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Purickio Bylos Klausimas Seime
Kodėl nėra teisiamas kle

rikalų šmugelninkas?
Lietuvos klerikalai gavo 

per kepurę
KAUNAS. — Visoje Lietuvo

je vienu maždaug laiku ištiko 
iškabų degutavimas, sinagogų 
langų da užimąs ir k i toki Lietu
vos fašistų šposai. Vidaus Rei
kalų Ministeris Žalkauskas pra
dėjo tuos fašistus doroti ir aiš
kinti kas pervieni šitie “valio 
patriotai.” Kadangi šitie gaiva
lai buvo organizuojami ir re
miami krikščionių-demokratų 
ir Darbo Federacijos, tai pas
tarieji šokosi ginti savo išperas 
nito valdžios organų neva per
sekiojimo.

Seimo krikščionys ir federan- 
tai įteikė Vidaus Reik. Ministe* 
riui skubotą interpeliaciją. Toje 
interpeliacijoje jie kaltina Mi- 
nisterį, kad ' jisai persekiojąs 
tautinį lietuvių judėjimą.

Spalių 23 d. prasidėjo ginčai 
delei šitos interpeliacijos prii
mtinumo. Tą dieną krikščionys 
demokratai) linksmais veidais 
ėjo Seiman, kvietė savo pasekė
jus ir ruošėsi laimėti.

Atidarant Seimo posėdį tre- 
čiaus buvo paskelbta, kad soc.- 
dem. frakcija įnešė skubotą 
interpeliaciją delei kunigo Juo
zo Purickio bylos. Krikšč.- de
mokratų linksmumas iškarto 
dingo. Purickio byla tai skau
di krikščionims dem. vieta.

Taigi prieš piet Seimas ir 
publika klausėsi silpnų krikšč- 
demokratų išrodinėjimų dėlei 
“tautinio lietuvių judėjimo” 
persekiojimo, gi po pietų toji 
pat publika išgirdo, kad kun. 
Purickio byla visaip marina
ma, mat kun. Purickis krikšč.- 
dem. partijos C. Komiteto na
rys ir todėl turi tvirtus jį re
miančius pečius.

Taigi ačiū soc.-dem. frakcijai, 
krikšč.-dem. lėk tįsieji kaip sa
kalai, turėjo nusileisti ir nutū
pti kaip vabalai. — K.

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

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

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

Ypač kad Šie metai7 yra namų 
pirkimo metais.

TEISINGUMO MINISTERIUI
IR MINISTERIUI PIRMI

NINKUI
Del kunigo Juozo Purickio ir 

kitų bylos Interpeliacija.

Jau dveji metai kaip prasidė
jo vadinamoji sacharininkų by
la, kurios vyriausiu kalltininku 
kaltinamojo akto daviniais pa
sirodė kunigas Juozas Purickis, 
buvusis Užsienio Reikalų Mini
steris ir Steigiamojo Seimo na
rys. Kaip sunkiai kilo aikštėn 
šitoji byla, plačiai žino ne tik
tai pas mus (Lietuvoje, bet ir 
svetur. Nors sunki ir didelė 
buvo kun. Purickio kaltė — 
kaltininamasai aktas sako, kad 
jis dokumentui falšavo, būda
mas ministeriu, ir pinigus aik- 
vojo —• ir nieks neabejojo dėl 
jos, bet prokuratūrai ilgai ne
vyko patraukti jį teisman, tik
tai spiriant visuomenei ir rei
kalaujant iš Seimo tribūnos, 
kunigas Purickis tapo, pagalios, 
patrauktas atsakomybėn, sus
tatyta jam kaltinamasai aktas 
ir atiduotas Vyriausiajam 
Tribundlui spręsti.

Perėjo po to naujų pusė me
tų, o teismo kaip nėra, taip nė
ra. Vėl kyla aikštėn neišaiški
namų dallykų. Kaip pirma pro
kuratūra, taip dabar V. Tribu
nolas negali prisikviesti teis
man kunigo Purickio: sako ka
ži ku‘r jis dingęs ir nesą galima 
įduoti jam kaltinamojo akto. 
Toks faktas duoda visuomenei 
progos sunkiai įtarti valstybės 
justiciją ir sakyti: kunigams 
Purickiams Lietuvoje nėra jo
kių įstatymų ir jokio teismo. 
Ir savo įtarimui ji randa apš- 
čiai medžiagos.

Sakoma, V. Tribunolas neran 
dąs kunigo Purickio, tuo tarpu 
Purickis kartais pats atsilan
ko Kaunan. Kodėl jo nepamato 
tuomet milicija? Kodėl jis gau
na vizas? Kas jam jas duoda? 
Jog sakoma, kad kunigas Pu
rickis gana uoliai bendradar
biauja musų oficioze ‘'Lietu
va”. Kodėl tuomet laikraštis 
žino kur rasti Purickį, o neran
da jo V. Tribunolas? Kaip tai 
suprasti?

Sako V. Tribunolas ieško pil. 
Jagomastaitės ir Skrininkovo 
artimiausių Purickio padėjėjų, 
taip pat pasislėpusių nuo teis
mo. O panelė Jagoinastaitė su 
pajuoka ' rašo |“Uiietuvoin”: 
“Pirmą kartą aš girdžiu, kad aš 
Teismo ieškoma, nors aš bu
voja Kaune ir pasiryžusi atsa
kyti prieš Teismą“. Kas čia: 
Bloga valia ar apsileidimas? 
Sako, kun. Purickis paleista už 
3,000 litų kaucijos, nors kaltė 
sunki: kaltinamuoju aktu ei
nant, Purickis f alsavęs doku
mentus, būdamas ministeriu, 
savinosi perdidelę valdžią ir 
išaikvojo apie 11 milijonų au
ksinų. Air žlimo prokutratura 
kitą tokį atsitikimą, kur val
stybei butų padaryta milijonai 
nuostolių, o kaltininkas butų 
paleidžiamas už tūkstančius, 
neapser^ėjus valstybės nuosto
lių? Ar yra kita tokia vyriau
sybė, kuriai padaryta milionai 
nuostoliai, o ji net nesugebė
jo lig šiol pareikšti civilinio ie
škinio?

Tokios kalbos, plačiai pas- 
klydusios visuomenėje, neras
damos jokio išaiškinimo, 
griauna (pasini k čįjimą įstaty

mais ir teismu, kelia neramu
mą ir pasipiktinimą ir duoda 
pagrindo sakyti: kunigams 
Purickiams ir jiems pana
šiems nėra įstatymų ir teis
mo Lietuvoje. Del to mes že
miau pasirašiusieji klausiame 
Teisingumo Ministerio ir Mi- 
nisterio Pirmininko:

1) ar tiesa, kad tokia yra 
kunigo Purickio ir kitų bylos 
padėtis, ar jie žino apie tai?

2) Jei žino, tai kas padaryta 
ar daroma, kad byla įvyktų, 
kad kaltininkai butų įduoti tei
smui ir teisti?

3) Ką mano padaryti vyriau
sybė, kad valstybė butų ap
saugota nuo nuostolių, Šios 
bylos kaltininkų jai padarytų?

4) Ką mano vyriausybė da
ryti, kad ateityje butų vi
siems Respublikos piliečiams 
leiduota greitas, teisingas ir 
nešallingas teismas?

Interpeliacija prašoma pri
pažinti skubota.

|P|asjirašė: Socialdemokratų 
frakcijos vardu:

Kairys,
Merkelis,
Bielinis,
Purenienė,
Plečkaitis,
Galinis,
Daukšys, ir 
Markauskas.

Spalių 19 d. 1923 m.
Kaunas.

Rūpinasi panaikinti be
vertes markes

O markės vis puola ir puola.

BERLINAS, lapkričio 8. — 
Vokietijos valdžia kad gavUs 
daugiau svetimos valiutos nu
pirkimui maisto, nutarė ištrau
kti naują paskolą. Naujoji au
kso paskola bus kaipo užtikri
nimas. Be to bus galima eks
portui kiek cukraus.

Valdžia bandė prievarta nu
statyti markės kursą po 420,- 
(X)0,000,000 markių už dolerį ir 
tas kursas išsilaikė veik savai
tę laiko, bet dabar kursas nu
puolė 50 nuoš., bet jis vistiek 
yra penkis ar šešis kartus aUg- 
tesnis, negu kad mokama už 
markes Užsieny.

Kad sustabdžius didėjantį at- 
sisakinėjimą priimti popierines 
markes už pinigus, valdžia iš
leido įsakymą, uždraudžiantį 
vokiečių formoms atsisakinėti 
priimti markes už prekes ar už 
atliktą darbą. Už nepildymą 
įsakymo grumojama didelėmis 
bausmėmis.

Kancleris Stresemannas s k lo
biai paskelbė priemones, kokių 
valdžia mano griebtis sustab
dymui markės puolimo ir paru- 
pinimui maisto. I Svarbiausiu 
yra prižadas iškeisti markes j 
naujus pinigus lygia proporci
ja Valdžia ketina naujus pini
gus “rentenmarks” išleisti apie 
lapkričio 15 dieną. Tada ji aps- 
kaitliuos -kiek trilionų markių 
liko paskleista Vokietijoje ir 
užsieny ir tada bus nustatytas 
kursas, kuriuo popierinės mar
kes bus apkeičiamos į naujuts 
pinigus.

100 žuvo Tripolį mūšy
TRIPOLI, lapkričio 8. — 

Italijos kareiviai Tripoly vėl 
sumušė sukilėlius smarkiame 
mūšyje ties Nahit. Sukilėliai1 ne 
teko 100 žmonių užmuštais, 
kuomet italai pražudė tik 2 Už
muštais ir 13 sužeistais, bet ir 
tai visi vietiniai kareiviai.

Rusija gelbsti Norvegijos 
streikieriams

CHRISTIANIA, lapkr. 8. — 
Maskva prisiuntė streikuojan
tiems metalo darbininkams 
Christianijoj 100,000 kronų. Tai 
yra pirmas atsitikimas, kad 
Norvegijos streikieriai oficialiai 
gavo pagelbą iš Rusijos bolše
vikų.

Suėmė lietuvius plėšikus
Tarp jų suimta ir viena jauna 

mergaitė.

CHICAGO. Užpereitą nak
tį policija suėinė automobily 
Anna Barron ^(lietuvaite?) 16 
metų, 3246 ILlime St., John Dan 
kis, 3329 So. Morgan St. ir 
Frank Walla, 2520 So. Throop 
st. Abu jie yra jauni vaikinai. 
Juos suimta po ilgo persišaudi- 
mo sU policija, kada jų automo
bilius prie 25 ir Throop gatvių 
atsimušė į stulpą. Keturi kiti 
vaikinai pabėgo.

Policija sako, kad Barron’- 
aitė prisipažinusi, kad visi jie 
dalyvavo praeivių piešimuose ir 
kad tą naktį jie apiplėšę apie 11 
žmonių įvairiose miesto dalyse, 
daugiausia pietvakarinėje daly. 
Ji taipjau išdavusi ir savo pa
bėgusius draugus, kurių tarpe 
yra žinomiausi Bridgeporto pe 
štukai ir plėšikai. Policija jų 
įieško. Pollicija tvirtina, kad 
Walla papildęs virš 100 plėši
mų.

Barron’aitės tėvai sako, kad 
jie negalėję suvaldyti dukters 
jau nuo poros metų. Motina 
net džiaugiasi dukters suėmi
mu — esą bUs dabar ramiau. 
Tėvas sakosi užvakar priraki
nęs ją prie kėdės, kad negalėtų 
bastytis su vagiliais, bet ji pra
dėjusi grūmoti užmušimu ir tu
rėjęs ją paleisti.

Policija per visą naktį gavo 
daugybę pranešimų, kad po 
visą miestą veikia plėšikai ža
liame automobiliUje, kurie net 
ir sermėgas atėminėja. Pasiųs
ta policijos automobilius juos 
gaudyti. Su jais susitikta beva
žiuojant į Bridgeportą, turbut 
namo. Policijai liepus sustoti, 
jie pasisuko ir pradėjo šaudyti, 
o mergaitė vis šaukė: “grei
čiau, greičiau važiuokite”. Bet 
ištiko nelaimė: automobilius pa 
sisukė ir užgavo stulpą. Tada 
juos ir suimta. Manoma, kad 
vienas liko sužeistas, nes auto
mobilius buvo kruvinas, te- 
čiaus sužeistasis visgi įstengė 
pasislėpti tamsoje.

Penki hilionai dol. auto
mobilių taisymui.

LANSING, Mich., lapkr. *6. 
— Wisconsdno (keliui jnžinie1- 
rius Hirst viešoj prakalboj pa
reiškė, kad amerikiečiai kas
met išleidžia pataisymui 14,- 
000 automobilių, taipjau įsigi
jimui naujų automobilių $5,- 
000,000,000. Viso į automobi
lius esą sudėta $10,000,000,000.

PINIGŲ KURSAS

pinigų ne mažiaus kaii) už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austnjos 100,000 kronų ....... $1.4F
Belgijos 100 frankų .... $4.97 
Danijos 100 markių ...........  $16.97
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų .............. $4.46
Francijos 100 frankų .... $5.76 
Lietuvos 100 Litų.................... $10.(M
Norvegijos 100 kronų ........... $14.49
Olandų 100 kronų ............... $38.52

Švedijos 100 kronų ............... $26.35
Šveicarijos 100 frankų $17*72

Teisia gubernatorly
Gub. Walton bylos nagrinėji

mas prasideda.

OKLAHOMA CITY, lapkričio 
8. — Senatas, atmetęs visus 
gubernatoriaus Wailton reikala
vimus, šiandie pradėjo tikrąjį 
gubernatoriaus bylos nagrinė
jimą. Gubernatorius įteikė at
sakymą į visus 22 kaltinimus, 
bet atsakymo neskaityta, ka
dangi jį atspausdintą išdalinta 
visiems senatoriams.

Gubernatorius bi/vo atsikrei
pęs į federalinį teismą, prašy
damas uždrausti senatui jį teis
ti, bet teismas atsakė, kad jis 
neturi teisės kištis į legislatu- 
ros reikalus. Gubernatorius 
sakė, kad jis senate negali tikė
tis teisingo jo bylos nagrinėji
mo ir kad todėl teismas nėra 
bešališkas. Gabaus federalinis 
teismas sutiko dar sykį išklau
syti gubernatorių. Gailbut bus 
atsikreipta ir į augščiausįjį ša
lies teismą.

Tariasi su darbininkais
ESSENAS, lapkričio 8. — 

Čia prasidėjo derybos tarp 
Ruhr fabrikantų ir darbininkų 
unijų atstovų, kad patyrus ar 
darbininkai sutiks pasiaukoti, 
tiek kiek kapitalistai skaito 
esant reikalingu, kad galima bu
tų priimti Francijos sąlygas 
operavimui dirbtuvių ir pradė
jimui mokėti kontribucijos pre
kėmis.

Nuo šių derybų priklausys ar 
fabrikantai pasirašys sutartį su 
franeuzais ir ar bedarbė Ru*hr 
distrikte, kuri pasiekė milžini
škų proporcijų, sumažės ar pa
didės.

$1,500,000 VOKIETIJOS 
VAIKAMS.

BERLINAS, lapkričio 8. — 
Jungt. Valstijos paaukavo dau
giau kaip $1,500,000 Vokietijos 
vaikų maitinimui per pastaruo
sius 6 mėnesius. Pinigai buvo 
dalinami per Vokietijos Raudo
nąjį Kryžių ir per tam tikrą 
svetimų šalių įsteigtą centra- 
inę šelpimo komitetą.

Pati Vokietijos valdžia duos 
5,000,000 auksinių markių vai
kų maitinimui. Tais pinigais 
galima bus išmaitinti 500,006 
vaikų per 5 mėnesius. Taipjau 
bus bandoma surinkti daugiau 
aukų Amerikoje.

HUGO STINNES SŪNŪS 
CHICAGOJE.

Gal bando nupirkti Sinclair 
aliejaus kompaniją.

CHICAGO. — Turtingiausio 
Vokietijos kapitalisto Hugo 
Stinnės sūnūs Hugo, 26 m., va
kar atvyko į Chicago, kaipo A- 
merikos aliejaus magnato Har- 
ry F. Sinclair svečias. Nors 
tvirtinama, kad jis apsi
lankęs pasisvečiuoti, bet eina 
gandų, kad Stinncs interesai 
bando užmegsti ryšių su Ame
rikos kapitalistais ir taipjau 
bando nupirkti Sinclair aliejaus 
laukus.

Iš čia jis vyksiąs apžiūrėti di- 
dėliufc aliejaus laukus Oklaho- 
mos valstijoje.

ROANOKE, Va., lapkričio 8. 
— Virginia geležinkelio garve
žių pečkuriai ir inžinieriai su
streikavo delei paleidimo iš 
darbo niekurių darbininkų. 
Streikuoja apie 500 darbininkų.

Francija įspėja 
Vokietiją

Neleis diktatūros
Šiandie pradėsią pulti Berliną
Francija priešinasi Vo

kietijos diktatūrai
Sako, kad įvedimo Vokietijoje 

diktatūros ji nepakęsianti.

PARYŽIUS, lapkričio 8. — 
Francijos valdžia įsakė savo 
ambasadoriui Berline pranešti 
Vokietijos valdžiai, kad Franci
ja netoleruos (nepakęs) įsteigi
mo Vokietijoje diktatorinės 
valdžios.

Francija priešinasi įsteigimui 
reakcinės militarinės diktatū
ros, už kurią agitacija Vokieti
joje veikliai buvo vedama per 
kelias savaites.

(Francija turbut turi omi
nėje nugirstus Bavarijos nacio
nalistų reikalavimus, kad Vo
kietijoje butų įvesta nacionalis
tų diktatūra).

Kronprincas turės pasi
likti Holandijoj

Talkininkai uždraudžia Holan- 
dijai jį išleisti, o Vokietijai jį 
priimti.

PARYŽIUS, lapkričio 8. — 
Talkininkų ambasadorių tary
ba šiandie nutarė paprašyti 
Holandijos valdžios neišileisti iš 
Holandijos buvusio Vokietijos 
kronprinio Friedrich Wilhelm, 
taipjau paprašyti Vokietijos 
valdžios neleisti jam sugrįšti į 
Vokietiją, kadangi jis yra vie
na tų, kuriuos talkininkai kal
tina karo piktadarybėse ir jis 
gaili būti talkininkų areštuo
tas.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. 

naujienos
1739 So. Halsted St, Chicago, m.
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Ambasadorių tarybos sUsirin 
kimo dalyvavo Anglijos, Fran- 
gijos ir Jungt. Valstijų ambasa- 
cijos, Italijos, Japonijos, Bel- 
do.riai, bet Amerikos atstovas 
nebalsavo.

Diplomatiniuose rateliuose 
neslepiama, kad Holandija nori 
atsikratyti nuo negeistino sve
čio — kronprinco, bet mano
ma, kad ji jį išpildys talkinin
kų prašymą ir neleis jam pe
reiti rubežių.

Šiandie nacionalistai pra
dėsią pulti Berliną

Taip sakanti Municho žinia.

LONDONAS, lapkričio 8. — 
Londono laikraščio korespon
dentas Berline perduoda žinią 
iš Municho, kad Bavarijos gin
kluoti nacionalistai nutarę pra
dėti puolimą ant Berlino ryto.

Keli žmonės užmušti.

ASHLAND, Ky., lapkričio 8. 
— Gauta žinių, kad keli žmo
nės liko užmušti ir sužeisti 
traukiniui ties Russell, Ky., už
bėgus ant omnibuso, kuris vai- 
gščiojo tarp Ashland ir Ironton, 
Ok'la. Omnibuse galėjo tilpti 36 
žmonės.

ŠIANDIE — giedra, biskį šil 
čiau.

Saulė teka 6:32 valandą, lei
džiasi 4:36 valandą. Mėnuo lei
džiasi 5:09 vai. vakaro.

-------- ■ _ . ............... .. . ______ • ____________ ______________ ______________



S. L FABION RS CO.Grodtvft

39 Melu Sukaktuves
IŠPARDAVIMAS

AKLU

Dearbom 9057

daugiau

Ateikite ir

cutgaukite

dovanas

Tel. Boulevard 1545

Overkautai

Garsinkitės Naujienose I Garsinkitės NaujienoseIc-Fashion Institute 
New York (Dept. S.)

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Prof. Voldemaras ir 
valstybės pinigai

$5.00
pirkinių

Buto Telefonas 
Armitage 3209

Helmarai yra iš lengviausio ir 
geriausio tabako dėl cigaretų. 
Jie nepadaro sunkumo, kadangi 
Helmars yra pagaminti iš to nu- 
stabaus Turkiško tabako.

Ruošiami metaliniai 
pinigai Lietuvoj.

Helmarai yra pasismaginimas 
dėl tų, kurie gėrisi rūkydami ge
riausius cigaretus.

filatn. skyriuje mM talkas 

nuo taiko gvildensime rei

kalus (domius bosiantiems 

motinoms ir motinoms Jau

ny kūdiki,.

KMIkly aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jautame, kad tai 
yra dalykas. kur| mos tu-' 
rims reguHariikais talko-1 

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvUdenlL.

Už $2 pirkinių laike 
šio išpardavimo

PETNYCIOJE,
LAPKRIČIO 9

Nauvų Tel.: Hyde Park 3395

Kas Dedasi 
Lietuvoj

— priversta buvo kreip- 
Danų teismą.
paskutinis Lietitfvos Vai 
pretenzijas pripažino tei- 

Bet, kaip girdėjome

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA
Pirmiau vadindavosi Bulgariška Kraujo Arbata

slauges, arba 
jie ma-

Skaityk šitus straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

Ima už keteros klerika 
1ų “Darbininką”.

Helmarai yra visados šviežus; 
kadangi jie yra supakuoti kieto
se skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir užlaiko 
skonį, kvapų ir šviežumų 100% 
tyro Turkiško tabako.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

2 kelnių siutai 
Vyrams, vaikinams ir 

vaikams

VIENYBĖ
193 Grand Street,

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $8.50.
— Adresuokite —

SUKATOJE,
LAPKRIČIO 10

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvio apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose, 
dovanai ir taipgi gauna ŠLA. išleistas knygas už pusę kainos.

$150, 300,600 ir 1000.!

Musų pigi ^enda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

TYRAS - LENGVAS 
- ŠVIEŽUS

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vūtriol 
patarnauju kuogeriausiai

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

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 580 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

Pėtnyčioj ir 
Sukatoj

Laikražtis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE FRA- 
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Cbicagp. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

TSlffl OF LAKE KVIETKINYCIA 
M. S. Petravičia, Savininkas 

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
Labai greitai

1551 West 46th Street

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. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

RŪGER’S ŠAUKŠTAI 

DYKAI!

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

Lietuva galų gale susilauks 
savo metalinių pinigų — jau 
ruošiamos juos leisti. Finansų, 
Prekybos ir Pramones minis
terija, norėdama, kad ruošia
mieji metaliniai pinigai ata- 
tiktų tautinio meno dvasiai, 
skelbia 1, 2, 5, 10, 25, 50 centų 
ir 1, 3, 5, 25 50 Uitų monetų 
projektams pagaminti konkur
są. Už* dailinai ai* pilnai tin
kamus atskirų monetų projek
tus skiriama nuo 100 iki 5,000 
litų premijos. Terminas pro
jektams patiekti skiriamas š. 
m. spalių 31 d.

aptiekoje. 
ir nosei bei 
nosis šluos- 

imti 
Aptiekojė 

bovelna ge-

Ateikite ir gaukite

DOVANA

Rusiškas ir Turkiškos Vanos
V ''
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viri nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” c . _ _

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI —

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

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

°3&»r dr. h. a. broad
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

STRAIPSNIS 45
KAIP GALIMA IŠVENGTI 

MO, KURTUMO IR AMŽINO 
IŠKRYPIMO.

Near Cut Stiklines to-16 V K III 
lieta dėl vaisiy III linl.

Kaunas. (“L. žin.). f— Kaip 
žinoma, prof. Voldemaras bū
damas Min. Kabin. Pirminin
ku, viename Danijos banke sa
vo vardu padėjo Lietuvos Vals
tybės pinigus. Nežiūrint įvai
riausių mžsipuolli’mų spaudoje, 
nežiūrint pagaliau, kaip girdė
jome, Kontrdlės reikalavimų 
tuos pinigus atiduoti, perve
dant juos ant (Lietuvos Valsty
bės vardo, — p. Voldemaras 
tuos pinigus — apie 40,(XX) da
nų kronų [apie 107,000 litų. — 
N. B.] —laikėsi, elgdamasis 
taip, kaip jam patinka. Val
džia, išbandžiusi visus savo 
valstyt(3je, nekomptromituo- 
jant savęs dėl savo piliečių už- 
rubežy, budus atgavimui tų pi
nigų

Nemo Liesinimo# num.838, tik
rai pigus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. 1A tvirtos Šviesiu! 
rausvos ai' baltos materijos; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Neino Hygie 
120 E. 16th St

Ką ji suteiks tiems kurie serga. , j
J T PAGELBĖS prašalinti iš kūno visus nuodus kurie yra atsakomingi dėl 

visų ligų.
JI PAGELBĖS sustiprinime ir sutaisyme kraujo.
JI PAGELBĖS prašalinti skilvio nesveikumus.
JI PAGELBĖS sustiprinti ir išvalyti kepenis.
Ką gi suteiks tiems kurie yra sveiki.
JI PAGELBĖS prašalinti persišaldymą kuris tankiai išsivysto į influenzą, 

gripą, ar pneumoniją.
JI PAGELBĖS padaryti šviesias akis ir švarią ir gražią odą kur yra tikru 

ženklu, kad jus turite gerą sveikatą. ’ •.
IR kuomet jus vaitosite ją karštą garuojančią, jus gausite grynas išsun

kus kur pati gamta suteikia vaikams.
Laikykit pas save baksą Bulgariškos Žiedų arbatos visuomet. Pardavinė
jama visose aptiekose, arba mes atsiųsime jums paštu, didelis šeimynos 
bakselis už $1.25, arba trys už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas H. H. Van 
Schlick, Prezidentas, Marvel Products Company, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa. /

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

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

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

Tie gražus near 
stikliniai torieliai 
vaisių, rankena 6 
lių augštumo, gražiai 
nikeliuota.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. •

džios 
sėtomis, 
bylos vedimas kainavęs bene 
tiek, kiek ton buvo pinigų pa
dėta. Taigi, klausimas, kas 
tas teismo išlaidas padengs.

Tai mat kokių patriotų, ku
rie taip garsiai rėkia ant kitų, 
esama. Jų taktika labai aiški: 
kad pačiam nebūti kaltinamu, 
tai reikia kitus kaltinti. Volde
maro garbintojams — klausi
mas: kiek rėkiančių kilometri
nių straipsnių butų parašęs 
Profesorius Voldemaras, jeigu 
ne jis šioj padėty butų buvęs?

/y Išdirbėjai augščiausios
/Lj rūšies Turkiškų ir

Egyptiškų Ciga- 
retų pasau|yje

BOXES of 10or20

ant jūsų siuto arba ovėrkauto. Mes 
turime visokio m-aterijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 O K fi 
ir augščiau lOįvV

Vaikų siutai ir overkautai C O Ert 
ir augščiau U>Q.UU

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

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

Nedalioj nuo 8 iki 5 vakare.

Kaunas. — Buvęs Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris B. 
Skjipitas traukia teisman kle
rikalų darbo federacijos orga
ną “Darbininką”. Tasai laik
raštis ru’gsėjo 23 dienos leidi
ny išspausdino sraipsnį pavar
dytą “Valykime (Lietuvą nuo 
žmogžudžių”, įkuriame kalti
nama R. Skipitis, kad jis, mi- 
nistcriaudainas, |!cidę<s nekliu
domai pfliisti ; /Lietuvon viso
kiems valkatoms ir plėšikams 
iš Kaukazo, Dono, Maskvos, 
Peterburgo etc.

Reikia imti dideliausios atydos 
plaunant kūdikio akis, ausis, nosį ir 
gerklę. Nors svarbu šitus organus 
švaroje užlaikyti, bet lygiai svarbu 
nepažeisti bevalant. Rekomenduoja
me didžiausį švelnumą. Nevartokite 
aštrių muilų ar tirpinių. Del ančia- 
kių apvalymo užtenka paprasto bo- 
rakso tirpinio, gaunamo 
Tą pat) galima vartoti 
gerklei. Jei akys, ausys, 
tomi su skuduru tai reikia 
minkštą ir sterilizuotą, 
gaunama sterilizuota 
riausia tinka. Kokią materiją nevar
tosi nereik jos avrtoti du sykiu. Maz- 
gojant akis, vartok vieną švarų šmo
tuką kiekvienai akei paskyrium, ir 
nedažyk į tirpinį, bet pilk skystimą 
ant skepetos. Taip pat reikia mazgoti 
ir ausis, gerklę ir nosį. Bukite tikri, 
kad rankos jūsų švarios pirm čiupnė- 
jus materolus.

Jei bile minėtų organų pasirodo 
rausvumas, tinimas arba pūliai, ne
bandyk jų pats gydyti — bėgk pas 
gydytoją, arba nunešk kūdikį į des- 
pensariją ar sveikatos centrą. Juk 
žinai, kad nieko nežinai kas iššaukė 
tokius dalykus; todėl negali nei jų 
gydyti. Iš to gali kilti aklumas ar 
kurtumas jei neprirengsi tuoj šaukti 
medicinos nagelbos. Gydytojas gali 
kur kas daugiau gero padaryti ligos 
pradžioje negu kada liga jau pasiekė 
žiaurų laipsnį.

Yra tam tikri iškrypimai, . kurie 
gimstant lieka nepatėmyti, kaip sta
buko je, ir šašai. Yra rimta klaida 
leisti tokius dalykus pro pirštus, pa
sitikint, kad kūdikis išaugs. Pasiro- 
davimas su gydytoju tokiais atvejais 
nedaro jokios blodies. Jei gydymą 
atidėti toliau tai reikia tam konvpe- 
tentiško daktaro pritarimo.

Daugelis iškrypimų matomų gat
vėse paeina iš apleidimo. Yra dau
gelis tam tikrų ligonbučių, kur gydo 
tokius dalykus ir gerai. Jei nėra jū
sų miestely tokios įstaigos, tai be 
abejo yra netolimame miestely. Pa
klausk savo gydytojo, f“ 
Sveikatos Centro apie tai 
loniai jums pasakys.

Kaip savo kūdikius apsaugosi.
Ar esi vienas iš tų, kad t’ki, kad 

nedapenėjimas randamas tik . pas 
biednuomene tenementuose ? Tikrai 
vesti tyrinėjimai parodė, kad tarpe 
miliono mokyklos vaikų New Yorke 
tik 17 nuolimtis pirmos klesos kūno 
padėty. Turtingi udikiai ir biedni 
kenčia nuo šio. Gali būti kad apie ta
ve visur yra nedapenėtn, negerai pe
nimų vaikų, bet pematai pavojaus. 
Nedapenėjimas laipsniškai suardo vi
są kūną, bet dėlto, kad dirba tokiu 
slaptu budu, jo vaisių nesimato ne- 
atydžiai akiai, iki jau pervėlu.

Nedapenėjimo priežastis yra neuž
tenkamas maistas, arba ne tas mais
tas. Pridedant Borden’s Eagle Pieną 
i vaiko valgius gali būti tikras, kad 
jis gaus visus veikėjus reikalingus 
nugalėti nedapenšjimo vaisius.

Tie gražus nikeliuoti 
šaukštai yra garan
tuoti — kiekvienas 
šaukštas turi žymę 

“Wm. Rogers”.

t. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

P ei Ii oV D U Skausmo
Aš gydau rupturas be' skausmo, 

be peilio, be kraujo metodu. Aš 
vartoju tą būdą pasekmingai jau 
20 metų. Aš daleidžiu savo pacien
tams pasakyti, kaip pasekmingai tas 
metodas yra. Ateikite ir bukite iš
gydytas kur šimtai kitų jau tapo iš
gydyti.

Skaitykit ką M r. Ludvig sako:
Aš sunkų darbą dirbantis žmogus 

ir aš turėjau rupturą kurią turėjau 
išgydyti ,todėl, kad ji man labai ken
kė mano daibe. A3 žinojau kitus 
vyrus kuriuos Dr. Flint buvo išgy
dęs ir aš nuėjau pas jį. Jis išgydė 
mane labai pasekmingai ir greitai. 
Aš daugiau nedeviu diržo ir neturiu 
jokio nesmagumo su ruptura.”

James Ludvig,
2650 W. 15th St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo-. 
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

Dr. E. N.- Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedelinls ir ketverg&ls iki 
3:30 p. p., nedėiiumls, uždaryta.

kUDIKIų
VEROVes SKYRIUI
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

*^5 k■>. ui/ f A

"va*
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Pittsburgh, Pa.
SLA. 3-čio Apskričio suvažiavi

mas.

SLA. 3-čio Apskričio 
suvažiavimas

Spalių 28 d. L. M. D. Name 
buvo SLA. 3-čio Apskričio su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
U kuopų su 32 atstovais. Su
važiavimas buvo gana tvarkus 
ir padarė eilę rimtų nutarimų, 
jų tarpe išnešta užuojautos re
zoliucija Pildomajai Tarybai.

Nors šiame suvažiavime 
Pittsburgho bolševikai buvo su
traukę visą savo raudonąją ar
miją, bet jų nelaimei liko su
mušti kiekviename klausime.

Birutės Choro vakaras.

Pittsburgh, Pa. — Spalio 28 
<1. L. M. D. Name įvyko SLA. 
3-čio Apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo 11 kuopų su 25 dele
gatais ; Apskričio Komitetas 
dalyvavo su sprendžiamais bal
sais, tai viso suvažiavime daly
vavo su sprnedžiamais balsais 
32 atstovai.

Dienos tvarkos vedėjais buvo 
išrinkti: pirmininku A. Vaino- 
rius, raštininku S. Bakanas.

Svarbesnieji nutarimai šie:
(1) Nutarta būtinai turėti

prakalbų maršrutą visam Aps
krityje ir kalbėtoją parsikvies
ti iš toliau.

(2) Apskričio baliaus rengi
mu palikta rūpintis Apskričio 
komitetui; balius turės būt 
prieš Naujus Metus tą vakarą 
L. M. D. Svetainėje.

(3) 152 kp., įnešimas priim
tas, kad butų vedama agitacija 
už vaikų prirašinėjimą SLA. ir 
paragint Pildomąją Tarybą ir 
Įstatų Komisiją, kad pasisku
bintų išdirbti tobulesnes vaikų 
skyriaus apdraudos taisykles ir 
kad 3-čias Apskritis surengtų 
ateinačią vasarą didelį 
kuopų išvažiavimą.

(4) Priimta didžiuma 
sekanti rezoliucija:

“SLA. 3-čias Apskritis
suvažiavime laikytam spalio 28 
d. L. M. D. Svetainėje, Pitts
burgh, Pa., visapusiškai ap-

svarstęs kilusius ginčus kuo
pose ir apskričiuose dėlei paša
linimo iš SLA A. Bimbos, at
randam, kad Pildomoji Taryba 
pašalindama Bimą iš SLA., va
duodamas! SLA. konstitucija 
gynė SLA garbę ir gerovę.

“Tat mes pareiškiame solida
rumą ir pasitikėjimą Pildomą
ja! Tarybai gynime SLA gar
bės ir gerovės ir kviečiame Pil
domąją Tarybą būti ir toliau 
sargyboje SLA reikalų, o musų 
pagelba užtikrinta—ginti SLA 
nuo visų politikierių, iš kur jie 
ne butų—iš kairės ar dešinės.

“Tolesnei mes apgailestau- 
jam tų kuopų ,kurios neša pro
testus prieš Pild. Tarybą ir sa
vo protestais užgiria politika
vimą SLA, kas yra kenksmin
ga SLA.“

(5) Nominuota j Apskričio 
valdybą ateinantiems metams 
sekančios ypatos: pirm. A. 
Vainorius, P. Liepas ir J. Ur
bonas; užrašų raštin. S. Baka
nas ir J. Mieljauskas; turtų 
raštin. S. Kurnėta ir F. Rodže
ris; iždin. T. Gelčis ir Ignas Sa- 
vukaitis; turto kontrolės: J. 
Kazlauskas, S. Raudonis, K.

Urbonas ir J. Mažeikis. Iš šių 
nominuotų kandidatų bus ren
kama Apskričio valdyba visuo
tinu narių balsavimu.

(6) Sekantis Apskričio suva
žiavimas nutarta turėti Pitts- 
burghe, Soho.

Aplamai, suvažiavimas buvo 
ramus ir tvarkingas .

— Delegatas.

visų

balsų

savo

Spalių 28 d. Birutės Choras 
statė scenoje gražų veikalą 
“Gyvenimo Verpete“ — penkių 
aktų dramą. Suvaidinta labai 
gražiai. Vaidintojai buvo biru- 
tiečiai ir brutietės. žmonių 
vo gana daug, kone pilnas 
berty Teatras, ir manoma 
birutiečiai turėjo gražaus 
darbio.

Juodukai puldinėja žmones.
Solio dalyje į porą savaičių 

laiko buvo keletas užpuolimų 
ir apiplėšimų. Tą apiplėšimą
daro juodukai. Lapkričio 1 d.
buvo užpulta lietuvė, jauna
mergaitė, ir kažin kaip su ja 
butų atsitikę, jei ne praeivių
pagelba; ji buvo labai išgąsdin
ta ir gerokai apdraskyta.

Moteris uižma vyro vietą.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

Ar Jus žinote, kad
Instrukcijos tapo išduotos vidaus 

reikalų ministerijos Konstantinopo
ly], kas link įleidimo svetimšalių j 
Turkiją? Visi svetimšaliai, išski
riant krikščionis iš Graikijos, gali 
įeiti į Konstantinopolį be permito. 
Bet jų pasportai turi būti užvizuoti 
Turkijos konsulo jų pačių šalyje, ar
ba svetimų šalių konsulo kuris atlie
ka Turkijos reikalus. Ar jus žinote 
kad Helinar Turkiški cigaretai yra 
padaryti išdirbėjų geriausios rųšies 
Turkišku cigaretų pasaulyje?

Tel. Blvd. 3138 
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUŠERKA

pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurS- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

bu- 
Li- 

kad 
u.ž-

Kiek laiko atgal pasimirė 
Pranas Venslovas, Pittsburgho 
vienatinis graborius. Kai kas 
manė, kad ir jo biznis bus lik
viduotas ir Pittsburgho lietu
viai neteks savo graboriaus, 
bet pasirodė kitaip: mirusiojo 
vyro vietą užėmė jo moteris 
Ona, ir biznį sėkmingai varo, 
duodama gerą patarnavimą lai
dojant mirusius. Pats esu ma
tęs keletą laidotuvių, kur Vens- 
lovienėP laidoja: pavyzdingas 
patarnavimas buvo. Girdėjau 
kitus sakant, kad Venslovienė 
dagi geriau atliekanti tą dar
bą negu kad jos vyras atlikda
vo.
Muštynės šv. Kazimiero Vy

tauto Kareivių Baliuj.
Spalių 30 d. šv. Kazimiero 

Kareiviai turėjo balių, šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. 
Balevojant kilo kaž-kokių ne
susipratimų tarp svečių ir kai- 
kurių “kareivių“, ir tie nesusi
pratimai buvo rišami kumščio- 
mis ir kitokiais pabūklais. Del 
to kai kurie atrodė tartum ka
re buvę.
Sandarietės rengia vakarienę.

A. L. T. S. Moterų 79 kuopa 
rengia vakarienę L. M. D. Na
me ,laipkričio 25 d. Manoma tu
rėti draugiškas pasilinksmini
mas.
Progresisčių vakarienė su ma

ža svečių.
Spalių 28 d. vietos progresis- 

tės turėjo surengusios vakarie
nę. L. M .D. Name. Svečių vi
sai maža turėjo, net ir pačios 
progresistės nebuvo visos atsi
lankiusios. Tai dar vienas žen
klas, kad bolševikams nesise
ka. Kitos draugijos kad paren
gia panašią vakarienę, tai žmo
nių netelpa. —Reporteris.

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė,

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį spalio 17, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskolos ir Diskauntai ................. .......................
Overdraftai ............................................................
Suv. Valst. valdžios investmentai ..................
Municipališki ir Korporacijų Bonai.................
Bankinis namas, rakandai ir jrengimas .........
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti sundry resursai ...........................................

Kapitalo stakas ...........
Su r plūs .........................
Nepadalintas pelnas ... 
Rezervo akauntas .......
Neapmokėti dividendai 
Bilos apmokamos ........
Depozitai ....................

Viso resursų ............

ATSAKOMYBĖ

MIS. A MICHNIEV1CZ-VI0IKIENZ
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

$2,685,416.85
........ 644.70
... 162,940.78
.... 878,202.81
.... 153,758.01
.... 650,404.08
....... 1,894.05

$4,483,261.28

$200,000.00 
100,000.00 

... 97,321.49 
.... 13,584.45 
........ 48.50 
.... 44,000.00 
4,028,306.84

Viso atsakomybių.......................... $4,483,261.28

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

UNIVERSAL

CLOTHING CO
1228 So. Halsted St

EINU LAUK IŠ BIZNIO
Proga visam amžiui
ŠIANDIEN IR RYTOJ

CLOTHING CO
1228 So. Halsted St.

't

UNIVERSAL

Čia galite gauti jūsų 
siutą ir overkautą že
miau olselio kainų, nes 
mes esame priversti 
parduoti visą savo sta- 
ką vertės iki $50,000, 
kuris susideda iš vėliau
sio styliaus suaugusių 
ir jaunų vyrų 2 kelinų 
siutų ir overkautų. Vė
liausi styliai ir patter- 
nai kaip tai: Metcalfs ir 
Plaid nugaromis. Taip
gi importuotų materi- 
jolų.

Tiesiog aukaujančiomis kainomis po $20 
ir daugiau

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving- Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

Tas yra paranku netik musu 
150,000 taupymo depozitorip, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

First Trust ana 
Savings Bank

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Daerborn, Monroe ir Clark Gatvių

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitos, o rasite 
pagelbą.

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

—........ "------------- -----------------

WŪR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

---------------------- ------ - --- J

Telefonai!

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

-

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 

savaitę
Tie iinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite j seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 60 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai, 
šeštas augštae Reliance Building

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant eubatas.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.; 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

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

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 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
h..............— . ■ . ,. <

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas MoteriBkiL Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Cnicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagg

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERIS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą į Brighton

4454 So. Western Avė.
(kamp. 45 St.) 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 3 pe pietų iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzio 7715

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2889

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Gydytojas, Chirurgas ir Akaierts

8815 South Halsted Si. 
Tai. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M

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 1980 

Valandos pagal sutari]

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

30 mėty patyrimo®;
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

DR. V. A. RIMKUS

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
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.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Te!. Fairfaz 5574.
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

. n . .... .......

Jei abejoji akimis, paniteiraek
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptometrUt 
Ta). Boulavard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
KampM 47-toa

S-rot loboba

GERE. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



NAUJIENOS
Vie Utbaanlaa Daily N«w» 

Ftkliahad Daily, «xcapt Sanday by 
OTha Uthuanian V«ws Pub. (X, Ine.

Editoj P. Srigaitit
1788 Seath Halated Streal 

Chicago, III. 
Talephene Boosevelt 85M

Subscription Rateai 
98.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaida oi Chioc*. 
$8.04 per year in Chieagn.

8c per copy.

Entered a« Second Claaa Ifatter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chlcaffo, III., andar the act pf 
March ftad, 1879.

Naujienos eina kasdien, fkaklriaat 
sekmadienius. Leidila ■aajlenn Ben- 
drovi, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telafonaat Rooaevalt 85M.

Uisimokfjimo kainai 
Chicagoje —* paltai

Metams.... —.......... ........ $8.00
Pusei metą .......—________ 4.00
Trims mlnisiams , ■  2.90
Dviem minedam m, » 1.60
Vienam minėsią! ... ..........

ffeieagoje per nelkrtejiil
Viena kopija .................. ..

. Savaitei---------------------- ----------
Minėsiu! ....................  —

Suvienytose Valstijose, na Chicagaja, 
paltus

Metams - . . r $7.00
Pusei metą ......................
Trims menesiams______ ■»■■■„ 1.75
Dviem minusiam —/ , , .... ■ 1.25 
Vienam minėsiu! —.......— .75

18c

Lietuvon ir kitur alsienluosei
(Atpiginta)

Metams_____________
Pusei metų______
Trims minėsiantis
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Drderiu, kartu su uisakymu.
■LLL-1. l UBHgysgaL . -J 1 U! 1 1W f "H

Sumišimai 
Lenkijoje. >

Geležinkelių darbininkų 
streikas Lenkijoje iššaukė 
didelį sujudimą. Kadangi 
valdžia mėgino slopinti 
streiką su kariuomenės pa- 
gelba, tai, kaipo protestą 
prieš valdžią, Socialistų 
Partija paskelbė vienai die
nai visuotiną darbininkų 
streiką. Ir Eėai, matyt, bu- 
yo gana sėkmingas, kadan
gi valdžia / užvedė derybas 
su socialistais ir sutiko ati- 
traukt kareivius nuo gele
žinkelių.

Telegramos pranėša, kad 
tarpe streikininkų minių ir 
policijos bei kariuomenės 
kai kuriose vietose buvo aš
trių susirėmimų, kurių pa
sekmėje buvo užmušta ir 
sužeista dešimtys žmonių. 
International News Service 
žinios sako, kad Varšavoje, 
laike susirėmimų, du pėsti
ninkų pulku atsisakė klau
syt savo oficierių. Kita te
legramų agentūra, As
sociated Press, praneša, 
kad Krokuvoje kareiviai, 
kurie buvo pasiųsti išvaiky
ti demonstruojančias gatvė
se minias, prisidėjo prie de
monstrantų.

Lenkų valdžia tur-but ne
mažai buvo nusigandusi aiš
kiai pasireiškusio kariuome
nėje nepaklusnumo savo vy
riausybei, kad ji davė įsa
kymą pašalinti Krokuvos 
įgulos komendantą ir paleis
ti suareštuotuosius streiki
ninkus.

Visa tai dar toli-gražu nė
ra revoliucija arba bent ar
timos revoliucijos pavojus. 
Perversmo Lenkijoje šioje 
Valandoje vargiai begalima 
Jaukti. Jeigu tenai butų pri
versta pasitraukti dabarti
nė valdžia, tai valstybės 
priešakyje vėl atsistotų 
maršalo Pilsudskio partija, 
kuri šioje valandoje yra 
opozicijoje. Tas gi nereikš
tų jokios žymios atmainos 
respublikoje. Užsienių poli
tikoje Pilsudskis nėra nė- 
kiek geresnis už p. Korfan-

Išorinė politika tečiaus 
įlabar Lenkijoje lošia men-

kesnę rolę. Pirmoje vietoje! Tame momente, kai Vokie
jai dabar stovi vidujinio su
sitvarkymo klausimai. Kol 
Lenkija stengėsi kiek galė
dama labiaus išplėsti savo 
teritoriją, tol šitie klausi
mai buvo atidedami j šalį. 
Bet dabar jų atidėlioti jau 
nebegalima. Jie tai ir skal
do lenkų visuomenę į prie
šingas viena kitai partijas, 
tarp kurių kova eina tolyn 
vis aštryn. Svarbu, kad to
kiame momente rodo nepap
rasto stiprumo darbininkų 
judėjimas. Kovodami už sa
vo reikalus, Lenkijos darbi
ninkai su laiku atsikratys 
tautinio šovinizmo, kuriuo 
jie yra užsikrėtę nuo savo 
ponų.

APGARSINIMAI SOVIETŲ . 
SPAUDOJE.

$8.00
,4.04
- 2.00

Vienas laikraštis nurodo įdo
mų faktą, kad Rusijos bolševi
kų spaudoje yra dedama daug 
apgarsinimų. Spauda Rusijoje

Komunistų Partija ir Pro
fesinės Sąjungos Rusijoj.

yra monopolizuota; niekas, 
kaip lik valdžia, neturi tenai 
teisės leisti laikraščius ir kny
gas ir laikyti spaustuves. Va
dinasi, pati bolševikų valdžia 
laiko naudingu daiktu apgarsi
nimus laikraščiuose.

Ir apgarsinimų sovietinėje 
; spaudoje yra proporcionaliai 
j kuone daugiau, negu kapitalis- 
■ tinių šalių laikraščiuose. Šių 
metų rugsėjo 19 dienos “Iz- 
vestija” numeryje, pav. buvo 
17,019 eilučių apgarsinimų, 
kuomet straipsnių ir žinių bu
vo tiktai 10,947 eilutės. Apie 

Į pusė tų apgarsinimų buvo pa
švęsta reklamavimui privatinio 
biznio, o kita pusė — valstybi
nių įmonių (“trustų”).

Skelbimai sovietų spaudoje 

rodo, kaip toli bolševikiškoji 
Rusija yra nuėjusi nuo koimf- 
nistinės tvarkos, kurią Leninas 
ir Trockis siute Rusijos darbi
ninkams. Komunizmo tvarko
je gamybos produktai yra da
linami tarpe žmonių; tuo gi 
tarp dabartinėje Rusijoje pra
mones ii’ ūkio dirbiniai yra 
parduodami, kaipo prekės — 
lygiai kaip visose buržuazinės 
sistemos šalyse. Tas prekes 
kiekvienas jų savininkas siūlo 
pirkikams, lenktyniuodamas 
su kitais savininkais. Tuo budu 
Rusijoje dabar yra ir paprasta 
konkurencija} (kompeticija) 
tarpe biznierių — kaip visose 
šalyse.

Taigi ekonominėje dirvoje 
bolševikų komunizmas visiškai 
kapituliavo prieš buržuazinį 
biznį.

VOKIETIJOS KLERIKALAI 
KRYPSTA PRIE MONAR- 

CHIZMO.

Vokietijos Centro (t. y. ka
talikų) partija, kuri revoliufci- 
jos metu buvo priėmusi demo- 
kratingą programą ir griežtai 
nusistačiusi už respublikinę 
valdžios formą, dabar jau vėl 
ima krypti atžagareivių pufeėn. 
Svarbus žingsniai, padaryti ši
toje linkmėje, yra Centro par
tijos nutarimas savanorių klau
simu ir jos rezoliucija apie 
valstybės tvarką.

Socialistai ir demokratai rei
kalavo, kad Vokietijos valdžia 
išleistų atsišaukimą, raginda
ma piliečius rašytis į savano
rių būrius apgynimui respubli
kos nuo monarchistų. Klerika
lų partija atsisakė tą reikala
vimą paremti.

Klerikalai, be to, užvakar 
štai ką pareiškė tam tikroje 
rezoliucijoje:

“Del valdžios formos klau
simo mums nėra ko vaidytis. 
Mes priimame kiekvieną for
mą, kuri Užtikrina mums 
tvarką, gerovę ir religijos 
laisvę.”

tijos monarchistai atvirai gink
luojasi ir rengiasi nuversti res
publiką; kai buvusiojo kaize
rio sudus ketina pagrįžti iš 
trėmimo ir apsigyventi Vokie
tijoje, — šitoks klerikalų pa
reiškimas negali turėti kitokią 
prasmę, kaip tiktai tą, kad jie 
išanksto pasižada nesipriešinti 
monarchijos sugrąžinimui.

Ne tiktai Vokietijoje, bet ir 
visur klerikalai stengiasi plauk
ti pavandeniui, dėdamiesi prie 
tos pusės, kuri yra stipresnė.

PRISPIAUDfi, O DABAR 
GERIA.

Komunistinė “Laisvė” šau
kia:

“Draugai piliečiai, balsuo
kite šiandie už Federuotos 
Farmerių-Darbo Partijoi 
kandidatus! Raginkite ki
tus, nepartinius, bet mums 
pritariančius piliečius bal
suoti už tos partijos kandi
datus!”

S. Švarcas

(Žemiau spausdinamo 
straipsnio autorius, drg. S. 
švarc, yra vienas seniau
siųjų Rusijos darbininkų 
judėjimo darbuotojų ir be
ne geriausias visoje Rusijo
je profesinio judėjimo ži
novas. Jisai sutiko nuo
latos bendradarbiauti “Nau
jienoms”. Redakcija).

Komunįstai pįlnaji šeiminin
kauja Rusijos profesinėse są
jungose. Tarpe 775 delegatų, 
dalyvavusių paskutiniame Vi
sos Rusijos .profesinių sąjungų 
suvažiavime (1922 m. rugsėjo 
mėn.) buvo 721, t. y. 93% ko
munistų (Stenogr. atskaita apie 
suvažiavimą pusi. 278). Ko- 
niuiiistų delcgutų metalistų sq- 
j itngos suvaživaime .birželio 
mėnesyj 1923 m. buvo 91.8% 
(“Trud” iš birželio 22 d.). 
Tarpe atsakomingų visų 23 są
jungų . Centraliiiio Komiteto 
darbininkų kovo mėnesyje 1923 
m. randame 882 (t. y. 836%) 
komunistų, 170 bepartyvių ir 
tik vienų • vieną socialdemo
kratą. Tie skaičiai, matomai, 
kalba apie neįmanomą komu
nistų autoritetą darbininkų tar
pe.

Formaliniai tarpusaviniai 
santykiai tarp sąjungų ir Ko
munistų Partijos nėra visai 
aiškus. Formalinės sutarties, 
lyg ir nėra. Bet faktinai tie 
santykiai tarp sąjungų ir par
tijos apsibrėžė visai aiškiai, 
kaipo santykiai sąjungų pilnos 
priklausoimybės nuo Komunis
tų Partijos. Partiniai komite
tai svarsto ir sprendžia visus 
profesinės darbuotės svarbiau
sius klausimus; jie sprendžia 
net rimtuls sąjungų organizaci
nio gyvavimo klausimus, o 
ypač tuos klausimus, kurie 
iečia centralines sąjungų val

dybas lokaluose. Partkomų 
[(partijos komitetų) tarimai 
pranešama profsąjungų komja- 
čeikoms, kurios reguliariai lai
to posėdžius prieš svarbiausius 
sąjungų organų susirinkimus. 
Sąjungos organo susirinkimas 
jo komjačeikos posėdžio betu
ri tik formalinės reikšmės; f ak
linai klausimas jau buvo iš
spręstas partkome.

Kartais dalykas tuo dar nesi
baigia. Teziuose apie profesi
nių sąjungų uždavinius, kurie 
buvo pagaminti Rusijos Ko
munistų .Partijos Centralinio 
•Komiteto sausio mėnesyj 1922 
m. ir kaip vienu balsu užgirti 
profesinių sąjungų centralinio 
sovieto tų pačių metų vasario 
mėnesyje, daroma bandymas 
nustatyti ir formalinė sąjungų 
priklausomybė nuo partijos: 
“Pricšgenybės pačioje profesi
nių sąjungų padėtyje prie pro
letariato diktatūros... neišven
giamai gimdys konfliktus, ne
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O kaip čia senai musų ko
munistėliai sakė, kad rinkimai, 
visuotina balsavimo teisė ir 
parlamentinė valdžios forma 
tais esą “buržuazinjai išmistai” 
ir “darbininkų mulkinimas”!

Vadinasi — prispiaudė šuli
nį, o dabar patys iš jo geria. 
Toks yra tų “vienintelių darbi
ninkų gynėjų” išmislas.

SKVERNO”?

“Draugas” rašo:
“Musų socialistai laikyda- 

mies žydo skverno nuolat 
juos glosto, jiems pataikau?- 
ja ir atsimindami ‘skriau
džiamųjų’ teises jiems advo
katauja.”
Bet tegu “D.” paaiškina, ko

dėl Lietuvos Seime visa žydų 
frakcija: nuolatos balsuoja 
kiekvienu svarbesniu klausimu 
išvien si? krikščionimis demo
kratais ir remia jų kontroliuo
jamąją valdžią?

sutikimą, trinimasi ir t. p. Rei
kalinga aukštesnį instancija, 
pakankamai autoritetinga, kad 
galėtų tuos nesusipratimus 
kuogreičiausia išspręsti. Tokia 
instancija yra kompartija”. — 
Praktikoj tos teisyklės stveria- 
masi labai retai. Paprastai sie
kiamas! to jau tikslo aukščiau 
nurodytu, išvidine forma ma
žiau įtariamu keliu pervedimo 
partinių komitetų tarimų per 
komjačeikas.

Komunistų spauda bando į- 
rodyti, kad ką tik apibudintieji 
tarpusaviniai santykiai tarp są
jungų ir komunistų Partijos 
Rusijai yra visai normalus: 
Komunistų Partija yra suvie- 
nijusi ir>iLži'nišl<4i tiin.Lcų
masę ir visai natūralu, kad ji 
vyrauja profesinėse sąjungose.

Čia mes paliekame šalyje 
klausimą, ar atsako darbininkų 
judėjimo interesams, nu
statymas tokių santykių 
tarp sąjungų ir partijos 
ten, kur partija (visvien ar tai 
komunistų ar socialistų) turi 
subarusi labai didelę darbinin
kų masę. Bet kaip dalykai esti 
su Komunistų Partijos proleta
riniu charakteriu Rusijoje?

Iki pastarojo laiko oficialinė 
spauda vengė skelbti davinius, 
kurie galėtų nušviesti tą klau
simą. Atskaitose apie partijos 
narių judėjimą, tiesa, figūravo 
dideli darbininkų skaičiai, bet 
didele savo dauguma tai buvo 
ne darbininkai dabartine savo 
profesija, o buvusieji darbinin
kai, užpildžiusieji milžinišką 
sovietų biurokratijos armiją.

Ir tik nesenai kompartijos 
Centralinio Komiteto paskelb
toji atskaita apie partijos dar
buotę 1922-23 m. pirmu kartu 
nušviečia klausimą apie tikrą
jį darbininkų dalyvavimą par
tijoje. Mes čia sustosime tik 
ties klausimu apie atsinešimą 
į Komunistų Partiją darbinin
kų industrinių įstaigų, fabrikų 
ir dirbtuvių, nes jų dalyvavi
mas yra ypač svarbu^ partijai, 
kuri siekiasi atstovauti darbi
ninkų klasei.

Pagal paskelbtus davinius 20 
gubernijoms, kur pramonėse 

dirbančių darbininkų skaičius 
nėra didelis, komunistų jačei- 
koms priklauso tik 3,9% visų 
tose pramonėse’dirbančių dar
bininkų. Gi kitų 40 gubernijų 
daviniais tas nutošimtis nu
puola iki. 3.5 (atskaita C. K., 
pusi. 147).

Bet dagi industrinių įstaigų 
komjačeikų nariai savo^ didele 
dauguma nepriklauso “darbi
ninkams prie varstoto” (taip 
atskaitoje vadinama tikrieji 
darbininkai), o įeina į adminis
tracijos sąstatą. Surinktais da
viniais, 12 pramonės guberni
jose, išėmus Maskvą ir Petro-

m
I gradą, iš bendro skaičiau* 14,- 
570 narių, sudarančių fabrikų 
ir dirbtuvių jačeikas, “darbi
ninkų prie varstoto” buvo 4,- 
255, t. y. 28.8%. “Vietoje aukš
čiau minėto 3.9% komunistai 
prie varstoto dvylikoje pramo
nės gubernijose sudaro 1.36%, 
o imant 3.5% tas skaičius nu1- 
puola ir sudaro tik 1.22%” 
(pusi. 147).

93% komunistų Visos Rusi
jos profesinių sąjungų delega
tų suvažiavime ir mažiau 1^% 
komunistų tarpe fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų-^toj prieft- 
genybėje ryškiai pasireiškia 
darkus dabartinių Rusijos pro
fesinių sąjungų charakteris.

Pramonės įstaigose bendras 
darbininkų skaičius 1922 m. 
siekė 1,110,946 (ten pat pusi. 
146). Gi tikrųjų darbininkų ii 
to skaičiaus Komunistų Parti
jai (imant net 1.36%) priklau
sė tik 15 tūkstančių. Jeigu net 
imti domėn labiau palankias 
komunistų partijai sąlygas 
abiejose sotinėse, tai ir tąsyk 
pramonės darbininkų skaičius 
partijoje nesieks 20 tūkstančių.

Bet 15—20 tūkstančių pra
monės darbininkų “darbo par
tijoje”, kuri (sausio 1 d. 1923 
m.) priskaito 372,900 narių, 
130 milionų gyventojų šalyje, 
ir tai tokioje partijoje, kuri 
visoje šalyje yra tik vienintelė 
legalinė partija laikanti savo 
rankose visą politinę galią, — 
tie 15—20 tūkstančių reiškia 
tik nulį.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
ir lietuviai bolševikai.

Rašo Nebejaunas SLA. Narys

(Pabaiga)

Kodėl Jie šaukia?
Bet kodėl bolševikai kelia 

triukšmą?
Kaip jau pirmiau minėjau, 

jie nori įsibriauti į SDA. cent
rą ir tenai, taip sakant, užvieš
patauti. Viešpatauti gi norisi 
todėl, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra didelė or
ganizacija; ji turi apie 15,000 
pilnų narių, apie pusę miliono 
dolerių, gražų namą, spaustu
vę, organą, žodžiu, turi visą 
mašiną, su kurios pagalba bol
ševikai galėtų vesti Trockinės 
Rusijos propagandą lietuvių 
tarpe.

Valdant Susivienijimą, bolše
vikai galėtų iš centro bei kuo
pų iždų aukauti įvairiems “ba
daujantiems”, “kankinaims” ir 
tt. Galėtų tuomet drąsiai ruo
šti įvairias demonstracijas 
varde SLA. pagerbimui raudo
nojo bolševizmo. Butų jiems ta
da progos varde 15,000 lietuvių 
siųsti rezoliucijas Washingto- 
nan reikalaujant Sovietų Rusi
jos pripažinimo. Varde to pa
ties lietuvių skaičiaus butų 
juogeriausia proga dergti Lie
tuvos valdžią, niekinti kiekvie
ną lietuvių judėjimą.

Matot, kiek sučiupę į savo 
rankas Susivienijimą, bolševi
kai galėtų nuveikti delei labo 
šventosios Rusijos. Dabar gi, 
matydami tokią gražią progą ir 
negalėdami jos pasiekti, jie 
piktumu nesitveria ir skandalą 
daro.

Jeigu jiems tik kada nors pa
vyktų tų viršūnių pasiekti, S. 
L. A. nukentėtų.

Kaip SLA. Nukentėtų.

Nukentėtų taip, kaip ir kitos 
organizacijos, kuriose bolševi
kams teko progos į jų centrus 
įsisėsti .

Pavyzdžių nestokoja.
Lietuviai turėjo vieną nema

žą organizaciją vardu Ameri
kos Lietuvių Augščiausios Pa
galbos Draugija. Ta draugija; 
savo laiku, neblogai gyvavo; ji 
turėjo nemažą skaičių narių, 
pusėtinai kapitalo, mokėjo sa
vo nariams pašalpas.

Bet štai užėjo bolševikinė 
plėga. Jie tos draugijos cent- 
ran įsibriovė, paėmė į savo ran
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Daviniai apia naujųjų parti
jos narių sąstatą dar ryškiau 
pabrėžia neproletarinį Komu
nistų Partijos charakterį Rusi
joje. Tarpe 14,400 naujų na
rių, įstojusių į partiją nuo sau
sio 1 d. 1922 m. iki sausio 1 
d. 1923 m,, pramonių darbinin
kai sudaro tik 5.9%, t. y. jų bu
vo 850 žmonių, įvairių grupių 
tarnautoj ų, neįskaitant ka
rių, 40,9%, t. y. 5,890 žmonių, 
ir “raudonieji komendantai” 
(t. y. oficieriai), administraty- 
vis armijos ūkio sąstatas (t. y. 
kariniai valdininkai) ir kariš
ki kursantai (t. y. busimieji 
“raudonieji komendanati” ir ka
riški valdininkai) sudarė 22.- 
1%, t. y. 3,182 žmogų (atskai
ta, pusi. 19). Karinių ir civili
nių valdininkų skaičius, įstoju
sių partijon, yra 10 kartų di
desnis, negu fabrikų darbinin
kų skaičius.

Tie faktai aiškiai rodo, jok 
Komunistų Partija Rusijoje, 
savo socialiniu sąstatu, jau se
nai nustojo buvusi darbininkų 
partija. Tai yra pirm visko 
partija naujos valstybinės, o 
vyriausia ūkio ir karinės, biu
rokratijos. Vyravimą Komu- 
njstų Partijoj profesinėse są

jungose aiškinama ne tuo, kad 
ji butų pavergusi proletarų 
protus ir širdis, o tik tuo, kad 
politinė galia yra rankose Ko
munistų Partijos, kuri visais 
prievartos budais ' slegia sava
rankų darbininkų klasės judė
jimą.

M
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kas jos vadžias. Pradėjo drau
gijos visą organizmą graižyti. 
Sugraižė. Ir taip sugraižė, 
kad šiandien ta draugija mer
dėja., paralyžiaus suspausta, 

ir laukia paskutinės valandos, 
kol reikės akis užmerkti ir pa
sakyti šiam, raudonuoti pradė
jusiam pasauliui, paskutinį 
“Sudiev”. Nes toje draugijoje 
nėra pinigų, narių skaičius 
sumažėjo, pasitikėjimas visuo
menėje išnyko.

SLA. Darbininkų Organi
zacija.

Bolševikai vis šaukia: SLA. 
yra darbininkų organizacija! 
Darbininkai ją ir valdyti pri
valo!

Taip, darbininkų! Niekas to 
fakto nė nemano ginčyti. Visi 
žinome, kad darbininkai SLA. 
organizavo, jį palaikė ir šian
dien palaiko. Darbininkai, arba 
iš darbininkų kilę žmonės ja ir 
vadovauja.

šioje organizacijoje tečiaus 
yra susispietę dviejų ar bent 
daugiau pažiūrų darbininkai. 
Vieni jų yra tie darbo žmonės, 
kurie į gyvenimą žiuri rimtai. 
Jie veikia nesikarščiuodami, 
bet apgalvodami. Ir tie darbi
ninkai per daugelį metų jau 
suspėjo sukuopti tokią organi
zaciją, kuri šiandien netik A- 
merikoje, bet ir Lietuvoje yra 
didžiausia.

Tokių rimtai veikiančių dar
bininkų šioje organizacijoje 
yra didelė dauguma.

Bet yra organizacijoje ir to
kių narių, kurie kitaip į gyveni
mą žiuri. Jie dirba ne protu, 
bet karščiu. Jie verčia, griauja, 
naikina kas tik kitų žmonių 
jau daug metų rimtais pama
tais pabudavota, kas šiandien 
ne pagal bolševikų noro tvarko
si. Šitie neramus elementai 
Susivienijime yra visai nauju
tėliai, kurie yra atėję čia sve
timomis rankomis pagamintais 
vaisiais pasinaudoti. Tokių na
rių Susivienijime yra nedaug. 
Vienok jie nori Susivienijimą 
valdyti. Jie, ta mažuma, nori, 
kad pagal jos dūdelę šoktų vi
sos kuopos ir centras; nori, 
kad organas “Tėvynė” bolševi
zmą remtų.

Penktadienis, iapkr. 9, 1923
Ar Mažuma Gali Valdyti?
Jei SLA. rimtieji nariai bus 

apsileidę, tai bolševikiškoji ma
žuma užvaldys juos. Nes jie, 
bolševikai, yra visuomet susior
ganizavę, disciplinuoti ir jau da 
bar nekurtuose atsitikimuose 
savo riksmu, savo nachališku- 
mu užrėkia didžiumą. Prie to 
jie visuomet lankosi į susirin
kimus. Jie eina ant žut-but.

Įdomų reiškinį parodė Bim
bos incidentas. Kai kuriose 
kuopose bolševikai pervarė re
zoliucijas, papeikiančias Pildo
mąją Tarybą už B. išmetimą. 
Bet tai tik pradžioje. O kuomet 
rimtieji nariai sukruto, tai bol
ševikų rezoliucijos buvo atšau
ktos ir kuopos išnešė priešin
gas jiems rezoliucijas.

Iš to matyt, kame dalykas.
Vienok tai turėtų būt pas

kutinė pamoka. SLA. rimtieji 
nariai, kuriems rupi tikrai kul
tūrinis darbas šioje organizaci
joje, privalo darbuotis, o ne 
snausti. Jie turi būt sargyboje 
savo organizacijos reikalų. Jie 
turi lankyti susirinkimus ir 
sekti visus organizacijos reika
lus.

Tuomet mažuma didžiumos 
neapgalėte.

Dabar Laikas.

Su pirma diena lapkričio mė
nesio prasideda SLA. Pildomo
sios Tarybos nominacijos, ir su 
ta diena, beabejo, prasidės juo 
smarkesnis bolševikų “gręži
mas” jau ne tik iš vidaus, bet iš 
visų pusių. Jie savo spaudoj, 
savo susirinkimuose pašvęs dar 
daugiaus vietos, laiko ir ener
gijos SLA. darbuotojų mokini
mui. Jie dės visas pastangas 
paimti organizacijos kontrolę į 
savo rankas. Taigi reikia stoti 
į darbą ir ginti Susivienijimą 
nuo bolševikų pasikėsinimo. 
Tai yra musų, SLA. narių, pa
reiga.

Jei mes mokėjome SLA. su
organizuoti, išauklėti ir iki šių 
dienų tvarkoje laikyti, tai da
bar yra musų pareiga atmušti 
užpuolikus. Kitaip susilauksi
me godos, paniekos ir pakriki- 
mo.

SLA. yra visų lietuvių orga
nizacija. Bet toje organizaci
joje neprivalo būti kiti, ne or
ganizacijos, reikalai svarstomi. 
Narys gali būti bi kurių pažval
gų. Bet kuomet jis atsilanko 
į SLA. kuopos susirinkimą, tai 
jis neprivalo tenai skelbti bol
ševizmą arba kitą kokią politi
ką. Politikieriavimui tenai nė
ra vietos.

SLA. nariai turi žiūrėti, kas 
jų organizacija nebūtų pavers
ta bolševikiškų politikierių į- 
rankiu. Todėl reikia judėt.

Tiktai tuomet, kai mes kiek
vienas atliksime savo pareigą, 
SLA. galės ir toliaus tarnauti 
lietuvių visuomenei, kaip tar
navo jau beveik per keturias 
dešimtis metų.

Nutrink šalin
Vaiky šaltį.

Išlaukinis, tiesioginis gydymas 
išvenkia sugadinimą jų gle

žnučių, mažų pilvelių.

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas butų veiklus ir aug
tų stiprus bjCŽaizdamas lauke. 
Bet tankiai juos pagauna šal
tis, nebegali eiti mokyklon ir 
patampa menkais ir gležnais. 
Motinos, kurios vartoja Vicks 
VapoRub nuo vaikų šalčio, at
randa kad vaikai gali žaisti 
lauke, o jų šalčio bėdos, pap
rastai būna prašalinamos per 

naktį.
Aptepk iš lauko, Vicks vei

kia kaip ir linimentas ar prie- 
kaita. Prie to, jo dalis įkaitin
tos per kūno šilumą garuoja 
ir yra įkvepiamos tiesiog į už
krėstus kvėpavimo kanalėlius. 
Toji dviguba veikmė greitai 
prašalina šaltį. \

Gaunamas visuose aptiekuo- 
se.

VICKS
v VapoRub



NAUJIENOS
Eta Uttaanlaa Daily Naww 

PckUahad Daily, «xcapt Su&day ky 
ORmi Uthuanian Wawa Pob. O., Ino.

Kditor P. tirigaitif
1789 Saath Haloted Street 

Chlcago, III.
Talophono Koosavalt 8509

Subacriptdon Rate*)
*8.00 per year in Canada.
*7.00 per year outtlda oi Chloj*.
*8.09 per year in Chtcagn.

8c per copy.

Entered m Second Claio Mattel 
Narch 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chlcago, III., andar the act of 
Maroh tad, 1879.

Naujienos eina kasdien, fieklriaat 
Mkmadlenlus. Leidlla laajlenų Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chlcago, 
III. — Telefonas t Baosevalt 8590.

Uisimoktjimo kainai
Chlcago je — paitm

Metama__ _______—.....— *8.00
Pusei metą »<***■,,. .1,1 SSOa I- 4.00 
Trims mlnttlanu..... —.........  8.90
Dviem mlnealam 1.60
Vienam mtnarivi —     ,76

Dbicagpje peš neMotoJvel
Viena kopija.....................  8c

> Savaitei ........ . „.-m,.18c
Mėnesiui „ ..........    — 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicageje, 
paltui

Metams .......      . *7.00
Pusei metą ..... ................. 8.50
Trinas na* n esi a ras _ .... ....... 1.75
Dviem mfnociam —/ ...........  ■ 1.25
Vienam mėnesiai —. .76

Lietuvon ir kitur uisieniaosai 
(Atpiginta) 

Metams...........................
Pusei metų______
.Trims mėnesiams ----- 

*8.00
. 4.04
. 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Monay 
Orderiu, kartu su atsakymu.
■ss.”-m,l__■■■.jur1—j1 'j_L' j i ■j.’uue.g* 1 mm

Sumišimai 
Lenkijoje.

Geležinkelių darbininkų 
streikas Lenkijoje iššaukė 
didelį sujudimą. Kadangi 
valdžia mėgino slopinti 
streiką su kariuomenės pa- 
gelba, tai, kaipo protestą 
prieš valdžią, Socialistų 
Partija paskelbė vienai die
nai visuotiną darbininkų 
streiką. Ir jisai, matyt, bu- 
yo gana sėkmingas, kadan
gi valdžia užvedė v derybas 
su socialistais ir sutiko ati- 
traukt kareivius nuo gele
žinkelių.

Telegramos praneša, kad 
tarpe streikininkų minių ir 
policijos bei kariuomenės 
kai kuriose vietose buvo aš
trių susirėmimų, kūnų pa
sekmėje buvo užmušta ir 
sužeista dešimtys žmonių. 
International News Service 
žinios sako, kad Varšavoje, 
laike susirėmimų, du pėsti
ninkų pulku atsisakė klau
syt savo oficierių. Kita te
legramų agentūra, As
sociated Press, praneša, 
kad Krokuvoje kareiviai, 
kurie buvo pasiųsti išvaiky
ti demonstruojančias gatvė
se minias, prisidėjo prie de-
monstrantų.

Lenkų valdžia tur-but ne
mažai buvo nusigandusi aiš
kiai pasireiškusio kariuome
nėje nepaklusnumo savo vy
riausybei, kad ji davė įsa
kymą pašalinti Krokuvos 
įgulos komendantą ir paleis
ti suareštuotuosius streiki
ninkus.

Visa tai dar toli-gražu nė
ra revoliucija arba bent ar
timos revoliucijos pavojus, 
perversmo Lenkijoje šioje 
valandoje vargiai begalima 
Jaukti. Jeigu tenai butų pri
versta pasitraukti dabarti
nė valdžia, tai valstybės 
priešakyje vėl atsistotų 
maršalo Pilsudskio partija, 
kuri šioje valandoje yra 
opozicijoje. Tas gi nereikš
tų jokios žymios atmainos 
respublikoje. Užsienių poli
tikoje Pilsudskis nėra nė- 
kiek geresnis už p. Korfan- 
ty.

Išorinė politika tečiaus 
įiabar Lenkijoje lošia men-

kesnę rolę. Pirmoje vietoje 
jai dabar stovi vidujinio su
sitvarkymo klausimai. Kol 
Lenkija stengėsi kiek galė
dama labiaus išplėsti savo 
teritoriją, tol šitie klausi
mai buvo atidedami į šalį. 
Bet dabar jų atidėlioti jau 
nebegalima. Jie tai ir skal
do lenkų visuomenę į prie
šingas viena kitai partijas, 
tarp kurių kova eina tolyn 
vis aštryn. Svarbu, kad to
kiame momente rodo nepap
rasto stiprumo darbininkų 
judėjimas. Kovodami už sa
vo reikalus, Lenkijos darbi
ninkai su laiku atsikratys 
tautinio šovinizmo, kuriuo 
jie yra užsikrėtę nuo savo 
ponų.

APGARSINIMAI SOVIETŲ . 
SPAUDOJE.

Vienas laikraštis nurodo įdo
mų faktą, kad Rusijos bolševi
kų spaudoje yra dedama daug 
apgarsinimų. Spauda Rusijoje
yra monopolizuota; niekas, 
kaip tik valdžia, neturi tenai 
teisės leisti laikraščius ir kny
gas ir laikyti spaustuves. Va
dinasi, pati bolševikų valdžia 
laiko naudingu daiktu apgarsi
nimus laikraščiuose.

Ir apgarsinimų sovietinėje 
' spaudoje yra proporcionaliai 
! kuone daugiau, negu kapitalis- 
' tinių šalių laikraščiuose. Šių 
metų rugsėjo 19 dienos “Iz- 
vestija” numeryje, pav. buvo 
17,019 eilučių apgarsinimų, 
kuomet straipsnių ir žinių bu
vo tiktai 10,947 eilutės. Apie 

Į pusė tų apgarsinimų buvo pa- 
• švęsta reklamavimui privatinio 
biznio, o kita pusė — valstybi
nių įmonių (“trustų”).

Skelbimai sovietų spaudoje 
rodo, kaip toli bolševikiškoji 
Rusija yra nuėjusi nuo komtf- 
nislinės tvarkos, kurią Leninas 
ir Trockis siūlė Rusijos darbi
ninkams. Komunizmo tvarko
je gamybos produktai yra da
linami tarpe žmonių; tuo gi 
tarp dabartinėje Rusijoje pra
monės ir ūkio dirbiniai yra 
parduodami, kaipo prekės — 
lygiai kaip visose buržuazinės 
sistemos šalyse. Tas prekes 
kiekvienas jų savininkas siūlo 
pirkikams, lenktyniuodamas 
su kitais savininkais. Tuo budu 
Rusijoje dabar yra ir paprasta 
konkurencijaj (kompeticija) 
tarpe biznierių — kaip visose 
šalyse.

Taigi ekonominėje dirvoje 
bolševikų komunizmas visiškai 
kapituliavo prieš buržuazinį 
biznį.

V OKIETI JOS KLERIKALAI
KRYPSTA PRIE MONAR- 

CHIZMO.

Vokietijos Centro (t. y. ka
talikų) partija, kuri revoliuci
jos metu buvo priėmusi demo- 
k ratingą programą ir griežtai 
nusistačiusi už respublikinę 
valdžios formą, dabar jau vėl 
ima krypti atžagareivių pusėn. 
Svarbus žingsniai, padaryti ši
toje linkmėje, yra Centro par
tijos nutarimas savanorių klau
simu ir jos rezoliucija apie 
valstybės tvarką.

Socialistai ir demokratai rei
kalavo, kad Vokietijos valdžia 
išleistų atsišaukimą, raginda
ma piliečius rašytis į savano
rių būrius apgynimui respubli
kos nuo monarchistų. Klerika
lų partija atsisakė tą reikala
vimą paremti.

Klerikalai, be to, užvakar 
štai ką pareiškė tam tikroje 
rezoliucijoje:

“Del valdžios formos klau
simo mums nėra ko vaidytis. 
Mes priimame kiekvieną for
mą, kuri Užtikrina mums 
tvarką, gerovę ir religijos 
laisvę.”

! Tame momente, kai Vokie- 
| tijos monarchistai atvirai gink- 
•• klojasi ir rengiasi nuversti res- 
įpubliką; kai buvusiojo kaize
rio sūnūs ketina pagrįžti iš 
trėmimo ir apsigyventi Vokie
tijoje, — šitoks klerikalų pa
reiškimas negali turėti kitokią 
prasmę, kaip tiktai tą, kad jie 
išanksto pasižada nesipriešinti 
monarchijos sugrąžinimui.

Ne tiktai Vokietijoje, bet ir 
visur klerikalai stengiasi plauk
ti pavandeniui, dėdamiesi prie 
tos pusės, kuri yra stipresnė.

PRISPIAUDfi, O DABAR 
GERIA.

Komunistinė “Laisvė” šau
kia:

“Draugai piliečiai, balsuo
kite šiandie už Federuotos 
l?arinerių-Darbo Partijos 
kandidatus! Raginkite ki
tus, nepartinius, bet mums 
pritariančius piliečius bal
suoti už tos partijos kandi
datus!

S. Švarcas

Komunistų Partija ir Pro
fesinės Sąjungos Rusijoj.

(Žemiau spausdinamo 
straipsnio autorius, drg. S. 
švarc, yra vienas seniau
siųjų Rusijos darbininkų 
judėjimo darbuotojų ir be
ne geriausias 'visoje Rusijo
je profesinio judėjimo ži
novas. Jisai sutiko nuo
latos bendradarbiauti “Nau
jienoms”. Redakcija).

Komunistai pjlnaįi šeiminin
kauja Rusijos profesinėse są
jungose. Tarpe 775 delegatų, 
dalyvavusių paskutiniame Vi
sos Rusijos ,profesinių sąjungų 
suvažiavime (1922 m. rugsėjo 
mėn.) buvo 721, t. y. 93% ko
munistų (Stcnogr. atskaita apie 
suvažiavimą pusi. 278). Ko
munistų delegatų metalistų są- 
j Ungos suvaživaime birželio 
mėnesyj 1923 m. buvo 91.8% 
(“Trud” iš birželio 22 d.). 
Tarpe atsakomingų visų 23 są
jungų Centraliiiio Komiteto 
darbininkų kovo mėnesyje 1923 
m. randame 882 (t. y. 836%) 
komunistų, 170 bepartyvių ir 
tik vienų • vieną socialdemo
kratą. Tie skaičiai, matomai, 
kalba apie neįmanomą komu
nistų autoritetą darbininkų tar
pe.

Formaliniai tarpusaviniai 
santykiai tarp sąjungų ir Ko
munistų Partijos nėra visai 
aiškus. Formalinės sutarties, 
lyg ir nėra. Bet faktinai tie 
santykiai tarp sąjungų ir par
tijos apsibrėžė visai aiškiai, 
kaipo santykiai sąjungų pilnos 
priklausoimybes nuo Komunis
tų Partijos. Partiniai komite
tai svarsto ir sprendžia visus 
profesinės darbuotės svarbiau
sius klausimus; jie sprendžia 
net rimtute sąjungų organizaci
nio gyvavimo (klausimus, o 
ypač tuos klausinius, kurie 
liečia centralines sąjungų val
dybas lokaluose. Partkomų 
I(partijos komitetų) tarimai 
pranešama profsąjungų komja- 
čeikoms, kurios reguliariai lai
ko posėdžius prieš svarbiausius 
sąjungų organų susirinkimus. 
Sąjungos organo susirinkimas 
po komjačeikos posėdžio betu
ri tik formallinės reikšmės; fak
tinai klausimas jau buvo iš
spręstas partkome.

Kartais dalykas tuo dar nesi
baigia. Teziuose apie profesi
nių sąjungų uždavinius, kurie 
buvo pagaminti (Rusijos Ko
munistų Partijos Centralinio 
Komiteto sausio mėnesyj 1922 
m. ir kaip vienu balsu užgirti 
profesinių sąjungų centralinio 
soviefo tų pačių metų vasario 
mėnesyje, daroma bandymas 
nustatyti ir formalinė sąjungų 
priklausomybė nuo partijos: 
“Pricšgenybės pačioje profesi
nių sąjungų padėtyje prie pro
letariato diktatūros... neišven
giamai gimdys konfliktus, ne

NAUJIENOS, UHčSgO, ffl.

O kaip čia senai musų ko
munistėliai sakė, kad rinkimai, 
visuotina balsavimo teisė ir 
parlamentinė valdžios forma 
tais esą “buržuazinjai išmistai” 
ir “darbininkų mulkinimas”!

Vadinasi — prispiaudė šuli
nį, o dabar patys iš jo geria. 
Toks yra tų “vienintelių darbi
ninkų gynėjų” išmistas.

SKVERNO”?
4?

“Draugas” rašo:
“Musų socialistai laikyda- 

mies žydo skverno nuolat 
juos glosto, jiems pataikau
ja ir atsimindami ‘skriau
džiamų jų’ teises jiems advo
katauja.”
Bet tegu “D.” paaiškina, ko

dėl Lietuvos Seime visa žydų 
f r ak cij a: nuolatos balsuo j a 
kiekvienu svarbesniu klausiniu 
išvien sttf krikščionimis demo
kratais ir remia jų kontroliuo
jamąją valdžią?

sutikimą, trinimasi ir t. p. Rei
kalinga aukštesnė! instancija, 
pakankamai autoritetinga, kad 
galėtų tuos nesusipratimus 
kuogreičiausia išspręsti. Tokia 
instancija yra kompartija”. — 
Praktikoj tos teisyklės s tveria
mas! labai retai. Paprastai sie
kiamas! to jau tikslo aukščiau 
nurodytu, išvidine forma ma
žiau įtariamu keliu pervedimo 
partinių komitetų tarimų per 
komjačeikas.

Komunistų spauda bando į- 
rodyti, kad ką tik apibudintieji 
tarpusaviniai santykiai tarp są
jungų ir komunistų Partijos 
Rusijai yra visai normalus: 
Komunistų Partija yra suvie
nijusi milžinišką darbininkų 
masę ir visai natūralu, kad ji 
vyrauja profesinėse sąjungose.

Čia mes paliekame šalyje 
klausimą, ar atsako darbininkų 
judėjimo interesams, nu
statymas tokių santykių 
tarp sąjungų ir partijos 
ten, kur partija (visvien ar tai 
komunistų ar socialistų) turi 
suburusi labai didelę darbinin
kų masę. Bet kaip dalykai esti 
su Komunistų Partijos proleta
riniu charakteriu Rusijoje?

Iki pastarojo laiko oficialinė 
spauda vengė skelbti davinius, 
kurie galėtų nušviesti tą klau
simą. Atskaitose apie partijos 
narių judėjimą, tiesa, figūravo 
dideli darbininkų skaičiai, bet 
didele savo dauguma tai buvo 
ne darbininkai dabartine savo 
profesija, o buvusieji darbinin
kai, užpildžiusieji milžinišką 
sovietų biurokratijos armiją.

Ir tik nesenai kompartijos 
Centralinio Komiteto paskelb
toji atskaita apie partijos dar
buotę 1922-23 m. pirmu kaitų 
nušviečia klausimą apie tikrą
jį darbininkų dalyvavimą par
tijoje. Mes čia sustosime tik 
ties klausimu, apie atsinešim^ 
į Komunistų Partiją darbinin
kų industrinių įstaigų, fabrikų 
ir dirbtuvių, nes jų dalyvavi
mas yra ypač svarbute partijai, 
kuri siekiasi atstovauti darbi
ninkų klasei.

Pagal paskelbtus davinius 20 
gubernijoms, kur pramonėse 

dirbančių darbininkų skaičius 
nėra didelis, komunistų jačei- 
koms prikllauso tik 3,9% visų 
tose pramonėse* dirbančių dar
bininkų. Gi kitų 40 gubernijų 
daviniais tas nuošimtis nu
puola iki 3.5 (atskaita C. K., 
pusi. 147).

Bet dagi industrinių įstaigų 
komjačeikų nariai savo didele 
daugulma nepriklauso “darbi
ninkams prie varstoto” (taip 
atskaitoje vadinamai tikrieji 
darbininkai), o įeina į adminis
tracijos sąstatą. Surinktais da
viniais, 12 pramonės guberni
jose, išėmus Maskvą ir Petro- 

Igradą, iš bendro skaičiau* 14,- 
570 narių, sudarančių fabrikų 
ir dirbtuvių jačeikas, “darbi
ninkų prie varstoto” buvo 4,- 
255, t. y. 28.8%. “Vietoje aukš
čiau minėto 3.9% komunistai 
prie varstoto dvylikoje pramo
nes gubernijose sudaro 1.36%, 
o imant 3.5% tas skaičius nu>- 
puola ir sudaro tik 1.22%” 
(pusi. 147).

93% komunistų Visos Rusi
jos profesinių sąjungų delega
tų suvažiavime ir mažiau D/2% 
komunistų tarpe fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų—^toj prieš- 
genybėje (ryškiai pasireiškia 
darkus dabartinių Rusijos pro
fesinių sąjungų charakteris.

Pramonės įstaigose bendras 
darbininkų skaičius 1922 m. 
siekė 1,110,946 (ten pat pusi. 
146). Gi tikrųjų darbininkų ii 
to skaičiaus Komunistų Parti
jai (imant net 1.36%) priklau
sė tik 15 tūkstančių. Jeigu net 
imti domėn labiau palankias 
komunistų partijai sąlygas 
abiejose sotinėse, tai ir tąsyk 
pramonės darbininkų skaičius 
partijoje nesieks 20 tūkstančių.

Bet 15—20 tūkstančių pra
monės darbininkų “darbo par
tijoje”, kuri (sausio 1 d. 1923 
m.) priskaito 372,900 narių, 
130 milionų gyventojų šalyje, 
ir tai tokioje partijoje, kuri 
visoje šalyje yra tik vienintelė 
tegalinę partija laikanti savo 
rankose visą politinę galią, — 
tie 15—20 tūkstančių reiškia 
tik nulį.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir lietuviai bolševikai.

Rašo Nebejaunas SLA. Narys

(Pabaiga)

Kodėl Jie šaukia?
Bet kodėl bolševikai kelia 

triukšmą?
Kaip jau pirmiau minėjau, 

jie nori įsibriauti į SLA. cent
rą ir tenai, taip sakant, užvieš
patauti. Viešpatauti gi norisi 
todėl, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra didelė or
ganizacija; ji turi apie 15,000 
pilnų narių, apie pusę miliono 
dolerių, gražų namą, spaustu
vę, organą, žodžiu, turi visą 
mašiną, su kurios pagalba bol
ševikai galėtų vesti Trockinės 
Rusijos propagandą lietuvių 
tarpe.

Valdant Susivienijimą, bolše
vikai galėtų iš centro bei kuo
pų iždų aukauti įvairiems “ba
daujantiems”, “kankinaims” ir 
tt. Galėtų tuomet drąsiai ruo
šti įvairias demonstracijas 
varde SLA. pagerbimui raudo
nojo bolševizmo. Butų jiems ta
da progos varde 15,000 lietuvių 
siųsti rezoliucijas Washingto- 
nan reikalaujant Sovietų Rusi
jos pripažinimo. Varde to pa
ties lietuvių skaičiaus butų 
juogeriausia proga dergti Lie
tuvos valdžią, niekinti kiekvie
ną lietuvių judėjimą.

Matot, kiek sučiupę į savo 
rankas Susivienijimą, bolševi
kai galėtų nuveikti delei labo 
Šventosios Rusijos. Dabar gi, 
matydami tokią gražią progą ir 
negalėdami jos pasiekti, jie 
piktumu nesitveria ir skandalą 
daro.

Jeigu jiems tik kada nors pa
vyktų tų viršūnių pasiekti, S. 
L. A. nukentėtų.

Kaip SLA. Nukentėtų.
Nukentėtų taip, kaip ir kitos 

organizacijos, kuriose bolševi
kams teko progos į jų centrus 
įsisėsti .

Pavyzdžių nestokoja.
Lietuviai turėjo vieną nema

žą organizaciją vardu Ameri
kos Lietuvių Augščiausios Pa- 
galbos Draugija. Ta draugija,1 
savo laiku, neblogai gyvavo; ji 
turėjo nemažą skaičių narių* 
pusėtinai kapitalo, mokėjo sa
vo nariams pašalpas.

Bet štai užėjo bolševikinė 
plėga. Jie tos draugijos cent- 
ran įsibriovė, paėmė į savo ran

Daviniai apie naujųjų parti
jos narių sąstatą dar ryškiau 
pabrėžia neproletarinį Komu
nistų Partijos charakterį Rusi
joje. Tarpe 14,400 naujų na
rių, įstojusių į partiją nuo sau
sio 1 d. 1922 m. iki sausio 1 
d. 1923 m., pramonių darbinin
kai sudaro tik 5.9%, t. y. jų bu
vo 850 žmonių, įvairių grupių 
tarnautoj ų, neįskaitant ka
rių, 40,9%, t. y. 5,890 žmonių, 
ir “raudonieji komendantai” 
(t. y. oficieriai), administraty- 
vis armijos ūkio sąstatas (t. y. 
kariniai valdininkai) ir kariš
ki kursantai (t. y. busimieji 
“raudonieji komendanati” ir ka
riški valdininkai) sudarė 22.- 
1%, t. y. 3,182 žmogų (atskai
ta, pusi. 19). Karinių ir civili
nių valdininkų skaičius, įstoju
sių partijon, yra 10 kartų di
desnis, negu fabrikų darbinin
kų skaičius.

Tie faktai aiškiai rodo, jok 
Komunistų Partija Rusijoje, 
savo socialiniu sąstatu, jau se
nai nustojo buvusi darbininkų 
partija. Tai yra pirm visko 
partija naujos valstybinės, o 
vyriausia ūkio ir karinės, biu
rokratijos. Vyravimą Komu- 
njstų Partijoj profesinėse są

jungose aiškinama ne tuo, kad 
ji butų pavergusi proletarų 
protus ir širdis, o tik tuo, kad 
politinė galia yra rankose Ko
munistų Partijos, kuri visais 
prievartos budais ' slegia sava
rankų darbininkų klasės judė
jimą.

kas jos vadžias. Pradėjo drau
gijos visą organizmą graižyti. 
Sugraižė. Ir taip sugraižė, 
kad šiandien ta draugija mer
dėja, paralyžiaus suspausta, 
ir laukia paskutinės valandos, 
kol reikės akis užmerkti ir pa
sakyti šiam, raudonuoti pradė
jusiam pasauliui, paskutinį 
“Sudiev”. Nes toje draugijoje 
nėra pinigų, narių skaičius 
sumažėjo, pasitikėjimas visuo
menėje išnyko.

SLA. Darbininkų Organi
zacija.

Bolševikai vis šaukia: SLA. 
yra darbininkų organizacija! 
Darbininkai ją ir valdyti pri
valo !

Taip, darbininkų! Niekas to 
fakto nė nemano ginčyti. Visi 
žinome, kad darbininkai SLA. 
organizavo, jį palaikė ir šian
dien palaiko. Darbininkai, arba 
iš darbininkų kilę žmonės ja ir 
vadovauja.

Šioje organizacijoje tečiaus 
yra susispietę dviejų ar bent 
daugiau pažiūrų darbininkai. 
Vieni jų yra tie darbo žmonės, 
kurie į gyvenimą žiuri rimtai. 
Jie veikia nesikarščiuodami, 
bet apgalvodami. Ir tie darbi
ninkai per daugelį metų jau 
suspėjo sukuopti tokią organi
zaciją, kuri šiandien netik A- 
merikoje, bet ir Lietuvoje yra 
didžiausia.

Tokių rimtai veikiančių dar
bininkų šioje organizacijoje 
yra didelė dauguma.

Bet yra organizacijoje ir to
kių narių, kurie kitaip į gyveni
mą žiuri. Jie dirba ne protu, 
bet karščiu. Jie verčia, griauja, 
naikina kas tik kitų žmonių 
jau daug metų rimtais pama
tais pabudavota, kas šiandien 
ne pagal bolševikų noro tvarko
si. Šitie neramus elementai 
Susivienijime yra visai nauju
tėliai, kurie yra atėję čia sve
timomis rankomis pagamintais 
vaisiais pasinaudoti. Tokių na
rių Susivienijime yra nedaug. 
Vienok jie nori Susivienijimą 
valdyti. Jie, ta mažuma, nori, 
kad pagal jos dūdelę šoktų vi
sos kuopos ir centras; nori, 
kad organas “Tėvynė” bolševi
zmą remtų.

Penktadienis, lapkr. 9, 1923
Ar Mažuma Gali Valdyti?
Jei SLA. rimtieji nariai bus 

apsileidę, tai bolševikiškoji ma
žuma užvaldys juos. Nes jie, 
bolševikai, yra visuomet susior
ganizavę, disciplinuoti ir jau da 
bar nekuriuose atsitikimuose 
savo riksmu, savo nachališku- 
mu užrėkia didžiumą. Prie to 
jie visuomet lankosi į susirin
kimus. Jie eina ant žut-but.

Įdomų reiškinį parodė Bim
bos incidentas. Kai kuriose 
kuopose bolševikai pervarė re
zoliucijas, papeikiančias Pildo
mąją Tarybą už B. išmetimą. 
Bet tai tik pradžioje. O kuomet 
rimtieji nariai sukruto, tai bol
ševikų rezoliucijos buvo atšau
ktos ir kuopos išnešė priešin
gas jiems rezoliucijas.

Iš to matyt, kame dalykas.
Vienok tai turėtų būt pas

kutinė pamoka. SLA. rimtieji 
nariai, kuriems rupi tikrai kul
tūrinis darbas šioje organizaci
joje, privalo darbuotis, o ne 
snausti. Jie turi būt sargyboje 
savo organizacijos reikalų. Jie 
turi lankyti susirinkimus ir 
sekti visus, organizacijos reika
lus.

Tuomet mažuma didžiumos 
neapgal&.

Dabar Laikas.
Su pirma diena lapkričio mė

nesio prasideda SLA. Pildomo
sios Tarybos nominacijos, ir su 
ta diena, beabejo, prasidės juo 
smarkesnis bolševikų “gręži
mas” jau ne tik iš vidaus, bet iš 
visų pusių. Jie savo spaudoj, 
savo susirinkimuose pašvęs dar 
daugiaUs vietos, laiko ir ener
gijos SLA. darbuotojų mokini
mui. Jie dės visas pastangas 
paimti organizacijos kontrolę į 
savo rankas. Taigi reikia stoti 
į darbą ir ginti Susivienijimą 
nuo bolševikų pasikėsinimo. 
Tai yra musų, SLA. narių, pa
reiga.

Jei mes mokėjome SLA. su
organizuoti, išauklėti ir iki šių 
dienų tvarkoje laikyti, tai da
bar yra musų pareiga atmušti 
užpuolikus. Kitaip susilauksi
me gėdos, paniekos ir pakriki
mo.

SLA. yra visų lietuvių orga
nizacija. Bet toje organizaci
joje neprivalo būti kiti, ne or
ganizacijos, reikalai svarstomi. 
Narys gali būti bi kurių pažval- 
gų. Bet kuomet jis atsilanko 
j SLA. kuopos susirinkimą, tai 
jis neprivalo tenai skelbti bol
ševizmą arba kitą kokią politi
ką. Politikieriavimui tenai nė
ra vietos.

SLA. nariai turi žiūrėti, kas 
jų organizacija nebūtų pavers
ta bolševikiškų politikierių į- 
rankiu. Todėl reikia judėt.

Tiktai tuomet, kai mes kiek
vienas atliksime savo pareigą, 
SLA. galės ir toliaus tarnauti 
lietuvių visuomenei, kaip tar
navo jau beveik per keturias 
dešimtis metų.

Nutrink šalin
Vaiku Šaltj.

Išlaukinis, tiesioginis gydymas 
išvenkia sugadinimą jų gle

žnučių, mažų pilvelių.

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas butų veiklus ir aug
tų stiprus b(ežaizdamas Jauke. 
Bet tankiai juos pagauna šal
tis, nebegali eiti mokyklon ir 
patampa menkais ir gležnais. 
Motinos, kurios vartoja Vicks 
VapoRub nuo vaikų šalčio, at
randa kad vaikai gali žaisti 
lauke, o jų šalčio bėdos, pap
rastai būna prašalinamos per 

naktį.
Aptepk iš lauko, Vicks vei

kia kaip ir linimentas ar prie- 
kaita. Prie to, jo dalis įkaitin
tos per kūno šilumą garuoja 
ir yra įkvepiamos tiesiog į už
krėstus kVepavimo kanalėlius. 
Toji dviguba veikmė greitai 
prašalina šaltį. \

Gaunamas visuose aptickuo-

VICKS w VapoRub
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Lietuvių Rateliuose
SLA. 36 kuopos su

sirinkimas
Kelti trukšmą — tai komunistų 

antra prigimtis.

Trečiadienį, lapkričio 7 d., 
Raymond Institute įvyko kuo
pos susirinkimas. Tai buvo vie
nas skaitlingiausių susirinkimų, 
kokį ši kuopa yra kada nors tu
rėjusi. Bet turint omenėje, kad 
36 kuopai priklauso per 400 na
rių, visgi reikia pasakyti, kad 
susirinkiman palyginamai atėjo 
ne daug narių — vos persirito 
per šimtą.

Kodėl nariai nesilanko į susi
rinkimus, — sunku pasakyti. 
Bet tie apsnudėliai kuriuo nors 
budu reikės išjudinti, nes susi
rinkimuose ima reikštis tokių 
dalykų, kurie nieko gera kuo
pai nelemia.

Kaip ir paprastai.
Susirinkimas prasidėjo, kaip 

paprastai: skaityta protokolas, 
išklausyta įvairių komisijų ra
portai, priimta nauji nariai. Tai 
vienas žinoma procedūra ir, pri
sipažinti, gan nuobodi. O ji ypa
tingai nuobodi darosi tada, kai 
komisijos nebesusigraibsto, kaip 
pasiteisinti, kodėl jos neveiku
sios...

Sujudimas.
Besiklausant neįdomių rapor

tų susirinkusieji jau buvo be
pradedą žiovauti. Bet situaciją 
išgelbėjo vienas tų, kuris greit 
jau akis/ pražiūrės belaukda
mas išganymo iš Maskvos.

Pradej o.
Esą pereitą sekmadienį Ray

mond Chapely įvykęs kuopos 
slaptas susirinkimas . Susirin
kimas buvęs sušauktas laiškais 
Susirinkiman patekęs ir vienas 
“neištikimųjų” ir jisai buvęs 
išprašytas lauk.

Toliau daugiau.
Girdi, jus smerkiate slaptus 

susirinkimus, o patys, che- 
che-che, šaukiate juos.

Nariuose pradeda reikštis 
sujudimas; kai kurie nerimsta.

Siūlymas diktatūros.
Pasikelia “komunistų smege

nys” ir pilniausia įrodo, kad 
komunistams galima vaduoti ir 
neturint.... daug senso. Girdi,
duodu įnešimą, kad kuo
pa uždraustų savo nariams lai
kyti slaptus susirinkimus kuo
pos reikalais.

Klausiama valdybos, ar sek
madienį kuopa laikė slaptą su
sirinkimą.

Atsakoma ir kelis kartus dar 
pakartojama, kad kuopa jokio 
slapto susirinkimo nelaikė.

Rodosi, viskas aišku ir daly
kas tuo reikėjo baigti. Bet ko
munistai nebūtų komunistais, 
jeigu trukšmo nesukeltų.

Esą nariams reikia uždraust 
slaptus susirinkimus laikyti,— 
ir galas čia.

Aiškinama, kad tai yra ab
surdas. Kokie susirinkimai rei 
kia skaityti slaptus esant, o 
kokie ne? Juk ir dviejų narių 
tarpusavinis pasikalbėjimas 
apie kuopos ir išviso Susivieni
jimo reikalus gali būti paskai
tytas slaptu susirinkimu.

Pats savaime suprantama, 
kad reikalavimas nelaikyti jo
kių “slapti^ susirinkimų” yra 
kvailybė kvadrate. Tai savo rų- 
šies diktatūra, kur nustatoma, 
kokius susirinkimus nariai turi 
laikyti, o kokius ne.

Neišdegė.
Po ilgų ir tuščių ginčų bal

suojama įnešimą atmesti. Mas
kviečiai, kurie į padanges kelia 
Fosterį, vykusį į Michigan 
miškus “revoliucijų” kelti, bal
suoja prieš įnešimo atmetimą. 
Bet šį kartą pritruko jiems 
rankų o “revoliucijai” kelti 
laikas, .matomai, irgi nebuvo 
pribrendęs, — užtat jie, nors 
ir murmėdami, pasidavė pik
tam likimui.

Nubalsuojama įnešimas at-( 
mesti.

Susipešėme, kaip paskutinieji 
latrai, o išėjome, kaip avinė- 

f liai nekalčiausi.
Taip atsitiko.
Vienas rėksnys (kuris sako

si jokiai partijai neprikluasąs, 
o be to jis eina su komunistais 
turbut iš simpatijos) atsikelia 
ir be niekur nieko drožia: Jur
gelionis esąs toks, Jurgelionis 
esąs kitoks.

Tuoj paduodama skundas. 
Tariama nagrinėjimas daryti 
ant vietos. Bolševikėliai šoka 
savo ”frentą” gelbėti. Pasipy- 
a žodžių tvanas ir minčių tyr
laukis. Susirinkusieji ima skir
stytis. Ant galo, balsuojama: 
kaltas ar nekaltas tas “nepar
tinis” bolševikas.

Balsavimų rezultatas: kaltas.
O žmonės vis traukia pro du

ris: visa tai įkyrėjo jiems iki 
?yvam kaului.

Įnešama nusikaltėlį šešiems 
mėnesiams suspenduoti. Balsa
vimu įnešimas atmetama.

Ir tasai palaido liežuvio sa
vininkas — neoficialus komuni
stas — išėjo kaip avinėlis ne
kaltas.

Maskvos garbintojai suužė, 
suplojo rankomis.

Koliok, vadinasi, drauge, 
kiek drūtas, ir mes tau padėsi
me...

Gerokai po vienuolikos susi
rinkimas ta'po nutrauktas. Sa
kau, nutrauktas, nes jis neužsi
darė, kaip pridera.

—Buvęs, matęs ir girdėjęs

Iš North Sidės
Ką ir kaip veikia vaikų draugi

jėlė “Bijūnėlis.”

Sekmadienį, lapkričio 4 d., 
Liuosybės svetainėje įvyko 
North Sidės Vaikų draugijėlės 
‘Bijūnėlio” koncertas. Nors 
vakaras buvo lietingas, bet nu
sitariau koncertan eiti, nes bu
vau'daug girdėjęs apie tai, kad 
‘Bijūnėlis” gerai dainuoja.

Ir nesigailėjau atsilankęs.
Įėjęs į svetainę radau Dr. A. 

Montvidą prakalbą besakant. 
Kalbėjo daktaras apie mokslą, 
lis sakė, kad atėjo laikas, jog 
be mokslo nebegalima apsieiti. 
Mokslas yra reikalingas vi
siems — ar tai profesionalams 
ar tai paprastiems darbinin
kams. “Bijūnėlio” draugijėlė 
kaip tik ir siekiasi prie mokslo.

Toliau Dr. A. Montvidas pa
brėžė tą faktą, kad Amerikos 
lietuviams reikia ne tik anglų 
kalbos mokytis, bet ir savosios 
nepamiršti. Nepažįstant savo 
prigimtos kalbos prisieina tu
rėti daug nesmagumų. Jis, savo 
kalbos pabaigoje, patarė vi
siems tėvams leisti svao vaikus 
i “Bijūnėlį”. Tokią draugijėlę 
reikia visais galimais budais 
palaikyti. i

Dr. A. Montvidui pabaigus 
kalbėti, pirmininkas pranešė, 
kad “Bijūnėlio” choras dainuo
siąs. Po to tuoj pamatėme 
“Bijūnėlio” narius marguojant 
po du scenos link — berniukai 
ėjo pirma, o mergaitės sekė pa
skui. Visi dalyviai turėjo po 
raudoną rožę. Pradėjo dainuo
ti duetu, kvartetu, sikstetu, 
etc. Ir publika net nustebo, kad 
“Bijūnėlio” choras pralenkia 
net suaugusių chorus. Publika 
jauniems dainininkams nesigai 
Įėjo aplodismentų.

Programoje dar dalyvavo vi
sa eilė pianistų ir smuikininkų, 
kurių vardus neteko sužinoti. 
Koncertas gal ir perdaug ilgai 
tęsėsi. Bet kas daryti — kiek
vienas “Bijūnėlio” narys norė
jo parodyti ką gali.

Dalyvavo taipgi ir Jaunosios 
Birutės orkestras, kuris visai 
neblogai sugriežė kelis gabalė
lius.

Reikia tik pasidžiaugti “Bi
jūnėliu”. O vienok ura —revo
liucionieriai išsijuosę dirbo, 
kad sugriovus tą vaikų draugi
jėlę. Bet tų Maskvos garbin
tojų pastangos nuėjo niekais. 
Ir tolyn žmonės vis labiau pra
deda įvertinti “Bijūnėlį”, ku
ris ištikrųjų daug prisideda 
prie atatinkamo auklėjimo 
vaikų. —Vaidylų brolis.'

Karolis Požėla

Taip tai atrodo Karolis Požėla, 
kuomet jis yra gatavas lamdy
ti savo priešą. Ir reikia žinoti, 
kad p. Požėla yra nepaprastai 
geras ristikas. Kurie jį matė 
treniruojantis, sako, kad jis esąs 
elektros pilnas: nes kimbantieji 
į jį ristikai krinta ant matraso, 
kaip elektros srovės užgauti.

Bet ar ištikrųjų jis turi savy
je “elektros,” jus pamatysite 
pirmadienį, lapkričio 12 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, kur 
jis susikibs su lietuvių čempijo
nu Bancevičium.

Pasiskubinkite įsigyti bile- 
tų, nes gali jų pritrukti.

Bridgeportas
Lietuvos Dukterų draugijos ba

lius. — Draugija atsikratė 
nuo bolševikiškos pavietrės.

Lietuvos Dukterų draugija 
pereitą šeštadienį Mildos sve
tainėje turėjo maskaradinį ba
lių.

Publikos susirinko tiek, kad 
svetainėje sunku buvo ir pasi
sukti. Ir publikos buvo viso
kios: su kaukėmis ir be kau
kių. Pirmą dovaną ($20) lai
mėjo vyrų grupė. Mažesnėms 
grupėms ir pavicniems taipgi 
buvo duodamos dovanos. Be
veik kiekvienas šiek-tiek praš
matniau pasirėdęs, gavo dova
ną. O tai buvo galima pada
ryti todėl, kad Bridgeporto bi
znieriai pasirodė labai duosnųs 
ir nesigailėjo paaukoti draugi
jai įvairių daktų, kurie ir buvo 
išdalinti dovanomis.

Girdėjau draugijos narės 
kalbantis, kad susirinkime bu
sią paminėti visų tų biznierių 
vardai, kurie prisidėjo auko
mis. O tai busią daroma tuo 
tikslu, kad draugija remtų tuos 
biznierius.

* * *
Bolševikėjimo gadynėje ši 

draugija buvo skaudžiai nuken
tėjusi. Bet dabar ji jau prade
da atsigriebti. Kas susirinki
mas draugi j on prisideda vis 
naujų narių. O būdama skait
linga nariais draugija neužilgo 
vėl atsistos ant tvirtų kojų.

Bus surengtas p. Ku
dirkai koncertas

Veikėjai turėjo pasitarimą ir 
nutarė surengti mieste Lie
tuvos Operos artistui koncer
tą.

Antradienį, lapkričio 6 d., 
Mark White Square parko ma
žoj svetainėje, įvyko darbifoto- 
jų susirinkimas, kad surengti 
koncertą Lietuvos Operos artis
tui, p. Kudirkai, atvykusiam j 
Ameriką pasisvečiuoti.

Susirinko apie 30 asmenų. 
Visi kaip vienu balsu nutarė, 
kad reikia parengti p. Kudirkai 
koncertą, nes p. Kudirka yra 
Lietuvos Operos artistas ir dar 
musų chicagietis žmogus.

Koncertas nutarta rengti vi- 
durmiesty — kur gaus vietos. 
Komisija tam darbui susideda 
iš Al. Micevičiaus, Kazlausko ir 
A. Pociaus. Laikas nuspręsta 
tarp pirmos ir antros savaites 
gruodžio mėnesio. Diena pro*- 
ponuota trečiadienis-arba penk
tadienis.

Presos komisijon išrinkta A. 
D. Kaulakis, Ilakis, kun. Alba- 
vičius, Sakalas, Grišius ir Uk- 
tveris. Kainos biletams nutar
ta nuo 50c iki $2.00. Ložų 
box’ų vietos po $2.50.

Programo, spaudos ir rinki
mo komisijon išrinkta A. D. 
Kaulakis ir L. Katilaitis.

Susirinkimą vedė p. A. Po
cius; pats susirinkimas buvo 
gana gyvas; visi prisižadėjo 
remti p. Kudirkos koncertą.

— Reporteris.

Iš visų kampy
Progresas. — šokiai. — Padidė

jo draugija. — Pamokė. — 
Serga.

Spalių 30 d. Mildos svet., 
Susivienijimas Lietuviškų 
Draugijų laike savo mėnesinį 
susirinkimą.

Susirinkimas buvo labai įžy
mus, nes veik visų draugijų de
legatai dalyvavo. Kiekvienas 
buvo labai užinteresuotas tuo, 
kad jau yra pradėta kasti fun
damentas dėl Lietuvių Audito- 
riumo.

Vakaro rengimo komisija 
raportavo, kad spalių 7 d. va
karas visais atžvilgiais pavyko: 
pelno liko $200.00.

Susivienijimo pirmininkas 
p. B. Butkus pranešė, kad pra
dėjus darbą, pas visus ūpas 
pasididino veikime. Dabar daug 
daugiau perka Šerus, nes kiek
vienas mato reikalą paremti 
tą prakilnų kulturinį darbą.

Vakarienės rengimo komisi
ja pranešė, kad pašventinimo 
Auditorium fundamento vaka
rienė įvyks trečiadienį, lapkri
čio 21 d., šv. Jurgio svet. Pro
gramas susidės iš muzikos, dai
nų, prakalbų ir skanių valgių, 
bei gėrimų. Tą visą gerumą, 
kiekvienas dastos tik už vieną 
dolerį.

* * *
šeštadienį, lapkričio 3 d., šv. 

Jurgio skiepe, Illinois Lietuvių 
Pašelpos kliubas surengė iškil
mingą balių. Vakaras, nors ir 
lijo, vienok nusisekė, susirinko, 
netik gražus būrelis jaunimo, 
suaugusių, bet ir senukų. Vieni 
linksmai šokinėjo, kiti kalbėjo
si, o treti — linksmai šokan
čius tėmijo. Muzika buvo taip 
stipri, kad ant Halsted gatvės 
buvo girdima. Pelno liko $100.

šis kliubas yra pirkęs Audi
torijos šėrų už $2,000. ir t žada 
pirkti da daugiaus. Daugelis 
narių yra pirkę Šerus, kaipo 
pavieniai. Daug mes turime 
kliubų ir draugijų, bet mažai 
tokių, kaip Illinois Pašelpinis 
Kliubas.

* * *
Lapkričio 4 d., Mark White 

Sąuare svet., Simano Daukanto 
Draugija laikė savo mėnesinį 
susirinkimą.

Susirinkimas buvo svarbus 
tuo, kad tą dieną buvo priimti 
nariai be jokio įstojimo. Prisi
rašė arti šimto vyrų. Vyrai 
kaip mūras, tat reikia manyti, 
kad draugijos veikimas dar 
labiau sutvirtės. 

* * *
Bridgeporto laisvamaniai ati

darė savo broliams katalikams 
akis. Katalikai tvirtino, kad 
pinigai surinkti ant bažnyčios, 
neina į kunigo, ar vyskuj^ pri
vatinį banką dėl svieto “raska- 
žių”, bet ant Dievo garbės. :

Dabar, kuomet advokatas Jo- 
seph Rosenberg nupirko nuo 
katalikų vyskupo 175x194 pėdų 
lotus, žiemių-rytinį kampą, 56 
ir Kimbark ghtvių, užmokant 
$46,000,—visi nustebo.

Dabar laisvamaniai bado ka
talikams akis: “še, kur biznis 
yra daromas už jūsų pinigus, 
sudėtus ant Dievo garbės.”

Katalikai sako: “No more 
business likę that” — neduo
sim jiems pinigų daugiau. 

♦ * ♦
Juozas Lysas, 3327 Auburn 

Avė., serga St. Paul ligoninėje. 
Jis tapo sužeistas 31 ir Canal 
gatvės Coal Yard’y. Didelis 
anglies šmotas nuo šutės nu
puolė ir sumušė jam koją. Da
bar jis gavo kraujo užnuodiji- 
mą. Daktaras sako, reikėsią 
daryti operaciją. '

Jis guli 105 kambary St. 
Paul ligoninėj, 35 pi. ir Auburn 
Avė. Jį prižiūri norsė p-lė 
Tupas, lietuvaitė.

Tenai dirba ir mokinasi se
suo Gelfryda, kurią dūšių ga
nytojai prašalino iš kliošto- 
riaus. Ji ne jiems, nė Dievui, 
jau nereikalinga, bet jos pini
gai,. kuriuos ji įstodama pasi
dėjo pas juos, nevaromi — jie 
yra geri. Ji apsigyveno ligo
ninėj todėl, kad kunigų ištiki
mosios nedavė jai ramumo. 
Jos netik ją krimto, bet ir jos 
buvusią šeimyninkę, p-nią Mo
niką Krinickienę.

Dabar sesuo Nazarietė rami, 
nes tenai joms vartai uždaryti.

— Bubnys.

Aušros 40 m. paminėjimas
Per skausmus, per didį pasi

šventimą ir pasitikėjimą savo 
pajėgoms, Amerikos lietuviai 
pakilo apšvietime — kultūroje, 
pramonėje, savo taupumu jie 
netik suspėjo pagerinti savo 
kasdieninį būvį, bet ir nemažai 
prisidėjo ir prisideda prie gelbė 
jimo savųjų Lietuvoje. Nėra 
šiandien tos įstaigos Lietuvoje, 
kur Amerikietis nebūtų prisidė 
jęs tai pinigais, tai atjautimu, 
tai praktišku patarimu. Ir nors 
Lietuva tas amerikiečio pastan
gas dar neapkainavo, bet ame
rikietis to ir nereikalauja, nes 
jis žino, kad Lietuva apšvieti
me, kultūroje ir pramonėje at
sitikusi, ir jis žiuri į Lietuvą, 
kaip užaugęs brolis į pagrandos 
broliuką ir sesutę ir mato, kad 
dar jis ne subrendęs jaunutis: 
tai jį pabara, tai jį pamokina, 
na, ir baronką iš turgaus atve
žęs duoda. Broliukas ir vėl my
li savo didelį brolį ir vėl kai- 
kurį laiką būna geras. Taip ly
giai šiandie yra ir su* Lietuva, 
—Amerikietis negali jos pamir
šti ir išsižadėti.

Štai artinasi kalėdų šventės 
ir, žiūrėk, amerikiečiai subruz- 
do-isujudo ir lenktyniaudami 
vieni aukas renka Mariampolės 
gimnazijai; kiti našlaičiams; 
treti Lietuvos Raudonąjam 
Kryžiui ir tt.

Nepasiliko ir Chicagos Lietu
vių Taryba: ir ji stvėrėsi darbo 
—prakilnaus, tikslingo ir rem
tino. Rengia “Aušros” 40 me- 
tųr sukaktuvių paminėjimą i 
visą pelną, kokis tik bus, pa
veda Lietuvos Universitetui. 
Gražus, tikslingas ir remtinas 
darbas, todėl Ghicagos ir apie- 
linkės draugystės, kliubai ir 
kuopos atsidėjusiai ruošiasi 
prie tos iškilmės.

Jau užkviesti rimti kalbėto
jai, kurie gyvu žodžiu paaiškins

J8
aTa

ELZBIETA GRIKIENIENĖ- 
KALVELA1TĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 8 d., 2:30 vai. išryto, pa
likdama dideliam nubudime vy
rą Ramuldą, dukterį Johaną ir 
brolį čia ir daugiau giminių 
Lietuvoj. Velionis buvo 34 me
tų amžiaus, paėjo iš Palėpių 
kaimo, Pandėlio valsčiaus, Ro
kiškio apskr. Amerikoje išgy
veno 18 metų.

Laidotuvės atsibus lapkričio 
12 d. 8:30 valandą iš ryto, iš 
namų 724 W. 18th St. į Apveiz- 
dos Dievo bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapienes. Visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
širdingai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Didžiai nubudę 
Ramuldas Grikienis su 

ra duktere< Johana.
9 Laidotuvėse patarnaus grabo- 
| rius Butkus.

pirmas dienas Lietuvos atgimi
mo. Jos vargus, kančias ir pa
siryžimą nepasiduoti priešui pra

Ii4 šiandie musų pirmųjų pio
nierių svajonės, kurios tais lai
kais buvo skaitomos beprotiš
komis išsipildė.. Bepasilieka 
tik sutvirtinti, apšviesti ir ank
ščiau sucementuoti.

Todel Chisagos Lietuvių Ta
ryba kviečia ir ragina visus 
brolius ir seseris lietuvius ne
apleisti tos iškilmingos viešos 
dienos.

—Chicagos Lietuvių Taryba.

ONA RASTENYTE, 
Persiskyrė su žinom* pasauliu 
lapkričio 8 d., 12 vai. dieną. 
Ijaidotuvės įvyks lapkričio 12 
d. iš namų 4653 So. Rockvvell 
St. į Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią iš ten į Šv. Kazimiero ka
pines.

Gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nubudę
Tėvas, motina ir boliukas 

______ ________ Rast eniai._____

KAZIMIERAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuom pasauliu, lapkri
čio 7tą, 2:35 ryte, 1923 met. sulau
kęs 38 metų amžiaus, pasirgęs vos 4 
dienas, plaučių uždegimu.. Veloinis 
paėjo iš Lietuvos Tauragės apskr., 
Žvingių parapijos, Bikavėnų sodžiaus. 
Amerikoj išgyveno 16 metų, paliko 
dideliame nubudime seserį Oną ir 
švogerį F. Overlingį, 3 pusbrolius, 
Joną Aleksandrą ir Mykolą Vaičiu- 
lius. Lietuvoj 2 seseris ir viena pus
brolį. Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
lapkričio 9 d., kaip 8:30 iš namų, 
3436 S. Emerald Avė. į švento Jur
gio bažnyčią, iš ten į švento Kazimie
ro kapines.

Širdingai kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir 
šermenyse. Laidotuvėms tarnaus gra- 
borius Aleksandra Masalskis.
Nubudę 'sesuo, švogeris Overlingis ir 

busbrolis Aleksandra Vaičiulis.

g j Akiniai kurie & a
VI pritinka $ ■

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiuręs už optiko kainą.

X-ray Diagiiozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Hayinarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

ir 
be

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias 
chroniškas, suaugusių ir jaunų
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Physical Culture Institute]
DR. J. A. VELONIS \ 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
V-------------------------------- ----- , ■>

DR. GARTER
Akių, Ausų, Nosies, 

Gerklės

Specialu 
kaina

reikia akinių.

Tikro aukso, nuo $8 
Extra dėl Toric lensų. 

mokyklų vaikų atkrei-

uz
fremus

šiandien
DR. CARTER

25 metai prie State gatvės 
Speciaiis išpardavimas 

mokyklų vaikams
Jūsų akys gfa] reikalauja gydymo, 
o gal tik reikia akinių. Kaipo 
gydytojas aš galiu jums patarti. 
Dešimčiai metų, paauksuoti, nuo 
$4 iki $8. 
iki $12. 
$2. Del 
piama specialė atyda dėl skaudė
jimo galvos arba silpnų akių.

Kreivos akys ištaisomos, ton- 
silai išimami.

žiūrėkite kur yra besisukanti 
šviesa

Prašykite knygutės dėl kreivų 
akių

DR. F. O. CARTER
120 So. State St.

Antras augštas
Vienos durys į šiaurę nuo The Fair 

Valandos nuo 9 iki 5. 
Nedaliomis 10 iki 12.

KOJĮ) TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo.' Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714. 

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba *u- 
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių *u 
pagelta X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy- 
veniman yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime j vidų savo orgi<*femo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites g y dėties 

kių pasekmių, šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą
ELECTRO MEDIOAL DOCTORS, 
vena 
Avė.

be jo- 
prlim- 

per 
kurie gy- 

nuolat po num. 136 South Waba*b

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausiu* 

serumus, čiepus, antltoxinua Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiikų 
vaistų.

Kraujo bandymas VVassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovj jūsų sveikatos, 
vai yra 
kraujas.

išbėrimus? Ar slenka jūsų pi su
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatie* 
aunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą 

Atsiminkite, kad ner- 
gyvastim, o gyvastimi nervų yra

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energijų ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką ilapu- 
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti au 
noru, ateikite ir gaukite tikrų iityrimų- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduoti*.

Elect ro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G

136 Wabash Avė....
Valandos nuc 

doj ir aubatoj 
0 vai. rvto iki

McCarthy
Chicago 

vakare. Ser* 
Nedaliojo nUt

8 ryto iki 8 
iki 8 vakare 
1 vai. po • ' *



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, lapkr. 9, 1923

Pranešimai PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI. REIKIA DABBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 11 d., 2 vai. 
po pietų, Zvenzek Polski svet., 1315 
N. Ashland Avė.

Atsilankykite ir užsimokėkite mo
kesnius.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, 
našlio arba vaikino, neskiriant tautos, 
nuo 35 iki 40 metų senumo. Turi bu; 
laisvus, nevartoti svaiginančių gėri
mų. Turto taipgi turi turėt nemažiau 
apie porą tūkstančių. Aš esu našlė 39

VYRŲ

— Sekr. A. Lungevičia. metų senumo, laisva, susipratusi mo-
I i • ___ ___ i* ~ m_____ i. — 1_______

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

----- Į teris. Gera gaspadinė. Turto taipg
“c. turiu biskj. Taigi. Meldžiu su pir-
įvvks'"šėštad'ienį, laišku prisiųst paveikslą. Kas pa-

1900 So. ' Union' I kylno-_ P\Ą P- 18> Chicago, III.

„es turime dauj [^1^$ SKELBIMAI

Draugystės Meilės Lietuvių mėne
sinis susirinkimas į,,ka ,
lapkričio 10 d., 7:30 vai. vak., G. M. Lveiksl° neprisius, tam neduosiu atsa- 
Chemausko sevt., * " ‘
Avė.

Atvykite laiku, 
svarbių reikalų.

— Pirm. Ant. Morgevitz.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks penktadienį, lapkričio 9 
dieną, 8 vai. vakare.

šį penktadieni lietuvių kalbos pa
mokos nebus. Programoje yra pasi
žadėję dalyvauti L. Narmontaitė ir 
Budrikas. —Komitetas.

-------------- STOGDENGTYSTfi
Koncertas ir Balius. Rengia Atei- Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 

ties Z. V. D. nedėlioj, lapkričio 11 d. ir garantuojamas už $4. Automobilių 
1923 Meldažio svetainėje, 2224 W. 23 trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Place. Pradžia 6 vai. vakare. linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 

Kviečia Komitetas. | džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REIKALINGAS watchmeke- 
ris, mokestis nuo $40 iki $60 į 
savaitę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite greitai.

814 S. 5 Avė. Maywood, III.

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLU

REIKIA 2 Real Estate salesma- nų, su karais, turi kalbėti lietu
viškai arba lenkiškai. Mes turime 
gerų bargenų publikos pasiūlymui. 
Mes suteikiame daug apskelbimų 
ir kooperacijos.

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var
gonai “'Orchestrą”, — 2 Po\ver 
Moving-Pictures jmašinuy—pil-

4377 Archer Avė.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, lapkričio 11 d., 10:30 vai. iš 
ryto, Raymond Institute (816 W. 31 
St.), Dr. A. Montvidas laikys pas
kaitą tema Kriščionybė po šv. Povilo.

Reikia pasakyti, kad Šv. Povilas 
yra daugiausia prisidėjęs prie krikš
čionybės sukūrimo. Bet krikščiony
bė metai iš metų kitėjo. Dr. A. 
Montvidas ir papasakos apie tai, ko
kios krikščionybėje įvyko permainos.

Cicero Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą šiandie, 
lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak., IJetu- 
vių Liuosybės name (14 St. ir 49 Ct.)

Atvykite laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. — Koresp.

REIKIA BUčERIO. Geras 
nuolat darbas. Turi būti paty
ręs.

3453 S. Halsted Str.

nas įtaisymas, pigus ir ilgas 

kontraktas rendavimo. Biznis 
senas ir gerai išdirbtas. Turi
būt parduotas greitai, šaukite:

West Pullman. — SLA. 55 kp. ren
gia koncertą ir balių subatoj lapkr. 
10 d., 7:30 v. v., Bajorūno svet., 12001 
So. Halsted St. Programą išpildys 
Roselando Mandolinų Orkestras, K. 
Pociaus orkestras ir k. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park: — Lietuvių Mote
rų D-ja “Apšvieta” rengia prelekciją 
su paveikslais lapkričio 9 d., 7:30 
vai. vak., Mc Kinley Parko svetainė
je (39 ir Westem A v.). Prelegentu 
bus Dr. C. K. čerys. Prelekcijos te
ma — Burnos ligos.

Visi kviečiami atsilankyti — įžan
ga dykai. — Komitetas.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj lapkričio 11 d., 1
vai. po pietų Mark White Sųuare 
svet., 29tos ir So. Halsted gat. visi 
nariai-rės malonėkite susirinkti lai
ku, nes yra daug reikalų apsvarsty
mui. — Raštininkas.

D. L. K. Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus repeticija veikalo ‘‘Sulig 
Naujosios Mados” įvyks pėtnyčioj, 
lapkr. 9 d., 7:30 v. v., McKinley Park 
svet., Archer ir Western Avės. Visi 
nariai, kurie turite roles tarno veika
le malonėkite susirinkti laiku. Taip
jau bus dalinamos rolės naujo veika
lo, kurį manoma sulošti McKinley 
Parko svet., po Kalėdų.

— Dr. Sk. Komitetas.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA patyrusių langų 
plovėjų, $8 į dieną, jei jus busi
te vertas. Room 21.

62 W. Washington Str.

RAKANDAI

ISRENDAVOJIMUI

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3144 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 
reikalams.

Ar Jus žinote, kad
Militariški expertai iš Frankforto 

laikraščių išaiškino misteriją, kad pa
sidarė sų vokiečiu ‘‘Big Berthas”. 
Tikrai yra sužinota, kad penkios jų 
yra sunaikintos kuomet franeuzai 
pradėjo užimti Rurr distriktą. Kitos 
trys buvo sunaikintos karėje. Ar jus 
žinote, kad Turkiškas tabakas yra ge
riausias tabakas dėl cigaretų ir Hel- 
mar yra padaryti iš 100% gryno 
Turkiško tabako?

4245 So. Kedzie Avė. Ren- 
don krautuvė, ./geroje vietoje, 
bile kokiam bizniui. Namas 
pardavimui, išmokėjimais, lo
tas, lotas 54x125, 3 krautuvės 
17x50. Klauskite savininko, C. 
H. Young, 70 E. 49 St.

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
domo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir-deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

ASMENĮJ JIESKOJIMAI
Lietuvių Moterių Pašelpinis 

bas rengia gražų kostiumų 
Subatoj, lapkričio 10 d.. 
Svetainėj, 
sirengusėj 
nas.

Kliu- 
balių 

v.w Mildos
3142 So. Halsted St. Ap- 
kostumais gaus dova-

— Komitetas.

Požėlos - Bancevičiaus ristynėms 
bilietai galima gauti šiose vieto
se:

“Naujienose”, 1739 So. Halsted 
Street.

“Naujienų” skyrius — 3210 
Halsted St.

J. Kulio aptiekoje - 
Halsted Str.

Universal State Bank — 814 
33rtl St.

G. Benošiaus aptiekoje — 
W. 47th St.

Dalens aptiekoje — 4193 Archer 
Avenue.

J. Unnano aptiekoje — 2300 So. 
I.eavitt St.

K. Montvido aptiekoje — 
Wabansia Avenue.

Pirkite bilietus iškalno, kad ne
pritruktų. Pamatykite, kad atsitiks 
tarpe K. Požėlos — “grinoriaus” 
ir J. Bancevičiaus (Drapiežno dzū
ko).

3259

So.

So.
w.

1616

1824

grinoriaus

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

— Mokytojas.

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

Brighton Park. — LSS. 174 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. 
vak., M. Karlovo namuose (3827 
Archer Avė.), pirmame aukšte — 
įėjimas iš užpakalio.

Visi nariai būtinai atvykite į šį 
susirinkimą, nes neatsilankiusieji ne- 
besiskaitys kuopos nariais. Mat, rei
kia kuopos reikalai sutvarkyti. Noy 
rintieji kuopon įstoti yra kviečiami 
atvykti. —Organizatorius.

JONAS BUDGINAS 
angliškai pasirašo John Bargan. 
Pajieškomas žmonių jo nu
skriaustų. Meldžiu kiekvieno 
žmogaus, kuris j j pažįsta arba 
pamatys pranešti tuoj policijai 
ir prašyti suareštuoti jį už ką 
duosime gerą atlyginimą. Mel
džiame kitus laikraščius patal- 
pyti žinią apie tai.
Frank Ziulpa, Karol Marozas, 

Anton Shemezis,

PA1EŠKAU savo brolių Mateušo 
ir Zenono Ličkunų. Ilakių miestelio. 
Mateušas gyveno So. Chicago, Zeno
nas West Pullman. Meldžiu pačių 
ar pažįstamų man pranešti, norėčiau 
dasižinoti apie juos.

PETRAS LIČKUNAS,
509 E. 2nd St., Erie, Pa.

Dramatiško Ratelio — repeticijos 
Užburtų Turtų j vyks penktadienį 9 d. 
lapkričio, 7:30 v. v. Meldažio svetainė
je. Visi lošėjai būtinai turi atsilan
kyti. — Valdyba.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, lapkričio 11 
d.. 7:30 vai. vak., Raymond Institute 
(816 W. 31 St.). — Komitetas.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jo
no, Antano ir Kazimiero Jocių. Pa
eina iš Šiaulių pavieto, Siaurumaičių 
kaimo. Jie patys ar kas žinote ma
lonėkite pranešti.

JONAS JOCAS,
644 W. 18th St.. Chicago, III.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str., 

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI 8 augštų, labai ge
ras, gražus, kampinis, mūrinis biznio 
namas ant svarbiousios biznes-gatvės 
— Halsted arti 54tos. Lotas 35x125. 
Namas užima visą loto plotį. Du 
puikus Storai — Grosernė ir Bučernė, 
abu paties savininko operuojami nuo 
laiko šio nairjo pastatymo. VirSui 2 
flatai po 7 ir du po 4 ruimus. Augš- 
tas, gražus basementas po visu na
mu. štymu apšildomas. Dviejų 
augštų gražus muro 3 karams gara
džius. Jardo muro tvora apmurin- 
ta. Yra tai puikiausia propertė toje 
miesto dalyje ir puikiai įrengti abu 
Storai, daranti gerą biznį . Savinin
kas mirė, tai likusioji jo našlė par
duoda šias propertes ir biznį. Už 
namą prašo $30,000. Už biznį — 
$6,000. Gali pirkti namą be biznio 
ar su bizniu. Vieną pusę pinigais, o 
už antrą priims mortgečių. Puiki 
protą patyrusiam štominkui.

Dasizinokite pas
A. OLSZEWSKI, 

3235 S. Halsted St. 2nd Floor

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda bizniavas namas, Sto

ras ir prie' Storo 4 kambariai gyve
nimui. Ant antro augšto 2 flatai po 
4 ir 5 kambarius. Namo paranku- 
mai vėliausios mados. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
loto, bučernės arba ant nedidelios 
farmos.

Kreipkitės pas

TRANKG.LUČA?
4116 Archer Avė., 

Lafayette 5107

GERIAUSI BARGENĄ MES TU
RIME ŠIANDIEN

RENDAI tinkantis visokiam biz
niui kampinis štoras geroj bizniškoj 
kolonijoj, 6159 So. Ashland Av<\ 
vininkas sutinka ir parduoti visą 
mą.. Kreipkitės

J. RAČIŪNAS, 
1 lubos

3331 So. Union Avė.

Sa- 
na-

)ARSIDUODA 6, kambarių ra- 
candai; visi geram stovy, vis
ką į daiktą arba po vieną; gali
ma matyti kada norima.

1328—49 Ct., Cicero, Dl.

Bridgeport.—Draugystės Saldžiau
sios Širdies Viešpaties Jėzaus balius 
įvyks sekmadienį, lapkr. 11 d.. 6 vai. 
vak. Mildos svetainėje (3144 S. Hal- 
sted St.).

Balius rengiamas Lietuvių Audito
rium naudai, tat visi atvykite.

— A. Mosteika, rašt.

JIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Petraulės, gyvenančio Amerikoje. 
Sužinoti

PRANAS JURGUTIS 
Valančiaus gatvė No. 1, 

Lietuva, Palanga.

PARENDAVOJIMUI svetai
nė dėl mitingų draugijoms. Kam 
yra reikalinga ateikit pirmiau, 
kad turėjus proga pasiskirti die
nas. 1750 So. Union Avė. Anton 
Bagdon.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIUS 5 pasaže- 

rių uždarytas Overland, labai 
mažai vartotas. Parduosiu 
giai. Atsišaukite:

3159 So. Halsted St. 
3-čios lubos iš fronto.

Pi-

ŠTORAS ANT RENDOS dėl 
drugštorio arba bučernės ir 
grosernės.

Kreipkitės:
1750 So. Union Avė., Chicago

OFISAS ant rendos geras dėl 
advokato, Real Estate arba 

šiaip kokiam ofisui.
Kreipkitės.

1645 W. 47 St. 2 lubos.

PARDAVIMUI arba išmai- 
mui Dodge caras 1920 modelio 
penkių sėdynių, gerame stovy
je. Mainysiu 
kad ir fordo. 
1645 W. 47-th 

2

ant Coupe caro 
Atsišaukite 

St. Chicago, III. 
lubos

PARDAVIMU]
ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 

geistina, kad butų lietuviai, kad butų 
be vaikų. Kambariai randasi ant 
antrų lubų, iš užpakalio. Savininkas 
gyvena iš užpakalio ant pirmų lubų.

Atsišaukit
3629 So. Wallace St.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų 
ir kendžių štoras, prie pat dirb
tuvės. Biznis garantiruojamas pa
darymo gero biznib. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Par
duosiu ir automobilių už pusę 
kainos; vartotas tik du mėnesiu.

3823 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 6658

SURFACE LINE KRAUTUVĖ 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

JiESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

merginai ant North West Si- 
dės, prie švarių žmonių; turi 
būt su vana ir elektra. Atsi
šaukite Hermitage 6411 

1443 N. Paulina St.

SIŪLYMAI KAMRARiy
RENDAI kambarys dėl vai

kinų arba vedusiai porai. Kam
barys su visais parankumais. 
Atsišaukite po 6 v. vak., suba- 
toj po pietų ir nedalioj per die
ną. 4454 So. Talman Avė. 2 fl.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI barber shop 
fietures, visi geram padėjime 
greitai ir pigiai. Taipgi parduo 
siu 4 pool tablius. Priežastis 
pardavimo — apleidžiame mie
stą. 3714 So. Wood Str.

PARDAVIMUI mažas restau- 
ranas, moderniškai įrengtas. 
Daromas didelis biznis. Dalį pi
nigais, kitus išmokėjimais.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI pusė restau- 
rano biznio, gera vieta ir gerai 
išdirbtas biznis, vieta apgyven
ta lietuviais.

4630 So. Ashland Avė.

VICTROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 

vietrola, vartotą tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantinė 
Kaina tiktai $65.

2502 W. Division St. 
2 floras, 

Armitage 1981.

špilka.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė, galėsi pasirinkti 
iš dviejų vieną. Taipgi automobi
lių 7 sėdynių, National, 
stovyje. Parduosiu pigiai 
žasties liga. Atsišaukite: 
KAITIS, 549 Liberty St., 
West 16th Street.
'PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, biznis senas, parduo
du su visu namu. Norinti biz
nio, pasiskubinkit. Turiu greit 
parduoti. Pigiai. Jonas Morkus, 
828 W. 31 St.

Gerame 
iš prie- 
A. ZA- 

arba 621

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage Brighton Parke, yra visi įtai
symai ir apmokėti, savininkas beveik 
paaukaus. Kam nors didelis barge
nas, kaina $4,000, pagal sutartį. Vei
kite greitai.

Pataisytas, 2 augštu 4-4 kambarių 
namas, su extra lotu ir 2 karų gara- 
džiunvi, randasi prie bulvaro, netoli 
mokyklos ir karų linijos, yra elektra 
gasas ir vana. Kaina $5,500, įmokė
ti $1,500, kitus kaip rendą. Paimsi
me lotą kaipo dalį įmokėjimo ir dalį 
pinigų.

Taipgi modemiškas 2 flatų, 6 ir 6 
kambarių, pilnai įrengtas, savininkui 
reikia pinigų tuojau, kaina $9,250. 
įmokėti $3,000. kitus morgičius.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

NAUJOS SODYBOS
5 akru traktai

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius 'lotus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus po 
$10 į mėnesį,

ANT PARDAVIMO Fruitštoris iŠ 
fmiežasties ligos ir norime į trumpą 
aiką parduoti, yra gera proga norin

tiems pirkti. Biznis yra išdirbtas 
per aštuonis m«tus ir yra apgyven
ta visokių tautų. Atsišaukite šituo 
adresu: 10821 Michigan Avė., Rose- 
land, III._________________________

PARDAVIMUI restaurano 
stalai, krėslai ir geriausis pe
čius. Taipgi bučeriška kaladė. 
Parduosiu pigiai atsišaukite 
1464 Indiana Avė. Chiago, iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI du pečiai; vie 
nas virimui kitas šildymui. A- 
budu gerame stovyje. Kreipki
tės.

3440 So. Union Avė., pirmos 
lubos.

3 FLATŲ MŪRINIS 
mas, netoli 71 ir Halsted 
2-5, 1-6 kambarių flatai, 
^uolo trimingai ir grindys, pla
tus lotas. Tas yra bargenas, 
$13,300, pinigais $4,000.

Sheehan Witous and Co. 
1654 West 63-rd St.

Prospect 1910

NA- 
St., 
ar-

Louie Lahon,
156 W. Washington St

Room 40, Main 2043

PARDAVIMUI maža groser- 
nė lietuvių kolonijoj; listas 3 m 
Rendos $16.00 į mėnesį 2 kamb. 
gyvenimui. Parduosiu už pir

mą pasiūlymą. Kreipkitės^ 
4508 So. Wood Str.

VA KUR JŪSŲ LAIMĖ nu
pirkti namą be pinigų. Jeigu 
turi lotus, automobilių arba bi
le kokį biznį. Priimam už pir
mą įmokėsimą.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

BRIDGEPORTO DIDELIS NAMO 
BARGENAS!

Pardavimui 2 augštų muro namas 
2 fletai po 6 kambarius; gasas, elek
tra, maudynės ir cimentuotas skie
pas su skalbykloms; randasi ant 
Emerald Avė., netoli nuo 31-mos gat
vės lietuvių apielinkėje; kaina $9,000 
vertas $12,000; pinigais reikia $4,000 
kitus ant morgičio lengvais išmokė
jimais.

BRIGHTON PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

Pardavimui puikus 2 augštų muro 
namas 2 fletai po 6 puikius kamba
rius; kieto medžio trimingai pagal 
naujos mados; karštu vandeniu šil
domas su 2 boileriais; kaina $11,500 
vertas $14,000 pagal šių laikų; pusę 
pinigais kitus lengvais išmokėjimais; 
namas 6 metai kaip statytas randasi 
lietuvių apgyvento vieto .

Atsilankykite diena ar vakarais ir 
klauskite J. Yushkewitz 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Av., prie Califomia Av.

TIKRAS BARGENAS

Brighton Park Ateities 
žiedo V. Draugijėlė 

Brighton Park 
Rengia Teatrą ir šokius, 

SUBATOJ, LAPKR. 10 d. 1923 m.
McKINLEY PARK SVET., 

39 St. ir Western Blvd. 
lošimas prasidės 8 vai. vak. 

Bus lošiama: Geroji Onelė ir šala- 
putris, komedija ir čigonės. Bus daug 
juokų.

Tikintus gaukit iš anksto pas drau
gijėlės narius ir pas Mrs. S. Yuške- 
yic, 4034 Archer Avė. Lafayette 4195.

Komitetas, i

JIEŠKAU Franciškos Petraiteinės. 
Meldžiu atsišaukti pačią ar kas kitas 
turiu svarbų dalyką; mano adresas 
tokis

JOHN MACHULIS, 
536 So. 5th Avė., Canton, III.

PAJIEŠKAU savo giminių Knietų 
ir Narmontų, kurie paeina iš Liep
laukės parap., taipgi kitų giminių ir 
parapijonų. Taipgi pajieškau Kazi
miero Iderio paeina iš Telšių, turiu 
laišką iš jo namų. Visų čia pami
nėtų prašau atsišaukti ar kas juos 
žino pranešti. Domicėlė Knietaitė- 
Kunickienė, 1338 So. Miller St., Chi
cago, III.

JIEŠKAU senyvos moteries prie Irti-p. 
namų darbo, už gaspadinę. Valgis) 
kambarys ir užmokesnis. Aš gyve
nu vienas. Prašau atsiliepti laišku 
ar ypatiškai, po 6 vai. vakare suba- 
toje, po pietų arba nedėlioj iki pietų.

J. A. MILLER,
1029 W. Congress St., Chicago, III.

—■šia*’ —i uj. j .r. .■■.aB

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir buČernė du namu 
ir garadžius dėl 3 karų užpaka
lį, labai geroj vietoj. Atsišau- 

1731 So. Union Avė.

Vincas Beržinis malonėkite atsi
šaukti į Naujienų ofisą, reikale siun
timo pinigų Magdelenai Beržinis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

BEIKI* DARBININKŲ 
tr'-****^z*ZS^^^*Z****X>***-***^**^***W^*^<W^Z^XW^W^%<3į^W«^l 

_______ VYRŲ_______
REIKIA —

SHEARMENŲ į geležies at
karpų jardą. Vien tik paty
rusių.
Argo Iron and Metai Company 

1662 Elston Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę.

3300 Wallace S t.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Biznis geroj vietoj. 
Viena bučernė ant vieno bloko. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesutikimas. Kreipkitės.

3210 So. Wallace St.
Tel. Yards 3689

PARDAVIMUI 1 klesos čeverykų 
taisymo šapa, taipgi pardavimui, 
elektros mašinos visokios, labai geras 
biznis; turiu greitai parduoti, nes va
žiuoju į Lietuvą.

Parduodu kriaučių visus įrankius, 
2 stalai, 1 Singer mašina, 1 prosas 
viskas $50. A. Stanevičius, 459 W. 
31 St. ir Canal St. Nuo 8 ryto iki 8 v. 
nedėlioms uždaryta.

PARDAVIMUI (Delicates- 
sen), ir visokių kitokių maž
možių krautuvė. Gera vieta rui 
mai gyvenimui. Parduosiu pi
giai tai yra gera vieta Lietu
viui.

8308 So. Halsted Str.

Visai naujas modemis mūrinis na
mas dviejų flatų, saulės parlorai, 
mūrinė ugniavietė, knygoms šėpos, 
baltų blizgančių plytų vonios, kiekvie
nas miegamasis turi du langu, gera 
transportacija, geriausia vieta May 
woode. Parsiduoda už $12,500. Įmo 
kėt $2000.

Atsišaukit
C. E. BROWN, 

5921 West Chicago Avė.
Telef. Mansfield 2097

2 FLATŲ mūrinis namas, 
netoli Ogden Parko. 5 ir 6 kam. 
pirmas flatas karštu vandeniu 
šildomas. Visi aržuolo trimin
gai ir grindįs. Tile vana ir ves- 
tibule, 5 kambarių cottage iš 
užpakalio. Viskas gerame pa- 
jime. Kaina $15,000, pinigais 
$5,000.

Sheehan Witous and Co. 
1654 W. 63-rd St.

Prospect 1910.

NAMAI-ZEME

$3,100
Nupirksitez naują 4 kambarių 

namą ant loto 100 pėdų pločio 
ir 275 ilgumo. Naujoj apielin- 
kėj prie C. B. and Q R. R. 40 
minutų važiavimo nuo Union 
stoties, 30 minutų nuo Hawth- 
orne stoties. Tas yra bargenas, 
tik 15 minutų eiti į stotį. Kam 
mokėti rendą kuomet jus galite 
turėti savo namą ir mokėti už 
jį kaip rendą. Parduosime už 
$500 pinigais ir po $35 į mėne
sį.

R. MODRA,
1413 S. 57 GI., Cicero, III

ATIDA GROSERNINKŲ
Aš turiu gerą lotą ant išmainymo 

ant grosemės arba ant smulkių daik
tų krautuvės. Lotas geroj vietoj, vie
nas blokas nuo parko.

NICK DUDIAK, 
2661 Warren Avė.

Prospect 9340

GERIAUSIAS bargenas į Austin 
per savininką, 2 flatų, 5-5 kambarių, 
slektra, kieto medžio grindys, didelis 
otas, medžiai, 3 kambariai skiepe, 

garadžius rendos $110 į mėnes., 1 
ilokas iki Columbus Park. Kaina 

$7800, išmokėjimais, 5538 Lexington 
St. Phone Austin 7061* , ,

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

STOCKAI-SEROS
189 No. Clark St. Room 510

PARDAVIMUI, didelis bar- 
genas, cottage, pusė mūrinė, 
keturios rendos. Atneša $48 j 
mėn., randasi prie Coulter St., 
netoli Robey. Kaina $4,200, pi
nigais $1,500, savininkas duos 
morgičių. Atsišaukite John J. 
Kerstnik, 1931 W. 21 Place

NORIU PIRKTI Cooperative 
Society serus moku po $8 už 
kiekvieną. Telefonuokite Eng- 
lewood 0187 Mather, 6807 
Union Avenue.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, garu šildomas. 
Randasi 3545 S. Mozart St. 
Kaina $5,000. Išmokėjimais pa 
gal sutartį. F. J. Colba, 5205 
Warwick Avė. Kildare 9732 po 
7 vai. vakare.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreaes.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

i

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

*4 akro taip pigiai kaip ......... $179
akro taip pigiai kaip ........... $395
35 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuves, moky

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais kitus po $5 į mėnesį. 
Del informacijų atsiųskite kuponą.

I
' OLIVER SALINGER & CO., 

629 First National Bldg., 
. Chicago, III.Malonėkite prisiųsti man pilnas 

Informacijas kas link jūsų % ir 
% akro lotų.Vardas ............................................

i Adresas ..........................................

Pavojus
Tiem®, kurie nemoka ir mažai mo

ka važinėti automobiliais. Mes pra
šaliname pavojų, jei jus matysite 
mus. Mes esame expertai, mokina
me praktiškai, su visokiais automo- 
-iliaas, važinėti. Mokiname dieno
ms ir vakarais, netik vyrus, bet ir 
-moteris. Kaina $15.00.

Praktiškai išmokinamo taisyti vi- 
okius automobilius. Mažas atlygi

nimas padarys jus expertu netik va
dinėti, bet ir pasitaisyti jūsų ma
liną.

Mokinimas yra lietuvio eksperto 
aip, kad kiekvienas lengvai gali iš
mokti.

LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA,

Direktorius — PETRAS GUSFHS 
3238 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILLi 1 ’




