbos tarimai ir šiaip 
pasikalbėjimai apie LSS. gero
vę ir jos sustiprinimą.

Beikia dar pridurt, kad 33- 
čia kuopos finansinis stovis ir
gi neprasčiausia s. Nariais gi 
nepergeriausiai stovi. Bingham- 
tone randasi nemaža LSS. pri
tarėjų, bet į organizaciją kol 
kas nestoja. Tiems draugams 
nerikėtų pradėt kitaip nusista- 
tyt. P. B. Songaila.

LSS. 33 kp. sekr.

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pehnsylvani-1 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš) 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. ?

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

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

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

HERZMAN^

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: 1026 W 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis:
3110 arba
Naktį Drexel 95t 
Boulevard 4184

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

Telefonai i

pietą

Cana!
0375

Visi kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų”, dabar ga
lite gauti kas dieną,
K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ 

101 South Frimont Avė. 
BALTIMORE, MD.

' BALTIMORIEČIŲ DOMAI!

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš reta! kie
mų. Visur pristatom.

South S'ide ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

tarnauju mote
rims prie gimdy
ti® kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

pa
mote rims 

dy-

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
» Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Zshland Avė., 2 lubos 

Chieago, 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. Nedčliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERE A 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 V. v. 
Tel. Bouleyard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 ’

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
————   ........................... III

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., . Chieago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieiios ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

.Fa-
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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. Nedčlioinis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. iLafayette 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

............. .......................... ............ N 1 I

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

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

nuo 5:80 iki 7:83 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chieago, IU. 
kampas 18-th Street.

Phone CanaI 0257

■ ■■ ■ I I ■■■!■■ H < » ..................

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso va!.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chieago. III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington SL 
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė, 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kerizie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted 8t,
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

i 
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

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

nuo 5 iki 81 Vakaro 
. Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan StH z

Office Houra: 10 iki 12 pieta 
‘ 5 iki 7 vai. 
Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSJCIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

3315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaa 5574 
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirnręas 

Specialistas Moteriiku, Vyriškų, 
Vajkų ir visų chroniškų ligų 

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

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optometrut 
TeL Boulevard 64R7 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gal 

2-ros lubobe

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Armltage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių Ilgų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chieago
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Jeigu žmonių išrinktieji 
atstovai negali laisvai kalbė
ti į piliečius, tai kokią tuo
met turi prasmę rinkimai ir 
patsai Seimas?

Apžvalga
—'

MENKUTES MAŽUMOS DIK
TATŪRA RUSIJOJE.

ma, kurios esi tikybos, reikia 
rašyti ne tas, kaip esi krikšty
tas ir kaip pase užrašytas, 

L bet taip, kaip ištiesų tiki. Kas 
savo pažiūromis nesutampa 
nei su viena esamų oficialių 
tikybų, tas turi apie save pa- 

i sakyti: ‘laisvamanis’, arba 
‘nepriklausau jokiai .oficialių 
tikybų’.”
Lietuvos piliečiai turi teisę ši

taip elgtis, kadangi konstituci
ja suteikia piliečiams sąžinės 
laisvę. , ' •

III. — Talafonaai RooMtalt 8500.

Ghicujcoje — paltui
Metame
Putei metą----------------
Trina* --------
Dviem mtneaiam
Vienam minėtini

Chicagoje per neUateJuel
Viena kopija ________
Savaitei_____________
Minealui » .......... ....... .

4.00
2.00
1.50

- .75

Metinė Lietuvos
ūkio paroda.

Kontrabanda iš Lauky 
pusės Lietuvon

Brooklyno “NeLaisvė” paduo
du iš Maskvos “Pravdos” keletą 
įdomių skaitlinių apie Rusijos 
komunistų partijų, štai jos:

■‘Pereitų metų sųražaa paro- 
do, kad Partijos nariai atsto
vauja (? “N” Red.) ne^ 100 
tautų. Didelę didžiumą narių, 
sudaro didžiarusiai (72 nuoš.) I 
Paskiau seka Ukrainai (6.

„ 18cI nuoš.), žydai (5 nuoš.), lat- 
- 75c yiai (pustrečio nuoš.), gruzi- pilnų pilna. Suvirto kauniš-
tgoje, nai (beveik 2 nuoš.) ir 1.1.” kiai, bet visur žymu ir kaimie-

„J u x i i i . i . . . čių. Ūkininkai tiek pavieni,$7.001 Bet koks kiekvienos tautos L. . 1 . ’> 8-60 nuošimtis nriklausn komunistu tiek bunaiS PasiPyle P° 1.76 nuošimtis pnklauso komunistų dos pu]dami
, 1.25 partijai? Į šitą klausimą randa- . . . A .75! 4. 1 • 1 1 sia 1 tuos skyrius, kurie artimi’ me toki atsakymą: . . ,. . . \ , .1 e * • jų kasdieniniam darbui.

“Iš kiekvieno 1,000 didžia- Kaip ir viskas pas mus, pa
rusiu gyventojų tiktai keturi Į rodą nespėjo laiku susitvarkyti, 
tėra komunistai.; iš kiekvieno 
1,000 ukrainų vienas komuni
stas ; iš kiekvieno 1,000 latvių 
78 komunistai; iš kiekvieno 
1,000 lietuvių 33, komunistą!; 
iš kiekvieno 1,000 estonų 16 
komunistų, ir t. t.’’
Taigi matome,. kad* skaitlin- 

40-ame “Socialdemokrato” I giausioje Rusijos tautoje, di- 
numeryje 'yra išspausdinta dziarusiuose, yra mažiaus kaip 

x 1 1 it 1 • pusė nuošimčio komunistų,nuotrauka kalbos^ kuraa pa- • .... Daugiaus kaip vieną nuošimtį
sakė Seime Socialdemokra-1 komunistai Sudaro tiktai tų tau
tų Frakcijos vadas, drg. St. 
Kairys, kritikuodamas vald
žios patiektąjį biudžeto pro
jektą. Keliose vietose tečiaus 
straipsnyje yra palikti tuš
ti tarpai, vienas net kokių

Metams................
Pusei metą _____
Trims mėnesiams
Dviem minesiam , __
Vienam mėnesiui .... ...... .........— .75

Lietuvon ir kitur nialeniuoMi 
(At p igint<’7

Metams--------------------------- ----$8.00
Pusei metų................... ............ ... 4.00
Trims mėnesiams__________ L-. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
g " MWI .1

Aršiau negu 
prie kaizerio.

Tai yra Lietuvos cenzo
riaus darbo pasekmė. Jisai 
išbraukė iš Seimo nario kal
bos tą, kas jam nepatiko.

Reiškia, cenzorius Lietu
voje gali leisti arba neleisti 
žmonėms patirti, ką jų iš
rinktieji atstovai kalba Sei
me. Jo galia yra didesnė, ne- 
g’u žmonių atstovybės. Tai 
yra toks nenormalus daly
kai, kad reikia stačiai stebė
tis, kaip Lietuvos žmonės 
tai pakenčia.

Reikia atsiminti, kad šito
kio parlamento niekinimo 
nebuvo net kaizeriškoje Vo
kietijoje. Vokietijos tvarka 
prie kaizerio buvo labai ne- 
demokratinga. Piliečių teisės 
buvo menkos, žodžio, spau
dos, susirinkimų ir asociaci
jų laisvė buvo suvaržyta. 
Vienok parlamento (reich
stago) narių \albas žmonės 
turėjo teisę skaityti.

Kiekvienas apšviestas žmo 
gus žino, kaip kaizeriškos 
Vokietijos piliečiai pavarto
davo tą teisę kovai su spau
dos laisvės suvaržymu. Jei
gu, sakysime, socialdemo
kratai nogėdavo išleisti ko
kią nors cenzūros draudžia
mą knygą, tai jų atstovas 
reichstage, laikydamas kal
bą, imdavo ir perskaitydavo 
tą visą knygą reichstagui. Ir 
deito, kad knygos turinys 
tuo budu pasidarydavo da
lim kalbos, pasakytos reich
stage, tai cenzorius paskui 
jau nebegalėdavo drausti ją 
spausdinti arba platinti!

Tai šitaip,net kaizerio vaL 
džia pagerbdavo žmonių at
stovybę. O Lietuvos “demo
kratinėje” respublikoje val
džia duoda cenzoriui galią 
slėpti nuo visuomenės viešai 
išreikštąsias Seimo narių 
puomones. -

tų žmonyse, kurie gyvena Rusi
joje, kaipo imigrantai, ateiviai. 
Šitas faktas išsiaiškina tuo, kad 
tarpe šitų imigrantų randasi ne
mažas skaičius tokių, kurie pa
siliko gyventi Rusijoje dėlto', 
kad jie, pritardami bolševikiškai 
valdžiai (ir gavę iš jos įvairių 
komisarų vietas), nenorėjo arba 
negalėjo sugrįžti į savo tėviš
kes. į

Vienok ir tarpe ateivių komu
nistai sudaro tik mažų nuošim
tį. Net ir pagarsėjusieji savo at
sidavimu bolševikams latviai, 
gyvenantys Rusijoje, neturi ne 
10 nuošimčių komunistų savo 
tarpe!

Taigi #atys bolševikai prisi
pažįsta, kad jų partijai priklau
so tiktai menkutė dalelė Rusijos 
žmonių — kokie 4 ar 5 žmonės 
ant 1,000. Vienok jie nesigėdi 
skelbti, kad tiktai jie turį teisę 
valdyti šalį, ir žudo arba kalė- 
jiman grudžia kiekvienų žmogų, 
kuris tokiam despotizmui nepri
taria.

DEL ŽMONIŲ SURAŠINĖJIMO 
LIETUVOJE.

šį mėnesį Lietuvoje turi būt 
padarytas visuotinas gyventojų 
surašymas. Sųryšyje su šituo 
reikalu “Socialdemokratas” ke
lių svarbų klausimų: kaip atsa
kinėti į surašinėtojų paklausimų, 
kurios esi tikybos, tiems žmo
nėms, kurie savo įsitikinimais 
nepriklauso jokiai oficialiai reli
gijai?

Kauno laikraštis sako:
“Tokių žmonių musų -Visuo

menėje yra nemaža, bet dau
giausia jię senu papročiu, kai 
reikia, užsirašineja kataliku, 
evangeliku, pravoslavu, žod
žiu, — kaip pakrikštytas. Tuo 
tarpu tai yra neteisybė, ku
rios dabar jau 
skaityti paprastu 
be jokio turinio, 
įvairaus plauko
laisvamanių Lietuvoje vis aš
trėja. Mums, laisvamaniams, 
klerikalai vis dažniau prikiša, 
kad mes esame arba veidmai
niai, arba stingame nuosaku- 
mo įgyvendinti savo pažinimų 
gyvenime.” 1

“Socialdemokratas” pataria:

“Laike ateinančio Lietuvos 
gyventojų surašinėjimo kiek
vienas pilietis turi aiškiai pa
sisakyti dėl tikybinių savo pa- 

( žiūrų, Į posmų, kur klausia-

nebegalima 
formalumu 
Kova tarp 
klerikalų ir

lėms. Iš vienų pasižymi tik 
ketvertas linksmų žemaitiškų- 
eržilų iš valdiškojo žirgyno Re- 
tave. Bet šįmet ir gyvuliu 
skyriuje ryškiai reiškiasi paro
dos tikrasaL tikslas: gyvuliai 
statomi ne tik juos parodyti, 
bet ir pardutoti. Pardavimu: 
skiriami gyvulių yra visų ru
siu, daugiausia kiaulių ir ark
lių. Vadinasi, paderinta gyvu
lininkystė Lietuvoje tiek jau 
ima stiprėti, kad ryžosi produ
kuoti musų rinkai. Pernai tas 
būva jaučiama kur kas silpniau.

Daug turtingiau pasirodė šių 
metų parodoje Lietuvos pra
monė ir prekyba. • Visa eilė į- 
monių šįmiet pirmų kartų atėjo 
parodon su. savo dirbiniais ir 
iškarto pakelto bendrą parodos 
vaizdų. Jau ir iš tų eksponatų

™ .i- v .matosi, kaip auga Lietuvos-«wiu*o JO d.en,, gra.y ufci(> lgamyl)a( kad jauna 
saulėtų sekmadienį^ prasidėjo na, bet pasitaikiusi musų kraš- 

aune antroji metinė Lietuvos to reikalams ir sugebėjusi at- 
ukio paroda. ^Žmonių parodoj laikyti 2—3 metų imtynes su 

užsienio konkurentais. Bet pra
monės dirbinių srity ir šįmet 
absoliučiai vyrauja 
Užsienio pramonė 
liauno parodon daugiausia že
mės ukiui reikalingas mašinas 
ir padargus, Eksponatų ir čia 

[padaugėję ir jie yra įvairesni.
IJe žemės ūkio yra šiek tiek 
mašinų musų metinės pramo
nės reikalams ir įrengimų ma
lūnams. Pirmų kartų atvežta 
audžiamųjų ir mezgamųjų stak
lių, apie kurias kaip bematant 
susispietė kaimiečių būriai ir 
laiko jas apgulę beveik visų lai-

nžsienis. 
atsiuntė

ir šiais metais. Kuone visuose 
skyriuose dalis eksponatų dar 
nepristatyta, neiškraustyta ar 
tebetvarkoma. Dar tebebaigia- 
ma statyti kai kurie paviljonų. 
Keliai parodos aikštėje dėl di
delių lietų ir sunkiųjų ekspona
tų vežiojimo tiek išmušti, kad 
vietomis ratai lenda lig stebuS 
lių. Tikras Lietuvos kelių 
vaizdas! Neperdaug švarumo 
ir tvarkos. Užsienių firmų eks
ponentai, nepratę prie tokiil 
naujai kuriamų parodų, kaip I je eilėje Dotnavoje 
mūsiškė, dažnai jaučiasi nejau- mas ir visa eilė žemesniųjų ž. 
kųs, o vienas kitas net nemo- ūkio mokyklų. Paaugo durpių 
ka paslėpti savo išdidumo, ku- gaminimo skyrius; labiau iš- 
riame norėdamas gali įžiūrėti vystytas ir sutvarkytas paro- 
ir paniekinimo musų kukliam doj musų miškų ūkis.
ir neturtingam gyvenimui. Tenka dar * pagirti Kauno 

Bet jeigu! neskaityti tuos ne- Į mietso savivaldybė. Įvairiomis 
skaitlingus, pasiputusius auslen- Į ir vaizdžiai sudarkytomis dia- 
derius ir prisižiūrėti savajai garmomis Kauno Miesto Valdy^ 
publikai, tai tuojau lieki pa-1 ba davę gana pilnų ir aiškų pa
gautas linksmo ir veiklaus ūpo. veikslų jos vedamojo nikio ir 
Man tas ūpas visai supranta- atliekamų darbų. Diagramos 
mas. Kam teko matyti didelės I sudarkytos palyginamos: pa-
pramonės parodos Vakaruose, I imti prieškariniai metai ir pa- 
kad ir Vokietijoj, tam musų skirtinieji, jau nepriklausomoje 
kauniškė atrodo labai ubagiš-l Lietuvoje. Gyvenimo vystymo- 
ka, beveik žaislas. Bet dau- si vaizdas susidaro tuo budu 
guma parodon atsilankiusių labai įdomus ir ryškus.y Ki- 
tuinato ją vieną ir jei su kuo I tiems metams- Kauna magistra- 
siflygina, tai tik su pernykš- to pavyzdį turėtų pasekti ir ki- 
čiųja. Ir palyginus darosi sma- tos niuųs krašto savivaldybes, 
gu ir linksma, šių metų Lieti?- duodamos bendrą mi&ų. visuo- 
vos paroda žymiai paaugo, su- menino gyvenimo vaizdų vie- 
br<endo ir net apsitvarkė. Eks-| tose, 
ponatų skaičius visuose sky
riuose žymiai padidėjo;
eksponatai įvairesni ir geriau I 
parinkti. Paroda tiek paaugo, 
tad teko pristatyti keliolika 
naujų pavilijonų, mažesnių ir 
didesnių. Visos nedengtos vie
tos parodos eikštėje užimtos. 
Prisižiūrėjus arčiau, kas paro- 
doje dalyvauja, tenka pažymė
ti šiems metams naujų reiškinį, 
—be pačios Lietuvos ir užsie
nio firmų parodon pirmų kart 
ir skaitlingai įėjo Klaipėdos^ 
kraštas. Klaipėdiškiai atsiun
tė Kaunan arklių, raguočių, sa 
vosios pramonės dirbinių ir sa
vosios prekybos 
mas.

Kalbant apie 
tenka pažymėti 
doj dalyvavimų 
kų. Tuo tarpu 
įlinkai ne kuo gali 
bet jie iškėlė kų galėdami 
visu pirma, žinoma, savo ark
lius. Raguočių, smulkiųjų gy
vulių ir paukščių musų ūkinin
kai parodon beveik neatvedė ir 
šiais metais.

Prisižiūrėjus parodos sky
riams ir juos palyginus su per- 

’nykščiais, pirmučiausia metasi 
akysna žymiai šįmet paaugęs 
eksponuojamų arklių ir išviso 
gyvulių skaičius, 
daugumoje dalyvauja stambu
sis žemės ūkis, — dvarai ir že
mės ūkio bendrovės. Be to 
parodon atsiuntė savų arklių, 
ragučių ir kiaulių Rytprūsiai. 
Parodoįje išstatytą arkliai ir 
gyvuliai daugumoje priklauso 
įš svetur importuotoms veis

žemės Ukioi Ministerijos pp- 
vilijonas tiek pat praturtėjo ir 
paįvairėjo. Žymių vietų pavili- 
jone užima M-jos ūkio mokyklų 
eksponatai ir rinkiniai, pirmo- 

techn įkil

žymesnes fir-

pačių Lietuvų, 
gyvesnį paro- 
musų ukinin- 
Lietuvos uki- 

pasigirti, 
ir

Apie šių metų parodų tenka 
patys | dar pasakyti, kad ji subrendo 

ir pasigilino. Visoj eilėj skyrių 
matosi, kad prie parodos ruoš
tasi išanksto, surinks skaitlinių, 
jos sutvarkytos ir sulygintos. 
Iš tos, jau sudėstytos medžia
gos savaime pasirodo, kurion 
pusėn ir kuriiio spartumu vys
tosi musų krašto ūkis ir tuo 
budu paroda įgyja savo vaiz
džiai pamokinančios reikšmes.

Bendras iš parodos įspūdis: 
paroda, nedidelė, neperturtinga, 
b’et ji rodoį gyvo organingo su- 
siryšimo su musų krašto ukiu. 
Del šių metų galima jau aiškiai 
pasakyti, kad tokia paroda te
gali būti Kaune; ji ima realiai 
ir gana visapusiai atvaizduoti 
Lietuvos ūkio stovį ir jo vysty
mosi eigų. Tame yra pamati
nė parodos reikšmė ir naudo 
ir tame jyra garantijos, kad 
sekantiems metams paroda dar 
labiau išsivystys ir susitvarkys.

ir V. T. Ministerijai, pradėta 
platus darbas organizuoti že
mės ūkio draugijas, žemės 
ūkio kopepatyvus ir per jos 
eksportų ir ^kitas žemės ūkio

Kauniškė “Lietuva” rašo: L . ...kultūrai kelti priemones; 
Finansų, Prekybos dr Pirą- .- • i •• r i,* •• 4) Kad teikiamoji vynausy-mones Ministerijos pasiustieji . _ .... J J..... . . v. / bes šiems tikslams parama tu-valdminkai susipažinti su pa- \ ,.. / .

dėtimi kontrabandos atžvilgiu te,kiama ^tal 
ties linija su Lenkija, tarp ’ltu“ organizaciją kad to- 
kitko, duoda šių įdomių žinių. klu 'budu ?*. but*» vl<’noda,1 Pn'

Paskiausiir metu jie apsi. emmna visiems j ūkininkams, 
lankė Utenoj, ' Vojašiškiuose, neat,sžveI8lant » « Politmtes 
Tauragėnuosie, Skudiutiškiuose,Įpaziuras’ /
Labonorirose, Malėtuose, In-I 5) Kad neatsižvelgiant į tai 
tarkėj, Jonišky, Giedraičiuose, yra pasireiškęs dabartinio 2. 
Videnišky, Paželvėj, Širvio- U. ir V. T. Ministerio nusista- 
tuose, Ukmergėj ir kitur. Be-1 tymas remti politiniai ekono- 
veik kiekvieiiiini nu'rodytų I minos organizacijas, ’ k. a. L.ie- 
miestelių dalimi galima buvo, tuvos Ūkininkų Sąjungų, Lie- 
rasti ir lenkiškų prekių. Bet tnJvos Katalikų Moterų Drau- 
dabarties metu kontrabandos I giją ir kitas, kas solidarumo 
ėjimas iš lenkų pusės Lietu- vietoje žemės ūkio kultūros 
vdn nėra žymus. Tai, tur būt, sryty gimdo pragaištingų ko- 
delto, kad lenkų pusėj pirmiau I yą, veda prie neproduktingo 
stovėjusias kariuomenės dalis įr inty-ligentinių pajėgų 
pakeitė policija, kuri yra ge-1 aikvojimo ir stato tam tikrų 
riau? aprūpinta medžiaginiai ir Į __________
tuo tarpu dar nėra demorali-| 
«uota vietinių spekuliantų ir ĮI 
šmuklerių. Bet ar ilgai bus to- Į | 
kia padėtis, — sunku pasaky-l 
;i. Greičiausia,'kad lenkų pu-Į 
sėj stovinti policija bus greitu i 
aiku sudemoraMzuota ir kon-| 
;rabanda Lietuvon pradės eiti! Kas yra elektra? 
didesnėmis partijomis Yra Dvidešimts met at t elek„ 
žinių, kad lenkai net bisiruo- tra bu<vo kokia taf migterinė 
Šių statyti muitines ties hm- jgga Nauj(>ji fizika chemi_ 
jos su Lietuva. Pirmon eilėn ja išaiškina ir elekt Elekt. 
tas muitines ketina sudaryti U mum& senai tarnauja ir 
ties Salakais, Lingmenyse, ties I jįdeiįus darbus dirba. Kas yra 
Joniškiu ir širvįntais. I toji elektra? Atsakymas: elek-

Lietuvos pasienio sargyba Į įra vadjnaai(le elektronų srovę, 
taip retai stovi, prie demarka-1 Eiekįronaį šoka nuo vieno 
cijos linijos, kad laisvai Sal1-|atomo prie kito, šoka dideliu 
ma gabenti didžiausius kon- greitumu ir iš to pasidaro di- 
trabandos transportus. Beveik dele .-ga __ clektros srov€. 
visi pasienio miestelių žydai! pakalbėkime truputėlį pla- 
tik tuo ir gyvena, kad imasi&au jau esame sakę, kad nie- 
kontrabandos ir nelegaliai ga-1 (Į-;įagos atomas sudarytas iš 
bena žmontes per linijų leukų I pO^įtyvčs elektros branduole- 
pusėn ir atgal. Pavyzdžiui, I ku«rjs krūvoje palaiko elek- 
rauragėnUose muitinių depar-l kronus arba, jei norite kitaip 
tamento valdininkus vietos žy- |pasakytb negatyvę elektrų. Jei 
deliai pamanė esant amerikic-1 negatyve elektra, t. y. 
čius ir pasisiūlė už 12 dolerių | elektrQBai kokiu nors budu 
su garantija pervesti į LenkL
JU» .« ■ .. . I piioco, vai puoiciaay wk»

Kontarbariabš keliu plau-1 srovg žodžiu sakant, etektro- 
kiančios prekės is Lenkijos I teorija išaiškina 
daugumoje gabenamos iLfieitu- L)asaka kas yra toji iki 
vos gilumon, kur be jokio pa-1 suprantama jėga, 
vbjaus pardavinėjamos, Kova 
su kontrabandistais pasieny 
su! lenkais yra sunki, nes visi 
kontraibandistai yra gerai su- 
siorganizavę ir turi gerų savo 
žvalgybų. Vos tik kur spėjo 
pasirodyti muitinių departa
mento valdininkai, kai viskas 
jau buvo suslėpta ir apie patį 
valdininkų atvykimų išanksto 
buvo įspėti vietiniai kontra- 
bandistai spekuliantai' ir net 
mūšų vietinė milicija. Kontra
banda lenkų pasieny verčias ne 
tik vietos gyventojai, Bet ir 
tolimesnių vietų gyventojai, 
pavyzdžiui, Kauno. Tai rodo ir 
tas faktas, kad Malėtuose bu
vo sugautas Kauno spckuilan- 
tas Gensas, kuris kontraban
dos keliu buvo parsigabenęs iš 
Lenkijos gražų vienkinkį veži
mų su arkliu.

■i

Parodoje

Tikras ženklas.
Moteriškė nuėjusi į policijos 

stotį prašė, kad poili<tija. iš
graibytų upę. Sako:

“Mano vyras andais gųzdino 
nusiskandysiųs, ir dabar jau 
kelinta diena kaip pražuvo”.

“Ar jis turėjo kokį nors ypa
tingų ženklų, iš ko butų gali
ma pažinti?”’paklaulsė viršli- 
ninkas.

Moteriškė siVsjmųstė ir nie
ko negalėjo prisiminti. Ant 
galo atsiminė:

“Taip, taip!” sušuko ji; 
yra kurčias”.

Lietuvos agrouomy suva
žiavimo rezoliucija *

^‘Lietuvos agronomų iir ki
tų , žemės ūkio speciailstų su
važiavimo jsusirinkimas, įvy
kęs 1923 m. rugpiučio 27 d. 
Kaube ir apsvarstęs žiemės 
ūkio kėlimo musų krašte prie
mones, pripažino:

1) Kad pakėlus atsilikusių 
musų žemės ūkio kultūrų ir 
tuo sustiprinus musų krašto 
ėl^onominę padėtį, reikalinga, 
neatidėliojant sukurti stiprius 
šėmės ūkio kopergtyv.us, nesi 
tik per juos tėra galimas pla
tus ūkininkų tarpe organizuo
tas darbas;

2) Kad šiub

tis

2) Kad šiub melu esanti 
sunkiai piniginei padėčiai so
džiuje, kuriant žemės ūkio ko- 
peratyvus, būtinai jiems yra 
reikaįinga medžiaginė vyriau
sybės parama;

3) Kad nuo šių metų pra- 
tžemės Ūkiodžios, pritariant

pažiūrų piliečius prfvilegirito- 
ton padėtin.

Todėl nutarė pareikšti vy
riausybės ir visuomenės žiniai:

a) kad Lietuvos, agronomų ir 
kitų žemės ūkio specialistų 
suvažiiavimais laiko mlinčltų Ž. 
U. ir V. T. M-rio nusistatymų 
šaliai pragaištingu;

b) kad to galima išvengti 
tik išmetus1 iš 2. U. kultūros 
darbo politikų ir remiant val
džios lėšomis išimtinai apoliti
nes, visiems piliečiams priei
namas organizacijas;

c) Nepakitėjus ateityje mi
nimam dabartinio 2. U. ir V. 
T. M-rio nusistatymui, įgalioti 
Komisijų daryti visus gailinus 
žygius, kad tokį Ministerio nu
sistatymų pakJeatus.

Į Komisiją išrinkti: agrono
mai J. Masiulis, 
A. Žukauskas.

Susivažiavimo

A. Gilvydis ir

ptrinRmukas 
Tūbelis.

Suvažiavimo prezidiumo na
riai Kregždė, Tangunas, Gilvy
dis ir Kriščiūnas.

Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

pasiliuosuoja ir skrieja į visas 
puses, tai pasidaro elektros

elektrų, 
šiol nė

Elektros srovė.
Suradimas dviejų 

" I elektros išaiškina pačių
Irų. Mes sakome, kad viršuti
niai elektronai (negatyve elek
tra) gali šokti nuo atomo į' 
atomų, ir tai yra visa paslap
tis elektros srovės. Kitaip sa
kant, elektros srovė reiškia 
elektronų srovę, elektronų 
skriejimų. Paimkime paprastų 
elektros ęelę, tokių, ktfri 
musų namuose varpelį skam
bina.

Iš pradžių šita celė arba ba
terija bi?vo padaryta iš zinko 
ir vario lentelių, sumerktų 
cheminiam skiediny. Daug 
anksčiau, negu svajota apie 
elektronus, sužinota, kad su

dėjus krūvon zinkų ir varį pa
sidaro elektros srovė. Dabar 
mes žinom kų tai reiškia. Zin
ko atomų elektronai^ palinkę 
skriesti šalin, palinkę apleisti 
atomus. Kodėl — nežinome, 
bet šituo faktu pasinaudojant 
dirbama visos elektros bateri
jos. Zinko atomų elektronai 
lekia prie vario atomų, o tas 
jų lėkimas, skriejimas ir yra 
elektros srovė. Kiekvienas 
atomas išleidžia vienų elektro
nų ir atiduoda savo kaimynui. 
Paskui surasta, kad įmerkus 

Į zinkų ir varį į cheminį skiedi
nį ir sujungus vfela pasidaro 
stipresnė elektros srovė. Moks
liškai sakant, pasidaro smar- 

jkesnis elektronų lėkimas, atsi- 
į dalinimas, O tai dėlto, kad 
cheminio skiedinio atitraukti 
elektronai (iš zinko) pasiliuo- 
supja ir lengviau nulekia prie 
,vario.

Mes jau sakėme kaip grei
tai Elektronai, skrieja. Jie le
kia nuo atomo į atomų, bet 
taip greitai, kad pasidaro tik
ra srovė, tarsi vandens tekėji
mas. Kokiu budu elektros 
srovė judina įvarius cMiktuJs,

rusiu 
clekt-

šešis kar-

suka mašinas, pagamina švie
sų ir tt. — apie tai vėliaus pa
kalbėsime. Čia mums rupi tik
tai principas. Zinkas labai leng
vai paleidžia savo elektronus, 
varis juos labai lengvai per
leidžia. Elektronai gali plauk
ti tekėti per daugumų pietalų, 
bet letigviausia per varį. Pa
prastoje elektros baterijoje 
arba celėj zinktfs ir anglis 
(karbonas) įdėti į amoniaka. 
Mes nutiesiame ' varinę vielų 
nuo zinko ir anglies iki durų 
varpelio. PaspaiMus durų gu- 
zikelį vielos susisiekia ir elek
tronai pradeda tekėti: elektros 
srovė judina varpelį ir jisai 
skamba.

Varis geriausia peirididžia 
elektronus, vadinami geras 

“konduktorius”
tus geresnis už- geležį — ir 
dėlto elektros vielos varinės. 
Kitos' medžiagos elektra nc- 
perleidžia: tokius daiktus mes 
vadiname insuRiatoriais. stik
las, vulkanitas ir porcelenas — 
geriausi insuliatoriai.

Dinaano mašina.
Dinamo mašina vadiname 

tokį aparatų, kuris pumpuoja 
elektronus. Didelė vario vielos 
rietena sukasi tarpe polių di
delio magneto: tai visas dina
mo mašinos mechanizmas. Ir 
dinamo padirba daug elektros, 
geriaus pasakius paliuosuoja 
elektronus, pumpuoja elektro
nus.

Magnetizmas.

Mes jau žinome, kad elekt
ros srovė yra elektronų srovė. . 
Elektros srovė pagamina mag
netizmų. Apflinkui atsiranda 

energijos, kurių mes vadiname 
elektromagnetine energija. Ma- 
gnetiizutotos geležies gabalas 
pritraukia geležies šmotelius 

— šitiek apie magnetizmų vi
si žino. Elektronų srovė paga
mina magnetinę energiją ap
linkui savo kelių, ir tai pasi
daro visuomet. Tai-gi magne
tizmas ir yra tiktai sakme 
clektornų srovės, kitaip sa
kant, savo rųšios elektra. Mag
netizmų pagamina elektronų 
judėjimas.

Produktų kainos 
' Rusijoj.

Pragyvtenimas Maskvoje per 
pastarųjų savaitę pabrango 
15%. Daugiausiai pakilo med
vilnės dirbinių, odos ir meta
lų bei cukraus kainos. Svarui 
juodosios įdUonos mokama 8 
milijonai rublių, balta duona 
kainuoja 20, sviestas ir cukrus 
120, mėsa 50 milijonų rublių 
svarui. Pudui ruginių miltų 
mokama 200 milijonų, gi kvie-

pirosai I rųšies kainuoja ligi 
5 milijonų štuka. Valdininko 
algos svyruoja tarp 3 ir 5 mi
lijardų rublių. (E.)
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Sužeidė du policistu.
Gal mirs; spėjama, kad juos 

užgavo automobilius.

Planuojama sukurti di
džiausi pasaulyje zo

ologinį daržą
Tam tikslui jau yra paskirta 

198 akeriai miško. — Bus 
siunčiama ekspedicijos par
vedimui kedstų.-keisčiausių 
gyvūnų.

Prie California ir Foster 
gatvių tapo atrasti du policis- 
tai, kurie gulėjo besųmoijės. 
Jų motorcikliu*s buvo sudaužy
tas | skeveldras. Spėjama, 
kad kuris nors "spyderių” už
gavo bevažiuojantįus policis- 
tus.

Sužeistųjų policjlstų vairdai 
yra — Harvey Stealver ir J. S. 
Fitzgerald.

Daktarai abejoja kai dėl jų 
pasveikimo.

damas, kad pasilinksminimas 
yra svarbus žmonių gyvenime. 
Dainomis žmonės reiškia savo 
pergyvenimus, savo jausmus. 
Jei jie linksmi, — jie niūniuo
ja linksmų melodijų; jei liūd
ni—liūdnų.

Apie lietuvius sakoma, kad 
jie yra dainos mylėtojai. Ir 
jeigu taip, tai Orchestra Hali 
salėje neturėtų likti nė vie
nos liuosos sėdynės.

Tad neužmirškite, kad rytoj 
vakare įvyksta paskutinis p. 
Babravįdiaus (koncertas; 11 e~ 
praleiskite progos jį išgirsti; 
visi rengkitės į koncertų.

—Aida.

Paskutinė proga
Nesuspejusiems nusipirkti 

vakar savo kolonijoj tikėtų 
Babravičiaus koncertuji, šiuo 
pranešama, kad komitetas pa
sistengs keletu stočių palikti 
šiai dienai, kur dar bus gali

niu tikietų gauti. Nors tas 
apsunkina komiteto} darbų, 
vienok reikalinga atsižvelgti į 
tai, kad nevisuomet galima il
gas valandas dirbančiam žmo
gui iš namų išeiti. Komitetui 
bus labai malonu jei siVsiveli- 

------- ę--------  
(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Padarė kratą kavinėje.
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irreumatiško uždegimo galima
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietnvis «Mią ap^cialistaa

George Fredrick Morse, ku-į 
ris užims proponuojamo Chi- 
cagai zoologinio daržo direk

toriaus vietų, užvakar papasa
kojo susirinkusiam žymesnių 
Chicagos piliečių buriui apie 
tai, kokį svarbų vaidmenį 
vaidins tas daržas kaip pasi
linksminimo, taip ir švietimo 
žvilgsniais.

Zoologinis daržas bus neto
li Riverside. Tam tikslui jau 
tapo paskirta 198 akerių miš
ko. Pinigai to daržo užlaiky
mui manoma surinkti mokes
niais, kurių susidarytų $500,- 
()(M) metams, o taipgi mano-, 
nia, jog nemažų' įplaukų šaltinį; 
sudarys Tlukos. Kai dėl mo
kesnių, tai tas klausimas turės 
bu‘ti išspręstas žmonių balsa
vime sekamų menesį. Kitais 
žodžiais tariant, žmonės turės 
nuspręsti, ar jie nori skirti 
pinigų tokiam daržui ar ne.

Zoologijos daržas ar parkas 
planuojama kurti tokis, kokis 
yra Nc\v Yorke, Morsc sa
ko, kad iš kitų miestų į New 
Yorka atvyksta mažiausia 500, 
000 žmonių, kurie praleidžia 
vienų dienų apžiūrinėdami Zoo
loginį parka. Tatai padidina 
miestui už $5,000,000 biznį. 
Chicagos Zoologinis parkas ne 
tik susilygins su 'laiku su‘ Nevv 
Yorko parku, bet ir pralenks 
ji, o tai todėl, kad jis turės 
neįmanomai daug įvairiausių 
rustų gyvūnų. •

Nebebus taipgi klėtkų, ku
rios visuomet daro blogo įspū
džio. Vieloje to bus vandens 
rezervuaras ir aukšta siena. 
Bet publika to negalės paste
bėti, nes tai bus įtaisyta že
mės gilumoje. Tokiu bildu at
rodys, jog žvėrys yra visai 
laisvi.

Zoologinis daržas bus netoli 
nuo miesto, kur lengva bus 
galima privažiuoti gatveka- 
riais ir elevatoriais. Bus da
roma pastangų, kad visais 
žvilgsniais pagerinus komuni
kacijų.

Tiesa, ir dabar Chicago tu
ri rinkinį įvairių gyvūnų ' Lin
coln parke, bet to toli gražu 
nepakanka. Na u j ąsai Zoologi
nis parkas bandys įsigyti įvai
riausių paukščių, žvėrių, šliū
žių, etc. Tuo tikslu į visas 
pasaulio dalis bus siunčiamos 
ekspedicijos.

Šviietiuno žvilgsniu Zoologji- 
nis parkas turi neįmanomos 
svarbos. Jis yra daug svar
besnis, negu muzėjai, kur su
rinkta negyvi daiktai. Moki-' 
niai, studentai ir šiaip žmo
nės galės daug ko išmokti 
Zoologiniame parke ir tuo pa
čiu laiku smagiai praleisti ten 
atliekama laikų.

Užlaikymas tokio parko yra 
surištas su nemažomis sunke
nybėmis. Atvežti gyvūnai 
yra labai jautrus — mažiausi 
permaina atsiliepia į ju'os. Pri
sieina rūpintis jais ir prižiū
rėti juos labiau, negu žmones. 
Užtat bus daroma viskas, kad 
tinkamai užlaikius Zoologinį 
parkų.

Rengti tasai parkas bus pra
dėta tuoj po laipkričio balsavi
mų, kai piliečiai užgirs tų pla
iši  ' - '

I E R B. Naujienų skal
iji tytojoe ir skaitytojui 
prašomi, pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios Į 
skelbiasi Naujienose. |

.-.tt.-r.rj,u? --tf- j / anrr ttt U

Rado vyno, degtinės ir kokio 
tai dar skystimėlio.

Kavinė “The Slassic** (15 F. 
Ontario st.) netikėtai susialu- 
kė svečių prohibicijos agentų 
asmenyje. Buvo jau vidurnak
tis, ir svečiai puikiai linksmi
nosi: vyrai.krėtė šposus, o mo
terys juokėsi. Tik staiga at
sidarė durys ir įvirto vidun 
neprašyti svečiai. Jie ėmė in
teresuotis, kų pilsto į stiklus 
patarnautojas !ir kap randasi 
buteliuose.

Rezultas: surasta du bute
liu vyno, vienas butelis degti
nės ir vienas butelis ko tai, 
kas prisieis chemikams pasaky
ti išanalizavus jį.

Kaviiiep laikytojas, John C. 
Reeves, tapo areštuotas.

Cicero
Lietuvių Pašalpos kliubas ren

giasi prie vakaro.
Visi ciceri^čiai gerai atsime

na Lietuvių 'Pašelpos Kliubo 
koncetrų, kurį išpildė “Birutė”. 
Tai buvo vienas šauniausių 
koncertų.

Dabar Kliubas vėl nutarė 
surengti vakarų. Paskirtasis 
komitetas labai tuo reikalu rū
pinasi. Jis kreipėsi net į Ro- 
selandų ir pakvietei iš ten artis

tų. Vakaras įvyks gruodžio 
30 d. Liet. Liuosybės svetai
nėje. Ir 'yra vilties, kad jis 
bus vienas geriausių.

—Korespondentas.

Pranešu
Teatrininkams, kurie norite

Lietuvių Rateliuose
Babravičiaus.paskutinis 

koncertas
Pasiskubinkite įsigyti 

koncertui biletų.

Vos porų dienų beliko iki p. 
Babravičiaus koncerto. Labai 
galima, kad tai paskutinis kon
certas. Mažai' vjlties, kad 1). 
Babravičius kada nors begrįž
tų Chicagon. Kiek teko gir
dėti, neužilgio p. Babravičius 
rengiasi važiuoti Europon, —• 
ten važinėtis su koncertais, o 
vėliau gal dainuos Lietuvos 
Operoje. Kaip ten nebūtų, jis 
greitu laiku su Amerika atsi
sveikins.

Chioagiečiai turėjo jau pro
gos jį girdėti. Girdėti ir gėrė
tis jo nepaprastai puikiu ir 
ža vejančiu. balsu.

Rytoj paskutinė proga išgirs
ti p. Babravičių. Tai bus jo 
išleistuvių vakaras.

Jau daug buvo rašyta apie 
tai, kodėl reikią į p. Babravi
čiaus koncetrų eiti. Buvo įro
dinėjama, jog reikia tas kon
certas remti todėl, kad dai
nuoja musų tautietis. Išdalies 
gal tai ir taip. Bet tik išda
lies. Juk ne kiekvienų tautie
čio sumanymų, darbų mes ga
lime repiti. Atpenč, mums 
reikia remti tik tai, kas verta 
paramos.

Bet kuomet ir apie artistus 
sakoma, jog juos reilpa “pa‘- 
remti,” — tatai skamba lyg ir 
keistai. Nejau mes einame į 
teatrų, kad “parėmus” tų ar 
kitų artistų todėl, kad jis yra 
rusas, vokietis, italas, etc? 
Aš bent manau, kad mes eina
me į teatrų pirmiausia dėl to, 
idant gavus šiokio tokio pasi
tenkinimo. Mes einame klau
sytis Šaliapinų dainuojant, nes 
jo dainavimas sukelia mu'myse 
Kokius tai jasmus, pergyveni
mus, kuriuos nė aprašyti nė 
atpasakoti negalima, kurie 
mums yra labai malonus, 
brangintini.

Tas pats tenka pasakyti ir 
apie kitus žymius dainininkus. 
O kad p. Babravičius yra pir
maeilis dainininkas, — dabar, 
jau niekas neabejoja. Tad pir- 
moję vietoje atsilankiusieji 
koncertan turės smagumo gir
dėti dainas, gurios sukelia 
malonius jausmus, kurios pa
tenkina mus. Mes eisime į 

koncertų todėl, kad mėgstame

Teatrališkų veikalų gerų gauti, tai už
sisakykite sekančius: “Trokštu Mir
ties”, 3 veiksmų drama, 15 veikiančių 
ypatų dalyvauja; setas $3.00.

Jeigu norite įspūdingą teatrą suloš
ti ir turėti daug publikos ir publiką 
užganėdinti, tai užsisakykit “Užduši- 
nes”, 3 veiksmų vaizdas, tikras atsiti
kimas Lietuvoj. Dalyvauja 30 vei
kiančių ypatų, su giesmėmis ir daino
mis. Rengiama daryt kopijas, kas už
sisakys, tiems bus padaryta už $10.00 
setą. Užsisakant prisiųskit ir pinigus.
JAUNIMO DRAMOS KNYGYNAS’,

3856 Archer Avė., Chicago, III.

I Lietuvą
/--------------- *----------------------------------- *

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

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line Su
White Star Line sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland ir 
Zeeland.

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

Pasazierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, III.

75c

iri. 75c

in. 75c

in. 75c

in. 75c

in. 75c

Victrola No. 80 
$100

Mahogany ar Riešučio
Kitokių stilių $25 iki $1500

VICTROLA PADARO
MESNIUS NAMUS.

LINKS-

Muzika, kuomet tik nori, tokių artistų, kuriuos tik 
nori išgirst. Jie pasirengę daiuot ir grajitJums pas 
artimiausį dylcrį Victor produktų. Jis maloniai su
tiks jums pagrajit bile vieną iš dvidešimts vieno 
skirtumo stiliaus Victrola — ir ten jus rasit vieną, 
kuris jums patiks. Paprašyk pagrajit šiuos:

Nauji VICTOR Rekordai dėl Rugsėjo:

Victor lietuvių rekordai

73911

73912

73913

65118

65121

67251

72260

72426

^othĄRDOL
Utikirųas linimentasi

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp šiyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose. ‘

30 IR 60 CENTAI. į

Klabsktie pas apfiekorlbs.

W. F.SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA >

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton^ ant Milžinų laivų 

AUU1TANIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kaa Utarninkas. 
Greitas persėdimai Southamptone. 
Lietuviai ypatifikai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai i Hamburgą ant naujų laivų 
burnerių. 3čia klesa (i Piliau $106 50, 
| Hamburgą $103.50). Karės tuksų 
$5.00

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptonų ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke-

Kur Bakūžė Samanota.
Mariona Rakauskaitė.

Dukružėlė.
Mariona Rakauskaitė.

Listo kain.
10 in. 75c

Po dvigubu ereliu. Maršas
Sousa’os Benas.

Rankos kitoj pusėj jūrių. Maršas.
Sousa’s Benas.

10 in? 75c

Elenos Polka
Kauno Kapelija.

Pabaiga Svieto. Polka.
Kauno Kapelija.

Ar turit šiuo VICTOR Rekordus?
Jau saulute teka (Tautiška daina) 

Linartienė ir Vysockaitė. 
Kaip gi gražus ,gražus. 

Linartienė ir Vysockaitė.

10 in. 75c

10 in.

Užtrauksime naują giesmę
.. (Liaudies daina).

Boleslovo Valučio.
Neris upė ir Šešupė (Liaudies daina)

Boleslovo Valušio.

Kur bėga Šešupė
Vilniaus Lietuvių Choras. 

Noriu miego.
(2) Pasėjau linelius.

Vilniaus Lietuvių Choras.

Vai putė, puto
Lucija Mačiūnas.

Lopšinė.
Lucija Mačiūnas. <

Himnas, Lietuva Tėvynė
Jonas Butėnas.

Eina Garsas.
Jonas Butėnas.

69779

72075

10 in. 75c

10

10

10

Lelijų Valcas 
Kauno Kapelija.

Rožių Valcas.
Kauno Kapelija.

10

10Ūkininkų Valcas
Kauno Kapelija.

Kaimo Bernelio Valcas.
Kauno Kapelija.

Kiekvienas dyleris VICTOR produktų maloniai sutiks 
viršminetus rekordus dėl jūsų pagrajit, ir suteiks 

jums VICTOR Rekordų katalogą.

ii

REP U 3. PAT. OFF.\

žiūrėkit po dangčio ir 
ant korčiukės šių Victor 

vaizbaženklių.
MIS MASTĘpjS VOICE

Victor Talking Maciūne Co.
Carnden, N. J., U. S. A.

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINES LIGOS’
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė, Telefonas Hayinąrket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo 
6 iki 9 valandai vakare.

Ofiso Telefonas T)D U A RROAD B“sto. Telefn0™8 Central 4104 LIK. Il» ZV. D1VV21.17 Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

neclelioj’ 9 iki 12 
Telefonas Lafayettė 6061 v .............. i.

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

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

res.
THE BRIDGEPORT Elį

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

y leiviams galite gauti nuo bile agento. 
m Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 

arba apielinkSj.
B CUNARD LINE
m 140 N Dearborn St.,
5 Chicago, Illinois

NORTH
GERMAN 

LLOYO 
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
Nevv York-Brenien

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

Nbrth German Lloyd 
100 No. La Sarte St., 

Chicago, III.

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

štai yra naujas prirengimas dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net į keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekorių ir gau

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

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str.,
Chicago, III.

Palengvins akių kuri*
esti, priežastimi gal i skaudėjimo, 
svaigimo, akių aplei/joio, Dervuota
me, skaudamą airių liarMį, atitsdsn 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tclir-jjgyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuouo at
sitikimuose egzaminaviBaae daremas 
su elektra parodančia m&UauBias 
klaidas. Speciali utyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 1Q iki 1 p. p. 
1545 West 4fth

Phone Boulevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Are.

DR. WHITNEY ' 
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Neiviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau ti'.tistLnetaMi 
lu^čiančių 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.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesį? aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokių negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus moketumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymu 
žinomą medicinos mokslui.

Dr: H. G. Mirte 
337 W. Madison S* 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau ?25

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
Į esu pasekminga 
ir prieinamas, ai . 
ne tiesa?

EUROPlšKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

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

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

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

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

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

Garsinkitės Naujienose
.. ......     , .,-prr.i ■! —
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

nę pirkėjai šiandie aprūpins 
save ir savo draugus tikėtais 
į Babravičiaus koncertą. Ry

toj tikėtai parsiduos išimtinai 
tik Orchestra Hali, mieste. To
dėl, lai ši paskutinė proga at
eina jums į pagelbą, o jus ne- 
praleskite jos. Koncertas į-

vakare.
Su nusitsehėjimu reikalinga 

pasakyti, kad po tokio smar
kaus ir įvairaus išgarsinimo- 
laikraščiuose, didžiidUais pla
katais languose ir prie bažny
čių, pardavinėjimu tikėtų iš
kaliu). dar tenka užgirsti nuo 
kai kurių žmonių, jog pirmr 
kartą girdima apie rengiame 
artistui Babravičiui koncertą 
Nejaugi paslityčiojimas? Vy
rai ir moters! subruskime 
nors ir paskutinėj dienoj: lai 
nepalieka nei Adenas 
kuris galėtų pasakyti, 
nežinojau“. Lai visa 
žino, kad did^iaifsis 
dainininkas Juozas 
čius, paskutinį kartą 
mums; pateiks mums

mokslo, prigimties ir 
sukrautus muziko1

kad “a* 
Chicagr 
lietuvi’ 

Babravi 
dainuos 
savo ii

gų metų 
patyrimo 
perlus.

Svarbą Babravičiaus koncer
to reikalinga įsivaizduoti vi 
siems lietuviams, o ypač jau 
nimui, chorų nariams ir mu 
zikos mylėtojams. Kaip p 
Babravičius sėmė sau įkvėpi 
mo nuo pasaulinių dainininku 
Gatei, Sobinov ir Šaliapin, tai’ 
(lietuviui dainos įnylėtojaim 
reikalinga įkvėpimo semti i: 
lyginai didelio da|nin/inko 
Juozo Babarvičiaus. Tik nelai

jauiiuolį, nuo šio koncerto 
mus Die

Kad netrukdomas, 
gracija ir lietuvio

su visc 
išdidumu 

(gailėtum žengti penktadieMJ f 
Orchestra Hali, šiandie 
pirk tikėta vienoj iš šių 
tli:

“Draugo“ ofise,

nesi 
vie

Elta Com. Co. ofise.
J. J. Zolp ofise.
šiose vietose bus galime 

gauti tikėtus lig vėlyvam va
karui. Rytoj tik Orchestra 
Hali, prie tikietų baxo, kur 
komiteto nariai pagelbės.

'(' 1’ i ca g i eči a i', n epra žu d y*k i - 
mo su4nkiu darbu sugyventu 
tautinių liaurų. Visi į Babra
vičiaus koncertą, rytoj.

Komiteto pirm.
D r. K. Drangelis.

Atbudo didžioji SLA. 
kuopa

Senieji SLA. 36-tos kuopos na
riai atsilankė susirinkimai? 
tvarkos padaryti.

Vak ar y k Šri a s SLA. 
kn'opos susirinkimas 
pradžią galo Maskvos 
rai kuopos reikaluose, 
pos pirmininko
vičiaus šaukimą atsiliepė 
rokas būrys senu SLA. 
tarp

36-tos 
padarė 

diktatu- 
I kuo-

Adomo Mfce- 
ge- 

narių, 
kurių buvo ne vienas

mo labui. Į susirinkimą buvo 
atsilankęs net buvęs SLA. pre
zidentas M. Damijonaitis, dė
vįs ged irią po savo žmonos 
mirties.

Susirinkimas su delnų ploji
mu sugrąžino savo vieton kuo
pos pirmininką, kurs aną sykį, 
bolševikų iš kantrybės 'išves
tas pareiškė, jog rezignuosiąs 
iš pirmininkystės. Sugrįžęs pir 
mininko vieton Adomas Mice- 
vičius pasakė kalbą, kurioj 
smerkė Susivienijimo ardyto
jus bolševikus ir kvietė susi
vienijimo narius darbais pa
lankai Susi viepi j imo labą, o 
ne katučių plojimu.

Nusiplaudama nuo maskvi
škių darbų, SLA. 36-toji kuo
pa priėmė rezoliuciją solida
rumo su Pildomo ja Taryba 
jos kovoj prieš bimbizmą. Re
zoliucija skamba šitaip:

“SLA. 36-ji kuo^a savo su
sirinkime spalių 3 d. Raymond 
Institute Cicagoje

“nutaria:
“Jog 36-ji kuopa, kaipo vie

na iš didžiausių SLA. kuopų, 
m savo didele didžiuma narių, 
šreiškia savo pilną pritarimą 
>LA. pildomajai tarybai jos 
Hisistatyme prieš visokių SLA. 
irdytojų darbus ir pilnai užgi
riu jos pasielgimą su bolševi
kų agitatorium Bimba, kurs 
žemino ir niekino Susivieni- 
imą savo neišmintingose kah 
)ose; , ‘

• “Jog 36-ji kuopa ragina ir

Ją ir toliau stovėti ant SLA. 
’eikalų sargybos ir ginti juos 
virtai ir drąsiai, nes SLA la

bas tai yra musų visų labas’/.
Susirinkimas atmetė perei- 

o susirinkimo protokolą ir iš
kinko naujus atstovus į ap- 
kritj.

Nariai išsiskirstė pakilioj 
ivasioj, persitikrinęs jųg jie 
galės apginti Susivienijimą 
mo Maskvos pavietres ir ma- 
•o, jeigu tik stovės ant sargy- 
)os ir lankysis į susirinkimus.

Pabaltės valstybių 
konferencija.

Ryga (E). — Iš patikimų 
altinių pranešama, kad šio
ms dienomis galutinai busiąs 
’ustatytas terminas Pabalties 
valstybių finansų konfcrenci- 
ai sujaukti. Planas finansų 
'asitarimui suruošti padary- 
is Elsinkio konferencijoj, ku- 
•ioje dalyvavo Suomių, Lat- 
’ių ir Lenkų atstovai. Lenkai 
oranešą, dalyvausią koiuVren- 
•ijoje tik tam tikromis sąly
gomis, tuo tarpu Suomiai jau 
^askyre savo delegatą. Pasak
sstų laikraščių “Kaja”, Estų 
vyriausybė ketantįsti pakviesti 
tonferencijon ir Lietuvą ir So- 
ietų Rutsiją, tačiau, kadangi 

;ios valstybės nedalyvavo El- 
inkio konferencijoj, jų pa

kvietimas dar abejotinas.

atsiimkit laiškus iš Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
.Vindovv“ lobėj nuo Adams 
ratvės, pasakant laiško NUME
NI, kaip kad šiame sąraše pažy- 
neta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolika dienų nuo paskelbi
mo.

901 Audryauckui F
921 Guzai z Joną
926 Jeseviciute Kostante
927 Jurewicene Teofilio
928 Kantauskaite Zofija
933 Kincenas Juozas
945 Masilonu Petru
949 Nutautienie Stanislava 

Ramanauskas Antanas * - 
Siskas Joze 
Skardžius Jurgis 
Wiliunas J 
Witkus J 
Zalandaus^atis Michalin

958
966
968
974
975
977

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 

aepatėmysi kaip susidėsi užteKtinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

L. S’. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas atidedamas sekamai savaičiai, ka
dangi daugelis narių pąreiškė norą 
dalyvauti p. Babravičiaus koncerte.

— Valdyba.

Liet. Moterų Draugijos “Apšvieta” 
mėn. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 7 d., 2 vai. po p. Mark White 
Square paprastoj svet. Visos narės 
kviečiamos atvykti.

— Raštininkė

North Side. — Draugijų Sąryšis 
spaliu 7 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėje (1822 Wabansia) turės 
linksmą balių. — Komitetas.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
Selpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
|vyks šešetadienj, spalio 6 dieną, 8 
vai. vakare, paprastoje svetainėje, 
3301 So. Morgan St.

Visi kliubiečiai malonėkite susirink
ti laiku, nes reikės išrinkti darbinin
ku kliubo baliui, kuris įvyks lapkričio 
3 dieną, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. — A. J. Lazauskas, rašt.

. .. ................’ii'i iii‘

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Draugystė Lietuvos Dukterų ren

gia iškilmingą vakarienę spalių 9 d., 
10 vai. vak., Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted.

Visi kviečiami atsilankyti, kurie bu
vo pasiėmę tikietus pardavinėtu malo
nėkite juos gražinti pėtnyčioj šiuo 
adresu: 3031 S. Union Avė.

— Komitetas.

Draugystė Darbininko Lietuvos Są
jungos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 5 d., 7:30 vai. vak. 
A. Bagdono svet., 1730 So. Uhion 
Avė.

Visi, nariai yra prašomi, būtinai 
atsilankyti, nes turime daug svarbią 
reikalų.

— Nut. rašt. G. Pakeltis.

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. -r- Komitetas.

ASMENŲ JIERKORHAI
J ieškau savo pažįstamo An

tano šiaudvičio, gyvena <Ch*i- 
cagoje, bet nežinau kur. Aš 
esu dabar atvažiavęs į Chica- 
gą, labai norėčiau pasimatyti. 
Ch. Raminas, 2864 N. Ashalnd 
Avė., Chicago, III.

PAJIŲŠKAU Igr.o Martišausko, 
kuris gyveno Rockford, turiu svarbu 
reikalą,.nes jo brolis Kazimieras Mar
tišauskas gyvenęs Kencsha, Wis. yra 
miręs ir palikęs pusėtinai apdrauaos. 
Jis pats ar kas nors kitas atsišaukite.

JOHN D. SIMANS, 
9008 Commercial Av., So. Chicago, III.

JIEŠKAU dėdės Petro Meneiko pa
einančio iš Lietuvos Sedos valsčiaus, 
Kulsėnų kaimo anas važinėdavos per 
ilgus metus, po tolimus kraštus, o da
bar iš CanadoB parvažiavęs į Chicago 
ir gyvenas Town of Lake. Mielas dė
de malonėkit atsiliepti arba kas žinote 
praneškit. Al. Lenkauski, 839 W. 33rd 
PI., Chicago, 111

APSIVEDEI
JIEŠKAU apsivedim’di merginos 

arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. Aš tunu 30 metų, turiu, gerą 
darbą. Su laišku atsiųskite ir savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai.

G. MIELKUNAS, 
254 Bach St., La Porte, Ind.

ISRENOAVOMI
RENDON krautuvė7 naujame name, 

prie Kedzie Avė. ir 54 PI. Gera vieta 
bučernėj, grosernėj, siuvėjui, aptiekai. 
Atsakantiems Žmoniems duosime gerą 
lysą. Busiu nedėlioj nuo 1 iki 3 no 
pietų.

Telefonuokit vakarais 
Nevada 3788

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kaml>arys 

dėl dviejų vaikinų Bridgepor- 
to apielinkėj prie blaivų žmo
nių. Atsišauk it į Naujienų 
Skyrių. J. M. J. No. 36.

3210 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga s34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA OARKNINKĮI
_______ MOTERŲ

50 MERGINŲ
Išsimokinimui kaip vynioti 

coil. Męs čia mokame labai ge
rą algą kol jus mokinsites ir 
kuomiet jus turėsite patyrimo, 
jus gausite mokestį kaip už 
darbą nuo štukių didžiatfsią 
algą Cliicagoje. Nuolat darbas 
visą metą moderniškoj dirb
tuvėj. Gabios merginos gali 
išmokti šį darbą j trumpą lai
ką. Taipgi mums reikia paty
rusių punch press operatorkų, 
tdlefono vielų vyhiotojų,, tele
fonų vielų galų nitavotojų 
vielų vyniotojų.

Kellogg Switchboard Co.
1066 W. Adams St.

MOTERŲ 
ir

MERGINŲ

Lengvam asemblinimo 
darbui. Taipgi punch 
press operatorkų.
THE WASHĘURN CO. 

6102 So. La Šalie St.

ir

MOTERŲ
REIKIA senyvos moteries 

pridabojimui 1 metų mergai
tės. Gera mokestis.

Atsišaukit:
5159 S. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
ir 6 kambarių flatas, geroj svetimtau
čių apgyventoj apielinkėj. Parduosiu 
už jusu pasiūlytą kainą, savinikas ap-, 
leidžia* miestą.

CHARLES DOMKE & SON, 
' • 7241 So. Halsted St.

Phone Vincennes 2563

Aš MAINYSIU SAVO FARMĄ

Reikia
50 gabių merginų.
Darbas prie grobų. 
Nuolat darbas.
Gera alga. ,
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsid. *• '4.

Atsišaukite į superitendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA tuoj bučerio. < Tuoj 
galima atsišaukti per laiškus. 
Gera alga ir geros sąlygos.

A. SUCILA, 
12300 Emerald Avė.
Tel. Pul-lman 8990

REIKALINGAS buč^ris, dar
bas ant visados,” mokestis gera 
geram vyrtfi. Atsišaukite

4238 S. California Avė.
Tel. Lafayette 1670

__ __________________ i., \ ;___ .----------- ------- -------

REIKALINGAS barberis 
karais ir subatomįs po piet.

K. RAŽAS,
4438 So. Fairfield Avė.

Lafayette 6907

va-

Reikia - .
• VAIKINŲ

Nuo 16 iki 20 metų am
žiaus lengvam dirbtuvės dar

bui huteų operąvimo depar- 
tamentie.

Gera pr*oga apsukriems vai
kinams.

Bernard — Hewitt & Co.
910 W. Van Buren St.

Torch vyrų reikia.
Patyrusių prie 
karpymo geležies atkarpų. 
Nuolat darbas, 
Gera alga.

PRICE LRON AND 
STEEL CO.

52 Avė. and 16 St.,

REIKALINGAS bučerffr
Patyręs savo 

darbą.
Klauskite

Telefonu Ganai 5821

REIKIA vyrų Jr vaikinų leng
vam liampų dirbtuvės darbui, 
$18 į savaitę pradžiai, gera pro
ga ateičiai. Patyrimo nereikia.

CREST CO„
501 W. 35 St

PARBAVM
EXTRA!EXTRA!

Parduodu bučernę ir grosernę ar
ba mainau ant saliuno. Ruimai gy
venimui. Išdirbta vieta; turi būt 
parduota, greitai. Priežastis svarbi.

4842 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 0551

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj. Storų aplinkui nėra, 
renda pigi, gyvenimui ruimai, 
2 blękai nuo Jackson parko, 1413 
E. 58 St. Tel. Fairfax 2619.

PARDAVIMUI bučemė; šalę arba
tinės. Gera vietą lietuviui bųčeripi. 
pigiai jei kas pirks šią savaitę.

111 and Troy Sts, Mt. Greenwood, 
111, 3 blokai nuo Halsted karų furi
jos.

M. MURPHY;

PARDAVIMUI . groesrnė, 
smulkių dalykų ir mokykloms 
reikmenų krautuvė, skersa 
kelio mokyklą. Pigia kaina.

4619 So. Hermitage Avė.

BARGENAS! Pardavipiui 
grosernė ir bučerne sU ledo 
mašina. Turi būt parduota šią 
savaitę bte išėmimo. Kaina 
$2.800. Jei reikia — išmokėji
mais. Prie transferinio kam
po. 604 West 31st St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, ciga- 

retų krautuvė, taipgi ir automobilių 
naujas, vartotas tik 6 nedėlias, viskas 
parsiduoda už pusę kainos. Atsiliep
kite tuoj nes turiu gerit parduoti.

4932 W 14th St., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne- Senas ir išdirbtas biz
nis. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo 'labai svarbi, ran
dasi 4753 S. Honore St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas iper 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui. Atsišau
kite: 3300 Wallace St., Chicago, 
Illinois.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Visos elektros mašinos; viskas 
gerai sutaisyta; išdirbta per 14 me
lų. Jeigu nemokate to amato, galiu 
išmokinti. Parduosiu už pusę kaino 
kiek man kainuoja, nes aš einu į kitą 
biznį.

A. J. B. 807 W. 19 St.

PARDAVIMUI grosernė su 6 ruimu 
(cottage) ir garadžius dėl 2 mašinų. 
Biznis išdirbtas ir arti kito tokio biz
nio nėra, arba mainysiu ant bučernės 
ar nedidelio namo, gausit bargeną.

3342 So. Pamell Avė.
Tel. Yards 0839

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su namai ar be namo Namas naujas 
mūrinis ant kampo. Naujas atakas, 
)iznis išdirbtas, gražioje kolonijoje, 
Jrighton Parke. Turiu greit parduo

ti, nesutikimais partnerių.
Savininkas

4359 S. Campbell Avė.

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

4530 S(^. Honore St.
-- ■ 1 * ■ \

PARDAVIMUI Saliunas kam
pinis kur visados biznis gerai 
yra daromas. Nupirksit pigiai. 
?riežastis pardavimomo patirsit 
ant vietos.

3001 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų krautu
vė ir čeverykų valymo vieta. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
1830 So- Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
2515 W. 38 St.

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kaįną. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
se pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME
BARGENAS

3 aukštų mūrinis namas su aukštu 
stogu ir beismantas, 7 fl. po 4 kamb. 
gasas, elektra, maudynės, pečiais šil
domas. Rendos $178 ant mėnesio, na
mas vertas $18,000, parduosim už 
$18500, su mažu inmokejimu. M. Ab- 
ramavice, 2115 So. Robey St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, prie Garfield Blvd. Pigiai, 2 fla
tų mūrinis, geroje vietoje, išmokėji
mais. Labai graži cottage ir gara
džius/ pigiai už cash arba išmokėji
mais.

5551 So. Halsted St.

PARSIDUODA lotas Brighton 
Parke, Talman Avė. ir 40 PI. 
Pigiai $500.

Atsišaukite
3531 So. Halsted St.

Wisconsino valstijoj į Chicagos na 
-ną su bizniu, saliunu arba bučerne 
nes esu persenas dirbti ant farmos 
Greitai mainant, mainysiu pigiai. Yri 
120 akrų žemės, 75 akrai dirbamos 
langiau ganyklos ir miškas. Per ma 
no farmą bėga upė; farma stovi prif 
valstijos kelio, 3 mylios nuo miesto 
ten galima pai’duoti kasdien visko. A 
nainysiu su visais gyvuliais, mašjno 
mis ir javais. Agentų nenoriu. Mel 
Ižiu atsilankyti pas,

G. D. TALUC, 
2102 N. Leavitt St., 3 augštas

PUIKUS BARGENAS

Pardavimui mūrinis namas, krautu
vė, 24x110, su 6 kambarių flatu vir
iui, taipgi šalę tuščias lotas, prie 
Western Avė,, netoli Douglas bulvąj-o 
temė viena tiek verta, kaina už vis
ką $18,000, pinigais $8,000.

Savininkas
C. E. KELLY, 

842 Marengo Avė., 
Forest Park, III.

PIRMOS KLESOS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS.

Po 6 kambarius kiekvienas flatas 
nečiais šildomas. Randasi geriausio 
vietoj South Englevvood, netoli eleva 
^orių transportacijos, Normai park' 
ir bulvaro. Rendos, atneša į metu 
'1,900. Kaina greitam pardavimu 
”16,000, pinigais $6,000, kitus paga 
mtartį.

\ J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

ALIEJAUS STOTIS PARDAVIMUI 
Puiki proga, vikriam biznio žmogu: 
AJėjaus stotis jau daranti biznį, pri' 
Dixie kelio, kur 1000 karų pravažiuoj 
i valandą. Žemės yra 200x250 pech 

lysu dėl 20 metų. Turi būt par 
luotą šia savaitę.

SCHETTER & BENLINE 
3706 So. Ashland Avė., Chicago, III 

» Prospect; 8466.

SUTAUPYK $3,000, VEIK 
TUOJAUS

Frame namas 2 augštų, 3 flata 
ir garadžius su groserne ir bu 
černe. Su visais įrengimais, ma 
šinomis ir tavorais, netoli W. 47 
St- Atiduosiu už $3,000 pigiai 
negu tikra kaina. Turi būt par 
duota šią savaitę. Kaina $3,750 
PARAMOUNT REALTY CO.

2900 W. 38 St., 
Tel. Lafayette 1376 t

PARDAVIMUI medinis na 
mas cimentuotas skiepas* ketu 
rių gyvenimų po 4 kambarius 
maudynės elektrikos šviest 
ir visas - įtaisymas. Narna-, 
randasi 5323 Emerald Avenuc 
Atsišaukite pas savininką. C 
B. 5013 So.’ Wc11b St. 2-os lu 
bos.

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai 
smarkiai augančioj biznio vietoję an 
67 St. ir Roekwell.’ Taippat pareiduo 
da 4 lotai krūvoj ant Westem Avė 
Gera vieta dėl anikokio biznio. Gau 
šit bargena. Greitai turi būti par
duota.

6550 So. Artesian Avė.
Tel. Republic 0545 uo 6 v. v.

DIDELIS BARGENAS
Farma 160 akerių farma South Mi 

chigan valstijoje prie leikos ir upė 
namas 7 rūmų su cimentiniu beiie 
mentu. Bamė patelpa 70 stukių gal
vijų ir pašarui, šįmet dobilų 40 tonų 
didelė saila dėl komų, didelė Rietis 
cimento vištininkas, garadžius dėl ma
šinos.

Randasi 20 raguotų galvijų 2 ark 
iai, 6 kaukazkos avys, 5 kurlanskos 
kiaulės, vištos, žąsis, karveliai, viso' 
mašinos, traktoris, moras, drilus dis- 
cės, vežimai, automobilius, gasolin- 
indžinas, saporeiteris ir visos tulšis 
tokios tik yra reikalingos dėl farmos 
Užsėta 35 akeriai dobilų, 15 akeriv> 
rugių, 10 akerių kviečių. Geriausi? 
žemė prie molio, kur viskas auga, far 
ma prie didelio kelio, kampinė ant 
erašto ežero, galima visokių paukščiv 
auginti; ir visokių žuvių randas ir vi 
šokių laukinių paukščių. Nėra geres
nės farmos ant pasaulio. Farma ver 
ta $20,000, iš priežasties nesutikimo 
Partnerių parduosiu šitą savaitę u? 
f 58000 arba mainysiu ant namo, nėrr 
skirtumo kur bus. Atsišaukite pas

ABRAMAVICIUS,
2030 W. 21 PI.,. Chicago, III

3 FLATŲ mūrinis namas, ne
toli 71 ir Halsted St., 2-5 ir 1-6 
cambarių flatai. Aržuolo tri
niai ir grindįs. Lotas 33x125. 
namas gerame padėjime, renda 
$130 j mėnesį. Kaina $13,300, 
pinigais $4,000. Sheehan Witous 
and Co., 1654 W. 63rd‘Sereet, 
Tel. Prospect 1910.

EXTRA BARGENAS
Nauja 5 kambarių murinę cottaRe 

r 1 extra lotas, Brighton Parko apie 
inkėj. Parsiduoda arba išsimaino 
ant mažos grosemės arba automobilio 
Savininkas turi parduoti arba išmai
nyti į 8 dienas. Kaina tiktai $6,800 

)

Atsiliepkite į
PEOPLES REAL ESTATE CO.

4888 Archer Avė. >

PARDAVIMUI namas 2 augštų, 6-6 
kambarių ir garadžius Gagas, elek
tra. Rendos j mėnesį daugiau l ai p 
$50. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
į automėbtlių arba lotą, — $2,000 pi
nigais gali pirkti šį namą. Veikite 
greitai, nes yra tikras bargenas. A. 
M., 1913 So. Morgan St.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

otus, farmas ir visokios rųšies biz- 
dus. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

Pardavimui 4 flatų mūrinis 
tarnas, netoli 63 ir Wood Sts. 
J-»-5 ir 2—4 kambarių flatai. 
Presuotų plytų frontas ir por- 
•ius, kieto medžio grindįs. Na
mas gerame padėjime., 
$16,500. Reikia pinigais

Sheehan Witous and 
1654 W. 63 St. 
Prospect 1910

Kaina
$7,000

FARMOS. EXTRA BARGENAS
Turi būt parduota į 10 dienų, 80 

ikrų, 10 akrų didelio miško, 20 akrų 
ganyklos, 40 akrų dirbamos žemės, 
ėmė prie molio. Stuba 3 kambarių, 
iaža barnė, 5 karvės, 1 arklys, 2 

daulės, 40 vištų, 9 kalakutai, 3 my- 
ios į miestą. Kaina $2,700, įmokėti 
>500.

40 akrų, 12 akrų sodo, 3 akrai mifi- 
o, 2 mylios į miestą, 3 karvės, 2 ark- 
iai 10 kiaulių, 40 vištų, javai, pada- 
argai. Stuba 6 kambarių, geros 
arnės, gera žemė ir padargai, viskas 
ž $3,600. įmokėti $1,200. Kelios 
armos ant mainymo i namus.

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

NEGIRDĖTAS PARGENĄS!

PARDAVIMUI bizniavas medinis 
amas; yra Storas su 5 kambariais už- 
akalyje ir yra 4 kambarių namukas 
žpakalyje; visur.su elektra; gera vie- 
a bile kokiam bizniui; kaina greitam 
ardavimui $3,500.
PARDAVIMUI puikus 2 pagyveni- 

vų medinis namas; 2 flatai po 4 k am
arilis su gasu, elektra, maudynėms, 
eismentaS ir 2 šantės užpakalyje; 
aina greitam pardavimui $5,000.
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

tas flatai po 6 ir 7 kambarius; ge- 
as, elektra, maudynės, skiepas ir 
viem automobiliams garadžius; ren- 

’os neša $99 į mėnesį; kaina $10,500.
Viršminėti namai randasi Brighton 

’arke lietuvių apgyventose vietose. 
Torčdami pamatyti atsilankykite die- 
>a ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ 
034 Archer Av. (prie California Av.)

KAS TURITE LOTĄ?
Aš turiu gerą mažai vartotą 6 ci- 

inderių automobilių ir noriu mainyti 
int loto Brighton Parke ar kitur.

Atsišaukite pas
JOSEPHYUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė., 
Chicago, III.

TIKRAI MODERNIŠKAS 2
' FLATŲ MŪRINIS

Netoli 63 ir Ashland Avė., 5 
r 6 kambarių.' Viskas kieto me
džio užbaigta. 2 apšildymui 
taisymai, 2 karų garadžius. Lo
tas 30x125. Kaina $12,300. Pl
ūgais $4,300.
SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 63rd St
Telephone Plrospect 1910

BRIGHTON PARK BARGENAS
3 flatų naujas mūrinis namas po 6 

kambarius. Electrika ir maudynės. 
?andasi gražioj vietoj, Brighton Par
ke, 38 PI. ir Sacramento Avė. Ver
nas $14,000. Parsiduoda už $11,800. 
mažais įmokėjimais.

Atsišaukite
C. P. SUROMSKIS,
3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 pagyvenimų po 4 kambarius. Elek- 

rika, augštas beisementas. Rendos 
leša $40 į menesį, kaina $3800. Mai- 
ysiu ant bučemės, grosemės arba 
oto.

C. P. SUROMSKIS, 
3846 S. Halsted St. 

Phone Boulevard 9641

MRTGECIAI -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 metams už paskolą $1,000, 
Mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
ėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 

■ 27 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
*

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 Weet Madison Street, 

Tel. Seeley 1648
Siuvimas, dezatnavtm-as, skrybSlitj 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kte- 
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo Ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearbom 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir aamt| varto- 
jim«o. Dienomis ir vakarais. 

Reikalaukite katalogo.

visur.su

