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Francija didina 
reikalavimus

“Aš prižadu varde gyvosios 
respublikos, kad aš nieko ne 
valgysiu ir negersiu, išėmu: 
vandenį, iki4aš nebusiu be jo
kių sąlygų paliuosuotas”.

(Dublino žinia sako, kad 
jau badauja virš 400 kalinių).

Berlins vėl ramu
Komunistais “triksala” buvo 

sukurstę riaušes.

Miesto taryba remia 
mayorų Dover

Belgijos kontribucijos plo
nas jau paduotas

Nauja liga Francijoj

Neina į derybas su 
Vokietija

Stinnes vėl tarsis su 
franeuzais

Jis jau atvyko į Ruhr kraštą, 
bet savo veik’mą slepia.

Masiniai komunistų areš 
tai Lenkijoje

Airijos kaliniai paskelbė 
bado streiką

Poincare dabar stato dar 
didesnius reikalavimus

Įkibą r nepripažįsta užsibaigi, 
mo pasyviu priešinimos iki 
Vokietija nepradės mokėti 
kontribucijos. Atsisako nuo 
derybų.

PARYŽIUS, spalių 17. — 
Premieras Poincare savo kon
ferencijoje su Vokietijos ats
tovu von Hoesch pranešė Vo
kietijai, kad jis neskaito pasyvį 

iIyl- <li s.ti'ilc te už- 
Vokietija nepra-

: kontribucijos piv-

Pietaudamas Poincare pada
vė šį pareiškimą:

“Prancūzai ir belgai užėmė 
ir dirbo Ruhr pasyklose per 
devynius menesius ne tam, 
kad sulaukus iš Vokietijos at
stovo tokį pareiškimą. Kuo da> 
giau Vokietija vengs mokėji
mai kontribucijos, tuo labiau 
talkininkai bus priversti laiky
tis užstatų ir naudoti tą kra
štą.”

Dl’SSELDORF, sp. 17. — 
Hugo Stinnes vėl atvyko į 
Ruhr kraštą. ^Sprendžiama, 

[kad jis ves tolimesnes derybas 
su franeuzais. Betgi kaip kad 
buvo laike pereito jo apsilan
kymo okupuotame krašte, 
kiekvienas joj žingsnis yra sle
piamas. Francuzų štabas gi 
sakosi, kad net ir nežinąs apie 
jo atvykimą ir priduria, kad 
jis negalėjo šiandie turėti pa
sitarimo su gen. Degoutte, ka
dangi pastarasis yra išvažia
vęs į Mayencet

ISka.iitoma betgi,
nes veikiausia tariasi su 
sėbrais, prirengiant 
mus, kurie bus paduoti gen. 
Degoutte, kada tasis sugrįš.

.BERLINAS, sp. 17. — Mies
to valdžiai paskelbus, kad ji 
rūpinsis gelbėti bedarbius, be
darbių maisto riaušės apsisto
jo. šiandie nebuvo jokių sumi
šimų tuose distrik tuose, kuT 
buvo riaušių pirmiau.

Tarp valdžios paskelbtų 
priemonių gelbėjimo bedar
biams yra įkūrimas 14 virtu
vių, kur bus dalinamas bedar
biams maistas; taipjau 
duodama jiems anglių ir 
džių.

Barlino policija sako, 
komunistei 
tais pačiais
jie sėkmingai naudodavo Pet
rograde ir Maskvoj. Bedar
biams apgulus miesto salę, at
ėjo vyrai su neštuvais, o pa
skui juos atsekė moterys slau
gių rūbuose. Jie paguldė ant 
neštuvų visai sveiką vyrą, ap
dengė jį drobule ir paskui pra
dėjo vaigščioti po minią tvir
tindami, kad ant neštuvų guli 
policijos brutaliai . sumuštas 
žmogus. Tai paveikė į minią ir 
neužilgo prasidėjo riaušės.

bus
me-

kad 
sukurstė riaušes 

“triksais”, kuriuos

Lenkija gaudo komunistus
sibai ■ 'siu iki 
dės 
k

v*

ti-
va-
pa-

kad S tam
savo 

pasiuly-

CHICAGO. — Tie, kurie 
kejosi, kad ^miesto taryba 
karykšČiame susirinkime 
smerks mayorą Dever ir suval- 
dys jį, kad jis nedrįstų daugiau 
uždarinėti saliunus ir tuo leis 
atsidaryti. dar teibeturintiems, 
laisnius, bet savanoriai užsida
riusiems galiūnams, labai skau
džiai apsivylė. Miesto taryba 
netik mayoro nepasiperkė, bet 
visi aldernianai dar jį pagyrė 
už jo atkaklią kovą su mun
šainą pardavinėjančiais saliu- 
nais.

Miesto taryba be to užgyrė 
planą nusavinti gatvekarius. 
Tuo tikslu pirmiausia miesto 
taryba vienbalsiai atšaukė seną
jį tarimą, kad kompanijos gat- 
vekrių operavimo teisės užsi
baigė ir nutarė panaikinti už
vestąją delei to bylą teismuose. 
Vieton to, bus pareikalauta iš 
kompanijos pagerinti aptarna
vimą ir pravesti daugelį naujų 
linijų.

Kontribucijos komisija svar
stys jį ateinančią savaitę.

PARYŽIUS, sp. 17. — Bel
gijos narys kontribucijos ko

misijos šiandie padavė tai ko
misijai Belgijos kontribucijos 
pieną. Komisija susirinks atei
nančią savaitę apsvarstyti tą 
pieną smulkmeniškai.

(Belgijos kontribucijos pie
nas, paruoštas ištyrus Vokie
tijos ekonominę įir finansinę 
padėtį, nustato, kad Vokietija 
turi 
auks.

užmokėti 50,000,000,000 
markių kontribucijos, 

kaipo gvarantiją užstatant ge
ležinkelius ir įvairius monopo
lius, kaip tabako, vyno, cuk
raus, anglių, druskos ir k. Bel
gija pasiūlė, kad tas projektas 
butų Jraduotas kontribucijos 
komisijai švaistyti kaipo pa
matas konkrečiam išri šimuli 
konti’ibiKijos klausimo, 
kininkai su tuo sutiko).

PARYŽIUS, sp. 17. — Lille 
apygardoj pasirodė nauja liga, 
kurios ilgą laiką gydytojai ne
galėjo nuspėti. Po ilgo tyrinė
jimo , Pasteuro institutas nu
sprendė, kad tai yra dizenteri
jos amoeba. Spėjama, kad ją 
atgabeno chiniečiai iš Aunam, 
kuriuos vartojama prie atbū
davo] imo |nuteriotųjų apygar
dų, nes ta liga yra žinoma tik 
šiltose šalyse. Ją pagimdo ma
žyte, bet gaivi bakterija vi
duriuose. Gydytojai tikisi, kad 
žiemai atėjus sirgimai suma
žės. Mirtingumas nuo tos li
gos siekia 25 nuoš.

Pranašauja 4 vai. darbo 
dieną

Tai-

Rado daug munšaino

Lvd kelintą kar- 
»• . >ą ir didina 

.’oketijos. Jis 
. pasyvį prie- 

ųžbaigtu kada

Daugelį komunistų liko areš

tuota dideliuose policijos puoli- 
irinosR ant komunistų Varšu
voje, Lvove, Poznanioje ir Kro
kuvoj. Daug ginklų ir amuni
cijos suimta. Kaltinama, kad 
komunistų vadovai kurstę su
kilimą Silezijoje.

tą : s -
reikaluviu.iH 
pirma skelbt 
šinimąsi skai
Vokietija atšauks visus pasyvio 
priešinimosi patvarkimus. Ka-

pareikalavo, kad pirmiau dar
bininkai sugrįžtų į darbą. Ka
da ir darbininkai sugrįžo į dar
bą, tai dabar reikalauja, kad 
Vokietija atnaujintų kontribu
cijos mokėjimą pirm negu Po
incare pripažins pasyvį prieši
nimąsi užsibaigusiu.

Poincare atsisakė ir 
derybų su Vokietija, 
pasyvis priešinimąsis

13,000 kalinių badaus 
Airijos kalėjimuose

Skelbia bado streiką ir badaus 
iki bus paHuosuoti.

BELFAST, sp.

nes 
dai

nuo 
mat 
ne

vieną va-Konferencija tęsėsi 
landą. Delei trumpumo konfe
rencijos ir kadangi nebuvo iš
leista jokio pranešimo, buvo 
pradėta manyti, kad Vokietija 
padarė naujus kontribucijos 
pasiulymus. Teėiaus iš užsienio 
reikalų ministerijos patiria, 
kad pats Poincare nutraukė 
pasitarimą ir pasiėmęs skrybė
lę išėjo pietauti su pusiau ofi- 
cialinio laikraščio Temps po
litiniu redaktorium. Su tuo ir 
užsibaigė konfrercncija.

17. _ Tra- 
arha žymią 
bado strei- 
respubliko-

pepgalę gali duoti 
kas, kurį pradėjo 

nai esantys Mount 
ine Dubline keletą dienų atgal, 
sako išleistas Dubline respub
likonų manifestas.

Manifestas sako, kad kalėji
muose, yra apie 13,000 respub
likonų ir priduria:

“Kada bado streikas persi
mes į kitas stovyklas ir kalėji
mus, gyventojai gali tikėtis 
likti supurtyti iš apatijos tra
gedijos ar pergalės, kokios 
nebuvo šalies istorijoje.”

Manifestas sako, kad 
Mount Joy kaliniai sudėjo 
prisaiką:

dar

visiv •šią

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
giečiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.

Pčtnyčioj, Spalio 19, 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd PI.

Kviečia KOMITETAS

Vokietija neprisižada mo 
keti už kontribucijos 

prekes

Lenkijos-Silezijos anglia 
kasiai streikuoja

Reikalauja 200 nuoš. algos 
kėlimo.

pa-

I1RUSSEJLIS. spalių 17. __
Vokietijos atstovas tloeUiger 

šiandie apsilankė pas Belgijos 
užsienio reikalų nhinisterj Jas- 
par ir < pranešė ja m, kad V okie
tijos valdžia įsakė geležinkelių 
darbininkams Ruhr krašte su
grįsti prie savo darbo. Jis pri
dūrė, kad Vokietijos ekonomi
ne padėtis yra tokia, kad daro 
surinkimą anglių mokesčių ne
galimą ir kad Vokietijos vald 
žia turės didžiausių keblumų 
su užmokėjimu* fabrikantams 
už pristatytus Belgijai kontri
bucijos anglis.

Okupantai užgriebė namus 
Essene

ESSENAS, sp. 17. — Oku
pantai rekvizavo 100 aprūpin
tų rakandais namų Essene ir 
pareikalavo /parūpinti tvartus 
dėl 3(X) arklių. Vokiečiai sako, 
kad tai rodo, jog franeuzai ir 
belgai mano čia pasilikti ne- 
aprUbeliuotą laiką.

įtaikė pastarųjų 10 dienų 
okupantai įvairiose krašto vie
tose konfiskavo 93 trilionus 
markių. Daugiausia pinigų 
konfiskuota spaustuvėj, kur 
jie buvo spausdinami. Ten 
ok upan t ąi Ipasjigjjieb/) 81 ,OOOU- 
000,000 naujai atspausdintų 
markių.

Prašo kareivių malšinti 
maurus

Philipinų sukilėliai užmušė 13 
žmonių.

MANILA. sp. 17.— Ant Min- 
danao salos prasidėjo dalies 
maurų sukilimas ir provinci
jos valdžia paprašė Jungt. Vah 
stijų kareivių pagelbos.

Žinios sako, kad maurai ties 
Buluam ežeru užpuolė mokyk
lą ir užmušė tris mokytojus ir 
10 filipiniečių konstabelių. 
Maurai ypač savo neapykantą 
kreipia Jprie konstabelių, ka
dangi jie yra filipiniečiai, o ne 
amerikiečiai. Pereitą vasarą 
buvo keli maurų sukilimai ir 
juose užmušta 58 maudus. J

KAra>WlTZ,
17.— Augštosips Silezijos ang
liakasiai . atmefe valdžios pasiū
lymą pakeiti Valgas 130 nuoš. 
ir reikalauja 200\nuoš. pakėli
mo.

Judėjimas yra po kontrole 
komunistų. Generalinis strei
kas tapo paskelbtas. Angliaka
siui apleidę šalftas ateina į 
Katto;witz, lydimi savo moterų 
ir vaikų. Jie surengė triukš
mingą demonstraciją, laike 
kurios jie apsupė valdžios raš
tines. Kada policija įsakė jiems 
išsiskirstyti ir prigrūmojo pata
liniu, tai streikieriai pastatė į 
priekį moteris ir vaikus, tuo 
neleisdami policijai panaudoti 
šautuvus ir buožes.

Kalinių bado streikas

»p.

DUBLINAS, spalių 17.
Sinn Fein taryba šiandie pas
kelbė, kad 424 respublikonai 
kaliniai Airijos valstijos kalė
jimuose paskelbė bado streiką.

Chinijos ministeris rezignavo.

PEKINAS, sp. 17. — Dr. V. 
K. Wellington Koo, Chinijos 
užsienio reikalų ministeris, pa
davė prezidentui Tsao Kun sa
vo rezignaciją.

Išmainyk

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 bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
Jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

CHICAGO. — Vakar policija 
padare kratą namuose prie 
8325 Lafayette Avė. ir rado tik
rą trijų augštų munšaino dir
btuvę. Paimta 4,000 galionų 
raugalo, 500 galionų munšaino 
ir tris 100 galionų varytuvus.

Rūsy rasta tris varytuvus 
beverdant munšainą, pirmame 
augate k>n-v<> įau'ginamas i-rni- 
galas, antrame raugalas skirs
tomas, o trečiame augate mun- 

pihrfoma.s į . lionfca*.
Namo savininkas John Bo- 

ris ir du darbininkai, Anton 
Rizera ir Vittorio Batte tapo 
areštuoti.

Elėj prie 4151 N. Tripp Avė., 
policija suėmė vežimą, kuria
me rasta už $20,000 munšaino.

Filipiniečiai reikalauja at 
šaukti gen. Wood

Legislatura patvirtino komisi
jos reikalavimą.

Dar 36 saliunus uždarė
CHICAGO. — Vakar majo

ras Diever atėmė laisnius ir 
galutinai uždarė dar 36 saliu- 
nnU,, jų tarpe kelis ir lietuvių. 
Tuo bud u jis nuo pradžios da
bartines kampanijos prieš sa
li linus jis uždare 1,369 sali li
nus. '

150 žmonių areštuota 
Varšavoje

Tai dėlei eksplozijos parako 
sandelio.

SU

VARŠAVA, sp. 17. — \ 150 
žmonių liko areštuota ir tiki
masi, kad dauginus žmonių 
dar bus areštuota sąryšy 
eksplozija vieno citadelės for
tų pereitą savaitę. Policija yra 
įsitikinusi, kad eksplozija įvy
ko delei svetimoj šaly padary
to suokalbio.
s Skaičius žuvusių eksplozijoj 
žmonių viršija 50, daugiausia 
vaikų, kurie gyveno apieinikė
se forto. Arti 1,000. žmonių 
liko sužeista.

PINIGU KURSAS

Vakar, spalio 17 dieną, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..... .
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ......... .
Lietuvos 100 Litų...........
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų ____
Švedijos 100 kronų .......
Šveicarijos 100 farnkų .

... $4.57 

... $1.45 
... $5.19 
. $17.60 
... $2.72 
... $6.02 
.... $4.56

$1MO 
..... 15c 
. $16.55 
. $89.25 
. $2648 

4 $17.96

MANILA, sp. 17. — Filipinų 
legislatura šiandie po triukš- 
mingiaušio posėdžio jos istori
joje, priėmė rezoliuciją, kurią- 
bes komisijos pereitą liepos 
mėli, reikalavimas is Jungt 
Valstijos atšaukti Filipinų įęo 

rreral gubernatorių igdn. I^eo- 
nard Wood. Senato preziden
tui ir atstovų buto pirminin
kui įsakyta pasiųsti rezoliuti- 
jos kopijas Jungt. Valstijų pre
zidentui ir kongresui.

Dabar legislatura imsis svar- 
styti karo sekretoriaus Weeks 
pranešimas, kuriame užgina

ma gen. Wood veikimas.

NEW YORK, spalių 17. 
laiko atgal vienas žymiausių 
elektros # inžinierių Charles P. 
ĮS’tėinmietz tereiškė nuomonę, 
kad elektra padarys tai, jog 
žmonėms bereiks dirbti tik 4 
valandas į dieną. Steinmetz yra 
socialistas ir jis tik džiaugiasi, 
kad darbininkų būvis pagerės.

Kitas išradėjas elektros sri
ty, Thonias A. Edison, patvirti
na Steinmetzo nuomonę ir irgi 
pripažįsta, kad išradimai elek
tros srity su laiku padarys tai, 
jog galės užtekti 4 vai. darbo 
dienos.; Bet Edisonas yra kapi
talistai ir jis prisibijo, kad to
kios
dVs tinginiavimų.

irtnpos valandos pagim-

Rusija bolševikai bijosi naujo 
puoJimO.

PETROGRADAS, sp. 17. — 
Komunistų internacionalo pir
mininkas ^inovjevas ‘kalbėda
mas darbininkų susirinkime 
pareiškė, kad jei reakcionie
riai sutriuškins Vokietijos re
voliuciją, tai su laiku ir Rusi
ja liktų užpulta. 'Todėl jis kvie
tė tverti visąpasaulinę valstie
čių ir darbininkų uniją.

6 angliakasiai uždaryti
BINGHAM, Utah, sp. 17. — 

šeši angliakasiai liko uždaryti 
Utah-Apejc kasykloje akmenų 
nugriuvimo. Vieną lavoną jau 
išimta. Kitų gi likimo dar ne
žinoma, bet bandoma prie jų 
prisikasti.
i

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; šalčiau.

Saule teka 6:04 vai., leidžia
si 5:07 vai. Mėnuo leidžiasi 12 
valandą nakties.

iC

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria' Lietuvos bankai

Į. .

NAUJIENOS
I739’S. Halsted St 

Chicago III.
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Amerikos Lietuviu Pažangiajai Visuomenei! Kas Dedasi 
Lietuvoj

Mariampolės Realės Gimnazijų9, ku
rios atsišaukimas telpa žeminus, steigėjai 
buvo adv. A. Bulota, adv. Ciplijauskas, ap- 
tiekininkas Bartlingas, ūkininkas Masaitis 
ir miesto gyventojas Pfcnčyla. 1918 m. jie 
gavo iš vokiečių okupacines valdžios, o pa
skiau ir iš Lietuvos valdžios, leidimą ati
daryti gimnaziją. Leidimo gavimo laiku, 
1918 m. rugpiučio — gruodžio mėnesiais, 
mokytojas J. Valaitis, dabartinis gimnazi
jos direktorius, ir jo žmona ruošė gimna
zijos atidarymą: tvarkė inokinius-kandida- 
tus, rūpinosi butu (apie 2 savaiti 6 klases 
dirbo viename kambaryje!), ieškojo mo
kytojų ir t.t. Jau gruodžio mėnesyje dir
bo 9 mokytojai, kurie drauge su išgavu- 
siais leidimą augščiaus paminėtais asmeni
mis sudarė Gimnazijos Laikytojų Komi
tetą.

1920 m. dėl kivirčų, p. Bulota iŠ Ko
miteto pasitraukė; vėliaus pasitraukė ir 
kiti pašaliečiai. Komitete pasiliko tiktai 
mokytojai: Valaitis, Valaitienė, Lastas, 
Lastienė, Piidymaityte, Liudžius, Bliudžius, 
Žiugžda, Totorius. Šis Realės Gimnazijos 
mokytojų kolektyvas ir laikė gimnaziją 
ligi šiol. Dabar gimnazija, kad lengvinus 
galėtų atsilaikyti prieš klerikalų užpuldi
nėjimus, atiduota Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos globai, ir viešai gimnazi
jos laikytojas dabar yra L. M. P. Sąjunga. 
Sąjungos Centro Valdyba yra įgaliojusi 
mokytoją J. Valaitį vesti visus Realės Gim
nazijos reikalus. Todėl visais gimnazijos 
reikalais yra priima rašyti šiuo adresu: 
Jonui Valaičiui, Reale Gimnazija, Mariam- 
polė.

Visų nusimanančių žmonių nuomone, 
mokslas Realėje Mariampolės Gimnazijoje 
yra pastatytas gęriaus, negu kurioje nors 
kitoje Lietitvos vidurinėje mokykloje. Pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė yra 
kviečiama paremti ją!—Redakcija.

SKIRSNEMUNfi, Raseinių ap.

Skin&nemunęs valsčiuje yra 
apie 300 darbininkų. Prieš 
karą jie gaudavo darbo mišką 
Nemunu plukdydami. Dabar 
gi to darbo veik nėra. ’ Todėl 
darbininkams tenka sėdėti be 
darbo. Retkarčiais jie gauna 
darbo pas stambiuosius ūkinin
kus, bot atlyginmas toks men
kas (1—2 litai už 16—18 dar
bo valandų), kad ir pusbadžiais 
neišgyvensi. Darbininkų pa
dėtis apverktina. Ji butų gali
ma pagerinti, jei darbininkai 
butų labiau susivieniję, susikū
rę

***&**^^
Nieko negelbėjo ir pažadai tuo
jau, susirinkus Seimui, padi
dinti algas. Ne vieną sykį ap
gauti darbininkai supranta, 
kito kvepia federacijos pažadai, 
vis daugiau ir daugiau darbi
ninkų pasiliuosuoja iš kapitalo 
tarn)ų—federacijos žabangų.
—Gelžkelio darbininkas. (S-d.)

KŪDIKIAMS DIENINIS
LOPŠELIU

savo Sąjungą.

ŠIAULIAI.

Paremkit Mariampolės 
Realę Gimnaziją.

Amerikos lietuviai vra nemaža padėję sa
vo lėšomis įvairioms Lietuvos valstybinėms ir 
kulfiirinėnio įstaigoms tnrpti. Tai darydami, 
jie, be abejo, norėjo savo jėgomis prisidėti ir 
padėtį Lietuvai sustiprėti tiek politiniu, tiek 
ekonominiu, tiek kultūriniu atžvilgiais. Ta
čiau vidujinis Lietuvos gyvenimas pažangesniam 
Lietuvos piliečiui darosi vos pakenčiamas. Kri
kščionys dbmokratjili,, /davatkų badedanti, pa
ėmė į savo rankas krašto finansus, švietimą ir 
pramonę. Katalikiškojo Vailokaičių banko pi
nigais, įsigytais įvairiais spekuliacijos keliais, 
supirkinėja žemes, ant kurių statomi vienuoly
nai, konfesinės mokyklos ir kitos Lietuvai kle- 
rikalinti įstaigos. Kiek intensyviai yra varo
mas šis darbas, galima spręsti iš to, kad, pa
vyzdžiui, visuose Suvalkijos miesteliuose (Vil
kaviškyje, Naumiestyje, Kybartitose, (šakiuose, 
Prienuose, Lazdijuose ir t.t.) jau senai įkurtos 
ir kunigams jose šeimininkaujant veikia “Ži
burio” (klerikaline draugija) mokyklos gimna
zijos. O Suvalkijos centre —Mariampolėje — 
jau visa miesto dalis bažnyčios pusėje yra ku
nigų nupirkta arba įsigyta iš maldingą žmo
nių Dievo garbės reikalui. Esančiuose čia na
muose kunigai turi moterų vienuolyną, mer
gaičių ruošos mokyklą, sęminariją moterims 
kaimo mokyklų mokytojoms ruošti ir kitų 
smulkesnių įstaigų. Be to, vienu pusmečiu

namus, kuriuose jau šiemet, rodos, pradės veik
ti vyrų katalikų konfesinė gimnazija, o vėliau 
manoma čia atidaryti ir katalikiško mokslo 
universitetas Lietuvos valdytojams ir švietė
jams gaminti, šiems namams statyti daug pi
nigų yra gauta iš Amerikos lietuvių. Taip at
rodo klerikalų pastangos paimti lietuvių auklė
jimą ir švietimą į savo rankas.

pažangioji visuomenė 5 metų Lietuvos sava
rankaus gyvenimo laikotarpiu? Pridėta daug 
darbo, daug vargo, tačiau maža ką teturime. 
Priešų daug, o paramos maža. Visoje Suvalki
joje, savo laiku davusioje daugiausia pažangio
sios inteligentijos kuri ir dabar Lietuvoje dar
buojasi, toje Suvalkijoje yra vos viena aukštes
nioji mokykla—Reale Gimnazija Mariampolėj, 
įkurta ir išlaikoma pažangiosios inteligentijos 
jėgomis. Šiemet baigiasi penki metai, kaip ši 
piokykla įkurta. Kiek pastangų turėjo padėti 
jos laikytojai vien apsigynimui nuo užpuldinė
jimų, pareinančių tiesioginiai iš kunigų, iš jų 
laikraščių ir pagaliau iš jų įtakoje esančią val
džios įstaigų, aukštų ir žemų valdininkų!

Realė gimnazija kūrėsi 1918 metais, da 
pšant vokiečių okupacijai. Kada gimnazijos 
pteigejai padavė vokiečių okupacinei valdžiai 
prašymą leisti atidaryti gimnaziją,- Mariampo- 
Jės kunigija įkalbinėjo Kreishautptmaną, kad 
geidimo šiai mokyklai atidaryti neduotų. Lei-

Steigiamą j am 
gimnazijos val- 
ir , inspektorius 
atstovais, savo

dimas betgi buvo gautas iš jau besikraustan
čių iš Lietuvos yokiečiij ir iš pirmutinės Lietu
vos vyriausybės. 1918 m. Kalėdų metu gimna
zijos kūrėjai važinėjo po kaimus, skolindami 
iš kaimiečių pinigų gimnazijai atidaryti. Per 
tris savaites išsimtomuota namai, kuriuose vo
kiečiai ’laikė rusų belaisvius ir arklius, atlikta 
tų namų remontas, paruošta reikalingiausias 
inventorius, mokslo priemonės, ir 1919 metų 
sausio 10 dieną gimnazija pradėjo mokslo dar
bą visomis savo klasėmis.

’ Per visą Realės Gimnazijos gyvavimo lai
kotarpį kunigai nesiliauja ją persekioję: visose 
Suvalkijos bažnyčiose per pamokslus įkalbinė
ja tėvus, kad neleistų savo vaikų į Realę gim
naziją, grąsindami už tai visomis dangaus ir 
pragaro bausmėmis; per išpažintį taip pat akis 
į akį bara tuos, kurie leidžia šion gimnazijon 
vaikus; kalėdodami vėl visą savo autoriteto jė
gą 'leidžia darban, kad tik sulaikyti tėvus ir vai
kus nuo Realės gimnazijos. Krikštynos, vestu
ves ir kitoiki žmonių susiejimai kunigų naudo
jami gimnazijai šmeižti. Netgi tuomet, kai tė
vai ima vaiko metrikus mokyklai, klebonai 
aiškina tėvams, kad jų vaikai, besimokydami 
Realėje gimnazijoje, ištvirksią, bedieviais, “gy
vuliais” tapsią. Klerikalų leidžiamuose laikraš-4 
čiuose tiek jau purvyno iškrėsta į Realę gim
naziją, jog net gimnazijos mokinių tėvai pa
traukė katalikiškosios “Laisvės” redaktorių 
Bičiūną teismo atsakomybėn, ir redaktorius bu
vo teismo nubaustas pinigine bauda ir kalėji
mu. Vos susirinkus Lietuvos 
Seimui, Mariampolės “Žiburio” 
dytoijai—direktorius Jokantas 
kun. Šmulkštys, išrinkti Seimo
atstovavimo darbą pradėjo paklausimu Švieti
mo Ministerijai, kodėl Realės gimnazijos mo
kymo ir auklėjimo tvarka skiriasi nuo tos tvar
kos, kuri yra buvusi caro mokyklose Lietuvo
je prieš karą. Kadangi šiandie Lietuvoje šei
mininkauja klerikalai, tai valdininkai adminis
tratoriai, klerikalams pataikaudami, visokiais 
budais kliudo Realei gimnazijai, ardo ramų mo
kyklos' darbą. Visų tos rųšieš valdininkų dar
bų pažymėtini Mariampolės viršininko Pijaus 
Misiurevičiaus žygiai, kurią atgarsis pasiekė 
net ir Amerikos laikraštiją, šitas Misiiirevi- 
čius, pasitarnaudamas klerikalams, ryžosi pa
daryti galą iReąlci gimnazijai: šių 1923 metų 
sausio 26 dieną pasiuntė į gimnaziją bombo
mis ginkluotų milicininkų, kurie iš klasės pa
mokos metu vedė mokiniui į kalėjimą, — ir 
dabar dar įtora Žinoma, kud tie nidkihiiii buvo 
kalti. Dar prieš šį žygį tasai Misiurevičius 
yra rėžęs gatvėje vienai Realės gimnazijos V 
kl. mokinei, 14 metų mergaitei, per žandą taip 
smarkiai, jog toji nuvirto į griovį ir puldama 
tiek pasižeidė, jog tėvams teko vežti ji į Kara
liaučių operacijai daryti.

Čia paminėtieji užpuldinėjimai rodyte ro
do, kiek sunkiose apystovose reikia mokyklai 
gyventi. Gimnazija tačiau, dėl didelio jos lai
kytojų ir mokytojų pasiryžimo, sugebėjo apsi
ginti, mokymą ir auklėjimą tvarkyti sidig nau
josios pedagogikos reikalavimais ir davė kraš
tui jau penkias abiturijentų laidas: 1919 metais 
gimnaziją pabaigė 10 žmonių, 1920 m. — 38 
žm., 1921 m. — 35 žm., 1922 m. — 36 žm. ii 
1923 m. —25 žmonės. Baigusieji Realę gim
naziją, be paskutiniosios laidos, vieni — apie 
80 žmonių, mokosi Vakarų Europos ir Lietuvos 
universitetuose, kiti — arba Lietuvos kariuo
menės karininkai, arba pradedamųjų ir aukš- 
tesniųijų mokyklų mokytojai, arba įvairių vals
tybės įstaigų valdininkai. '

Be aukščiau? minėtųjų sunkumų, gimnazi
ja vargsta ir dėl netinkamo mokyklai buto — 
drėgno, kiauro, šalto, žemais tamsiais kamba
riais, be jokios tvarkos išmėtytais. Namai nuo
mojami iš žydo Bialoblookio, kuris daro visas 
pastangas, kad gimnazija išsikraustytų, ir vė
liau ar ankščiau iš Bialoblookio namų gimna
zija turėsi išeiti.

Ligi šią metų gimnaziją laikė savo lėšomis 
jos mokytojų kolektyvas, kuris geresniam ap
sigynimui nuo klerikalų užsipuldinėjimų pave
dė gimnaziją globoti Lietuvos mokytojų pro
fesinei sąjungai. Bet ir padidėjusiomis mora
lės paramos jėgomis negalima bus prašalinti 
buto nustoijimo pavojaus. Jei gimnazija bus 
išvaryta Jš namų, ji turės žūti. Todėl yra bū
tinas ir neatidėtinas reikalas tutrėti gimnazijai 
savi namai.

Realės Mariampolės gimnazijos laikyto
jai ir jos mokytojai šiuo kreipiasi į Amerikos 
pažangiuosius žmones prašydami padėti lėšo
mis gimnazijai namus pastatyti. Jie prašo vi
sus aukoti gimnazijos namams statyti kiek kas 
gali, rinkti aukas, puošti tam reikalui vakarus, 
koncertus ir t.t.; kiekvienas šiam reikalui pa
aukotas doleris, kiekvienas sutrinktas centas tai 
bus tas pagrindas, ant kurio augs ir plėtosis 
Lietuvos pažangioji kultūra. Lietuvos pažan
gioji visuomenė mokės tinkamai įvertinti au
kotojų pasiryžimą ir jų, kaipo pažangos ir mo
kslo rėmėjų, vardus nuolat minos. Ypatingai 
minės juos Reales gimnazijos mokytojai ir lai
kytojai, mokiniai ir jų tėvai.—

Rejflės Mariaimpolčs Gimnazijos laikytojai.

Rūsčios'^dienos atėjo zakris
tijonams iš darbo (federacijos. 
Fedarcininkai, pažadėję padi
dinti 'valstybinių įstaigų darbi
ninkams ir tarnautojams al
gas, apgavo juos. Eiliniai fede
racijos nariai nebenori ir gir
dėti tauzijimų ir melų buržua
zijos agentų, federacijos “va
dų”.

Labai riestai prisiėjo boga- 
inazninkams gelžkcliečių susi
rinkame -š|iauliuose|- ISužinojo 
eiliniai federacininkai, kad dar
bo federacijos sulai Seime ėjo 
prieš pakėlimą algų darbinin
kams ir šaukė federacininkų 
susirinkimą. Persigandęs fe
deracijos štabas siuntė susi
rink iamfl net tris bogomaz- 
ninkus: Ambrazaitį, Kosarskj 
ir Jočį. Perpykę darbininkai 
norėjo \5iupli už (kaliw)piiaus 
Kosarskį, tik pastarasis pabė
go iš susirinkimo ir daugiau 
nebepasirodė. Likusioji Ani!- 
brozaitis ir Jočys nors visus 
jėzuitinius galutinus panaudo
jo, kad apdumus akis darbinin
kams, niekas, jiems netikėjo.

Pieno Lažo Draugija atidarė 
Kaune prie LaisVės Alėjos Nr. 
12 dieninį kūdikiams lopšelį. 
Čionai motinos eidamos iš na
mą darban, gali atnešti savo kū
dikius ir palikti, iki ateis 'laikas 
grįžti joms namo. Kūdikiai lop
šely gali būti nuo 7 iki 16 va
landai kasdien, išskiriant šven
tes. Naktį kūdikiai nelaikomi. 
Nuo galinčių mokėti motiną 
imama 30 centų dienos užmokes- 
nio. Kądikis Lopšely gauna — 
priežiūrą, maistą ir gydytojo pa
tarnavimą. Lopšelin priimami 
kūdikiai nuo 6 savaičių iki 12 
mėnesių an<iaus. Jtopšelį prižiū
ri gailestingoji sesuo.

JAU TURIME LIETUVIŠ
KŲ sūkių orkestrai

FOLO (DALĮ) NO. L
Talpinanti 31 populerių lietuviškų 

šokių šiems instrumentams; 1-mai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio- 
lenčelei, Fleitai, lįlarnetui A, 1-mam 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti
priausiam balsui), Bugnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c, Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIOJE KNY
GOJE TIĘKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikrai įsigyk setų šitų gaidų, o bu
site pilnai užganėdinti.

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

Reputacija Užpelnyta

Pat. Biure.

*
*

KeEvIrladiehis, Sp. 18, 1923

NOREBAJŽII 
PIRKTI, FARklL. 71 AR M Al- > 
NYTI VISADA wž’MPFITeS 
PZ JPS. TAS JUMS BUS B

ANT NAUDOS. f

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

reuinatiškų skausmų, ar užpuęla neu- * 
taigi ja, strOndieglis, skandalui sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas . 
palengvinimas patiriama tvirtai patrl- 
nant su

Įreg. S. V.

«

4 

4

Ir iuojans pajaučiaina maloniai de- * 
ginanti Šiluma Išsiskleidžiant po akau- . 
dumti vietą, kuri suteikia malonų ana- * 
gumą! Visiškai nėra reikalo kankintis 
turint po ranka tokių tikrų pagalbų. •

Pain - Expelleris tikrai pagelbės ir •< 
Jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito; # 
iniem tūkstančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką * 
parankioje vietoje. * •

35c. ir 70c. už bonką. aptiekosc.
F. AD. RiCHTER & CO.

104-114 So. 4lh St., Brooklyn, N. Y. w

Mrs. A MICHKIEVICZ-VIDIKlEHt
AKUŠERE A

8HH So. Halsted St., kampas II 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laik 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$15 ar daugiau visų akiniij specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus U»rite galvos skau
dėjimą ar nuvargusiai akis, ateikite j seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėki. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regiat- 
ruotas Optikas. Mgr. >

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Reliance Building

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki C vai. vakare, 

iškaitant subatas.

*0

S. L. FABIONRS CO,

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

PADAROM PIRKIMO U* PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiant [jįnigus ir 
Parduodam Laivatorifcs.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057 < *5

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Nansjų Tel. t Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
, •• Advokatas
j
Vak, 3223 S. Halsted St., CMcago.

Tel. Yards 4681

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

; e kenčiantiems 
Dykai išbandymas , metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir rpes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jų3 senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba aukšta/temperatūra, jus priva
lote reikalauti 
todo. Nedaro 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo , 
gatos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Meu specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
vienam musų iškaščiais, kad 
das yra paskirtas prašalinti 
mus kvėpavimus, visus tv.03 
paroxyzmua.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad nepraleidus .bent . 
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai . šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženklelį.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA 'CO. 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

dykai išbandymui musų me- 
akirtumo kokiame klimate 

arba
dusulio arba au- 
metodas

pasiųsti
1 ,.kur
durnų*

parodyti
musų 

visus

užsiėmi-

Tik atsiųskite 
jums

Jei turi rupturą pamėgink

Dek jį ant kiekvienos rupturos, senos, 
ar šviežios, dideles ar mažos ir pradė
si sveikti; tas įtikino taukstančius.

Borden’s
Selęcted
šiandien

Per tris generacijas uz ge

rą patarnavimą kuris yra

paremtas kiekvienu buteliu

Borden’s “Selected” Pieno.

Uzsisakykit

BORDENS
EnnFtoduasCo. of~ Illinois

Franklin 5/!O

RALTIJO8AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, NevSork.NYU

SelLIETUV\
PER T-LAMliURGĄ,PIU/^?\/ ARBA. L1EPOJU.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia I-enkų juostą (kandorių) 
SA TREČIA KLESA PADALIN-

l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
G-šių ir 8-iiių LOVŲ

SS. L1TUANIA .................................. Nov. 7
S'.S. POLONIA ........................ November 14

TREČIOS KLESOS KAINOS' Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės nrie savo agentų

pagel-
tierns 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

ncgali- 
nemalonius

labai svarbu, 
vieną dieną. Rašyki-

Bti- 
ant 
jie

kad skylė natu- 
diržas ar 

Neuž- 
Net

nešioti 
ga
nte- 
kų-

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

L : * '•<* * ,
Kiekvienas turį* rup turą, vyras, moteris 

nr vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 76 C Main St. Adams, N. Y. ne
mokamam išmėginimui jo stebuklingo 
muiluojančio tepalo. 'Tik uždėk jį 
rupturos ir rSumens pradės susitraukti; 
pradeda susitraukti taip,
raliai užsidaro ir suveržimas, 
aptaisyrnas sutampa nereikalingas, 
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo, 
jei ruptura nekvaršina, tai kam
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
ngrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
ko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo ? Daugybė vyrų / ir moterų kas
dien užsitraukia tokį pavojų, nes jų rup
turos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojuus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas (įniktos ir jis išgydė to
kias rupturas, j kurias galėjai du kumš-' 
čiu įdėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitą kuponą žemiau.

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

Galite prisiųsti man dykai pavyzdinį 
gydymą jūsų stiinuluojančio tepalu Rup
imai.

Vardas ..... ....... .........................................

Adresas .....L..;,...................... ................

Vąhtiju .......... :............................. .......

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

1811 Recter Building
West Monroe Street, Chicajo. 

Phone Central 2560 
Rez. 3208 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
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J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advoicatat.

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

Telephone Randoiph 5584 
Vakarais; 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

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

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro gulimu sutaupyti jums du®

$5 iki $25
arba overkauto. Mes

$18.50
$8.50

ant jūsų siuto
turinio visokio nvaterijolo kokio jų j 
lik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliui, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai
ir augščiau
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau

S. G0RD0N, 
739 W. 14th St.

pirmos durys į rytus nuo Halsted Si. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakyre. 

Nedčlioj nuo 8 iki 5 vakaro.

į IMPERFECT IN ORIGINAL
h*r '. *" TT“ j mr lfWi .A' • <
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Ketvirtadienis, Sp. 18, 1923 NAUJIENOS,

L S. S. ŽINIOS
* Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Eilinis No. 28Spalio 18, 1923

Kad padarius šį Skyrių gyvų, interesingų; 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 susirinkimų, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. Žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

LJ8.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

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

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

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

Chicago, IU.
NARIAI:

A. Grebelia, 10225 Pavry Ava.
J. Degutu*, 1521 N. Irving Ava.
J. Vilią, 2588 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LSS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilią, 2588 Charles- 
ton St., Chicago, IU. •

Sekretorius M. K- Kasparaitis, 3827
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017,
Chicago, 1U.

Kaaieriue A. Konroža, 20 E. 28rd St., 
Chicago, III.

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

Pastabos kurios ves ^pradėtąją vagų to
liau.

Žiūrint iš šalies ir sekant 
draugų chicagiečių darbuotę 
LSS. atgaivinimo srity, paste- 
biama, kad nestovima vietoje.

Per skaitę šias pastabas nepa
sakykite ‘*wdH”, bet apsvarstę 
šituos klausimus, aš esu įsiti
kinęs, pasakysite iš karto dar

• V I * * e

LSS. Žiniose jau kur kas griez- j trumpesnį pritarimo žodelį, 
tesniu tonu kalbama ir klau-‘ Gerbiąs Amerikos draugus ir 

linkįs sekinių K. Bielinis.
30—IX—23 m.

Kaunas.

siama, “kas yra su musų drau
gais?“ (žiūrėk 21 Nr.). Tono 
pasikeitimas reiškia, kad ran- 

• dari pas draugus noro pereiti 
nuo žodžio prie veikimo. Arba, 
žiūrime, šaukiama VIII Rajo
no konferencija, LSS.4-ji kuo
pa jau ginčijasi delei L. S. Są
jungos. rezidencijos, raginama 
visų kuopų sekretoriai pranešti 
apie veikimų vietose ir tt. Visa 
tai reiškia, kad kokie tai nauji 
prasidėjo dvelkimai musų drau
guose. Bet ar viso užtenka, kad' 
visai įsitikinti į brėkštantį mu-i 
sų sąjungos naująjį darbo rytą?( 
Trumpai pasakius, turėkime i 
drąsos prisipažinti, kad I.SS. 
atstatymas dar daug iš musų j 
pareikalaus ir darbo ir vargo 
ir pcui ii v ©artimo ir visokių kito
kią aukų. I

Įjos nariai buvo bepradedą nu
siminti. Ateitis buvo neaiški. 
Pagaliau tapo sušaukta konfe
rencija ir nutarta pradėti va
ryti kuoplačiausią agitaciją 
dėl partijos atsteigimo ir su
stiprinimo. Pasisekimas buvo 
didelis ir vaisiai to darbo da
bar visiems matomi. Kai pra
dėjo senieji partijos nariai 
energingai veikti, atsirado no
ro ir jaunesniems prisidėti prie 
to darbo. Ir dabar Anglijoj 
Nepriklausomoji Darbo Par
tija yra stipriausia už visas 
kitas partijas.

Ko yra atsiekusi Nepriklau
somoji Darbo Partija Angli
joj, to gali atsiekti ir Socialis
tų Partija. Tragingas perio
das nuo 1917 metų aiškiai pa
rodo mums nusistatymą dėl 
karų. Ir mes galime tuo pasi
didžiuoti. Musų rekordas yra 
grynas. Mes su pasidžiavimu 
galūne jį skelbti ir kitiems

Mes turime didelį moralį 
įrankį, kuriuo remdamies ga
lime atsteigti savo partiją. Jis 
teikia musų seniems ir jau
niems partijos draugams entu
ziazmo ir noro tolimesniam 
darbui dirbti. Kiekvienas mu
sų partijos narys privalo prisi
dėti prie atsteigiamojo darbo, 
kurį dabar veda Nacionalinis 
°artijos Komitetas.

Kitais metais bus didelė po- 
’ i tinę 
buvęs 
narys 
’tgal

T>artijon, kuri visuomet buvo 
r bus ištikima ir savo tprin- 
ipams, ir darbininkų klasei!

kova. Kiekvienas musų 
senas ir geras partijos 

privalėtų tuojau grįžti 
partijon, ton Socialistų

Atsieisiant Socialistų 
partijų

I Vienas žymute pasireiškimas 
darbininkų organizacijose nuo 
užbaigimo karo yra tas, kad 

| visos jos, konservatyviosios ir 
į radikalės, sumažėjo skaičium’’ 
Į narių.
' Komunistai girdavosi, kad 
jie šioje šalyje turi 20,000 na
rių; dabar praneša, kati jie 
beturi tik 1,500 narių.

Kaip paduoda raportai, Ame
rikos Darbo Federacija irgi 
sumažėjo narių skaičiumi nuo 
1920 metų. Ji yra konservaty- 
vė darbininkų organizacija. 
1920 metais ji turėjo apie 
4,050,000 narių. Dabar Port- 
lando konvencijoj paaiškėjo, 
kad ji beturi tik 2,926,000 na
rių. Didelis narių suTnažėji- 
mas aiškiai matomas.

Socialistų Partija taipjau 
daug narių neteko. Valdžios ir 
“•patriotų” persekiojimai pa-, 
krikdė daug kuopų. Atsiradę 
komunistai pakrikdė dar dau
giau. Dabar atėjo klikas Parti
jų atsteigti ir ji atsteigiama. 
Drg. Debsas tam darbui pa
švenčia visas savo jėgas. Mes 
pradedam atsigriebti, kad ir 

klausimo privalo kel-j nalengva. Mes privalome

Atgaivinimui ir naujam LSS. 
suorganizavimui tenka 
netik pajėgų, bet 
ga dar žinoti kaip 
suderinus, kaip ir 
kokio darbo jas 
čius. Straipsnyje “Kas 
mušti drau&ais” 
apsčiai asmenų, 
pirmoje eilėje rašyti šį bei tų 
“Žinioms“, 1x4 jog tai tik da
lis to darbo, kurį privalome 
atlikti. Prieš mus visu rimtu
mu stovi LSS. atstatymas!

turėti 
reikalin- 
pajegas 

prie 
priskai- 
yra su 

išvardyta gana

Širdingas ačiū už knygas
(Lietuvos Partijos 

.. K-to pakvitavimas).

Venslovaš; 5) J. Dilbaitis; 6 F. 
Vaitplevičius iš Alytus; 7)
J. Puodžiūnas; 8) LSS. 48 kuo
pa; 9) J. Burdziliauskas; 10)
K. Petrauskas; 11) S. IS'tonč- 
kus; 12 J. Rutkauskas; 13) V. 
Jakubynas, So. Roston; 14) V. 
Petraitis; 15) St. Vainauskas; 
16) K. Petraška, ir 17) Ona 
Mižiulienė ant aukotųjų kny
gų yra uždėjusi sekantį reikš
mingą parašą: “Gavę knygas 
Lietuvoje malonėkit atrašyt 
laišką, kokiu būdu jas gavot, 
ar esate patenkinti ir ar dau
giau norit ir kokių”.

L. S.*D. P. Centro K-tas vi
sas minėtus knygas yra su- 
skirstęs į 5 kilnojamus knygy
nus, kurie pavedami musų 
partijos ApsklrĮIČių Organizaci
joms; dalis gautųjų knygų C. 
K-to lėšomis tapo įrištos į stip
resnius viršelius, naudojimui
si knygomis pagaminta in
strukcija; žodžiu — gautosios 
knygos bus globojamos, kad 
’os ilgiau galėtų tamautį skai
dymui.

)L. S. D. P. Centro K-tas sa
vo ir visų musų partijos drau
gų vardu sudeda SlirndjgiausĮį 
ačių aukojusiems, rinkusiems 
ir siUntusiems minėtas kny
gas. Musų sąlygose tai didelis 
lobis. Įvertindami jūsų, drau
gi, pasišventimą, (laukiame 
tolimesnės jūsų paramos kny
gomis, lėšomis, pritarimu ir 
uoliu rėmimu musų darbo 
Lietuvoje. Bendromis pajėgo
mis ugdysime tubs, kuriems 
lemta sukurti naująją Lietu
vą.

Neprivalome nei mes Lietu
voje, ne jus Amerikoje pamirš 
ti dar vieno svarbaus 
būtent — gaminimo 
ninkams reikalingo 
knygų. Neužmirškime,
irieji knygų ištekliai Išsisems, 
reikia gaminti naujų. Tam 
tikslui jus Amerikoje, mes gi 
Lietuvoje organizutokime nau
jų knygų leidimą, organizuoki- 
mės apskritai į darbininkų or
ganizacijas ir suderinkime sa
vo darbą, kad jis butų našes
nis. „ *'

Dar kartą teikitės priimti 
musų draugišką ačiū už dide-

les kultūrines reikšmes dova
nas, jūsų paaukotas knygas.

Draugiškai
Lietuvos įSOrialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas:

KIPRAS BIELINIS, 
STEPONAS KAIRYS, ’ 
M. MARKAUSKAS, 
LIUDA PURĖNIENĖ, 
VLADAS POžfcLA. •

Charakteringas Gruzijos 
socialisty pasiūlymas 

bolševikams
I>ar-

linudies

kad 
ne

ta

Gtmziijo© SociafKistiines 
bininkų Partijos Centro Ko
mitetas įteikė bojševikams se
kantį pasiūlymą:

1) Tegul komisija iš Euro
pos (komunistų ir socialistų 
(partijas pamatais) peržiūri 
dabartinį. Gruzijos padėjimą ir 
nustato tikrą gruzinų 
valią.

2) Mes sutinkame, 
komisija apklausinėtų
sus gyventojus, bet tik. darbi
ninkus ir valstiečius, t. y. tas 
klases, kurios sulig sovietų 
konstitucijos turi rinkimų tei
ses.

3) Mes išanksto akyvaizdoj 
viso pasaulio iškilmingai pasj- 
žadam patraukt visą atkreiptą 
prieš jus darbuotę ir agitaciją, 
jei tik paaiškės, kad nors vie
nas trešdalis 
jūsų pusėje- 
vieną sąlygą: 
būti slaptas.

4) Ta komisija taip pat tu
ri ištirti vietoje visus prasi
žengimus, papildytus jHiSfų 
agentų ir valdininkų: sušaudy
mai nekaltųjų, kankinimai Če- 
koje, prievarta parašų ėmimas 
ir t. t.

gyvento jų stovi 
Mes statome tik 
balsavimas turi

5) Mes sutinkame su tuo.

dalyko, 
darbi- 

turinio 
kad su

kad galutinas sprendimas dėl 
šių prasižengimų butų išneš
tas vien tik atstovų komunis
tinių partijų Europos su vie< 
nintele šia sąlyga, kad komisi
ja peržiūrės medžiagą ir iš
klausys musų liudininkų.

6) Jeigu balsuojant už ju
mis bus paduota mažiau vie
no trečdalio balsų, apart to, 
jūsų smurtas bus pasmerktas 
Europos (komunjstinių partijų 
Europos atstovų, tai Maskva 
prižada atsiimti savo kariuto- 
menę iŠ Gruzijos. Po kontro
le virš paminėtų komunistų 
susirinks (so^ietų jsuvažiavi- 
mas, kuris turi išaiškinti Gru- 
zijos proletariato valią ir iš
spręst klausimą apie Gruzinų 
valst$rbės nepriklausomybę^

Mes manome, kad šios są
lygos be galo yra jums prie
lankios. Valdžia jūsų rankose. 
Spauda julsų manopollizuota. 
Tūkstančiai musų draugų pri
versti slapstytis, išsiųsti ar už
daryti į kalėjimus. Kas link 
šitų musų draugų įmes nesta
tome jokių sąlygų.

Musų pasiūlymas duoda 
jums galimybės paliuosUoti 
kraštą nuo priverstinų nereika
lingų išilaidų. Juk jeigu tik vie
nas trečdalis balsų bus paduo
ta už jus, tai jums daugiau 
nebus reikalinga j Ūsų didelė 
armija policistų, čekistų ir šni
pų, kurius jus užleidot ant 
musų, ir mes nekliudysime 
jums “jūsų ramiame darbe”, 
kurį iki šiam laikui taip pa
sekmingai stengiatės vykdyti.

Štai musų pasiūlymai. Da
bar žodis jūsų.

Gruzijos lSoctia|ldemokratų 
> Darbininkų Partijos C-to

Komitetas.
Tiflisas.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

OR. 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.

1 Dienomis:
3110 arba
Naktį Drexei 951 
Boulevard 4186

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

Telefonali

p ta tų,

Canal 
0875

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. / shland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

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. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapi^onas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Ratine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

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

Brangus aukotojai!
Bene praėjusiais 

nums teko viešu laišku per 
ūsų ląikrašius “Naujienas” ir 

‘'Keleivį” atsikreipti į Ameri
kos darbininkų visuomenę, 
^rašant jos paremti mus raš- 
'ais ir knygomis, kurių badti 
’aUtė ir tebejaučia musų par
tijos organizacijų nariai 
mums prijaučiantieji.

Mu^ų balsas nenuskambėjo 
'uščiu atgarsiu. Draugai iš L. 
S. S., jos kuopų, ir mums pri
busiantieji atsiliepė ir šian- 
lien mes jau turime diktoką 
knygų skaičių, iš kurių galima 
pasisemti dvasiai peno. Hsamc 
ravę knygų:
rš drg. K. Matuliausko, Balti- 

more kovo m. š. m. 159 tomų 
rš Chicagos per drg. Žymon- 

tą 14/1V š. m. . . 830 tomų 
rš J. D. Taunio, Kulpmont, Pa.

11/IX š. m............. 87 tomų
Viso .............. 1067 tomų.

Knygos gautos 
Matuliauską iš

VId., savo laiku 
kvituotos.

Iš Chicagos didžiuma kny- 
^ų rasta palaidų. RišuliUose gi 
^auta: 1) iš Rubsiuvių Unijos 
lietuvių 269 skyriaus 39 tom., 
2) LiDILD. 19 kuopos 14 tomų, 

3) kelioliką tomų palaidų; 
L. S. S. 4 kuopos — 27 tom. 
dalis palaidų; 4) J. Viliaus,

metais

DR- H- A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 3159 So. Union
Tel. Yards 1699

Avė.

Tek Boulevard 6587

DR. MARYA 
D()WIAT-SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Vaizduojasi man, kad Ame
rikos draugai apart rašymo L 
“žinias“ klausimo privalo kei-1 nalengva. Mes privalome su- 
ti aikštėn Sąjungos susiorgani-1 kurti partiją, kad ji stovėtų 
žavimo ir esamųjų pajėgų pa- :Uit tvirto ir gero pamato. Tu- 
skirstymo tiems darbams nu-|pime apsisaugoti 
dirbti klausimus, kurie yra su-| klaidų, 
rišti su musų Sąjungos prisi-i Mes 
kėlimu. Atsiminkite, darugai,! rian|ų 
kad dar žiemos ir pavasario I lingu 
metu ne vienoje vietoje organi 
zacijos 
kalbėtis.
nesigirdi, kad tie klausimai bu-1 nenorime daugiau 
tų draugų tarpe diskusuojami | kurie savo “aš” stato 

----------- I ittž partijos reikalus.
Dar vienas dalykas man pri-1 Mes norime 

įsimena. Bostono darugai su|kų partiją, 
apylinkių atstovais nutarė su-| larbininkams. Mes turime ap
kurti savąją LSS. Rajono or-Išsaugoti ’nuo romantikų, ku- 
ganizaciją. Tokių pat pasiryžt-1 rių gražios svajonės ir pasilie- 
mų reiškė Dėt roi t iečiai, Pitt-1 ka svajonėmis. Tokie žmonės, 
sburghas, Brooklynas ir kitos I kurie siūlo mums savo “revo- 
vk-tos. Sudarykime tose vietose I liucinę taktiką”, negali mums 
rajonų organizacijas ir šian-|nieko duoti. Mes norime turė- 
dien šnekėsime visai kitas šne-hi Socialistų • Partiją, kuri 
kas. I didžiuotųs savo darbais, — ne

-----------  I favo pasiirtojimais, bet savo 
Minėtas darbas, mano su-|tikru tarnavimu darbininkų 

pratimu, visai nėra taip sunkus, I klasei.
tik reikia, kad draugai vietose! Lai musų partijos draugai 
turėtų: 1) pasiryžimo tam dar-1 atkreipia domės į Anglijos 
bui, 2) aiškiai žinotų, kurio I bepriklausomąją Darbo Par- 
tikslo siekiama, šiuo atveju I tiją. Kiek metų atgal jos pa
tam tikros organizacijos suda-| dėtis buvo beveik . tokia jau, 
rymo, ir 3) taip suskirstyti dar- kaip dabar musų Socialistų 
bą, kad jis tektų dirbti ne vie. Į Partijos. Ten buvo didelis au
nam, bet lygiai visiems, šitaip mažėjimas narių ir aplamas Jaounskid^ Tamaųua, JPa.; 2) 
dirbant ilgainiui atsiras ir 16-1 atšalimas, nesirūpinimas savo V. Sakavičiaus; 3) Lietuvos 
šos ir jaunęs, tvirto* rankos,! partijos reikalais. Seni ptoti- Ukėsų Kliudo, Pano, III; 4) V.

nuo praeities

daugiau ta- 
semtimenta- 

arba liberalų 
-entimentalistų. Nenorime dau- 

klausimais mums teko| ^au “saldžių sielų”, kurios 
Iki šiam laikui viąai |-urugsta atsitikus perversmui; 

saumylių, 
augščiau

nenorime 
radikalų, 

liberalų,

turėti 
kad ji

darbinin- 
tarnautų

Baltitnorės, 
jau buvo pa-

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

• 7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 bo. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO. ILL.

i Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusbh Gydytojau ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

: Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
, Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
'7 -8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną, 

Res. 11.39 Independence Blvd. Chicago

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 Sb. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St..
ęHICAGO, (LL.

iž

1) K. ir J. Kazlauskų

ir
3) 
ir
2538 Charleston str. — 54 t.;
5) A. Kemėžos — 82 tom.

Be to ant nekuriu knygų 
rasta aukotojų pravardės, bū
tent:
Valparaiso; 2) M. J. Mauras;
3) T. J. šeštokas, Valpar.; 4) 
V. Gumbris; 5) A. F. Vilis;
6) S. Žukauskas; 7) LDLD. 45 
kuopa; 8) X Kanape; 9) LSS. 
22 kuopa; 10) P. Galskis; 11)
J. Drizė; 12) B. Galvydis; 13)
K. Shaikus; 14) Smolskis; 15) 
B. Radzevičius — LSS. 4 kp.;
16) J. Markus; 17) J. šmote
lis; 18) P. Latvėnas; 19) N. 
Šmotelis; 20) S. Stonkus; 21) 
A. Škupas; 22) P. Miller; 23) 
J. Budrys. Visos kitos be pažy
mėjimo pravardžių.

Iš Kulpmont, Pa., per J. D. 
Taunį gautose knygose pažy
mėti šių asmenų vardai: 1) A.

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

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

nuo 5:80 iki 7:8t vakare.

OR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted (Sicago. HL 
. ............i m......i........... uit-—w

Jei abejoji akimis, pa*ite:r><tik 
Dr. A. R. BLUMENTHA1

Optornetrut 
Tel. Boulevard <J48? 

, 4649 S Ashland Ava 
Kampaa 47-to. ant 

2-ro* lubob.

Felefonab Boulevard '1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutari}

Office Hours; 10 iki 12 pietų 
5 Iki 7 vai 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYS1C1AN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 41'93 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. J. SHERMAN
Specišlistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPN1CKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto ir 
v nuo 5 iki 8 vakaro

Nedeliomis ofisas yra 
uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirorgaa ir Akušeris

8815 Soath Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto Ug 2 P. M. ir 7—9 P^M.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAUTŪRIS
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. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St. t
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfai 5574 
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros luhoa

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedeliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
■■■■■■■■■ i  ................................ ,Z
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NAUJIENOS

Mtor P. ftrlgaitiė

Socialistų 
turtai.

1789 South Halsted Street

Subscription Katėsi 
S8.00 per year in Canada. 
87.00 per year outsids of ChioaK 
*8.0* per year In Chicsffo.

8c per copy.
•— • -- -

Entered m Second Class Mattel 
March 17th, 1914, et the Post Office 
nf Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iisldriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas! Booseveit 8500.

Užsimokėjimo kainai
Dhicagojo — paltui

Metams_____________________ 98.00
Pusei metų____ .________ , 4.00
Trims mėnesiams ..................2.00
Dviem mėnesiam ■ , 1.50
Vienam mėnesiui ' > . , - .75

Ehicagojo per neibtojusl
Viena kopija . ■ t i 8c
Savaitei ------------r. ,, 18c
Mėnesiui - ----------- , - _______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams-- ------ - L - - |7.001
Pusei motų ........... 8.50
Trims mėnesiams ....... 1.75
Dviem mėnesiam - . ____ 1.25
Vienam mėnesiui ■ .75

Lietuvon Ir kitur uisleniuoMI 
(Atpiginta)

Metams ______________  ■ - $8.00
Pusei metų ----- į— -----------------, 4.08
Trinas mėnesiams —___________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

“Draugas”! nesiliauja kal
bėjęs apie socialistų turtus. 
Jam pavyko surasti naują 
pavyzdį to, kaip socialistai 
mėgstą lobius. Kaso:

“Gryno kraujo socialis
tas Karalius (? “N.” 
Red.) Šteinmetz Tratas’ 
( ? “N.” Red.) dirba di
džiausioje kapitalistinėje 
elektros įstaigoje ‘General 
Electric Co. of the U. S.’ 
Ir kodėl jis negalėtų su ka
pitalistais biznio varyti? 
Juk į metus jis gauna 
$100,000 algos. Ar dar 
didesnio proletaro berei
kia?”
Elektrikos inžinierius 

Charles Šteinmetz yra gar
sus žmogus Amerikoje, kad 
reikia stebėtis, jogei “Drau
gas” dar tiktai dabar apie jį 
išgirdo.

Jisai yra socialistas. Ir 
jisai tarnauja, kaipo vyriau
sias inžinierius, Generalei 
Elektrikos Kompanijai, gau 
damas po $100,000 metinės

Augina 
militarizmą.

Francijoje dabar lankosi 
Čecho-Slovakijos preziden
tas Masaryk. Jo tikslas yra 
padaryti franeuzų visuome
nės opiniją palankesne Če- 
cho-Slovakijai. Ši yra narys 
vadinamosios “Mažosios 
Santarvės”, kuria šelpia pi
nigais franeuzų valdžia. 
Kaip tik dabar Paryžius 
rengiasi duoti “Mažosios 
Santarvės” valstybėms 800,- 
000,000 frankų paskolos.

Iki šiol Francija jau yra 
paskolinusi joms ir Lenkijai 
daugiaus, kaip vieną bilioną 
frankų.

Visi šitie pinigai eina gin
klavimosi reikalams. Tuo 
budu Francija ne tiktai pati 
laiko milžinišką armiją, bet 
ir augina militarizmą kitose 
šalyse. Ir kartu, šitaifT da
rydama, ji nuolatos šaukia, 
kad jai trūkstą pinigų atsta
tydinimui tų provincijų, ku
rios buvo sunaikintos karo 
metu. Jeigu ji neaikvotų 
savo pinigų karo dalykams 
namie ir svetimose šalyse, 
tai dejuoti jai nereikėtų.

Socialistai tečiaus tų fak
tų visai nemėgina slėpti, bet 
atvirkščiai — didžiuojasi 
tuo, kad jų eilėse’ yra toks 
nepaprastai gabus žmogus. 
New Yorko valstijos Sociali
stų Partija yra daug stačiu
si Steinmetz’o kandidatūrą 
į augštas valdžios vietas.

Kompanija, kuriai jisai 
dirba, yra grynai bizniška, 
ir jeigu ji moka jam net 
$100,000 per metus, tai, ma
tyt, ji labai vertina jo darbią. 
Nusimanantys žmonės sako, 
kad Šteinmetz esąs gabiau
sias pasaulyje elektrikos in
žinierius, padaręs daugiau 
išradimų, negu pats Ediso
nas (tik Steinmetz’o išradi; 
mai yra ne jo vardu užpa
tentuojami, kadangi jisai 
dirba ne sau, o kompanijai).

Bet ko nori kunigų laik
raštis iš to žmogaus? Ar ji
sai nori, kad Šteinmetz, kai
po socialistas, neimtų iš 
kompanijos tokios algos, ko
kią ji sutinka jam mokėti? 
Bet kompanija juk moka 
jam ne už jo socializmą, o už 
jo darbą!

Socialistai visai nesako^1 štai visai nepripažįsta. Jie 
kad žmogus turi reikalauti . negarbina ubagų ir nenieki- 
už savo darbą kaip galint t na turtų. Jie nori pakeisti

mažiaus, arba kad’išlavintas 
ir gabus darbininkas turi 
gauti tiek pat, kaip negabus 
ir neišlavintas darbininkas. 
Šitokį “mokslą” galima rasti 
pas komunistus Į dabarti
nius bolševikus); Ket pasku
tiniu laiku jau ir komunistai 
ėmė suprasti, kad jisai nėra 
išmintingas (Rusijoje, pa v. 
“specai”, t. y. specialistai, 
gauna keletą kartų didesnes 
algas, negu paprasti darbi
ninkai).

Soęialistai taip pat nesa
ko, kad kiekvienas socialis
tas turi būt beturtis. Su at
skiro žmogaus turtu jie at
skirai neveda kovos, — kiek 
jisai nėra daromas suktybės 
ir nusidėjimo keliu. Jie ko
voja su tam tikra visuome
nes tvarka, kurioje maža da
lis žmonių valdo didžiausius 
turtus, o didelė dauguma ne
turi nieko.

Ar butų kokia nauda be
turčių klasei, jeigu, sakysi
me, inžinierius Šteinmetz at
sisakytų nuo savo didelės al
gos ir dirbtų kompanijai už 
tiek pJit, kiek gauna papras
tas darbininkas? Jokios! 
Nauda butų tiktai kompani
jai, kuri jį samdo.

Bet didelė nauda beturčių 
klasei yra iš to, kad Stein- 
metz padeda jai kovot prieš 
kapitalistinę sistemą. Jisai 
sako darbininkams: susior
ganizuokite ir paimkite val
džią į savo rankas, ir tuomet 
aš jums tarnausiu dar dides
niu malonumu, negu šiandie 
tarnauju kapitalistinei kom
panijai! Tas jo žodis skati
na darbihinkus kovoti už sa
vo pasiliuosavimą.

“Draugas”, prikaišioda
mas Steinmetz’ui jo didelę 
algą, tur-but mano, kad pa
vyzdingiausias socialistas 
buvo šv. Rašto Lozorius. Tas 
proletaras mat po mirties 
stačiai pateko į dangų, dėlto 
kad jisai buvo ubagas. O 
lobininkai, pasak šv. Rašto, 
nieku budu negali patekti į 
dangaus karalystę — dėlto, 
kad jie lobininkai.

Bet tai ir vėl yra komu
nizmo, o ne socializmo idėja. 
To komunizmo, ~ kurį" skelbė 
Kristus, ir kurį šiandie yra 
visai paniekinę kunigai.-

Krikščioniškojo komuniz
mo tečiaus šių dienų sociali-

P. Gaidamavičius.

Laisvės Poema.
(Laisvai Lamenną sekant)

(Tęsinys >

Tik prašykim senų
Turtais dievo tarnų, 

Jų rankose valdžia ir malonė.

Jie žmoniją prispirs
Dievo vardo klausyt;

Buk esą tai dangaus čia koronė...

Visi žmones tikės
Jų Šventųjų kalbų,

Jog čia yra AukščiuUsiojo noras,

Mus gimdyta valdžia
Taps plienine daina...

Suskambės nuo jos dangus ir oras.”—

'Garsai dvasių visų, i
Suvirpėjo tamsoj, 

Net ir žvaigždės plezdenę nustojo.
v

Mintis juodu sparnu
Dar pagimdė raudų...

Dainą keršto tada jos užgrojo...

Staiga geso šviesa 
, Juodo rūmo angoj,

O septynios žmogystos keliavo...

Amžių tamsus kapai, 
Joms gyventi vieta.

Ėjo vykinti nuopelnų savo...
* t *

*
Ir pro rukus tamsius
Glūdumoj ę nakties 

Pamačiau tuščią tyrumą, šaltą.

Nieks tenai nežinos,
Kaip Laisvosios Minties, 

Kada sielą kankina nekaltą...

Viduryj jos uola. v
Dvasia ten alkana

Tyko lašo vandens paragauti... •

Iš akmens gi baisaus
Sunkės juodas vanduto;

Negalėjo jo niekas ten gauti...

Krintančių jų lašų
Trukšmas darės tylus — 

Tai vienintelis girdimas balsas.

9 Vis išreto, sunkiai ,
Vėjui dvelkiant švelniam, 

Jų upelio menkėjo jau pulsas.. .

visuomenės sistemą, o ne' pa
tekti įi dangaus karalystę. 
Dangaus Viznį jie paveda 
kunigams ir davatkoms.

Apžvalga
VIS NAUJI KOLIOJIMAI.

(Brooklyno “NeL^isve”, ra
šydama apie Lietuvos Šaulių 
atstovo, p. Žmuidzinavičiaus, 
atsišaukimą dėl Vilniaus, va
dina jį “proporščiku”. Kodėl 
ji pravardžiuoja jį, nežinia; 
jisai nėra užgavęs ją nė vienu 
žodžiu.

Tai vis nekultūringas papro
tys niekinti asmenis, vietoje 
kritikuoti tų asmenų idėjas 
darbus.

TIK DALIS TIESOS.

ir

‘“Lietuvos Ūkininkas” rašo 
apie bendrą buržuazijos ir ku
nigijos frontą prieš valstiečius. 
Skamba šiek-tiek falšyvai, lyg 
iš svtimų kantičkų pasisko
linta giesmė. Ir turinys tru
putį falšyvas.

JLpetuvosi liiaudinjtakų orga
nas nurodo, kad daugelyje EU1 
ropos šalių po didžiojo karo 
pakilo valstiečiai-ulkininkai, 
kurie pirma buvo dvarininkų 
ir buržuazijos prislėgti. Vals
tiečiai 
imti ir 
žemes.

ko:

privertė valdžias at- 
išdalinti dvarininkų 
Paskui laikraštis sa-

“Šitokio valstiečių įsigalė
jimo buržuazija, žinoma, pa
kęsti negalėjo. Ji pradėjo 
spiesti savo jėgas ir vesti 
atkaklią kovą... Nesnaudžia 
ji ir pas mUs. Bet kadangi 
pas mus buržuazija yra sil
pna, kadangi beveik 90 pro
centų .Lietuvos gyventojų 
yra valstiečiai smulkus ir 
vidutiniai ūkininkai, tai čia 
buržuazijai ateina paglbon 
amžinas stambiosios buržua
zijos užtarėjas klerikalizmas. 
Šiandieną mes matome, kad 
(Lietuvos klerikalai — kuni
gai nepaprastai subruzdo 

telkdami visomis išgalėmis 
savo pajėgas, tpa(rslkviesda
mi riet jėzuitus. Aftrodo, 
lyg kad Lietuvoje butų di
džiausias pavojus kataliky
bei, nes kunigai visur šaukia 
apie neva įsigalėjusią be
dievių kovą su bažnyčia — 
su katalikais. Kunigija su 
klerikalizmo pakalikais 
skverbiasi į Seimą, į valdžią, 
į įstaigas, žodžiu, visur kur 
tik įsiskverbti gali. Be galo 
klystų tas, kuris įmanytų, 
kad klerikalai su kunigais 
priešakyje tyrip bruzdėtų, 
k į triukšmą keltų vien 
dėl pavojaus bažnyčiai, 
tikrųjų čia dalykas visai 
tokio galo.

to-
tik

Iš
ki-

“Klerikalai su kunigais 
priešakyje mato, kad buržu
azijos, o kartu su ja ir dva
siškuos galybe smunka. Bur- 
žUazija pas mus bejėgė. Ta
čiau dvasiškija, kokia ji ten 
nebūtų, turėdama tam tik
rą tikybinį autoritetą, sten
giasi tą autoritetą panaudo
ti politiniai ekonominiems 
buržuazijos tikslams. Dva
siškija šiandien mato, kad 
valstijos jau nepasitenkina 
savo pliku, vargingu gyve
nimu', kad jis jau ieško ki
tokio gyvenimo, o tas kito- 
kis gyvenimais, siekdamas 
vieno luomo padėties page- 

t rinirno, slopina kitą luomą, 
būtent, buržuaziją, su kuria 
taip ankštai surištas kleri
kalizmas. t Todėl nenuosta
bu, kad musų kunigija, pri
sidengdama kovos su tikėji
mo. priešininkais skraiste, 
kiek galėdama skaldo vals
tiečių pajėgas, kurdama ne
va ūkininkų organizacijas, 
šelpdama tas organizacijas 
valstybės pinigais, teikda
ma joms visokiariopos para
mos. Klerikalizmas sten
giasi paimti į savo rankas 
visą valstybės apratą, kad 
per jį galėtų slopinti stip
riai augantį valstiečių susi
pratimą, sumažinti valstie
čių luomo įtaką valstybės 
tvarkymui ir atstatymui.”

Tai yra ne labai vykęs san- 
protavimai.

Netiesa, kad klerikalizmas 
esąs būtinai susijungus anks
tais ryšiais su buržuazija. Kle
rikalizmas paprastai jungiasi 
su tuo visuomenės sluogsniu, 
kuris yra toje valandoje reak
cingiausias; ir jisai visuoiriet 
linksta į tą pusę, kur yra' ga
lybė. Tenai, kur yra stiprus 
dvarininkai, klerikalizmas ei
na išvien su jais; tenai, kur 
randasi stipri konservatyvių 
ūkininkų klasė, klerikalizmas 
eina išvien su ūkininkais.

Lietuvoje klerikalai yra pa
darę sąjungą su konservatyve 
ukininkų dalim, būtent — su 
stambiausiais ūkininkais.

Žemės reformą krikščionys 
demokratai stengiasi taip pra
vesti, kad iš jos daugiausia 
pasinaudotų stambusis ūkinin
kas. Vidutiniai ir smulkieji 
ūkininkai todėl, kurių reika
lus gina Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga, yra nusistatę prieš 
klerikalus.

Ekonominiu1 atžvilgiu, kova 
tarp klerikalų ir liaudininkų 
yra atspindis kovos tarpe tur
tingesniųjų ir mažiaus turtin
gųjų ukininkų.

Bet ūkininkai, tiek stambie
ji, tiek smulkieji, vjs tik yra 
savininkai, ir kaipo tokie,-jie i 
yra artimesni buržuazijai, ne- < 
gu beturčių klasei, darbinin
kams. Kovoje su darbininkų 
reikalavimais klerikalai „ ir

vien. Jie ir dabar yra suėję 
į koaliciją ir bendrai sudarę 
valdžią.

PASAKA.

ra i-
apie 50 žmonių, 

naudingumą tu-

socialde- 
jau apie 
preziden- 
socialde-'

Jneteisin- 
skaityto-

“Vienybė” 'stambiomis 
dėmis praneša, kad Vokietijoje 
esanti įsteigta “kapitalistų 
diktatūra”.

Tai yra mėginimas išaiškin
ti tą, kas paskutinėmis dieno
mis įvyko Vokietijoje. Bet mė
ginimas nevykęs, kadangi 
“diktatoriškon” Vokietijos val
džion įeina ir trys 
mokratai, nekalbant 
tai, kad respublikos 
tas, Ebertas, irgi yra 
mokratas.

“Vienybė” tečiaus 
gai informuoja savo
jus ir apie /aktus. Ji sako, kad 
diktatūra Vokietijoje tapusi į- 
steigta tokiu įstatymu, kurio 
daugiausia reikalavę IStinnes 
ir kiti Vokietijos kapitalo 
nlagnatai. Tuo tarpu yra fak
tas, kad iStinnes su savo sėb
rais atsisakė balsuot už tą į- 
statymą. Yra taip pat faktas, 
kad Stinnes reikalavo aštuo- 
nių valandų darbo dienos pa
naikinimo; vienok “autoriza
cijos įstatymas”, įsteigiantis 
valdžios diktatūrą], laiškiai >sa- 
ko, kad valdžia neturi teisės 
keisti darbo valandas.

^Vienybė” parašė apie tą 
dalyką visai panašiai, kaip jos 
kaiminka “NeILaisvė”, Mat 
jiedvi abi nori parodyt, kad 
Vokietijoje jau ir socialistai 
pasidavė kapitalo diktatūrai. 
Turėdamos “gerą” intenciją, 
jiedvi stengiasi truputį pakeis
ti7 faktus.

Iš Lietuvos Profesiniu 
Sąjungą gyvenimo

Kaunas. — Iš dabar gyvuo
jančių Lietuvoje profesinių są
jungų tuo tarpu geriau laiko
si Valstybes Įstaigų Tarnauto
jų Sąjunga ir gyviausiai veikia 
Lietuvos Spaudos Darbininkų 
Profesinė Sąjunga, įsikūrusį 
gruodžio mėnesyj 1921 m. .

Per tą trumpą savo gyvavi
mo laiką Lietuvos Spaudos 
Darbininkų Profesinė Sąjunga 
kur kas žymiau yra parodžiusi 
savo veiklumą negu kitos pa
našios Sąjungos, kurių, tiesa 
sakant, nekiek ir tėra. Lietuvos 
Spaudos Darbininkų Profesinė 
Sąjunga 
sąjungos 
mą savo 
kultūros 
ir t.t.

Sąjungos Vajldyba (per pus
metį laiko turėjo apie 50 po
sėdžių kuriuose rišo daug svar
bių klausimuų ir likvidavo ke
letą tarp darbininkų ir darb
davių iškilusių konfliktų taip 
kad buvo patenkinti darbinin- 

liaudininkai dažniausia eina iš- kai ir darbdaviai Ji buvo su-

rengus didelę gegužinę-ršva- 
žiavimą laivu į^Kernavą savo 
sąjungos nariams ir jų šeimy
noms. įGaliau iš švietimo Mi
nisterijos gavo leidimą ir su
radusi butą ir mokytoją įstei
gė Lietuvių kalbos kursus, ku
riuos lanko 
'Suprasdama
ret nuosavų organą, gavus iš 
valdžios leidimą suorganizavo 
Redakcinę Komisiją ir pradėjo 
leisti savo dvisavaitinį laikraš
tį “Spaustuvninkas”, kurio 1 
numeris išėjo rugsėjo 9 š. m. 
žurnalo pavidale, 8 puslapių. 
Rugsėjo 29 ta Sąjunga Tilina- 
no salėje surengė vakarą- 
spektaklį, kurs betgi nenusise
kė. Publikos, kurios didžiu
ma buvo darbininkai, prisirin
ko pilna salė ir galerija tik... 
vakaro programa atlikta visai 
neteatriškai. Vaidinimas pra
sidėjo 1 valandą ir 15 minučių 
vėliau ne kad skelbia. Artis
tai, išskyriant vieną kitą, vai
dino silpnai ir menkos vertės, 
neįdomią dviejų veiksmų ko
mediją “Išgyveno”, be to pora 
vyrų dainavo ne tai dainas ne 
tai monologus... Laike vaidi
nimo publika taip jau4 labai 
nerimtai užsilaikė, tarpais per
daug • garsiai juokėsi, tarpais 
balsiausiai kalbėjosi.

Toks publikos teatre užsilai
kymas parodo kauniečių dar
bininkų nekultūringumą ir pa
tvirkimų. Rašančiam šias ei
lutes gana daug teko daly
vauti panašiauose lietuvių ir 
rusų darbininkų vakaruose, o 
taip pat ir Lietuvos kaime, bet
gi tokios publikos kokia pri
siėjo matyti 29 rugsėjo Tilman- 
so salėje ligi šio*! dar nebuvau 
matęs. Tilmahso salė jau nuo 
senai yra Kaune skaitoma tvir
kinimo lizdu, nes čia Šančių 
sulenkėjusis jaunimas beveik 
be paliovos šeštadieniais bei 
šventadieniais rengia šokių va
karus ir šokdamas per ištisas 
naktis girtuokliauja, o 
tukliaudamas taip 
kad rimtesniems 
kur jie susirenka, 
gu užeiti.

Del tokio blogo
silaikymo Lietuvos Spaudos 
Darbininkų Prrrfcmnę ^ųjungų 
kaltinti, žinoma, neprisieina. 
Sąjunga tik liek tekalta, kad 
ji darydama tokioj šlykštumais 
pagarsėjusioje (salėje vakarą 
nepasirūpino pastatyti tvarkos 
palaikymui reikalingų tvark
darių.—Lietuvos darbininkas.

begir- 
patvirko, 

žmonėms,

publikos UŽ-

aktingiatt negu kitos 
kovoja už pagerini- 

sandarbininkų būvio, 
bei lavinimo srityse,

Iš Lenku okupuotos 
Lietuvos

IŠTRĖMIMAS.

Vilnius, (L. R.) — Vieną Du-

konstitucijos šventę iškėlė Lie
tuvos vėliavą, su visa šeimyna 
ištrėmė Lietuvon.

O septyni takai
Beeiną tyruma 

Uoloj baigės; baisingoj, kraujuotoj;

Ten gulėjo akmUo •
Gale takų baisių —’

Vejoj gelių — žemelėj varsotoj... 
į

Apdengti akminai
Nemaly tu kažkuo; 

Drėgnu, šaltu, žaliu, nelaimingu;

Buvo jis panašus
Seilėms žvėrių plėšrių, 

Dvokė vis tai kažkuo nesvetingu...
4»

štai takelyj vienam
Pamačiau ten kažką, 

Lyg šešėlį, kurs laimės nerado;

įPrėjus arčiau prie jo, 
Pažinau — nežmogus, 

Nelaimingas, gal sielą prarado?!
? (į ' . £ :' , ' j Į / '

•< . •’ ‘į • . ’ . t .. ‘1 , V į

Vietoj žmogaus širdies— •<' 
Dalis skausmo gilaus

Ir dėmė dar žėrėjo kraujuota,

Nelaimingas jis, ne', 
Vien audringam sapne 

Buvo ji iš mažens užliuliuota.

Sėdos šalo akmens,
Suvaitojo liūdnai, 

Spaude rankomis galvą vargingą.

Proto dalis menkas
Dar norėjo pagrobt, 

Bet—pražuvo jos mintis viltinga.

Likusiais gi takais
Dar šešėliai šeši

Atsiūbuoja iš tolo vargingai, i , 1

Prėję arčiau uolos
Nepragydo dainos...

Nesenai čia bujojo laimingai...

Rankas laužė liūdnai;
/ Taip nebuvo dar joms... • 

Akmuo žalias gi buvo nemielas,
4

Siekė juodo vandens Į
Atsigerti saldžiai, 

Bet skausmai vėl suspaudė jų sielas.
Taip sėdėjo tyliai
Susilenkę niūriai

Po našta joms nežinomo skausmo.
Tylus vėjas rytų
Atkeliavęs linksniai

Dalį atnešė Laisvės čia gausmo...
—“Tegyvuoja Laisvė, 
Jos Gyvybė jauna!”

Kažkur aidas skambėjo viltingas

Dar pro miglas tamsias, 
Švystelėjo žaibai,

Tai pasaulis ramus neaudringas...
Skausmas šmėklų gilus \ 
Ardė širdį žiauriai,

Jos sUgniužę ilgai dar tylėjo. '
Tolimųjų girių
Laisvės /paukščiai skambiai, 

Vis kas kartą arčiaus suaidėjo...
Tats tylėjimas jų
Tęsės gana ilgai ,/

Nieks ten laiko negali matuoti, 
<Bus daugiau)

s Simas Bakšys.

Iš Nemuno bangų...
I------------

Iš Nemuno bangų išplaukus
Į saulėj skęstančias lankas, 
Tu glostai savo lino plaukus 
Sukėlusi džiaugsmų bangas....
Skaidri dvasia, išbalęs veidas. — 
Auginta Nemuno nikuos....
Vos saulė spindulius paleido, 
Tu ifiaudais aukso spinduliuos!....
Lyg deivė, vasaros sulaukus, 
Žieduose skandini rankas.

•Iš Nemuno bangų išplaukus
Į saulėj skęstančias lankas....

(L. žin.)
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Sveikatos Dalykai
VĖŽYS.

Pasaulyje šiandien randasi 
vis daugiau vėžiu sergančių, 
žmonių.

Vėžio pradžioje liga neskau- 
di ir sunkiai surandama.

Geras gydytojas gali lengvai 
išimti pirmų mažų augimų.

Vėžys nėra kraujo liga.
Vėžys ne užkrečiama liga.
Vėžys nepaveldėjama liga.
Geras gydytojas turi išeg

zaminuoti krūties guzus.
Skauduliai, įdrėskimai, gu

zai ir votys, jei jų neišgydys!, 
karpos ir apgamai, kurių spal
va ir didurnas mainosi, gali 
pavirsti į vėžį. 60 procentų 
hemmorrhoidų iš tikro yra vė
žio liga.

Gydytojas, kuris gydo apsi
reiškimų pilnai neištyręs, ne
žino savo užsiėmimų.

buvo: Halkos rolėje Rožė Sas- 
koįvvska ir A. J. Lukaszevvski 
Jontko rolėje.

Abelnas įspūdis buvo labai 
geras. Daug gerų komplimen
tų jiems suteikė ir anglų dien
raščiai. Tai padarė lenkai. 
Lenkai iškilmingai priėmė savo 
operų. Klausimas, kada lietu
viai tai padarys?

— Raganius.

Smulkios žinios
Lloyd George Chicagoje.

Lloyd George, buvusis Ang
lijos premieras, vieši Chicago- 
je. Jis pasakys kelias prakal
bas.

Siuto laiku jis nepergeriausiai 
jaučiasi — turi karštį.

1ICAG0S
ŽINIOS

■■ .■■■■UI.

Lenky triumpas

Planas gatvekarių nusavinimui
Prieš rinkimus majoras 

Dover buvo pasižadėjęs dėti pa
stangų, kad gatvekarius mies
tas paimtų savo kontrolėm. 
Majoras jau esųs pagaminęs 
ir planą, kurį svarstys miesto 
taryba.

Opera. Malka Auditorium. teatre.
— Tūkstančiai grįžo, nes pritru

ko vietų.

Žingeidumo apimtas, atsida
riau Auditorium.teatre, kad pa
mačius lenkų statoma operų 
“t laika”. Nuvykau septinta 
valandų vakare pereito sekma
dienio ir radau prie Auditorium 
teatro gatvės perpildytos pub
lika. Didžiausios minios 
žmonių, biletų truko.

Kuomet gatvėse tūkstančiai, 
prie kasos teatro dirbo trys 
pardavėjai ir nespėjo pardavi
nėti. Biletų buvo, man priė
jus, tiktai keletas balkone ga
lerijoj ir kelios ložos.

7:45 vai. vak. jau4 didžiulis 
Auditorium buvo perpildytas. 
Kada lietuviai galės pripildyti 
Auditorium? Opera “1 laika” 
yra kompozicija žinomo lenkų 
kompozitoriaus (kiti sako, kad 
lietuvys, bet greičiausiai tai 
buvo baltgudis, nes gimė Mins
ko gubernijoje]) Stasio Moniu- 
škos.

Mes lietuviai ji mažai tepažį
stame. Mums tėra žinoma jo 
“ Temsta dienelė”, kuri gana 
gera pasisekimų turi.

'Turinys operos: Turtingas, 
jaunikaitis myli kaimo merge
lę, bet veda kita turtinga. Kai
mo mergelė tampa apgauta ir 
dėl tos priežasties pasiskandina 
upėje. Tai atsitinka Karpatų 
kalnuose prie Vislos.

Veikalas “I laika”, kaip patys 
lenkai sako, turi daug panašu
mo su “Madame Bultertly” Pu- 
ccini’s. Bet man rodos, kad 
jį greičiau galima butų prily
ginti prie mums jau žinomo vei 
kalo “Iš meiles” Tugobočno.

Veikalų statė Operos kliubas* 
iš Mihvaukee, Wis. Viso lošė
jų, choro ir orchestros narių 
iš . Milsvaukee’s atvažiavo 150. 
Visi dalyvavo veltui. Pelnas 
vakaro ėjo paramai muzikos 
studentų. Nors solistai ir ne- 
prolesionalai, bet reikia pasa
kyti, kad tai buvo geri. Keli jų 
gali stoti greta Chicagos operos 
kai kurių solistų. Geriausiais

Pavogė už $300,000 vertybių.
Plėšikai įsigavo į Warner 

Brothers’. iStorage kompanijų 
(2819 Broadvvay) ir iš nedega
mojo šėpo paėmė visokių verty
bių už $300,000.

■ \

Įvažiavo į griovį.
Frank B. Lank (9630 Avcnue 

N.) įvažiavo aiftomobiliu į 15 
pėdų gilumo griovį.

Jis sunkiai susižeidė.

Kitas vyras kaltas.
Geneviene Bartlett (4644 

Sheridan road), pasiturinčio 
biznierio žmona, bandė nusižu
dyti. Ji vargu bepasveiksianti.

Priežastis — buvusi įsimylė
jusi į kitų vyrų.

Misionieriai.
Įvairios Amerikos* religinės 

draugijos siunčia savo misio
nierius į Indiją, bet dar nebuvo 
atsitikimo, kad iš Indijos butų 
atvažiavęs misionierius į Chica-

Bet dabar ir tai įvyko. Malu- 
<i Muhammad Din ėmė skelbt 
magometonų tikėjimų. Jis jau 
turįs 650 sekėjų. Pirma jie vi
si buvo krikščionys.

Din yra indusas ir mokinasi 
Chicagos universitete.

Keturiais budais bandė nu
sižudyti.

Paul Smith^(5113 Indiana 
Avė.) panaudojo peilį, kilpą, 
šviečiamas dujas ir nuodus, 
kad nusižudžius.

Kai policija įsilaužus! į jo 
kambarį jis gulėjo su perpjau
tomis rankų gyslomis ir kam
barys buvo pilnas gaso.

Jis vargu bepasveiksiųs.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

Kalbės P. Grigaitis.

Pas mus ėjo nemažai gin
čų: vieni tvirtino, kad P. Gri
gaitis šioje kolonijoje nokalbe- 
siųs, nes bijąs pasirodyti, o ki
ti sakė, jog prie pirmos pro
gos P. Grigaitis, ‘‘Naujienų” 
redaktorius, aplankys mus.

Pastarieji Ibiui ėjo. (Į)abar 
jau yra tikrai žinoma, jog 
sekamą trečiadienį, spalių 24 
d. musų kolonijoje tikrai kal
bės d. Grigaitis. Prakalbos į- 
vyiks Liuosybės svetainėje. Tat 
ir ciceriečiams bus geros pro
gos išgirsti teisingų žinių apie 
[Lietuvą. O jantrą, d. Grigai
tis yra geras kalbėtojas, todėl 
ir šiaip pasiklausyti jo kalbos 
bus malonu. —Teisingas.

Cicero. — SLA. 194 kuopa 
savo paskutiniame susirinkime 
nutarė rengti prakalbas. Kal
bėtojom bus pakviestas p. Gri
gą itis| “Naujienų” redakto

rius.
Del Bimbos incidento kuopa 

daug nekalbėjo: ji pritarė 
S.L.Ą. viršininkų patvarky
mui. Ji pareiškė tų nuomonę, 
jog nariai, kurie savo organi
zacijų šmeižja, turi krąustytis 
lauk. Taip bite sveikiau ir ra
miau.—Tei&įngas.

Engelwood
Draugijos “šviesa” veikimas.

Šiojej apielinkėje gyvena ne
ina žasa lietuvių skaičius, bėt 
apie jų veikimą nieko nesigir
di. Nieko bent negalima pa
stebėti laikraščiuose. Yra trys 
draugijos. Jų veikimas betgi 
dar nėra pasiekęs spaudos ir 
lieka nežinomas. •
, Viena iš tų trijų draugijų 
verta paminėjimo. Tai “Švie
sa” — dramos ir dainos drau
gija. Ši draugija susitvėrė jau* 
1913 metais. Draugijai pri- 
klauos vyrai ir moters./Pasta
ruoju klikų draugija turi virš 
šimto narių ir nemažai kapi
talo. Draugijos tikslas platini
mas apšvietus viengenčių tar
pe, savitarpinis šelpimas ligo
je. Draugija laiko savo susi
rinkimus kas antrą sekmadie
nį 1 vai. po pietų po No. 6103 
So. State st.

Dabartiniu4 laiku, kada oras

Jau atvėso, kada visi jau ren
kasi po pastogėmis, ir kada 
galima yra šis bei tos surengti 
arba sušaukti žmones krūvon, 
ši draugija ir gi šaukia bei 
rengia vakarų-apvaikščiojimą 
dešimties metų savo gyvavimo.

Vakaras turės įvykti spalįų 
20, 7:30 vai. vakare, Mildos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St.

Programas vakaro susidės 
iŠ p. Jono Zolp kalbos, ^Lietu
vių ir Latvių chorai ir kiti

(Tąsa ant G-to pusi.)

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

WH!TE STAR
N. Y. — Cherbourg —- gsathampton 
Išplaukimai kiekvieną sabatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olyrapic, 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 susisiekjmas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

Vįskas užrakinama, privatiški pasi- 
dejimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietipių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

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

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

-

ir reumafisko uždegimo galima

‘ linirneorasj

Geras vaistas dėl susim tįsimo, 
išsukimo, Kaimo, raumenų šlyvum^ 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

i
$2 

s

I
KAINA JO IR 60 CENTAI.

ftlabskHe pas apfiekonUs.1

W. F. SEVERĄ CO.
•i CEOAR RAPIDS. IOWA

Daktarai išmoksta naują 
būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėl silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptiekorių 
ir gaukite tą naują gyduolę Nuga- 
Tone, ir pabandykite ją. Jus tiesiog 
nusistebėsite, kaip greitai jus pradėsi
te jaustis geriau. Ji padaro darbą ir 
padaro greitai. Nieko nėra geresnio 
dėl prasto virškinimo, vidurių ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą ir nesveikų kepenų. 
Ji suteikia gyvenimą ir stiprumą silp
niems ir nuvargtiems nervams ir mu
skulams. Skaitytojai šio laikraščio su
ras., kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė 
tokiuose, atsitikimuose. Ji yra 
paprasta, maloni ir veikianti, kad i ko
letą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują, nervus ir sustiprins 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinantį 
miegą , ir sureguliuos skilvį ir žarnas 
labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsake vi
siems aptiekoriams duoti jums garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne
užganėdins. Žiūrėkite garantiją ant 
pakelio. Rekomenduojama, garantuo
jama ir parduodama pas visus aptie- 
korius.

ŠITA MAŽA MERGAITĖ
Turėjo naudos iš tos pa

galbos, kurią jos motina ap
turėjo nuo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compoundo

Pittsburgh, Pa. — “Ai? paėmiau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 

poundą prieš mano 
mažajai mergaitei 
gimstant ir veikmė 
buvo stebuklinga. 
Tai yra pirmutinis 
kūdikis, kurį aš 
žindžiau, nes aš 
turėjau užauginti 
savo du vaikiukus 
bonka. Buvau la
bai nervuota ir su
sirūpinusi, visuo
met jaučiaus pa

vargusi ir kada perskaičiau apie Ve
getable Compoundą, aš pamėginau jį 
ir vartojau toliau. Aš dar tebevar- 
toju jį ir patariu savo draugėms. Jus 
galite pagarsinti šituos dalykus, kai
po paliudymą už jūsų vaistą.” — Mrs. 
Wm. Klinge, 169 Plymouth St.' Pitts
burgh, Pa.

Įdomu pastebėti kiek ligų yra pra
nešama tolygių šitai. Daugelis mo
terų palieka nusilpnėjusiam ir susinai
kinusiam stovy po kūdikio pagimdy
mui ii’ tokioms motinoms kūdikio pri
žiūrėjimas yra tiesiog negalimas. Ne
tik motinai bloga, o ir kūdikis kenčia.

jiydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound yra puikus tonikas motinai tuo
ju laiku. Jis yra sutaisytas iš gydo
mų šaknelių ir žolių ir jame nėra 
kenksmingų vaistų. Gali drąsiai jį 
imti žindanti motina. '
, - ------------------------------------- ——------------- ■ --.A—*

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pet. 2_ 9.

Subat. 5-^-9, Nedeliomis 9—12 
dieną.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis «drią metalistas

Palengvins akių Tn?fe«ią, kuria 
esti/ priežastimi gal skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptertimo, nervuou’- 
mo, skaudamą akių Larštį, atitvj 
kreivas akis, nuima atikfr
so trumparegystę ir ta 
renka teisingai akiniui. Utk'ioe at
sitikimuose egzaminą v. fe Air varomam 
su elektra parodančia maficusias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. II IfcĮ p. 
1545 West 47th !

Phone Boulevard <389

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

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

I

privatiškų gydymui kambarių

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia I 
mėgsta.

NBW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOIE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22
PARIS ....... Oct. 24, Nov. 14, Dec. 12
VlžANCE .......... , Oct. 21, 0
LAFAYETTE . Nov. 10

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutes jūsų vietiniui agentui arba į 
didi ji ofisų 19 State Street Now York.

MesGarantuojam

(onsumers (ompany

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų katerijolas

Ta garantija yra ant kiekvieno pristatymo tikieto. Sutaupykite 
sunkiai uždirbtus pinigus pirkdami musų Garantuotų Tavorą.

Jei yra paranku, ateikite asmeniškai dėl pažinties.
65 skyriai visoje Chicagoje. Pasižiūrėkite j telefonų knygų ku

ris yra arti jūsų namui.

Fred W. Uphain, Prezidentas 
Generalis Ofisas 111 W. Washington Sį 

Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. VVestern Avą., yra 
pasirengęs patarnauti jums. 

CHARLES BARVVOOD, MANAGERIS.
Telefonas. Lafayette 5935

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-. Phone Yards 7344, 11182 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedeliomis 9 iki 12.

ištesėti 
nereika-

1 — Gerumą
2 — Pilną svarumą
3 — Užganėdinantį pristatymą
4 — Arba jūsų pinigai grąži

nami

NORTH , 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai j 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i" 
jišką gydy
mo. Dieki Ia skai
čius žmotfrfc gy
domų kasdifto. per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

Kaina $60

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vh^ries 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 31. 

b.................  i A— ....

DAVID RUTTER & CO.,1 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom. •

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

ir--------- ----— ---------  -

ATYDAI TOWN OF 
LAKIEČIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną į savo 
namus, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai pas •

FRANK JURĖNAS.
5118 So. Paulina Str.

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.

CLAY'AWAY THE'YEARS Iaeroi.iminm i ct—■,--------- ., , jauna*

Apply Boncilla Beautifier casmic clau to 
your face, and rėst vvhile it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the co!ov and texture of the 
ekm $
Guaranteed to do these definite thmgsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5 • • •
You čan obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories^ 
Indianapolis, Indiana, for ą trial tube./ 4

BY LOUIS RICHARD80U1RE EDGEGATE— t™ įBack^DoorlCustofficrs Come Togertier*

GYDYMAS j
$50 už $12.50

Visą šitą mžioesį, aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuo.Įaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
•pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydym* 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison LM 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ ‘
Pradėjau 25 a* 

tai — puikiansm 
darodymas, kad a 
5 esu pasekmingoji 
ir prieinamas, a3 .

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 4 
Naudojamas

SUŽINOK TIESA. Tegul Wasarma* 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus e^ate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkitl Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšioi 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
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 buria dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymų 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- 
letumet pasikalbėti su manim'. Tėi- 
ringas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 pa p. 
Seredomis,ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Mrjrket)
Chicago. 111. y '

......... . .........— ---- --- ----------------- -
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NAUJIENOS. Chicago, H Ketvirtadienis, Sp. 18, 1923

lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

muzikos gabalėliai. Po progra
mų bus dalinama dovanos: 
garbes ženkleliai tiems, drau
gijos nariams, kurie išbuvo 
draugijoje per 10’metų ir nea
rei kala vo pašelpos.

Po programo šakiai lyg vė
lumos. Manoma, kad iš chi- 
cagiečių apsilankys nemažai, 
kad susipažinus ir kartu pasi
linksminus. —H. B.

Apvogė lietuvį
VagYs įlindo l>ro stogą į p. Na

ginio rubsiuvyklą ir išnešė 
$350 vertės drabužių.

Įapvainikavimivi. Vakarėliui va
dovavo Dr. Zimontas ir Dr. 
Naikelis. Nemažai buvo ir 
svečių, kurie įdomavo turna- 
mentu. Kai kurie svečių pa
reiškė noro įsirašyti į golfinin
kus. Buvo net paskirtas ko
mitetas sukūrimui klubo. 
Įstojamasis mokesnis turėjo 
būti $3.00.

Nėra abejojimo, jog šiais 
mętais butų daug į klubą įsto
ję, jeigu butų buvę žinoma, kur 
tas klubas randasi.

Bet niekur nieko nesigirdė
jo apie golfinlnkų veikimą. O 
dėl to, man regis, kaltinti rei
kia komitetą, kuris nepasiru4 
pino surengti turnamentą ir 
sužinoti, kam priklauso lietu
vių čempionatas.

. —Golfininkas.

19 Dapkiene Jewa
42 Kaikariui' Aleksandra 2 
46 Klimaitei Sadunei 

Krutekewez Ju^tin 
Lukas M 
Matonis Jonas 
Mitrakis Niel 
Pakaušiui Jurgiui * 
Petraitis Jonas 
Petrausko Nekodimo 
Pranevibius Jonas 
Preskenis A 
Ruikis Paul 
Smalėlis B 
Snitko Pit 
Sutkalis Antan 
Tarasevičius Antanas 
Vistort Anna 
Valuskis Frank 
Vilcenskaite Julijana 
Zemaiciunaitei Elzbietai

PASARGA

55 
58 
66 
72 
87 
89 
90 
94 
95 

107 
120 
.121 
128 
131 
136 
137 
139 
147

KESIGARSINANTIEMS
įvairus skelbimai PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Pranešimai

Vakar naktį piktadariai ap- 
kraustė p. Bernardo Naginio 
rubsiuvyklą (1833 S. Halsted 
St.). Lšpradžių piktadariai 
bandė įsilaužti per užpakalines 
duris. Jie išlaužė kelias len
tas, bet kadangi durys iš vi
daus buvo apkaltos stora ble- 
ka, tai visvien jiems nepasise
kė durų atidaryti. Tąsyk jie 
įėjo pro stogą (sky light). '

P-nas Naginis mano, jog I 
piktadariai kieno nors buvo 
nubaidyti, nes jie^/nedaug ką 
tesuskubo pasiimti. Ant sta
lo gulėjo brangi importuota iš 
Anglijos medžiaga. Piktada
riai jos nepajudino. Jie pasku-1 
bomis paėmė, kas tik pasivčlėf 
ant tako. Išviso, p. Naginio! 
apskaitymu, drabužių paimta 
už $350.

Raganiaus Raportas
pa-

iki 
gat

Gatvekarių kompanija 
reikalavus miesto majorui 
vorui dadeda nuo dviejų 
dešimties nuošimčių naujų
vekarių ant sekančių gatvių: 
Madison, Harrison, 
ren, Crafrvford ir 
worth.

Butų gerai, kad 
arba pats miesto 
Deveris pažvelgtų

Va n Bu- 
Clark-Went-

kompanija 
gaspadorius 
į Halsted

gatvę, nes čia žmonės keliauja 
gatvekariais, kąip silkes 
koje.

bač-

pra
yra 
pir.

MUSŲ GOLFINDOfU.

golfininkai dar te-
nuo pereitų metų

Pereitais metais
biįrya golfininkų

Chicagos operos valdyba 
neša, kad biletai sezonui 
pigesni, negu kada nors

I miau.
Kaina, kuri buvo mokama 10 

operų tlabar padengs 11 operų. 
Reiškia, biletas dabar atseina 
sekamai: 90c„ $1.36, $186,
$2.27, $2.72 ir tt. šios rųšies bi
lietai yra daugiausia perkami 
darbininkų.

Paskutinė diena pirkimui bi- 
leto-lapkričio 27 d.

Lietuviai 
bėra pailsę 
lenktynių, 
pusėtinas 
veikė ir sezono (pabaigoje su
rengė net turnamentą. Turna- 
mentui pasibaigus buvo su
rengtum bonkietas čempiono

it®

%
Ii

No. 1838. Ar Tamsta matei kuo
met nors patogesnę, gražesnę sukne
lę? Ji tinka kiekvienai figūrai. Ją 
galima dėvėti ant gatvės, namuose ir 
baliuje. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Mietai 36 reikia 4% yardo 40 colių 
materijos ir U yardo 27 colių šilko 
apsivimui.

Nonnt gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
naduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio num-erį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

• NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, UI. 

siųsti man pavyzd] No............
čia įdedu 15 centų ir prašau at

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia;

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
• 1739 S. Halsted St.

DRAUGIJŲ VALDYBOMS.
Pėtnyčioje, spalių 19 d., Raymond 

Chapel, 816 W. 31 St., 8:30 vai. va- 
care įvyksta Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos rėmėjų ir veikėjų 
komiteto susirinkimas.

Gauta labai svarbus raštas iš Rea- 
lės Gimnazijos Mariąnvpolėje. Raštas 
labai svarbus visoms amerikiečių pa- 
ža'ngiomsioms draugijoms. Malonė
kite atsilankyti. Vietoje bus plačiau 
paaiškinta.

Lietuvos Mokytojų Profesines Są
jungos atstovybė Suvienytose 
Amerikos Valstybėse.

Prašome p. J. Pajaujį iš Arlington, 
N. J. prisiųsti savo andresą Naujie
noms 1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Fr. Stock, garsus muzikas ir 
dirigentas Chicagos simponijos 
orkestros, topo pakviestas diri
guoti operą “Siegfried”, kuri 
bus statoma šį sezoną Chicagos 
operoj.

F. Stock yra žinomas kaipo 
vienas iš geriausių dirigentų 
Amerikoje. Pakvietimą jis pri
ėmė.

Kadangi p. F. Stock yra žino
vas vokiečių muzikos ir vienas 
geriausių interpretuotojų Wag- 
nerio, tai jam ir pavesta “Sieg- 
f riedąs“ diriguoti.

Ciceriečiai pirmą kartą suši- 
lau’ks “Girių Karaliaus“, fan
tastiškos operetes, kurią statys 
“'Pirmyn“ mišrus choras iš 
North Sidės, Liuosybės svetai
nėje, spalių 21 d.

Ciceriečiai turėtų nepraleisti 
šio taip puikaus veikalo para
šyto M. Rastenio, kompozicija 
M. Petrausko. Čia bus ir nuliū
dimo ir juoko. Manoma, kad 
Ciceriečiai pripildys Liuosybės 
svetainę.

Sekmadienį po pietų įvyko 
Tautiškos parapijos komiteto 
susirinkimas. Iš raportų paaiš
kėjo, jog už rugsėjo mėnesį pa
rapijai liko $125) gryno pelno.

Nutarta leisti notas po $10 ir 
anksčiau, kad atmokėjus sko
las ir paėmus visą 
turtą į žmonių rankas.

Beje, globėjų susirinkime ta
po nutarta nuomoti parapijos 
svetainę visokiems vakarams 
ir prakalboms, neatsižvelgiant 
į tai, kieno jie butų rengiami.

— Raganius.

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

Girių Karalius fantastiška opera 
stato Pirmyn mišrus choras nėdėlioj 
21 dieną spalio (October) Liuosybės 
svetainėj, Cicero. Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, spalių 19 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel (816 
W. 31 St.). Su sekamu penktadieniu 
prasidės lietuvių kalbos pamokos. Mo
kytojaus K. Augustinavičius. Norin
tieji pamokas lankyti atvykite laiku. 
Pamokos prasidės punktuliai, nežiū
rint į tai, kiek narių susirinktų. Bus 
taipgi debatai klausimu “Ar mokyk- 
os išmokina mokinius protauti?”

— Valdyba.

LDLI). Chicagos Rajono Komiteto 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, spa
lio 18 d., Naujienose. Visi K-to na
riai prašomi atvykti; yra svarbių rei
kalų. — Sekr. K. Baronas.

North Side. — North West Side 
Statymo ir Skolinimo Bendrovės me
tinis ščrininkų susirinkimas įvyks šį 
vakarą, spalio 18 d., 7:30 v. v., šv. 
Mykolo parap. svetainėj.

— Sekretorius.

Liet. Liut. Evan. Pašelpos draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalių 20 d., 7:30 vai. vak., 
Meldažio svct.

Vjsi nariai kviečiami atvykti, nes 
bus svarstoma surengimas baliaus, o 
taipgi renkama kolekta, kadangi drau
gijos narys Jonas Bakšas yra miręs.

— Valdyba.

“Girių Karaliaus” generališkbs re
peticijos įvyks pėtnyčioj, spalio 19, 
Liuosybės svet. Cicero. Visi artistai 
susirinkite kaip 7:30 v. v.

— Komitttas.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki- 
,, mas įvyks sekmadienį, spalio 21 d., 

parapijos Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 1 v. 
po pietų. — Valdyba.

Atsiimkit laiškus iš Paštį

Dr-stė Pažinties Lietuvių Ameriko- 
ie kurios balius turės atsibūti nėdėlioj, 
Spalio (Oct.) 21, 1923 m. Mr. F. Viz- 
girdo svet., 4625 So. Paulina st, yra 
atidėtas ant toliaus, o kada balius at
sibus, bus pranešta per Naujienas.

Ir taipgi visi draugai turi pribūti 
ant šio susirinkimo Spalio (Oct.) 21, 
1923 m. 1 vai. po pietų, 4625 South 
Paulina St., kuriame bus daug apta
rimų. Pirm. Jonas Micheals.

šie laiškai yra atėję iš 
Kam jie priklauso, 

vyriausi j j

Euro- 
tegul 
paštą

pos. 
nueina 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi-, kurie* nariai 
mo.

4 Bariscu Aleksandre
14 Bukduskui Vladislavi

jaunu Lietuvių Amerikoj tautiškas 
kliubas rengia puikų balių, nėdėlioj, 
Spalio (Oct.) 21 d., 1923 m. Liberty 
svet., ant 30tos gatvės ir Union Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare. Nuoširdžiai 
kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti ir meldžiame kliubo narių pasi
stengti tame vakare sugrąžinti seri
jas arba pinigus. — Komitetas,

Lietuviška Tautiška draugystė Vie
nybė laikys savo mėnesinį susirinki
mą 20 dieną spalio, subatoj, 7 v. v. 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23 Place. 
Visi nariai bukite ant susirinkimo. 
Bus daug svarbių reikalų apsvarstyti, . ...
metų nesirgę, gaus 
po $14.00 vertės.

Jonas Statkus, Pirm.,
Jonas Vidislauskas, Nut. rašt,

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

< Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
»ų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
oaai, apsivedimal, asmenų jieškoji- 
nai ir t.t. turi būt Iš kalno apmoka

mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
oejotini, Naujienų administracija pa
nika teisę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
tuos Naujienas, turi priduot savo par 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. I

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA. DARBININKŲ

EXTRA! EXTRA1
Bučernę ir grosernę parduosiu la

bai pigiai. Parsiduoda visi bučernės 
fumišiai. Turi būti parduota į trum
pą laiką. Atsišaukite greit, parduo
siu už teisingą pirmą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės po šituo numeriu
4342 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 0551

IŠPARDAVIMAS ANT 
AUKCIJONO

MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 California 
Terrace. Tel. Buckingham 4485.'

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne ;biznis eina gerai, kostu- 
merių daug. Priežastis pardavi
mo — nesutikimas partnerių. 
Parduosime už pirmą pasiūlymą.

4511 So. Wood St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠĖAU Joe Sidario. Jei 

kas žinote, malonėkite pranešti.
JURGIS SIDOR, 

2330 N. Basworth Avė., 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Zig
manto Skerstono. Paeina Triškių 
caimo, Papilės parapijos. Turiu svar
ių reikalą. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite pranešti.

JUZĖ ZNOTIENĖ,
613 W. 14 PI., 2nd floor 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugės Agotos 
Rekickiutės po vyru Totorienė. Iš IJe- 
tuvos paeina Lekėčių kaimo ir para
pijos, sakių apskričio. Amerikoj bus 
apie 9 metai . Girdėjau, kad gyvena 
Grand Rapids, Mich. Kas žinote apie 
ją, malonėkite pranešti arba pi pati 
tegul atsišaukia. Pajieško jos draugė, 

Natalija Skalandžiuniutė ‘ 
po vyru 

Skaisgirienė,
4901 W. Roosevelt RJ., Cicero, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAŲ merginos ar na

šlės apie 35 metų, aš esu našlys 
su 2 vaikais 5 ir 3 metų amžiaus. j 
Norinčios turėti gražų gyvenimą 
atsišaukite, St. Gaitelis, 3935 
Lake Park Av., Chicago, III.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Mo
kama gera alga. Atsišaukite *

Republic Waste Paper Co.
1039 W. Congress St. 

netoli Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė. Didelis biznis, 
renda. Gera krautuvė.

Atsišaukite 
985 E. 75th St.

16 pageidaujamų Ciceros lotų
NĖDĖLIOJ, SPALIO 21, 1923

1:30 po pietų prie šiaur-vakarinio 
kampo 50 Ct. ir 16 St. Jus galėsite nu
sipirkti lotus jūsų pačių kaina.

Vienuolika lotų prie 52 Avė., tarpe 
15 ir 16 gatvių ir penki lotai prie 
šiaur-rytinio kampo 50 Ct. ir 16 St., 
bus parduoti.

Tinkami dėl krautuvių ir 2 flatų na
mų. Nepamirškite atsilankyti. Bus 
mokamas nuošimtis l1^ bile vienam 
su laisniu brokeriui dėl jo klijentų 
pirm šio išpardavimo. Depozito rei
kės 20% pinigais arba certified čekiu 
geriausiam pasiulytojui.

MICHAEL TAUBER & CO.
317 S. Market St. 

Phone Harrison 0890 
Aukcijonieriai

Pigi

Reikia
50 gabių merginų. 
Darbas prie grobų. 
Nuolat darbas, j 
Gera alga.
Puikiausi darbo 
kambariai ir pasilsio.
Atsišaukite į 
superitendento ofisą.

OiPPENHFJMER CASING 
1020-1026 W. 36 Str.

Chicago.

CO.

MOTERŲ ir MERGINŲ 16 xn»tų 
amžiaus ir senesnių lengvam darbu] j 
baksų dirbtuvę. Modemiškas 
girnas ir puikios apystovos.

Atsišaukite
1418 W. 22 St. 

RATHBORNE HAIR A 
RIDGWAY CO.

įren-

REIKIA operatorkų prie Sin- 
ger siuvamų mašinų. Nuolat 
darbas. Gera pradžiai alga. 
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

REIKIA operatorių prit Sin- 
Nuolatvie- ger siuvamų mašinųIŠSINUOMUOJA __________ _________ ________

aSpfcdV4u:° ■ wamini' Gera pradžiai alga.Kreipkitės adresu: 
\ 6637 So. Rockvvell St

Chicago.
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Parduosiu u!ž cash ar
ba mainysiu ant automobiliaus 
ar loto. Didelis bargenas. Atsi
šaukite:

4600 S. Francisco Avė.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas, 2 flatų, po 6 kam

barius, elektra gagas ir vanos. Visi 
įtaisymai sudėti ir apmokėti. Jeigu 
kas norėtų galėtų greitai gyventi, vie
nas flatas tuščias. Parduodu pigiai 
už $9,500, $4,000 morgičių. Atsišaukit 
ęas savininką ant 1 lubų, 4418 So.

roy St. Te). Lafayette 5276.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė geras biznis. Turiu par 
duoti greit ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę. 3300 WaRace Str.

PARDAVIMUI Pekarne kur yra 
kepama visokios rūšies duona ir kek
sai. Biznis senas ir gerai išdirbtas. 
Nupirksit už vidutinišką kainą.

Kreipkitės
4530 So. Honoro St.
Tėl. Lafayette 4005

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 1-6 ir 1-5 kambarių flatai, 
prie Mozart St., netoli nuo Marųuette 
kelio. Yra ugnavietė, knygams kei- 
sai, garu šildoma ,30 pėdu lotas, 1 ka
ro garadžius. Kaina $15,000, išmokė
jimais.

Tuščias 60 pėdų, šiaur-rytinis kam
pas 64 ir Mozart St. Labai gera re
zidencijų sekcija nuo Marąpette Ma
not. Kaina $8,000, išmokėjimais.

JAMES A. BURKE & CO., 
8107 W. 63 St., Tel. Republic 7389 

Atdara vakarais ir visą dieną 
nėdėlioj.

PARSIDUODA kriaučių daži- 
mo ir valimo įstaiga, o taipgi 
nauji darbai atliekami,

6047 Irving Park Boulevard

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
skiepas, barnė, garadžius mūrinis, 8 
lotai 30x133 kožnas. Randasi gra
žioje apielinkėje prie Kazimierinių 
kapinių. Nėra juodukų. Parduosiu 
cash arba priimsiu į mainus ką turit. 
Priežastį patirsite ant vietos. Yra 
daug stako kitam namui būdavot. 
Agentų nereikia. Matykit mane 6 
vai. vakare, nėdėlioj visą dieną.

J. G.,
10330 S. Turner Avė., 

Mt. Greenwood, III.

ANT PARDAVIMO bučernė ir gro- 
sernė. Biznis cash, $150 į dieną, ko
lonija apgyventa lietuvių ir vokiečių. 
Renda $35 į piėnesį. Vertės $4000, 
parduosiu už $3,500. Esmi privers
tas greit parduoti.

M. N. S. BROSS 
4958 So. Prineeon Avė. 

Telefonas Boulevard 3200

PARDAVIMUI 100 akrų fruktų ir 
abelna farma. Geri budinkai, 2 šei
mynų namas, 500 vaisinių medžių. 
Parduosiu už $7,000, nes turiu kitą 
biznį. Įmokėti tik reikia $2,500. Ra
šykit savininkui.

GLEN CHASE, 
Hart, Mich.

PARSIDUODA kriaučių da
žymo ir valimo įstaiga, o taipgi 
nauji darbai atliekami.

4839 N. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius. Elektri
ką, maudynės ir gasas, jeigu, kas nu
pirks gali gauti tuojaus kambarius. 
Savininkas gyvena ant 2 lubų.

Atsišaukite
3515 Lowe Avė.

RUIMAS dėl rendos švariems 
vaikinams, dėl vieno arba dvie
jų, šviesus, gražus kambarys. 
Viskas naujos mados. 4507 So. 
Mozart St., Td. Ijafayette 
5478.

i OPERATORKŲ prie spėka 
siuvamų mašinų. Maloni dirb
tuvė. Geriausi alga. z

ATLAS
2100 S. Morgan St.

PARSIDUODA. valymo ii 
kvarbavimo vieta, išdirbta vieta 
per 20 metų.

Atsišaukite
848 W. 14th St.

EXTRA!EXTRA1
60 akrų molio žemės 2% mylios į 

miestą, geri budinkai ikvalei javų, 
Sadargai, viskas $4200. 117 akrų geri 
udinkai daug gyvulių, javų ir padar

gų, 3 mylios j miestą, gera žemė 
$7500, arba mainysiu. P. D. Andrekus 
1 lubos, 4488 S. Maplewood Avė. Chi
cago, III.

RENDAVOJASI kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, vyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. • 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted St 
_________________ ,_____ k__

MERGINŲ ir moterių Darbas 
dienomis pajų dirbtuvėje, $16 į 
savaitę pradžiai. Patyrimo ne
reikia.

3659 W. Harrison St. ;

REIKALAUJU 100 merginų,
DU FORNIšIUOTI kambariai mokančilJ šokti- Atsigaukit laiš- 

ku.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
mūrinis namas, yra porčiai, va
ria, elektra gasas. Bargenas 
$6,000. Pusė pinigais.

3132 S. Union Avė.

ant rendos, elektrikos šviesa ir 
maudynes, po viena ar abudu. 
Atsišaukite, 1750 S. Union Avė. 
Tel. Canal 0630.

P. PIAZO,
105 W. Monroe St. R. 412 

Chicago, III.

RUIMAI rendai dėl 2 vaikinų 
su valgiu ir be valgio. Ruimai 
gerai užlaikomi. Kreipkitės, 2 
lubos užpakalis.

819 W. 34th PI.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

“SIGNS”
Lietuvis

Iškabų maliorius, lan 
gų, lentų, sienų, dro
bės ir visokių skelbi
mų: šokiams, baliams. 
Darba atlieku atsa
kančiai.

t

Charles Masalskis,
3227 So. Halsted St., 

Tel. Yards 3408

ŠIUOMI reikalauju sugrąžinti ma
no šunį, kurį išsivežėte utaminke, 
spalio 16 dieną. Jeigu negugrąžinsi-

išbuvo draugystėj 10 te iki 20 dienai spalio, busiu privers- 
gaus dovanas, koznas tas pareikalauti kitokiu budu.

GEORGE M. CHERNAUSKAS, 
Lyons, IU. 

Tel., Lydąs 309

VYRŲ dėl smilčių glapinimo ir 
nrie mašinų darbo. Darbas nuo štu- 
kų, mokestis $10 už 8 valandas darbo. 
Lai atsišaukia sunkių darbi} darbi
ninkai.

WINKLER REICHMAN CO. 
1725 W. 74 St.

REIKIA 25 vyrų į geležies at
karpų jardų. Nuolat darbas, ge
ra mokestis. . ’

Atsišaukite , y
3647 S. Homan Avė.

REIKIA—
Sheanpenų į geležies atkarpų 

jardą. Gera alga. Atsišaukite:
Rubens Metai and Iron Co., 

1334 W. Lake Str.

REIKALINGAS bučeris, jaunas 
vaikinas apsipažinęs su bučernės dar
bu. Mokestis ir kambarys su pra
gyvenimu.

GRANT W0RKS MARKET 
1409 So. 49 Court 

Cicero, III.

REIKALINGAS janitoriaus 
pagelbininkas, gera mokestis, 
darbas ant visados. Atsišaukite, 

P. ŪSELIS, 
4503 Westend Avw.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen krautuve, geroj iŠ- 
dirbtoj biznio vietoj. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant bunga- 
lo. Kreipkitės gretiai.

623 W. 47th St.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
mūrinis namas Šią vasarą pastatytas. 
Visi moderniški įtaisymai, geroj vie
toj prie vienuolyno lietuviško. Nu
pirksi! už prienamą kainą. Kreipki- 
iės prie savininko.

6630 So. Talman Avė., 1 lubos 
Tel. Prospect 3938

EXTRA PIGUMAS
PARDAVIMUI grosernė didžiau

sioj lietuvių kolionijoj penki kamba
riai, jeigu kas nori gali parsivežti j 
kitą vietą, kaina $850. Turi būt par
duoti Šiandien. Vieta randasi 3233. 
8o. Halsted St.

Phone Fairfax 2619

PARSIDUODA 2 augštų 4 pagyve
nimų mūrinis namas. Garadžius 2 
našinoms. Viskas gerai įtaisyta. 
Taipat parduodu 2 lotu po 30 pėdu, 
olatumo Cicero. Viską nupirksit pi
giai, nes man reikia išvažiuoti į far- 
nas gyventi. 1 lubos.

3641 So. Union Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 4 

kambarių. Parduosiu visus sy
kiu arba atskirai. Gali gauti ir 
tuos kambarius gyvenimui. At
eikit 5 v. v. 2010 Canalport Av. 
1 flatas iš užpakalio.

PARDAVIMUI 2 muro (Cottage) 
int vieno loto 5 ir 4 kambariai, elek
tra, maudynės. Parsiduoda pij<iai, 
irba mainysiu ant nebrangio foto ir 
kitokių dalykų.

Kreipkitės prie, savininko
2922 Emerald Avė. 
Ant Bridgeporto.

MORTGEClAl -PASKOLOS
NAMAI-ZEME

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas. ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodaYn ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

8114 So. Halsted St.

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
’t.ino 1 metams už paskolą $1,000, 
nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
/.era komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue stam- 

• as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
‘27 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI dviejų augštų biz

nio namas, su dviem.1 pagyvenimais; 
gazas, elektra, vanos ir visi kiti įtai
symai. 2 blokai nuo 47 St. gatveka- 
rių linijos.

4504 So. Washtenaw Avė.
Taipgi parduosiu Oldsmobile 1922 

modelio, Sedan labai pigiai.

MAINYSIU 2 
mūrinį namą aut 
černesį grosernės 
biznio. Kreipkitės
chanas, 3200 So. Lowe Avsnue 

Tel. Htfulevnrd 9265

pagyvenimų 
biznio: Bu- 
iar kitokio 
pas J. Bal-

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai, nupigintos vakacijų kle- 
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.
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