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Petrograde karo 
padėtis

»

MacDonaldas reikalauja 
nusiginklavimo

Gruzijoj bolševikai sušaudė 24 
sukilimo vadus

Petrograde paskelbta 
karo padėtis

Del visuotino uosto darbininkų 
streiko uostas apstatytas rau
donarmiečiais-

BERLJNAS, rugsėjo 4. —Ką 
tik gauti čia pranešimai iš Le
ningrado (Petrogrado) patvirti
na žinią, kad ten įvykęs visuoti
nas uosto darbininkų streikas.

Streikas priėmė taip aštrių 
formų, kad vyriausybė, streiki
ninkams suvaldyti, griebėsi aš
triausių priemonių, — paskelbė 
visame Leningrade karo padėtį.

Miestui dabar viešpatauja 
“čeką”, kuri areštavo jau daug 
žmonių, kaltindama juos, kad 
jie esą streiko organizuotojo i ir 
kurstytojai.

Jokių susibūrimų kuopelėmis 
gatvėse neleidžiama.

Uostas apstatytas raudonai
siais kareiviais su (kulkosvai
džiais-

Kijeve sudaužyta Trockio 
stovyla

Iš Kijevo pranešama, kad ten 
tapus suskaldyta Trockio stovy
la, kuri buvo pastatyta vienoj 
Kijevo miesto aikštėj. Kas ją su
daužė, “čekai” iki šiol nepavyko 
susekti. Įdomu tai, kad “čeką” 
kaltininkų nelabai nė ieško.
Sunkus desperatingas žmonių 

ūpas
Visi keleiviai, kurie dabar at

vyksta iš Rusijos į Berliną, pa
sakoja tą pat, būtent, kad visoj 
Rusijoj šiandie viešpataująs ka- 
žinkoks sunkus, desperatingas 
ūpas. Toks jau desperatingas 
ūpas aiškiai pastebėti ir gautuo
se dabar iš Maskvos sovietų lai
kraščiuose. Štai Pravdoj išspau
sdintas straipsnis apie nedarbą, 
kurs dabar siaučia Rusijoj- 
Straipsnis pavardytas: “žiaurus 
klausimas”. Straipsnio autorius 
sako, kad per pastarąjį pusmetį 
bedarbių skaičius paaugęs iki 
pusės milijono žmonių. Į tą skai
čių betgi neįeina dar trys šimtai 
tūkstančių laukų darbininkų, 
subėgusių į miestus iš kaimų, 
kur jie negalėjo gauti darbo.

Bėgimas alkanų kaimiečių į 
miestus

Pastaruoju laiku prasidėjo di
delis kaimiečių bėgimas iš tų 
apskričių, kur šiemet javai visai 
neužderėjo. Visi jie bėga į dides
nius miestus, ypač į Maskvą. 
Valdžia išleido cirkuliarą, ku
riuo geležinkeliams įsakyta ne
parduoti civiliams žmonėms bi
lietų į Maskvą. Bilietai leista 
parduoti tik tokiems asmenims, 
kurie turi tam tikrus komunis
tinių įstaigų leidimus. Tečiaus 
toks uždraudimas maža ką pa
dėjo: minios alkanų kaimiečių 
ir darbininkų ne gelžkeliais, tai 
pėščiomis nepaliauja plaukte
plaukę į Maskvą.

Kąmenev susirūpinęs červoncų 
valiutos išlaikymu.

Šiomis dienomis Kamenev’as, 
kalbėdamas 'komunistų lyderių 
susirinkime, pasakė, kad pasta
ruoju laiku privisę nemaža tur
tingų ūkininkų, taip vadinamų 
“kulaki,” bet dėl to dar daugiau 
atsiradę amžinai beturčių kai
miečių. Duonai vėl stipriai pa
brangus, sakė Kamenev’as, neiš
vengiamai teksią padidinti dar
bininkams algas; įvyksianti di
desne apyvarta su duona bado 
paliestose srityse- Tas statąs j 
pavojų Rusijos červčncų valiu
tą, o jei tvirtoji valiuta žlugtų, 
tuomet kas? — tuomet, sako 
Kamenev’as, visas ekonominis 
Rusijos gyvenimas susmuktų.
Darbininkų ir valstiečių suki

limai
Kad Rusija gyvena dabar pa

vojingą krizį, parodo šie iš rusų 
laikraščiu paimti faktai. Pirmoj 
rugpiučio mėnesio pusėj “čekai” 
teko malšinti 96 darbininkų su
kilimai ir 26 valstiečių sukili
mai.

MacDonaldas ragina pa
saulį nusiginkluoti

Pasaulio taika gali būt išlaikyta 
tik arbitracija ir kooperavi- 
mu, o ne jėga, sako Anglijos 
premjeras.

ŽENEVA, Šveicarija, rugsėjo 
4- — Kalbėdamas šiandie Tautų 
Sąjungos susirinkime Didžiosios 
Britanijos ministeris pirminin
kas MacDonaldas pareiškė, kad 
vienintelė viltis taikai ateity iš
laikyti esanti tik arbitracijos 
teismo išplėtime ir Tautų Są
jungos išvystyme.

MacDonaldas įspėjo valsty
bes, kad jos daugiau krašto sau
gumo neberemtų kariuomene, 
savo jėgų persvara. Jis ragino 
šaukti Europoj nusiginklavimo 
konferenciją, kurioj dalyvautų 
atstovai visų valstybių kartu, 
kartu Jungtinių Valstijų ir Vo
kietijos.

Anglijos premjeras pareiškė 
dar, kad sovietų Rusija gerokai 
pakitėjus taip, kad ir ji galėtų 
Europos darbe kooperuoti.

Busimos nusiginklavimo kon
ferencijos, premjero MacDonal- 
do nuomone, turėtų būt laiko
mos Europoj, kad tuo budu jose 
galėtų dalyvauti atsakomingi di
plomatai, nebūdami perdaug 
nutolę nuo. kontakto su savo 
krašto reikalais.

ŽMOGŽUDYBĖ

GLENDALE, Ariz., rūgs. 4.
— Pabhii Gonzalesui su žmona 
stovint savo namų prieangy, 
trys vyrai, važiuodami automo
biliu pro šalį, ėmė į juodu šau
dyti. Gonzales su žmona krito
negyvi, žmogžudos pabėgo. čiai. ,

Bolševikų Ceka sušaudė
24 Gruzinų lyderius

Visi jie buvo kaltinami kaipo 
įvykusio Gruzijoj sukilimo 
vadai.

TIFLISAjS, Gruzija, rugsėjo 
4. — Sovietų “čeką” Gruzijoj 
sušaudė dvidešimt keturis gru
zinų vadus, suimtus sąryšy su 
įvykusiu Gruzijoj sukilimu prieš 
bolševikų rėžimą. Visi jie buvo 
kaltinami kaipo to sukilimo ly
deriai-

Vardai nužudytų asmenų ne
paduodami, bet manoma, kad
tarp sušaudytųjų yra gruzinų 
lyderis kunigaikštis Androni- 
kov ii’ buvusios Gruzijos val
džios narys Džiugelli.
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Belgai pradeda evakuoti
Buhrg kraštą

Išleista įsakymas pirmiausia 
pradėti judintis sunkiosios pu
šies ginklams.

BRIUSELIS, Belgija, rūgs- 4, 
— Belgų kariuomenė pradės 
Ruhro evakavimą šią naktį. Pir
miausia bus ištrauktas 16-tos 
artilerijos batalionas. Duota 
taipjau įsakymai ruoštis kitiems 
skyriams, kaip sunkiajai arti
lerijai, tankams ir aviacijai.

Pasitraukimas šitos rųšies 
ginklų sudaro pirmą evakuavi- 
mo stadiją; po to seks infante- 
rija, kuri bus ištraukia lia išti
sais regimentais, vietoj tik bar 
talionais. ' '

Francijos okupacinė r kariuo
menė Ruhre šią valandą suside
da iš 22,000 kareivių. Pirmiau 
jos skaičius sieke 45,000 žmo
nių. I

Atšaukia suvaržymus Reine
KOBLENCAS, rūgs. 4. —Jn- 

teraliantų aukštoji komisija 
Reinlandui, eidama Londono re
paracijų sutartim šiandie priė
mė penkis tarimus, kuriais Rei- 
nlandb gyventojai paliuosuoja- 
ma nuo įvairių suvaržymų.

Pirmas tarimų panaikina, nuo 
rugsėjo 9 dienos, rinkimą muito 
rytinėj krašto sienoj.

Antras ir trečias, kurie įeina 
galion tuojau, atsteigia laisvą 
žmonių ir keliavimo priemonių 
judėjimą tarp okupuotos ir ne
okupuotų kraštų.

Ketvirtuoju tarimu panaiki
nama laivų judėjimo Reinu re
guliacijos, o penktuoju panaiki
nama visoki privalomieji pa
tvarkymai dėl popierinių pini
gų cirkuliacijos okupuotoje te
ritorijoje.
Francuzų karo teismas paleido 

vokiečių komunistus
WIESBADENAS, Hesse-Nas- 

sau, rūgs. 4. —- Vokiečių komu
nistų ir antimilitaristų kalinių, 
grupė, pašaukta šiandie francu
zų karo teisman, tapo tuojau pa
leista. Teismas vadavos Londo
no sutarties sąlygomis, kurios 
draudžia persekioti asmenis dėl 
politinių nusikaltimų.

LATVIJOS EMIGRACIJOS 
REIKALAI

E- RYGA, rugp. 11. — Latvi
jos užsienio reikalų ministerija 
kreipėsi į Amerikos vyriausybę 
prašymu sureguliuoti emigra
cijos iš Latvijos klausimą. Ei
nant naujuoju emigracijos įsta
tymu, Latvijos kvota tesiekia 
kelių šimtų, bet įstatymas atsi- 
žiuri ne į pilietybę, o į gimimo 
vietą. Užtat kvotą jau užpildė 
asmens, kurie nors ir gimę Lat
vijos teritorijoj, bet jau senai 
ten negyvena ir nėra jos pilie-

Vis? Wisconsiną “Prai- 
meriuose" paėmė 

U Follette'as
MILWAU*KE|£, Wis., rūgs. 

4. Įvykusių praeitą antradie
nį Wisconsįno valstijoj kandi
datų rinkimu (primaries) su
rinkti iki šiol daviniai rodo, 
kad beveik visas kandidatū
ras laimėjo senatoriaus La Fo- 
lleltc’o šalininkai.

iš visų 2,678 valstijos pro
duktų, 2,507 produktuose už 
La Follette’o kandidatą į val
stijos gubernatorius, Johną J.
Blaine’ą, paduota 216,298 bal
sai, tuo tarpu kai jo oponen
tai Hirst gavo tik 149,487 bal
sus, o Comings vos 34,143 bal
sus. •

Kandidatu į valstijos sekre
toriaus vietą nominuota La 
Follette’o indorsuotas Zimmer- 
man; jis gavo 183,702, balsus, 
kuomet jo vyriausias oponen
tas Damman gavo tik 61,328.

Bandė nukaut Mussolinj
Į italų diktatorių paleista kele

tas šovinių, bet jis išliko 
nekliudytas

LONDONAS, rugsėjo 4.
Daily Express korespondentas 
Romoj praneša, kad praeito 
sekmadienio naktį Italijos, dik
tatoriui iMussolini’iii važiuo
jant automobiliu iš Acquapen- 
dente Romon, buvo bandyta 
jis nužudyti. Mussolini’o auto
mobiliu paleista keletas šovi
nių. bet nė vienas jų nekliudė; 
kehes kulipkos betgi pataikė 
į kitą, diktatorių lydintį, au
tomobilį.

VYRAS NORĖJO TURĖTI 
GRABE PYPKĘ IR 

TABAKO

žmona jo norą išpildė, pridė
dama dar dėžę degtukų.

KULMBACH, Bavarija, rūgs.
2.— Vienas Ebersbacho ūki
ninkas, Wermer Bauer, buvo 
didelis pypkes mėgėjas. Jis bu
vo jau senas žmogus ir mirda
mas prašė žmonos, kad jam į 
grabą įdėtų jo pypkę ir maš- 
nelę tabako. Jis mirė, ir žmo
na jo prašymą išpildė. Prie 
pypkės ir mašnelės tabako ji 
pridėjo dar ir dėžutę degtukų.

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

SAN ANTONIO, Tex., nigs.
3. — Aeroplanui nukritus iš 1,- 
500 aukštumos užsimušė skridu- 
sieji juo Įeit. Thomas Conroy ir 
kareivis H. Artez.

Chicago ir apielinkė. — Šian
die gražu, bet vėsiau ; vidutinis 
šiaurvakarių vėjas, — taip pra
našauja federalis oro pranašas.

Vakar temperatūra viduti- 
nai siekė 69° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 7:21.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 4, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip uč $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingi! ....... $4.48
Belgijos, 100 frankų ........... $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.58
Italijos, 100 lirų ................... $4.42
Franci jos, 100 frankų ........... $5.30
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.76
Olandijos, 100 florinų ....... $38.48
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.85

Kiny pilietinis karas
Mūšiai apie šangiiajų tęsiasi 

antra diena, be jokių pasek
mių.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs.
4. Nors kinų jėgos, kurių 
skaitoma apie 40,000 kareivių, 
šiandie ištisą dieną kovėsi, te
einu, kaip mačiusieji sako, nė 
viena, ne antra puse materia
liai nieko nelaimėjusios.

Mūšio frontas, kurs yra apie 
aštuonioliką mylių atstume 
nuo Šanghajaus-, šiandie pasi- 
tesė nuo šanghajaus-Nankino 
geležinkelio linijos į Jangtce 
upę.

Kiangsu kariuomenė, gene
rolo Či Šie-Juah’o vedama, pa
darė smarkų puolimą ant 
Huangtu, netoli šanghajaus, 
bet buvo atmušta. Ruošiamos 
išnaujo pulti.

Du rusų pilotuojami aerop- 
i Janai bandė iš oro bombar
duoti, bet be pasisekimo.

Šanghajun, į svetimšalių 
kvartalą atvyko Britų laivyno 
kariuomenės būrys, taipjau 400 
francuzų laivyno kareivių sau
goti svetimšalius nuo galimo 
puolimo. *

Japonų žinių agentūros pre^ 
nešimu iš Pekino, Mandžuri- 
jos karinis gubernatorius Čang 
Tso-Lin pasiuntęs Pekino val
džiai ultimatumą, pareikšda
mas, kad jei ji nesustabdy- 
sianti puolimo ant gen. Lu 
Jung-Hsiango, tai jisai pats, 
Čang’as priversiąs jėga tatai 
padaryti.

Pekinas nebeduoda pasų
PEKINAS, rūgs. 4. — Užsie

nio ministerija pranešė Kiang
su ir čekiango provincijų vy
riausybėms, kad nebeduotų 
svetimšaliams pasipertų į karo 
apimtas provincijas.

Kadangi Čekiango armijai 
tarnauja rusų aviatoriai, užsie
nio ministerija įteikė sovietų 
ambasadoriui Karachanui no
tą, protestuodama prieš rusų 
dalyvavimą mūšiuose.

GARDINO MIESTO^SMUKI- 
MAS.

Kaip visa Lenkijos valdžioj 
esanti Lietuvos dalis, taip ir 
Gardinas smunka gal labiau, ne
gu kitas kuris miestas, čia vi
sais atžvilgiais pastebimas sui
rimas, netvarka, nykimas. Pre
kyba visai sustojusi. Daugybė 
pirklių visai subankrutijo. žmo
nėms darbo stinga- Čia be galo 
skaudžiai atsiliepia Nemuno pre
kybos kelio uždarymas.

Gardinui be susisiekimo su 
Kaunu ir Klaipėda stačiai, troš
ku, trūksta oro, nėra kuo kvė
puoti.

Gyventojų skaičius labai žy
miai sumažėjo. Visi laukia ko
kios norint atmainos, šviesesnių 
dienų1. Pirkliai laukia laisvo su-, 
sisiekimo su pasauliu, darbi
ninkai darbo, visi bendrai tvar
kos.

Pažvelgus į miesto ūkį, gali
ma pamatyti, kad čia nėra tikro 
šeimininko, nėra kas veda ir 
tvarko visą ūkį, nėra kas to ūkio 
darbininkus bent minimaliai ap
rūpina.

Neremontuoti miesto namai, 
dar didžiojo karo sunaikinti, 
baigia griūti. Mokykloms butų 
taip pat nebėr. Pats magistratas 
perėjusios žiemos metu vos ne- 
užgriuvo — frontinės sienos bu
vo jau begriūvančios, tik atra
momis kiek prilaikė.

Gatvių grindiniai suirę, tiltai 
sulužę, supuvę, šviesos priemie
sčiuose visai nėra.

žodžiu tariant, Gardinas smu
nka. Smunka visais atžvilgiais 
ir jei bendra padėtis nepasikeis, 
tai nėra vilties, kad kada nors 
pakils. (Lž)

Nelaimingas juokas
Juokaudami draugai vienas ne

teko užpakalio, antras ran
kos.

COVINGTON, Va., rūgs. 4. 
— Du Chesapeake & Ohio ge
ležinkelio darbininkai, Morris 
ir Tyler, buvo pavojingai su
žeisti. Morris, eidamas pro ša
lį, juokais pliaukšterėjo su 
ranka Tyleriui per užpakalį, 
visai nežinodamas, kad pasta
rasis savo užpakaliniam kiše*, 
niuj turėjo dinamito. Nuo už- 
gavimo dinamitas ekspliodavo, 
išnešdamas gabalus mėsos iš 
Tylerio užpakalio, o Morrisui 
nutraukė dešinę ranką.

SKRENDANČIOS ŽUVYS
Užplūdo miestelius

OCEAN CITY, N. J., rūgs. 
4.— Tur būt siaučianti vande
nyne audra vakar atvijo į šį 
miestelį ir į Cape May daugy
bę ^skrendančių žuvių, kurios 
lėkdamos nutraukė telegrafo 
vielas ir kuriam laikui sutruk
dė susisiekimą. Tų skrendan
čių žuvių galėjo būt keletas 
šimtų.

GAISRAS PADARĖ 50,000 
DOL. ŽALOS

MACON, Ga., nigs. 4. — An
ksti šį rytą kilęs gaisras bemaž 
nesunaikino urminio groserijų 
sandelio ir Central of Georgija 
stoties prekių sandėlių. Ugnies 
padarytus nuostolius skaito apie 
50,000 dolerių.

ESTIJOS FAŠISTAI — KRI
MINALISTAI

TALINAS, rugp. 11- — Ofici
aliame pareiškime pranešama, 
kad kai kurie asmens, dalyvavę 
fašistinio perversmo organiza
vime Estijoj, yra žmones su 
kriminaline praeitimi.

SAN DIEGO, Cal., rūgs. 4.—- 
Čia nusišovė kažkoks L. C. 
Camp, 35 m., iš Sandusky, Ohio.

Vilniuje gatvėse išlipinti j Paliktame raštely jis sako, kad 
skelbimai apie laikinųjų teismų i gyvenime jis neturįs pasiseki- 
termino pratęsimą ligi šių metų mo: Jau kartą pražudęs 
gruodžio mėn. 31 d. savo turtą. Paskutinis jo turtas

. Iš to reikia darytiyišvžfdą, kad Į 42,000 dolerių — žuvęs ką tik 
valdžia laiko šį kraštą nenuri-, subankrutijus vienai Clevelan- 
musiu. Ido skolinamajai kompanijai.

LAIKINIEJI TEISMAI 
VILNIUJ

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstom, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

Miegamoji liga Japonijoj
vis plečiasi

Gydytojai iki šiol negal susek 
ti, kas ta liga yra.

TOKIO, rugsėjo 4. — Mie
gamoji liga, kuri siaučia kai 
kuriose Japonijos dalyse, jau 
pasirodė ir Tokioj. Daug su
sirgimų pasireiškė Jokohamoj 
ir kituose vyriausios salos 
miestuose. Gydytojai vis dar 
negali susekti, kas ta liga yra 
ištikrųjų.

Tautų Sąjungos sekretaria- 
tas kablegramu užsienio mi
nisterijai prašo suteikti pil
niausių tos epidemijos detalių.

Partizanių karas Vilniaus 
krašte

j KAUNAS [Lž] — Lenkų 
Į spauda labai bijosi baltgudžių 
sukilimo Vilniaus k ašte. Gele
žinkelių linijoj Vilnius — Var
šuva ant kiekvieno 200 metrų 
stovi policijos sargybiniai. Trau

kiniai bijosi vaikščioti, nes be- 
įveik visur randama ant geležin
kelių bėgių padėtų granatų.
Kasdien užpuldinėja policijos 
sargybinius. Tiltai sustiprintai 
apsaugojami.

Prie Olkenikų miestelio, kur 
dažnai būna užpuolimai/ karo 
transportai apsaugojami sustip
rinta karo sargyba. Pastaruo
ju laiku geležinkelių linijoj Vil
nius — Varšava vaikščioja bro- 
niruoti traukiniai.

; NUSIŽUDĖ, ŠEŠTĄ KARTĄ 
SAVO TURTĄ PRARADĘS
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Kas Dedas Lietuvoj
- - ■ - -*

PADfcKA

T ve reči aus para pi joną ms,
Vilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskr., gyvenantiems Chictigo- 
je, tariame širdingą ačitl var
dan viršminėtos parapijos kle
bono kun. Antano Slabšinsko 
ir parapijouų, visiems aukoto
jams aukavusiems pataisymui 
Tverečiaus bažnyčios, nesigai
lint sunkiai uždirbtų dolerių.

Nors jau senai pasibaigė di
dysis karas, bet Tverečiui ne
galėjo pataisyti savo sugadin
tos bažnyčios, nes patys buvo 
suvarginti laike to karo. Bet 
ir dabar visi gerai žino kokį, 
vargą kenčia musų broliai ir 
sesutės po žiauria lenkų oku
pacija. Lenkai atima paskutinį 
duonos kąsnį ir apkrauna vi
sokiais nepakeliamais jnokesr 
čiais. Reikia mokėti ne tik u£, 
gyvuosius, bet ir už nemiru
sius.

Nors Chicagoj ir nedaug ra- 
d6s aukotojų, bet užtai tieji 
aukavo gausiai, kas kiek išga
lėdamas. Aukos surinktos per 
pasidarbavimą šių ypatų: Jo
no Kloni n io, Jokimo Pivaruno, 
Povilo Gilio.

žemiau seka aukotojų var
dai:

$50 aukojo: S. Pivorunaitė; 
$25 — P. Skrabutenaitė; po 
$20 — M. Pivorunaitė, O. Šiul- 
gaite ir E. šiulgaitė; po $10 
— J. ’KĮoninis, J. Pivorunas, 
P. Perveitecka>, B- Papšis, A. 
Bernotas, P. (i*ilis, M.’ lieka
nas, Z. Saplis, K'.’Viečeraitė, K. 
Kiekštaitė, E. Jogminienė, G. 
Mikulėnas, J. Kieksnovičienė, 
A. Siekanas; po $5 — Ad. Bie
linis, P. Bielinis, At. Bielinis, 
S. Miknevičienė, P. Sieliukas, 
L. Gudinkime, A. Sieliukas, 
A. Kulikauskas, A. Baužis, Ad. 
Sieliukas, K. Kišoniene, M.

Oškeliantienė, A. Žaunerunas, 
V. Jurgelanas, J. Pilipavičius, 
P. Ciepulenasf V. Krasauskas, 
B. Saplis, A. Skrabutenas, Ę- 
Bielinis, P. Šimonelis, A. Klo
niais, B. Skrabutenas, G. Kiek- 
štas, A. Laurutenas, P. Kra
sauskas,, J. Žiemaitis, B. Tabe- 
ra, J. Antanenas, P. Tieličenas, 
A. Pivorunas, F. Kandratavi- 
čius ir J? Gienis; po $3 — A. 
Krasauškas; po $2 — A. !Luk- 
šenas, A. Jasanavičius,. J. 
Kramplauskaš, A. Jankūnas, G. 
Pivorunas, B. Grikanaitę, K., 
Purienas ir M. Jankevičius; po 
$1 — P. Pivorunas, A. Stepa- 
nenas, A* Buginaitė, J. Naro- 
dauskas, M. Povilionis, J. Ja- 
nulionis, K. Galvįnauskas, A., 
Ziekevičius ir P. Cibinskas; po 
50c. — G. Cibulskas, B. Jan
kus, P. Gruzdis ir J. Duplis. 
5'/;Viso surinkta aukų $470 ir 
išsiųsta viršmlnėto klebono- 
vardu $100, o- greitu laiku bus 
visi iššitįsti. .. ,

i K—Jonas Klaninis.

LIETUVOS MIŠKŲ LIKIMAS

ne ką geriau, kaip kad būda
vo prie rusų. Šiuo metu buvu
sieji prieš karą valdiški, o taip 
pat ir. dvarininkų miškai yra 
nusavinti ir skaitosi valstybės 
nuosavybė. Tačiau ir suvalsty
bintų miškų ūkyje nėra geros 
tvarkos. Reikalingiems medžio 
paprastiems piliečiams miškai 
sunkiai yra prieinami, o pirmi- 
nybę turi biznieriai ir turtin
gasis luomas. Lietuvos miškus, 
kaip būdavo prie rusų valdžios, 
taip ir dabar — naikina (1101*8 
kiek ir mažiau) ir juos gabena 
į užsienius visokie biznieriai ir 
nekuriu privilegijuoti miškų 
savininkai. Tokiu privilegijuo
tu miškų savininku šiandie 
Lietuvoj randasi grafas Se vo
žėti s. Minėtojo grafo dar ir 
šiandie tebėra nenusavintos 
didžiausios girios (apie Skapiš
kį, Kupiški, Šimonis ir k.), 
kurias ji& niekieno nevaržo- 
rtids pardavinėja kam nori ir 
iškirstus medžius gabena į už
sienį. Grafo Sevozelio Lietu
vos valdžia nusavinti miškus 
kaipo '-Praneijos ’ p,iliečio-paval
dinio neturinti tėisės.-V Taigi 
Lietuvos miškų praeities isto
rija ir šių dienų jų visapusiš
kas stovis tolimesnei • ateičiai 
nelemia nieko gero, kaip tik 
jų išnykimą arba didelį suma
žėjimą. —P. Kl.

><kOD1KiC^X 
/uEROVės skYRIUS\ 
fcįJffiĘgL.-r-. x.7-t tngBSBTor
TO DEL APRŪPINIMO | 
l|Į MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

STRAIPSNIS 88

Lk i y A
Siame akyrluje mea laikas 7^' 
nuo laiko gvildenkime rel- A

kalus Jdomlua bOaianiioms

motinoms Ir molinoms jau-
ny kūdikiu -Jf)

iii
KOdikly aprOpInlmaė Ir pe- UJ ■ 
nAjiiHas yra dalykas tysoti

uvurbos ielmynai Ir tautai MTyS 
ir mes jaučiame, kad tai 

yru dalykas, kurt mes tu-

rime reguliaritkais laiko-
tarpiais atvirai Ir laisvai 1
pergviMoatL ( 4R) *)
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i MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

Penktadienis, Rūgs. 5, 1924

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS g 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. H

L FABION AS CO.

809 W. 3Sth St, Chicago 
Tel. Bo devard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Lietuvos miškų ūkis jau nuo 
senai randasi stačiai apgailė
tinam stovyje, kokiam kitose, 
labiau civilizuotose, valsRbėse 
vargu bau kur rastume. Kaip 
žinia, dar prie rusų valdžios 
Lietuvos dvarininkai turbut 
nujausdami savo'ponavimui ar
timą galą labai negerbė miškų 
ir kiek galėdami juos naikino 
ir iškirstus medžius daugiau
sia gabeno į užsienius. Ir dėl
to dar prieš didįjį karą vieto
je seniau žaliavusiųjų nepra
einamų girių daugelyje vietų 
jau riogsojo dideliausi plotai 
samanoms apaugusių kelminy- 
nų.

Dabar kad ir prie savosios 
valdžios su miškais irgi tebėra

Iš Klaipėdos Krašto
E. RUSNE, rugp. 14. — Per 

šventę rugpjūčio 10 d. nukentė
jusių nuo potvinio naudai buvo 
chorų rungtynės, "kur dalyvavo 
vokiečių ir lietuvių chorai. > Iš 
jungtinių chorų geriausiai dai
navo lietuvių jungtinis choras 
(“Aidas”, Klaipėdos šaulių, Pa
nevėžio šaulių ir kit.), A. Vai
čiūno diriguojamas, o iš atskirų 
— Panevėžio šaulių choras J. 
Paulausko diriguojamas. Tai 
pripažino patys vokiečiai.

Garsinkitės Naujienose

ANTRA KALBA J

SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS) 
AUSIS, NOSĮ IR BURNĄ

Nors visados yra' fcVarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burnų švaro
je, bet ypač reikalinga tų pridaboti 
šiltame ore. Nes. iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesiai kūdikiui lubaį-kritiški, ir reikia 
daryti, viską, kad išvengus bėdų. Se
na patarlė: “Žiupsnis i^tfenginvo ver
tas svarų gyduolių/’, ypač pritinka kū
dikiams. Niekad negali perdaug rū
pesčio daryti, nes turi atminti, kad jų 
maži kubeliai nėra taip stiprus, kaip 
suaugusių. * ■ ■; T

Reikia šaukti gydytojų dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, kad tai menkniekis!. 
Greitas veisimas šitokiuose atvejuose 
dažnai apsergsti nuo apjakimo, arba 
užkurtimo.

Kūdikio ausys, reikia laikyti švarias 
ir sausas. Ausis lengvai užkrečiama 
ir ausies skaudejhnas labai skausmin
gas. Užsikrėtus reikia tuoj pas gydy
tojų kreipties.

Jauni kūdikiai turi madą viską 
kišti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas 
nosį negali jų paskui išimti reikia 
tuoj kreiptis prie gydytojo.

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi in
dai kurie jam maistą gairinama, bu
tų švarus. Darbas ir rūpestis maisto 
gaminime bus bergždžiai išaikvotas, 
jei bonkutč ar čiulpikas bus nešva
rus. Bonkutės reikia išvirinti taip
gi čiulpikus. Pienų reikia tėmyti ir 
duoti kūdikiui tik grynų, šviežią pie
nų. Pieno klausimas svarbus vasa
ros metu. Karštame ore pienas turi 
būti laikomas šaltoje vietoje, kad ne- 
surugtų. Tūkstančiai motinų varto
ja kondensuotų pieną, dėlto, kad jį 
lengvai ir 'greitai prirengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo j stiprius ir vikrius berniu
kus bei mergaites, kuomet motina su
kombinuoja gorų priežiūrų su Bordeno 
'Eagle Pienu. Idant apsipažindinti Lie
tuvę motinų kaip Bordeno Eagle Pie
nų vartoti. The Borden Company yra 
pagaminusi Lietuvių kalboje pilnas 
maitinimo instrukcijas, kur pasako
ma kaip priruošti Bordeno Eagle Pie
nų, kūdikiams visokių metų. Jei nori 
tų instrukcijų kopijos, tai tik turi 
išpildyti kuponą . bent vieno iš pą- 
skelbimų ir pasiųsti kompanijai, o ji 
su mielu noru dykai Jums jas pa
siųs kartu su gražia knyga apie kū
dikius. • •

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sierines vanas, kurios-yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligąs ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 .ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko art>a tdip .ilgai/ kiek Reika
linga. ' " ’

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninkę moterims. >
A. F. CZESNA,- SAVININKAS,' ' " '

1657 W. 45th St., kampas. So. Pauliną St.
Phone Boulevard 4552

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

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

i , 8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ifiskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

...........................................................  ■ Mini*

» NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.«-
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji «u narkotiSkaia nuodais, 

kad "ajunalšintl’’ jo bkauanui paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jatn truputi

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nčra svaigalų. 
Nčra narkotifikų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunki), kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mčgsta jį. Jie net prašo dauginus.

Jūsų aptlekorius parduoda Bamblno—3ūc. už bonki), 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn. N. Y.

1^— '■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 Wcst Chicago Avė. '•
Te). Haymarket 1105• < 

Veda bylas visuose* teismuose. 
Bendrovių teises ir real estate — 
specialybė. Utaminko ir ketver
ge vakare Naujienų ofise T 

1739 So. Halsted St.V.. - -- - ______ _

LIETUVES MOTINAS
ŠIOJE ŠALY *

Skaitykit šituy^ Rthripsnius kas sa
vaitę ir pasidČ^ruaielčiai.
--------------- •—:—siu-----— ——

Kada Amerikonai mąstą apie 
pięną, jie nejučiomis - mąsto 
apie Borden’s.

HĖLEN BEJLMEN JERRY
, Lietuvę Advokatę | 

4154 So. Węstern Avė. .
Telefonas Lafąyette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais. 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet. 

k
Per tris bertainius šimtmečio Borden’s Eagle Pienas bu
vo vardas stovintis už viską, kas yra geriausio ir gry- 
niajisio Piene. Daugelis moterų, kurios šiandien yra sene
lės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu. Jos savu keliu iš
augino savo vaikus šituo patikėtinu Pienu. Ir taip dėjosi 
gentkartė po gentkartės.

DIDŽIAUSIA PLUNKSNŲ IŠDIR- 
BYSTĖ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

Borden’s Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūkstan
čius lietuvių vaikų, kaip čia, taip Europoje, į stiprius vy
rus bei moteris. Mes kasdien gauname laiškų ir fotografi
jų iš Lietuvių motinų iš visos šalies liudijančių vertę 
Eagle Pieno kūdikių maitinimui.

Eagle Pienas šiandien yra vartojamas tūkstančių jūsų 
draugų ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kūdikio, jei 
maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk Eagle Pieną

Mes parduotame plunksnas musų 
pačių išdirbimo. Mes galime atsiųs
ti čėlas plunksnas arba, suplėšitas. 
Visi sempeliai atsiunčiami pareikala
vus. Mes pyistatome plunksnai i vi
sas dalis Jungtinių Valstijų. Rašy
kite šiandien j didžiausių lietuvių 
plunksnų išdirbystę.

ALBEfiT STEZ,
138 Passaic St.j Nų. 5, » 

Passaic, N. J.

fsUSIVIENIJiMIS LIET. AMERIKO?
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

N uo susiot^ahizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
(S87.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi viguose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 59 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti *‘Tš- 
▼ynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1060.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
*■ Del platesnių informacijų kreipkitis iiuo adresu:

1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
3U7 VV. 30th Street, New York, N. Y. J

—....--------—............... , ----- --- --------
■................................. .T .' 11....

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metij “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrine vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiek\iename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis,' mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Kėturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,193 Grand St, Brooldyn, N. Y. I

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tek Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W^,22nd St, arti. Lpavitt St.
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lictuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
‘ Vakaraiu: 10717 Indiana AVe.

Tel.: Pullman 6377

Idant žinotumėte, kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną sa
vo kūdikio penėjime, mes esame atspausdinę jūsų kalboje 
pamokinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. Jei nori 
gauti šitųi pamokinimų, išpildyk žemiau esantį kuponą 
ir pasiusk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda visos 
geresniosios grosemės ir delikatesų krautuvės.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias* ir 
chorinines ligas NAPRAPATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

/ THE BORDEN COMPANY 
'Borden Building New Yortf.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So.’Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

PaŽymekit
Penėjimo 

Instrukcijos 
Vardas _____
Adresas _____

KUPONAS 
katrą Literatūrą

Valgiai
Vaikams

Norit
Kūdikių 

Knyga
6

(Lithuanian
V

BpRDĖN COMJ
ME'V vork.u ^A

z—"■——.................. ■ ■ '
1 Phyšical Health Institute
‘ DR. VELONIS, Ph.

1 D; C, D. O.’N. T; Į. ; 
Gydau jv'aiYifts ligas, o ypatingai ■ 
uŽMisęnėjusias, he vaistų ir opera- ‘ 
cijų. naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park; 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.;

Telephonę Lafayette 4543

Tel. Dearbom 9057 • 1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumiiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark i

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
>——-—■—'—■— -- -

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS '

O£i8asj j
911 Chicago Temple Bldg. į

77 W. VVashington St. i
Tel. Central 6200 I;

Cicero Panedėlio vakare į
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 I

Bridgeport kitais vakarais t
3236 Sr Halsted St. T.Boul. 6737 L

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520
Tel. Central 6390 1

Vak. 3223 S. Halsted St., Chrcagę 
. < Tel. Yords 4681 I:
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Sveikatos Dalykai
JAUNO VAIKO PRIEŽIŪRA

Kuomet Šekspyras rašė apie 
septynis žmogaus amžius, jis 
pradėjo su “pirmu kūdikiu auk
lės ranko'se,” ir “vaiku su ži
bančiu veidu, nenoroms einan
tį į mokyklų.” Tarpe kūdikio 
ir vaiko mokyklų lankančio 
yra vaikas, kurį galima pri- 
skaityti prie “prieš mokyklų 
eisiant amžiaus.” Toks vaikas 
nuo dviejų iki šešių metų am
žiaus negauna užtektinai prie
žiūros. Motinos laikas papras- 
taLužimtas su jaunesniais vai
kais, taip kad jam prisieina pa
čiam vystytis be jokios pagel- 
bos. Bet šis jo amžius yra svar- 
biausis. Mažas kūnelis ir pro
tas gali būti nukreiptas bile 
kurion pusėn, ir jei kas jo ne
prižiūrės, jis gali įgauti pap
ročių, kurių vėliau bus sunku 
jam nusikratyti.

Greito augimo periodas, ku
rį visi tėmija mažuose vaikuo
se, tęsiasi iki trečių ar ketvir
tų metų, ir šiame laikotarpy] 
vaikas reikalauja .užtektinai 
tinkamo valgio, kuris prigel- 
bėtų jo augimui. Jei vaikas 
sveikas jam galima duoti visus 
paprastus valgius, bet reikia 
prižiūrėti, kad valgiai regulia
riai butų duodami ir ne per 
tankiai, ir kad jis nieko ne
valgytų tarpe valgių.

Baigiantis pirmiems metams 
kūdikio valgis turi būti duoda
mas kas keturias valandas, ir 
nedaugiau kajp keturis sykius 
į dienų. Antruose metuose 
jiems galima duoti pusryčius, 
pietus ir vakarienę, ir apart to 
galima duoti jam po stiklų pie
no. Jei vaikas praleis vienų 
valgį, jis negalės užtektinai 
davalgyti kitus du sykiu. To
dėl reikia tėmyti, kad vaiko 
valgio laikai butų vienodai pa
skirstyti.

Antras vaiko metas yra svar
bus tuomi, kad tuo metu jo 
valgis mainosi nuo skystiminio 
ant tvirtesnio. Baigiantis ant
riems metams jo valgis turi 
buti įvairus ir susidedantis iš 
visų svarbiausių valgių. Jei 
vaikas šiuo laiku neįgys gerų 
valgio papročių, jis niekuomet 
jų neturės.

šio amžiaus vaikai turi tu
rėti visus valgius reikalingus 
jų augimui ir vystymui. Jų tar
pe yra šie: pienas, kiaušiniai, 
mėsa ar žuvis, įvairios kruopų 
košelės su pienu ir cukrum. 
Be to, vaikas turi valgyti daug 
■daržovių ir gerti daug van
dens.

Svarbu vra, kad šio amžiaus 
vaikas nepriprastų perdaug 
prie saldumynų. Nereikia jiems 
duoti riebių, keptų valgių.

Vaikų Biuro buletinai apie 
kūdikių priežiūrų ir vaikų prie
žiūrų duoda patarimus, kaip 
maitinti vaikus. Jei norima tų 
buletinų gauti, tai reikia kreip
tis į Vaikų Biurų ir jie bus 
prisiųsti veltui. Tuose buleti- 
nuose randame patarimų, kaip 
paįvairinti valgius, kurie vai
kams nubosta valgyti.

Kad valgis vaikui butų nau
dingas yra dar daug dalykų, 
kuriuos reikia saugoti. Daug 
vaikų nukenčia nuo nedaval- 
gymo, ir tėvai negali suprasti, 
kodėl taip yra. Viena svarbiau
sia priežastis yra neuž Lėktinas 
miegas ir poilsis. Protinis ir 
fizinis judėjimas vaiko netu
rinčio šešių metų yra begalo 
didelis^ ir dėlto jis turėtų mie
goti nors dešimt ar daugiau 
valandų, ir primigti valandė
lę dienos laiku.

Tyras oras, saulės šviesa, 
žaidimas, užtektinas miegas ir 
valgis su reguliariais valgy
mui laikais; šie yra svarbiausi 
dalykai, kuriais reikia rūpin
tis. Taipgi galima prie jų pri
dėti kūno, dantų ir drabužių 
švarumų. Yra daug svarbių 
problemų, kurios su šiuo am
žių rišasi, ir daug pavojų, ku
rių reikia vengti. [FLIS].
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NAUJIENOS, Chicago, UI
trečdalis visos imigra

cijos YRA Iš ARTIMŲ 
ŠALIŲ

Kad artimos šalys — Kana
da ir Meksika, kurių gyvento
jai neįeina į kvotos įstatymų, 
davė Su v. Valstybėms beveik 
pusę tiek imigrantų,, kiek ki
tos pasaulio šalys pristatė per 
pereitus keturis metus, parodo 
skaitlinės National Bureau of 
Economic Research.

1920-23 m. imigracija visų 
ateivių yra didesnė už trijų 
miestų Chicagos, Philadelphi- 
jos ir Bostono svetur gimusių 
gyventojų skaičių, didesnė ne
gu 192,0 metų gyventojų skai
čius bile Suv. Valstybių mies
te, apart New Yorko, •Chicagos 
ir Philadelphijos.

Sekančios skaitlinės parodo 
kiek kuriais metais išvažiavo ir 
kiek įvažiavo ateivių:

Metai' Imigrantai Imigrantai Imigracijos
(Atvažiavusieji) i(Išvažiavusieji) Perviršis
1920 708,562 261,721 446,841
1921 563,905 245,978 317,927
1922 381..167 115,973 265,194
1923 751,050 70,610 680,440

1922 metais mažiaus įvažia
vo ateivių dėl kvotos įstatymo 
suvaržymų ir dėl 1921 m. in- 
dustriališko nupuolimo. 1923 
metų didelės skaitlinės priguli 
nuo žymaus imigracijos padi
dėjimo iš Kanados ir Meksi
kos.

Kuomet imigrantai 'klasifi
kuoti pagal paskutinės nuola
tinės gyvenimo vietos ir emig
rantai pagal šalies, kur ateity
je ketina gyventi, mes randa
me, jog pereitų ketvėrių metų

iš visos imigracijos skaitlines, 
iš 1,700,000, beveik tremia da
lis arba 524,389 atvažiavo iš 
šiaurinių ir vakarinių, Europos 
šalių, sulyginta su 578,947 iš 
pietinių ir rytinių Europos ša
lių ir Turkijos Azijoj, kuri va
dinta “naujos imigracijos” šal
tinis. Ir liekama trečia dalis 
paeina iš Kanados ir Meksikos.

Sekama lentele parodo nuo 
1920 iki 1923 m. Imigracijų iš 
ir emigracijų į tų šalių, kurios 
pristatė daugiausia imigrantų.

aupymo

British N. Amer. 388,936
Italija 418,038
Suvienyta Karalystė 281,109
Meksika 185,350
Vokietija 140,764
Lenkija 182,506

Britų šiaurių
skaitlinės 366,611

17,325 366,611
159,712 258,326
86,329 244,780
17,853 167,497
13,790 126,974
98,986 83,520

Amerikos
reiškia tik

imigrantus iš ten ir ne išvažia
vimų ir įvažiavimų Suvienytų 
Valstybių piliečių arba tų atei
vių, kurie nepriskaityti prie 
kvotos, kurie tik laikinai iš
važiuoja ir įvažiuoja.

[F.L.I.S.]

RYGIEčIŲ EKSKURSIJA 
KAUNAN •> ,

RYGA. — Parodon ir Dainų 
šventėn Kaune ruošia ekskursi
jas Latvių — lietuvių D-ja ir 
Rygos nepartinė jaunimo D-ja 
“Rūta”. Su “Rūtos” ekskursija 
žada atvykti 'Latvijos muzikų ir 
menininkų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

BOXES of 
lOorio^

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų jęįgaretų pasauly.

Turkiškus

Jus Pabandykite!
“Nesu ekspertas, bet neilgai man 
ėmė dažinoti gerinusį tabaką ciga- 
retams. Sykį užrukęs HELMARS 
jus, irgi, greitai suprastite kodėl 
Turkiškas tabakas yra geriausias 
cigaretams. Rukau HELMARS 
ir mano draugai juos ruko. Tikiu, 
kad ir jus sykį paragavę Tur
kiško Tabako, visados mėgsite 
HELMARS.”

Dvidešimts HELMARS kainuoja 
kelis* centus daugiau už 20 pa
prastų maišyto tabako cigaretų 
jpekiuotų pundeliais. HELMARS 
yra padaryti iš gryno Turkiško 
Tabako, pasauly garsiausio taba
ko cigaretams. Jus noriai mokė
site skirtumą kelių centų jei sykį 
užsirūkysite Turkišką Tabaką.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi-
tės permaina į

r- - ............ 1...................

■ Virš 160,000 taupymo
< depozitorių, įskaitant di

delį skaitlių
” LIETUVIŲ

patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

I. I ■■■II. H I »■.■■■■■■■■ —

Saugumas dėl
t

yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Jūsų Giminėms Lietuvoje

Del tų kurie negalėjo važiuoti su A. V. Bisca iš Jungtinių 
Valstijų Linijos, ant vasarinės ekskursijos j Lietuvą. Jungtinhj 
Valstijų Linija surengė Kalėdinę exkursiją, plaukiant ant 
LEV1ATHAN iš Nevv Yorko, Gruodžio 6-tą.

Visi pasažieriai pasieks'jų naminį miestą laiku dėl Kalė
dinių švenčių, p. Bisca rengs šią exkursiją nuo Nevv Yorko 
tiesiai j Kauną.

Jeigu neesate Amerikos; piliečių, jums bus išduota specialis 
pavelijimas, leidžiantis jus būti Europoje vieną metą ir sugrįžt, 
be sustabdymo nuo imigracijos aprubežiavimo.

Švarus, smagus kambariai, geras valgis, mandagus patar- 
navimias, didelis dėnys, Beno koncertai ant jūsų kelionės.

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YO*RK CITY.

Matykite jūsų vietos agentą
110 S DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

Managing Operatoi’s for
United States Shipping Board

ELEKTRA
•viešų ir paįiegą suvedame | senui ix naujus namus, taipgi dirb- 

Cash arba ant iimokijlmo.
Pirmutini Lietevių Elektros Kerporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ lae,
A. BARTKUS, Ptm.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicage.

Amerikiečiai;
Suteikite Lietuvos darbininkams ir žmonėms geriau
sią dovaną! Užsakykite patys sau ir savo giminėms 
bei draugams Lietuvoj ir Amerikoj

“SOCIALDEMOKRATĄ” 
vienintelį Lietuvos darbininkų klasės ir Lietuvos so
cialistinės demokratijos savaitinį laikraštį, leidžiamą
Lietuvos Socialdemokratų Partijos.

Už šitą dovaną jūsų giminės, draugai ir pažįsta
mi minės jus per ištisus metus!

Apart to, “Socialdemokratas” padės jiems su
prasti savo reikalus ir praskins kelią į geresnę 
ateitį. ■

Laikraščio kaina: 
Lietuvoje:

Metams...... t.........................  $1.20
Pusei metų ........................ 60 centų

Amerikoje:
Metams ....................................$2.40
Pusei metų...... »..................... $1.20

Tuo pačiu žygiu neužmirškite ir Lietuvos dar
bininkų priaugančiojo jauninto ir moksleivijos: už
sakykite jiems ir patys sau socialistinį jaunimo mė
nesinį laikraštį

“ŽIEŽIRBĄ” .
leidžiamą to paties vardo Lietuvos socialdemokrati
nio jaunimo sąjungos.

Kaina: Lietuvoj metams 50 centų, Amerikoj 
metams $1.00.

Abiejų laikraščių adresas: Europe—Lithuania, 
Kaunas, Kęstučio g., Nr. 40, būt. 1.

Pinigus siųskite per “Naujienas” arba paštu— 
perlaidomis. Adresą rąžykite kuoaiškiausia!

Užsakant laikraščius Lietuvon, adrese tarp kit
ko turi būti būtinai pažymėtas ir tas paštas, per kurį 
laikraščiai gaunami.

OR. HERZMAN

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkew!cz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
'tio kiekviename 
(atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

MIS. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE' 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
T<l V;nd ........

Baigusi ukušs- ĮpĮįĮįĮ 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- .
vusi Pennsyl- i 
vanijos ligon- I 
bučiuose. Sąži- r yl
nlngai patai W
nauja, visokio- Jg * *•
se ligose prieš šį 
gimdymą, laike •%: ,.A- 
gimdymo ir po ‘EI
gimdymo. ' »♦, *■

Už dyką pata- L.®
rimas, da ir ki- K •<.
tokiuose reika- f 'j /: r ’E 
luose moterims 
ir merginoms, ; * ■, .
kreipkitės o ra- iįg ; jh&l 
šito pagelbą. | <
8 ryto iki 1 po Bz t 

pietų, nuo 6 iki ■
9 vai. vakare.

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Moągan St.

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

(Dienomis: Canal
3110. Naktį
Drexel 0950 

Boulevard 4136

Optomtriat 
z T«L Boulavard <481 

4M» 8. Aihland Av« 
Kampu 47-Ua sat 

l-TM lubaba 
____ — > 

______ l................. —

DR. SERNER, 0. D.
! Lietuvis Specialistas

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akipiai $5 ir ąugščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėlįomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midivay 2880

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriuusiai

M. Yuška, ' 
3228 W. 38-th St^ Chicago, III. 

>— — —■■ ■ ■ ■ Z

Plumingo ir Apšifdymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėlįomis nuo 10 

iki 12 dieną.
•------- '

PEOPLES PLUNMBING AND--------------------------------
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Halsted St.

Havmarket 1018. Haymarket 4251

Complete in'Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

Yilet/luto-Strofl Razor

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. t. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos;

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Droxel 2279

----------------------

Tel. Boulevard 0Eį37

DR. MARY  A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų
....... ....... ...... .  ■ - -

Ofiso tel. Boulevard 9693 
.Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų •
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nu^ 9 ryto iki 12 dieną.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

'i I

į Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki S 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
................. ...
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NAUJIENOS Ijo planą reparacijų klausi-Į
The LithuauUa Daily 11«wa 

?iblished Daily Ezcapt Soja 
The IdthuauiAM A|awa Pub. Ca.,

1783 South llrl-tMl Stml 
Chicag#, UI. 

Tel«phpn« 85M

Subicription Ratas i 
*8.00 per year 1a Canada. 
|7 JO per year outaide oi Chicag* 
gb.00 per year in Chicago.

3c per cepy,

Ent«red aa Sacond Claaa
March 17th, 1914. at th# Paat Offio# 

Chicago, IU., xnu«x tha #rt of 
Mareli 2ud, 1878.

jmui išspręsti, anaiptol neat- 
iįsižadėjo kovos su kapitaliz- 
|mu. Priešingai,.»jie mano, 

•/kad kapitalizmą bus leng- 
viaus nugalėti, kuomet Da- 

, wes’o plano priėmimas paša
lins karo ir ekonominės su- 

, irutės pavojų.

visuomenintieji” geležinke
liai pradės veikti taip, kaip 
jie šiandie, sakysime, veikia 
Amerikoje, o toliaus dar ge
naus.

Naujienos sina kasdien, liridrianl 
sekmadienius. Laidžia Naujieną B*ri- 
dravft, 1789 So. Halsted St., ChicaRO 
OJ. — Talafonaii Kaosavelt 850A

Metams ----- - ----- -------
Pusei met<----------------
Trinia minėsianti 
Dviem mėnesiam ____—
.Ylenam mineeiui r-

Shicagnje per naMatojW
Viena kopija ------------- „
Savaitei--------------------------- r-• 18c
Mėnesiui........................ /. .«»——« ?6c

■avienytoM ValitijoM, ne Chlcafoja, 
paltui

Metam#__________ ,______ *7JMI
Pusei meti _______ _ ... .. 1-58
Trim# minusiame _  , , ,— 1.75
Dviem minėsiant _  . __ _ 1-26
Vienam minėsiu! ..... ..........  .71

Lietuvon ir kitur uieienlaoM: 
(Atpiginta)

Metama ---------- ------- ------—$8.00
Pusei meti 4.00
Trinia mėnesiams  2.00 
Pinigus reikia siųsti palte Monoy 

Prderįu, kartu su užsakymu.

. .76

: Republikonų laikraščiai 
rašo, kad La Follette’as esąs 
“socialistų kandidatas”. To
dėl, kad socialistai jį įndor- 
savo; todėl, kad socialistai,1 
remdami La Follette’ą, nė-’ 
atsižadėjo savo programo; 
todėl, kad socialistų kalbėto
jai agituoja už La Follette’ą.

Gen. Dawes keliauja į 
Wisconsiną laikyt prakal
bas, kuriose jisai aiškins, 
kad piliečiai, kurie atiduos 
savo balsą La Eollette’ui, 
faktinai balsuos už socialis
tus. «

Karas gali sugriauti pra
monę ir suardyti krašto fi
nansus, bet tai nebūtų kapi
talizmo panaikinimas, kaip 
įsivaizduoja komunistai, ne
turintys supratimo apie eko
nomijos mokslą. Pramonės 
sugriovimas ir finansų su
ardymas -reiškia tiktai kapi
talistinio plėtojimosi sustab
dymą.

Jeigu sugriautąją pramo
nę imsi gaivinti ir suardy
tuosius finansus imsi tvar
kyti (o tai daryti reikia, kad 
žmonės turėtų kuo gyveni), 
tai vėl prasidės kapitalisti
nes plėtojimąsi, ir prasidės 
nuo to daikto, kur jisai buvo 
sustojęs. < Taip dabar yra 
Rusijoje, kur bolševikai per 
keletą metų griovė pramonę 
ir ardė finansinę sistemą, o 
šiandie mėgina; ^sutverti 
“valstybinį kapitalizmą”.

Ardymo ir griovimo dar? 
bas sutrukdo progresą, o ne 
pekelia visuomenę į aukš
tesnį plėtojimosi laipsnį.

ka

te-

Ta republikonų propagan
da vargiai ką nugąsdins, nes 
vistiek visi žino, kad sociali
stai remia La Foliette’lą. O 
socialistams bus reklama.

Kuomet Anglijoje yra so
cialistų valdžia, kuomet 
Francijos valdžia gali pasi
laikyt tiktai * socialistų bal
sais, tai yra juokingas daly
kas gąsdint publika socializ
mo “baubu”.

Norint kapitalizmą nuga
lėti, reikia tas pramones, 
kurias išaugino kapitaliz
mas, kitaip sutvarkyti — 
sutvarkyti geriau, negu 
pitalizmo sistemoje.

Kur pramonės nėra,
nai nėra kas ir tvarkyti. 
Kur pramonė yra sugriuvus, 
tenai reikia pirma ją atgai
vinti — kad mašinos dirb
tuvėse suktųsi, kad butų ga
minama prekės, kad darbi
ninkai turėtų uždarbį ir ga
lėtų gyventi. Tiktai kuo
met pramonė yra geram 
stovyje, galima pradėt tvar
kyt ją pagal naują planą.

Kad musų mintis butų aiš
kesnė, duosime pavyzdį. Sa
kysime, tos ar kitos šalies 
valdžia nutaria paimti į sa
vo rankas geležinkelius; nu
taria sudaryti tam tikrą 
“geležinkelių tarybą”, susi
dedančią iš valdžios atsto
vų, iš darbininkų atstovų ir 
iš ekspertų, ir tai tarybai 
paveda tvarkyti geležinke-

Geležinkeliai tapo, taip 
sakant, “suvisuomeninti”-. 
Gerai. Bet įsivaizduokime, 
kad jie yra labai apleistam 
stovyje — bėgiai sudilę, lo
komotyvai sugedę, stotys 
sugriuvusios, traukiniai lai-

Republikonų kandidatui į 
vice-prezidentus socialistai 
galės net pakišti po nosia tą 
faktą, kad jo garsusis repa
racijų planas tapo priimtas 
Europoje tiktai ačių sociali
stams. Nacionalistai viso
se šalyse kiek drūti kovojo 

prieš Dawe«’o raportą; mo- 
narchistai taip pat kovojo 
prieš jį, komunistai taip pat. 
Kad ne socialistai, jisai bu
tų buvęs atmestas.

O jeigu Dawes’o planas
butų buvęs atmestas, tai ku į vietą nenueina, išlavin- 
Europa šiandie, kaip ak- tų darbininkų trūksta... Ką 
muo, ristųsi į pakalnę — į tuomet darys ta “geležinke- 
naują karą, į ekonominį irpių taryba”, kuriai tapo pa- 
finansinį chaosą. įvesta, geležinkeliais rupin-

Socialistai rėmė Dawes’o tis?
planą, kad išgelbėjus Euro- Turint tokius geležinkę- 
pą, o Davves’as nori parody-jlius savo rankose, negalima 
ti, kad socialistai esą pavo
jingi Amerikai!

Bet jeigu šalyje, kurios 
geležinkelius visuomenė pa
ima į savo rankas, bus suirę 
ne tiktai geležinkeliai, bet ir 
finansai — iš kur tuomet 
paimsi pinigų geležinkelių 
taisymui ? Tokiam atsitiki
me paėmimas geležinkelių į 
visuomenės rankas reikš tik
tai naują naštą ant valsty
bės pečių, naujus finansi
nius keblumus. O patogu
mų nė publikai, nė geležin
kelių darbininkams visvie- 
na nebus.

Sakysite gal, kad šitokia
me atsitikime valdžia turi 
paimti į savo rankas ne tik
tai geležinkelius, bet ir ka
syklas, plieno dirbtuves ir 
visą kitą kapitalistų turtą, 
idant su jo pagelba sutvar
kius susisiekimo priempne§? 
Bet tenai, kur geležinkeliai 
ir krašto finansai yra suirę, 
kitos pramonės paprastai 
yra dar labiaus suirusios. 
Suirusieji ir subankrutiju- 
sieji bizniai' ^egali valdžiai 
padėti sutvarkyti suirusius 
geležinkelius. Juo daugiaus 
tokių biznių ji ims į šavo 
rankas, juo,' didesni bus jo
sios keblumai.

Taigi, vykinti naują tvar
ką pramonėje, kuomet , ta 
pramonė yra suirusi, nega
lima. Socializmas išsivys
tys ne iš subankrutijusio ka
pitalizmo. Proletariatas bus 
kapitalistų klasės paveldė
tojas, bet jisai padarytų di
džiausią kvailystę, jeigu ji
sai imtų kapitalistų paliki 
mą, kuomet tame palikime 
yra daugiais skolų, negu 
turto.

Jeigu Europoje butų dar 
ilgiaus tęsusis ta suirutė, 
kurią iššaukė didysis karas 
ir pokarinė didžiųjų valsty
bių politika, tai visa Euro
pą butų neužilgio pavirtusi 
galutinu bankrutu. Dawes’o 
raportas yra sugalvotas 
tam, kad tą suirutę sustab
džius.

Dėlto socialistai ir pritarė 
jam. Jie sako: Tegu kapi
talistai sutaiso savo biznius, 
tegu jie apvalo juos nuo sko
lų — o mes pasirūpinsime, 
kad iki to laiko darbininkų 
klasė tiek sustiprėtų, jogei 
tupėtu pakankamai jėgų pa
imti juos ir pavesti j visuo

menės rankas!

Apžvalga
........... ■■■■ ............................. .■■■tb

......  .. - — --I———>

DAR VIENA “PERGALĖ”

kais vartojo terorą kovai su val
džia; nė po bolševikiško pervers
mo, kųęmet jisai lenkuose ieš
kojo talkos prieš sovietus.

Dabartinė jo išpažintis prieš 
bolševikišką tribunolą jam irgi 
garbės nedaro. Jį galima te- 
čiaus pateisinti bent tuo, kad ji
sai norėjo išgelbėti savo gyvybę. 
Mirti nė vienas žmogus nenori, 
ir reikia nepaprastai kilnios dva
sios, kad žmogus turėtų drąsos 
neatsižadėti savo įsitikinimų, 
kuomet jam grasina sušaudy
mas.

Bet kuo pateisinti tuos gaiva
lus, kurie laižo bolševikiško bu
delio čebatą, sėdėdami Brookly- 
ne?

Elgtis taip, kaip “Laisvė”; 
drapstyti purvais bolševikiško 
teroro aukas ir gėrėtis “tribu
nolu”, kuris, grasindamas mir
ties bausme senam žmogui, pri
verčia jį atsižadėti savo įsikini- 
mu, — gali tiktai sutvėrimai, vi
siškai netekę žmogiško padoru
mo.

nębuyo valdžioje ,tai jie reikala
vo didžiausios ląisvės, smerkė 
mirties bausmę, stojo už visuoti
ną balsavimą ir už Steigiamąjį 
Seimą ir žadėjo darbininkams ir 
valstiečiams rojų. Patekę gi 
valdžion, jie uždėjo ant sprando 
Rusijos žmopėms sunkesnį ir 
žiauresnį jungą, negu carizmas.

šiandie bolševikiškoje Rusijo
je — taip pat, kaip ir “fašisti
nėje” Italijoje — socialistai yra 
žudomi ir kalėjimuose pūdomi, o 
darbininkai ir ūkininkai marina
mi badu.

i
PADARYK IŠPAŽINTI IR ĮSI
RAŠYK Į MUSŲ PARTIJĄ, TAI 

BUSI GERAS! •

Mes keletą kartų nurodėme, 
kad komunistai šunis karia ant 
Vokietijos Scheidemanno už tai,

'gus, nes jau “geri”, jau “pasi
taisė”!...

šitaip, beje; pasielgė Rusijos 
bolševikai, priimdami - savo tar
nybon tūkstančius buvusiųjų ca
ro oficierių, valdininkų, žanda
rų ir šnipų, kurie “aivirto” prie 
bolševizmo, kuomet Lenino par
tija paėmė viršų Rusijoje. Bet 
už tai sovietų administracija 
šiandie yra taip paskendusi ko
rupcijoje, kad nė nuolatiniai 
valdininkų sušaudymai neįsten
gia ją apvalyti.

Doras politikos veikėjas,yra 
ne tas, kuris darą “išpažintis”, 
stengdamasis įsiskverbti į šiltą 
valdžios vietą arba prisiplakti 
prię tos partijos, kuri šioje va
landoje yra madoje, bet kuris el
giasi sulig savo įsitikinimais. 
Jeigu mes su jo įsitikinimais 
nesutinkame, tai musų pareiga 
yra kritikuoti juos, o ne reika

lauti, kad jisai atsižadėtų jų 
prieš savo sąžinę. .

Tas faktas, kad Francijos ko
munistų vadas Cachinas šiandie 
keikia “socialpatriotizmą,” kurį 
jisai skelbė per karą, visai nėra 
įrodymas, jogei jisai pakeitė sa
vo jjažvalgas iš persitikrinimo. 
Už savo “atsivertimą” jisai juk 
gauna iš Maskvos “sendvičius”, 
kaip ir visi kiti bolševikų agen
tai.

LATVIAI PALEIDĖ SVETIM
ŠALIUS MOKYTOJUS

E. RYGA, rugp. 11. — Latvi
jos ministerių kabinetas palei
do iš 111 bendro valstybinių 
rusų vidurinių mokyklų moky
tojų skaičiaus 65 mokytojus 
svetimšalius-

Iš MUSSOLINI’O PRAEITIES.

Milano laikraštis, “Giusti- 
zia”, paskelbė kęletą ištraukų se
nųjų Mussolini’o straipsnių ir 
kalbų.* . t „ L t ’

Dabartinis Italijos diktatorius 
buyų kitąsyk, spciąlistas ir pri
klausė į patį kairiausią partijos 
sparną, — panašiai, kaip bolše
vikai Ėusij oje. Ir ve, kaip jisai 
tais laikais kalbėjo (1910 me
tais) ‘ •

“Respublikonai gina tėvynę. 
Mes stovime aukščiaus ir at
metame tai. Proletariatas ne
turi tėvynės; neturi jos, tie
są pasakius, ir buržuazija. Ka
ro metu mes socialistai neisi
me į frontą — mes padarysi
me sukilimą musų žemėje., 
Proletariatas neprivalo dau
giaus lieti savo kraują už pat
riotizmo Molochą.”
šitaip kalbėjo Mussolini ketu

riolika metų atgal. Taip kalba 
komunistai da ir šiandie.

Bet Mussolinio radikalizmas r < . v
neišnyko ir tuomet, kai jisai pa
virto “fašistu”. 1919 m. jisai 
šitaip kalbėjo viename savo se
kėjų mitinge.

“Senatas turį būt pašalintas 
—mes reikalaujame, kad .ta
feudalizmo liekana išnyktų. 
Mes reikalaujame proporcio- 
nalės atstovybės. Į klausimą, 
‘Monarchistai ar Respubliko
nai’, mes nuo šios dienos atsa
kome “Respublikonai”. Mes 
esame griežtai priešingi vi
soms diktatūros idėjoms. Mes 

konfiskavimo 
įgytų karo

kad jisai karo metu rėmė val
džių, bet jie blogo žodžio nepa
sako apie .Francijos Cachin’ą, 
kuris ne tiktai rėmė savo val
džią, bet ir važinėjo į kitas šalis 
agituoti už karą.

“Laisvė” dabai* aiškina, kodėl 
jie taip nenuosakiai elgiasi. Sa
ko: . '

j
“Labai lengva atsakyti i ši-

Jacob VVassermann Verte Kast. August.

GOLOVINAS
(Pabaiga)

ir “fašistų” 
sustiprėjo.

Sovietų valdžia sugavo seną 
rusų social-revoliucionierių, Bo
risą Savinkovą> ir nuteisė mir
čiai. Kad išsisukus nuo mirties 
bausmės, Savinkovas prašė susi- 
mylėjimo ir pareiškė, kad jisai 
“klydęs”, kovodamas prieš bol
ševikus. Tuomet mirties baus
mė tapo jam pakeistu dęšimčia 
metų kalėjimo.

Šitą seno žmogaus atsiprašy
mą Brooklyno “Laisvė” dabar 
aprašo, kaipo didelį bolševikų 
laimėjimą. Girdi, “dar vienas 

, .. . . , - ,j>i. • - - jį-‘ f įgaivahyi nuėjo kontrtfSM-'kitaip), kad(taisymo ^darbą. ir■ sudaryti[liucin6s ^enos7 jr bolševikų 
priešų skaičius pasidarė mažes
nis.

Savinkovo pozicijai nibs nie-

nė tinkamai patarnauti 
žmonėms, nė mokėti geras 
algas darbininkams, nė ve
sti biznį taip, kad jisai apsi
mokėtų. Kad juos pastačius, 
kaip reikiant, tenka pir-

reikalaujamu
turtų, neteisingai
metu.”
Praėjo dar metai, 

judėjimas Italijoje
Laikraštis “Giustizia” paduoda 
sekančius reikalavimui? iš “fa
šistų” programo, priimto 1920 
metais: z

1. “Kapitalas turi but apdC- 
tbs nepaprastu vienkartiniu 
mokesniu, kuris savo esme yra 
dalina ekspropriacija, įvykin
ta trumpiausiu laiku.

2. .“Visų religinių įstaigų 
turtai turi but konfiskuoti, 
taip pat ir vyskupijų įplaukos.
3. “Peržiūrėjimas visų karo 

sutarčių.
4. “Dideli mokesniai paliki

mams.” v
Taigi, jau būdamas “fašistu”, 

Mussolini dar buvo monarchijos 
priešas, reikalavo ne tiktai vi
suotino balsavimo, bet ir propor- 
cionalės atstovybės, smerkė vi
sokią diktatūros idėją, stojo už 
senatų panaikinimą, už kapitalis
tų lobių ir bažnyčios turtų kon
fiskavimą.

šilais savo
kalavimais “fašistų’ 
traukę savų pusėn 

(i)etUrM^iį<ą ijj su'ijųjąphgę^a 
pasigrobė j savo rankas valdžia. 
O kai jisai įgijo galią, tai savo 
“principus” apvertė aukštyn ko
jomis ir ėmė daryti tą, ką pirma 
smerkė.

Visai panašiai pasielgė ir Ru-

tą klausimų. Todėl, kad Ca
chinas pamatė savo klaidą, ga 
lutinaį sutraukė ryšius su dar
bininkijos neprieteliais ir viso 
mis savo pajėgomis pradėjo 
kovoti; prieš buržuaziją. ,Jis

. pasimokina^ tapo komunistu ir 
kovotoju. Ųž tai jis yra mu
sų eilėse.” . ‘
O Scheidemannas netapo ko

munistu. Tame, girdi, yra, visas 
skirtumas.

Mes sęnai žinojome, kad, visas 
skirtumas yra tame, tik laukė
me, kad komunistai patys taį pa
sakytų, Dabar jie pąsakė.

Pačių komunistų pripažįnimu, 
vadinasi, jie laiko geru kiekvie
ną žmogų, kuris prisipažįsta sa
vo “klaidose” ir stoja į jų, parti
ją, nežiūrint, kokia buvo jo pra
eitis. Tai yra visai, taip, kaip 
religinėse sektose, kurios skel
bia, kad žmogus galį per visą sa
vo gyvenimą vogt, paleistuvaut, 
apgaudinėt, žudyt — bi tik jisai 
prieš’ mirtį išpažins savo nuodė
mes ir apgailės jas, tai jisai bus 
“išganytas”.

Religinėse sektose toks prota
vimas yra bent nuosakus, kadan
gi joms rupi žmogaus “dusios” 
išganymas. Ką ištiesų gah pa
tarti “griešnam” žmogui, ku
ris nori išvengti peklos po mir
ties, jeigu ne prisipažinimą 
“griekuose” ir jų apgailėjimų? 
Bet vadovautis tokiu protavimu 
politikoje, tai yra idiotizmas.

žmogus elgiasi arba sulig sa
vo įsitikinimais, arba priešingai 
jiems. Kaip pirmam, taip ir 
antram atsitikime jo elgimąsi 
gaji- but geras arba blogas^ bet 
jeigu žmogus elgiasi blogai, ne- 
žinodaj^ąs, kad tai yra bloga, tai 
mes sakome, kad jisai daro klai- 
<lų, Jeijju t>i jisai elgriasi "blogai, 
žiuodajrn^s, kad tai .yra bloį>;a, 

tai jo elgimąsi yra nusidėjimas.
Smęrkti žmogų galima tiktai 

už nusidėjimą, o ne už klaidą. 
Bet kaip pažinti, kur yra klaida, 
o kur nusidėjimas? Pagal “Lai
sves” logiką, pažinti galima iš 
to, ar žmogus prisipažino, kad 
jisai negerai darė, ar neprisipa
žino. Jeigu prisipažino, tai, reiš
kia, buvo “klaida”, o jeigu ne
prisipažino, tai — nusidėjimas.

Tai juk yra didžiausias absur
das. Tik žiūrėkite, prie ko tokia 
logika veda. Darbininkai, sa
kysime, kurioje nors šalyje pa
ima, į sayo rankąs valdžią. Ar
šiausieji senosios valdžios tar-

Užviešpatavo įlga tyla. Mari
ja pajuto silpnumą keliuose, pri
ėjo prie lovos ir atsisėdo. Golo- 
vino nesjjųdinime ji jautė pa
vojų. Pro langą ėmė skverbtis 
pilka šviesa, pirma užstojančio 
ryto prašvaistę- Ji nedrįso akių 
pakelti/- Ji tarsi retežiais buvę 
sukaustyta. • ’ ’

Staiga pasigirdo jo balsas: 
“Jus tiek turtinga, kad galite 
išbraukti vieną naktį iš save 
gyvenimo. Jums ji nebus pergy
venimu, o aš pergyvensiu ją tūk
stantį įtartų. Apie šią naktį aš 
nekalbu, — ji jau pasibaigė. 
Bet bus dar ir kita. Tegul ne 
sekama, o koki nors kita- Aš 
kantrus”.

l\Larija atsakė įtemptai, tar
si jos žodžius padiktavo kas tai 
trečias: “Jos* niekuomet ne- 
bus’\

Jis pradėjo isnaujo: “Mudu 
lyg du ayangardų. Mudu drą
siai galiva palyginti save su 
dviem kariaujančiom šalim. Tai 
išdidžiai skamba. Tokiu budu 
nebus nė išpirkimo nė išdavy
stes, — gal, but, tik auka, ku
li pavers bpreikalingaįs dauge
lį kitų”.

“Aš nepriklausau sau- Nė vie
nas mano plaukas nepriklauso 
tik man vienai”, atsake Mari 
ja.

“Jus patys jaučiate baimė, ta
me atsakyme. Ar yra toki fizi
nė kliūtis, kurios nebūtų gali
ma nugalėti?’

“Į tų klausimą aš nenorėčiau 
atsakyti”.

“Ten, kur kliūtis pasireiškia 
dėl praeities, o ne djabaaTies, 
ten atsisakymas gaji sutikimu 
išvirsti”.

“Aš antrą kartą šiandien ape
liuoju į jūsų dvasios kilnybę”. 
Ji uždengė rankomis veidą.

-Jis tęsė: “Jeift’u jus savo lu
pomis palytetute maųo lupas, 

aš įsivaizduočiau, kad aš vėl jau- 
nuolis.ir pradėčiau išnaųjo. Grį
žimas, grįžimas! Nesibijokite, 
aš nesijudinsiu iš vietos. Aš bu
siu kilnus, kaip ricieris. Bet 
svajoti jus man negalite už
drausti. Aš svajoju apie tai, 
kad laikau jūsų ranką. Liečiu 
ją tik savo pirštų galais. Jus 
užmiršote, kad, jus motina, pa
ti,' išdidi dama numėtėte nuo sa
vęs visus prakeiktus senosios 
tvarkos ženklus. Jus — tik ran
ka, jus visa vienoje rapkoję. Ir 
į ją kimba mano puštai, su 
krauju, smagenomis, instinktu, 
siela. Ar jus tam galį te pasi

dėsi, kad ji kalba, bet čia jau 
ji išsigando, tų žodžių, kuriuos 
ji visai nepratarė. Į jų staiga 
pažvelgė ’ rimtos Mitios akys- 
Jos kūnas jai buvo svetimas; 
ji ėmė bijotis. Jos akySe pasi
rodė laikrodis, kurio i-odykleš 
npšįjudino. Ji pažvelgė pro lan
gą. !4 “Grėit rytas”, sušnibždėjo 
ji. Gatvėje pasigirdo kieno tai 
skubini žingsniai. Gerai, kad 
žmonės išbunda, dingterėjo jai 
į galvą mintis.

Tik tik pastebiamu virpėjimu 
balse Golovinas vėl pradėjo: 
“Taip, greit rytas- Pirmo akto 
galas. Uždanga. Kaip ilgai tę
sis antraktas, nežinia. Tačiau 
ne tame dalykas. Kuriuo budu 
«jųs manote kovoti su manim? 
Jus įgrimsite vėl į pareigas, 
spręsite svarbius uždavinius, 
trauksite į save vėl žmones, 
bandysite sutaisyti suskilusį bu- 
dinką, — bet jūsų mintyse aš 
visuomet busiu: joki kova, jo
kios pastangos jums nepagel
bės”.

Brėkštančio ryto šviesoje ji 
pradėjo atskirti jo veidą, kuris 
buvo panašus į pilką su dėmė
mis uždangalą. Ji nieko jam ne
galėjo atsakyti- Ir pasinėrusi į 
savo .nelinksmas mintis ji tik 
stebėjosi jo išvaizda: joje bu
vo koki tai savinga laisvė, koks 
tai keistas grakštumas. Netikė
tai žemai pasigirdo garsus švil
pimas. Kaip sargybinis šuo, Go
lovinas pakėlė galvą. Priėjo prie 
lango, ištraukė 'švilpinę ir su
švilpė. Tuoj po to iš juros pa
sigirdo didžiųjų kanuolių šū
viai.

“Nieko nepadarysi”, tarė Go
lovinas,! “prisieina vėl prie se
nojo gi’įžti”. Jis nukabino nuo 
sienos šiiielį ir antmetė ant pe
čių- “Jūsų kelias liuesas, Mari
ja Jukovlevna”, pridūrė jis su 
linkterėjimu. Marija atsikėlė. 

Ji nesijautė lengviau.
“Dar du žodžiu”, tarė jis, su

stojęs prie dury. “Visų pirma: 
atminkite kartą ant visados ir 
melskite likimo, kad mudviejų 
keliai daugiau nebesusitiktų”.

“Ne. Jie nebeprivalo daugiau 
susidurti”, atsakė ji-

“O antra: nėra pasaulyje to
kios priemonės, kuri suteiks 
jums dvasinį ramumų. Nebent 
mudu dar kartą susidursiva. O 
tai dar nėra žinoma”.
, Marija klausėsi jo energingu 

žingsnių, kai jis laiptais žemyn 
ėjo. Paskui ji prispaudė ran
kas prie krutinės ir pakėlė auk-

Bet gerai, kad gen. Da- 
wes’as eina prieš socialistus. 
Iš šito fakto matys Europos 
darbininkai (tie, kurie darbiausia atlikti milžinišką 
iki šiol manė I ‘ 
Davves’o plano rėmimas vi- gerai išlavintų darbininkų 
sai nereiškia “parsidavimą” armiją, — kas ima labai 
kapitalizmui. daug '' laiko ir dar daugiaus

Dawes as gina kapitaliz- pinigo. Tiktai kuomet tas kuomet nepritarėme — nė tuo-j 
mą, bet socialistai, remdami darbas bus atliktas, tai “su- met, kai jisai dar carizmo lai-’sijos bolševikai. Kuomet jie dar

. — kas ima labai 
daug ' laiko ir dar daugiaus

revoliuciniais rei- 
vadas pa- 

skąitlingas

naį, kurie pirma darė visokius 
šunybes darbiniųkąms — teisė
jai, kurie davinėjo “indžionkše- 
nus” prieš streikininkus jspolici- 
stai, kurie daužyda.vo dąpbiųip- 
kams galvas; šnipai, provokato-

priešinti ? Tylėk, gražioji mo
ters ranka: aš įsigaųnu į ta- 

tirpstu tavyje, ir tu ateive? 
ri prieš, mane, kaip žiedo lape
liai...”

Marija klausėsi jo, jausda-

■štyn išblyškusį veidą, kur atsi
spindėjo tvirtas tikėjimas.

Kai ji nuėjo žemyn, visi jau 
buvo Sukilę ir ruošėsi tolimes
nei kelionei. Besidžiaugdami dėl 
jūreivių apleidi/no j Ją neat-

riai ir panašus gaivalaį, — da
bar smaigu į^ią ii*;“atvirstą” ir 
pradeda “išpažintis” daryti, sa
kydami, kad jie “klydo“, bet 
ateityje daugiaus taip nesielg
sią... Ir šituos, “klaidoje” prisi
pažinusius gaivalus darbininkai

ma viduje ir išlauko šaltį, bet 
jausdama tuo papiu ląiku kar
štą* srovę, kuri tęmdinp jos są
monę. Jis nepalietė jos, — o tuo 
tarpu jos rąpka buvo lyg i 
gniaužtuyus įdpta. Min.tys gal
voje pasidarė netvarkingos.

kreipė jokio dėmesio- Menasse 
vędč derybas su laivininku, ku-

, V * *ris siųlė Uiyuką pasažieHų per- 
vežimui. Marija tuo tarpu aiš
kiai pajuto Golovino žodžių tei
singumą: jos kelias buvo liuo
bas, bet galutinis tos keliones

dąbar, vądinasi, turi priglausti 
prie savo krutinės, kaipo drau-

Kraujas mušė ’į galvą, o pas
kui greit grįžo į Širdį. Jai ro-

tikslas pasidarė neaiškus ir 
tamsus.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuviu Rateliuose
Cicero

Piknikas, lietus ir kitos žinios.

POLICIJOS RUNGTYNĖS

po pietRytoj, kaip 2 vai.
G raut parke oficialiai atsidarys 
naujas $5,000,000 Stadiumas. 
Stadiumas, kurį nesenai užbai
gta budavoti, atsidarys dviejų 
dienų policijos rungtynėms — 
Police Field Meet.

Tai bus trečios metinės poli
cijos rungtynės, kuriose daly
vaus virš 1,200 policistų.

Rungtynės yra rengdamos 
sukėlimui pidigų riašlėms ir na
šlaičiams tų policistų, kurie žu
vo eidami savo pareigias.

Be įvairiausių atletikos rung
tynių bus motorciklečių polo 
kontestas, arklių lenktynės ir 
daugybės kitokių pamarginimų* 
Bus ir ugnys laidomos. >

Rungtynės kaip rytoj, taip ir 
šeštadieny prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų. Įėjimas į parką bus 
prie Monroe ir 8 gatvių. Per ten 
ir automobiliai / galės įvažiuoti. 
Bus omnibusų nuvežti skaitlin
gą publiką prie pat Stadiumę-

AI TOMOBILIUS SUŽEIDĖ į* 
4 ŽMONES.’””

Elizabeth Frazer, 6120 So. 
Thioop St. ir. jos trys vaikai li- 

Jko sunkiai sužeisti lipant iš gat- 
vękario prie Western ir 52 gat
vės. Sužeidė juos greitai važiuo
jantis ^utomobilius, kuris nors 
bandė sustoti, bet nebeįstengė, 
tik paslydo ič Užbėgo ant moti
nos su vaikais.

Automobilistai, kuriuos minia 
norėjo sumušti, bandė pabėgti, 
bet juos pagavo policija ir užda
rė kalėjimam

Pasikorė kalėjime
Lew Thomas, 23 m., kurio tė

vai gyvena Plaza hotely, pasi
korė kalėjime. Bloomer, Wis. Jis 
buvo pametęs savo pačią ir pa
bėgęs su jauna mergaite į Chi
cago. Areštuota gi jį ir apkal
tinta išvežime mergaitės nepa
doriems tikslams kada jis su- 
gryžo atgal atsiprašyti savo pa
čios. Paliktame raštelyje sako, 

. kad pasikorimas beliko jam 
vienatinis padorus dalykas, kokį 
jis gali atlikti.

Rugsėjo 1 d. (Labor-day) 
Lietuvių Raudonos Rožės Pašel- 
pos Kliubas turėjo surengęs pi
kniką Stickney darže. Nor’s oras 
iš pat ryto atrodo labai prastas, 
bet žmonių prieš prpsidėsiant 
lietui susirinko gana daug ir vi
si gana linksmai šoko ir šiaip 
šnekučiavos išsiskirstę po visą 
daržą. Jau manė, kad jokio pa
vojaus iš lietaus 'pusės nebus, 
bet kaip iš netyčių kad pradės 
lyt, tai lijo be jokios pertraukos 
iki volam vakarui, taip, kad 
susirinkusieji vienas po kitam 
turėjo skubiai šokti į armobi- 
lius ir nešdintis namo.

Niekad minėtas kliubas ant 
parengimų neprakišdavo, bet ŠĮ 
kartą turbūt turės panešti nuo
stolių, nes ilgas lietus sugadino 
visą biznį.

Bet “raudonrožiečiai sako, 
kad tai nieko, nes ateinantį ru
denį jie surengsią kliubo 10-me- 
tų sukaktuvių apvaikščiojimą, 

kuris tęsis net per du vakarus, 
subatoj ir nedėlioj, tada tad bu
sią atsilyginta-

Raudonos, R. P. Kliubas fi
nansais ir narių skaičiumi ge-t 
riausia . stoyi už , kitus kliu- 
bus Ciceroj. Bet j susirinkimu^ 
narių atsilanko labai mažai. ■

• *
Beje, aną dieną mačiau kliu-i 

bo sekretorių, žiūrinėjant su 
savo mylimąja apie rakandų 
krautuvių langus. Well, Kaziuk, 
tik nepamiršk kliubiečius už
kviesti- "<

♦

Ciceriečiai

Pranas Norkus prieš Garka- 
wienko

Musų žinomas visiems “tė
vas” atletikoje p. Pranas Nor
kus dar nenuleidžia rankų, bet 
vis treniruojasi-

Jis pastaruoju laiku įstojo į 
Vietos Jaunimo sportų kliubą ir 
ten imsis “vaikus” — Jaunus 
vyrus —* kliubo narius mokyti 
atletikos ir sporto dalykų.

Kliubas labai godoja Praną 
Norkų; ir ištiesų, toks žmogus 
kaip Pranas Norkus, žmogus 
jau sulaukęs senatvės, visą lai- 

kitas 
___ą pametęs ir 
man ne galvoj 

bet p. Norkus vie- 
“balabaikas”, ima- 
mokinti. Tai yra 
protingas darbas.

pastaruoju laiku 
laimėjo pusėtinai smarkią kovą 
su vietos policija. Visiem yra 
gerai žinoma, kad netik ant gat
vės nevalia buvo prakalbas lai
kyti, bet ir svetainėj neleisdavo 
bile kam prakalbas rengti, nes 
mat kunigija turėjo valdžios va
deles pasigriebus ir tik tie galė
jo kalbėti svetainėje, kurie ne
pataikydavo kunigams užminti 
ant korno, tai yra tie, kurie ne
kenkdavo “šventam” bizniui. 
Bet kaip greit kalbėtojas užsi
mindavo apie kunigus taip greit 
policija būdavo pašaukiama ir 
prakalbos sustabdomos. Pavyz
džiui, Biblijos Tyrinėtojams bu
vo visai užginta laikyti prakal
bas svetainėse. Bet dabar trijų 
pėdų milžinas (taip daugelis va
dina vietos kunigą) liko bejėgis. 
Viską ką jis gali, tai suorgani
zuoti keletą tamsių davatkų ir 
pasiųsti kalbėtojus išplūsti 
šokiais negražiais žodžiais.

ant tos komisijos, kuri nieko 
bendra su tuo neturi. Ką tai 
viskas reiškia? *

Turime pastebėti, kad mes 
nekreiptume domės į K’aspa- 
raičio netikslius reikalavimus, 
jeigu ne Naujienų skaitytojai. 
Mums yra svarbu perstatyti 
dalyką pilnoj šviesoj tik jiems, 
Naujienų skaitytojams, o su 
Kasparaičiu mes polemikos ne
vešime, z *

Visų pirma Kasparaitis savo 
korespondencijoj klysta saky
damas, kad “komisija, kurią D» 
L. K. Keistučio Pašelp. \ Kliu
bas buvo išrinkęs sutvarkyti 
Dramos Skyrių, W. Strygui įs
kundus, kad tame skyriuje ne
są tvarkos,” Kam-gi čia tas 
Strygas peršama? Juk jis nie
ko bendra su ta komisija netu
ri. Nejaugi Strygas’butų toks 
galingas, kad galėtų ką nors 
įskųsti ir tik dėlto kliubas 
rinktų komisiją? Išeina, kad 
Strygas kliubui duoda paliepi
mus kada komisiją rinkti, o 
kada ne. Visi kliubo nariai ge
rai žino, kad tie Dramos Sky
riaus Icivirčiai pasireiškė , jau 
keletas mėnesių atgal ir .ba
landžio 6 d. š. m. kliubo susi
rinkime buvo nutarta tuos ki
virčais likviduoti. Bet kur tau; 
kaip tik būna susirinkime duo
damas Dramos Skyriams ra
portas, tai^minėti kivirčiai Vėl 
pasinaujina, o priežastis to, 
kad raportai Dramos Skyriaus 
komiteto būna neaiškus. Pa
vyzdžiui, vienam susirinkime 
raportuoja: “Mes, Dramos Sky
rius, lošėm ir pinigais pasi
dalinom.” Liepos 6 d. vėl tas 
pats komitetas raportuoja, kad 
“Dramos Skyrius palaiko kliu
bą, o *ne kliubas Dramos Sky
rių,” ir stengėsi būtinai pasi
rodyt, kad tikrai Dramos Sky
rius palaiko kliubą. Bet visgi 
iš to nieko neišėjo, tik sukėlė 
susirinkiųie dar didesnius 
virčius ir nepasitenkinimą, 
ir buvo duotas įnešimas 
A. Jusą, kad butų išrinkta
misija iš 5 narių Dramos Sky
riaus sutvarkymui ir susirinki
mas mus išrinko. Strygas gi 
susirinkime tik paklausimą 
davė: “Delko Dramos Skyriaus 
komitetas, prišakyje su Dun
duliene ir Kasparaičiu, nekvie
čia kliubo narius, kurie gali 
lošti, o ima pašalinius?” Tai 
tik dėl šio paklausimo Kaspa
raitis Strygą apšaukė skundi
ku. Toliau Kasparaitis sako, 
“ta komisija per kelias savai
tes nieko Dramos Skyriuje ne
tvarkė, nes ir' nebuvo ko tvar
kyti.” Ištikrųjų gi ta komisija 
per mėnesį turėjo keturis su
sirinkimus, o ant ‘ dviejų susi
rinkimų buvo ir pats Kasparai
tis, taipjau buvo Dundulienė, 
Dumbrauskai, Sutkus ir kiti 
Dramos Skyriaus nariai. Tik 
visa bėda, kad Kasparaičio už
silaikymas susirinkime buvo 
labai nederamas. Toliau Kas
paraitis vėl sako: “Po tos ko
misijos išrinkimo pasirodė Nau
jienose porą korespondencijų, 
su kuriomis ta komisija nieko 
bendra neturėjo.” O kodėl ne
turėjo? Juk Kasparaitis ir mes 
esame to paties kliubo nariai. 
Kasparaitis savo koresponden
cijose šmeižia kliubą, o mums 
nevalia pranešti apie tai susi
rinkime? Musų kliubo konsti
tucijos skyrius 3, paragrafas 1 
štai ką sako: “Kiekvienas na
rys yra sargu Kliubo ir priva
lo sergėti nuo skriaudos jo 
garbę ir turtą, taip pat turi 
saugoti nuo vaidų kėlimo ir 
kitokių negražių pasielgimų ir 
tt.” O kaip tas mus kliubo na
rys, Kasparaitis, elgiasi sulig 
šio konstitucijos paragrafo? 
Jis jį jau senai sumynė, šmeiž- 
damas kliubą ir darydamas at
kaklius puolimus ant savo bro
lių kliubo narių, kurie jam nie
ko blogo nepadarė. To paties 
skyriaus 3 paragrafas ve kaip 
sako: “Narys patėmijęs kokius 
nors * nesusipratimus kliubo

ki- 
čia 
per 
ko-

vi-

♦ ¥

Ateinančią nedėlią, 7 d- rūgs, 
kaip 1 vai. pn pietų, atsibus Lie
tuvių Vakarinės žvaigždės Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas Liuosybės svetainėje. Ru
tinai visi nariai turėtų dalyvau
ti ir atsivesti naujų narių, nes 
tai yra geriausias Ciceroj pašel- 
pos kliubas Nuo liepos, mėne
sio pašelpos mokama po $10 į 
savaitę ir $225 posmertfhės. 
Taigi nelaimei ištikus pagelba 
yra gana didelė ir vertėtų kiek
vienam prie jo rašytis, kaip vy- 
rams, taip ir moterims, nes yra 
priimama abiejų lyčių asmens.

— Gerbiamasis.

ką pasišventęs atletikai ;\] 
jo vietoj butų viską pamer 
butų pasakęs 
balabaikos”, 
toj pamesti 
si dar kitus 
prakilnus ir
P. Norkus šiandie jau turi kele
tą mokinių, kurie jau pasirodė 
gana gerai prieš musų publiką 
—kilojime sunkių vogų. Jais 
yra pp- Augustas Frei manas ir 
Jonas Kuodis; nęrs jie kartais 
ir supyksta ant''‘tėvo“ Norkaus, 
Let ir vėl atsileidž: i, o “tėvas”,, 
žinoma kaipo tėvas, visuomet su 
“vaikais” geruoju. Jeigu “vai
kai” šiaušiasi, tai “tėv4s” ir sa
ko “vaikai eiva persitikrinti.” 
“Vaikai” gerai žino, kad “tė
vas” yra stipresnis — jie nuty
la ir bijo. •

šiomis dienomis žinomas rusų 
milžinas Aleksander Gąrkavvie- 
nko iššaukė-musų atletikos’“tė
vą” ristis. “Tėvas” iššaųkinją 
priėmė ir .jų ristynės j 
ateinantį šeštadienį West Side tų, t 
Auditorium svetainėje I 
Taylor ir Racine gatvių.

Pažiūrėsime, ar rnusų “tėvas 
ilgai galės atsilaikyti prieš tą’minėto 
milžiną? — Ramutis- ro ir kitus atkaklius puolimus

BfightoH Park
Viešas atsakymas Kasparaičiai

Naujienų 191 nr. M. Kaspa
raitis besikarščiuodamas < rei
kalauja iš buvusios komisijos, 
kuri liepos 6 d. susirinkime 
buvo išrinkta D. L. K. Keistu
čio Pašelp. Kliubo Dramos 
Skyrių mitvarkyti, kad ta ko
misija “būtinai ir viešai per 

įvyksta Naujienas” pasakytų ar įrody- 
‘ kad Kasparąitis “šnipas.” 

kampas Tam “reikalavimui” duoda1 mė
nesį laiko. Negalima supranti 
ko tas žmogus reikalauja. Be 

šnipo” Kasparaitis da-

(varkojelar ’’ki^ir,i tiiri >reį|ią-

’ra ir kiekvienas kliubo narys ’ draugus,” sakydamas, kad raitis, pats yra bolševikų arti- 
’ir patėmijęs ką blogą pranešti “tokių- draugų, kaip viršminėr miausias draugas ir per jo pa- 
viošai susirinkime. Tai šiuo ti, kliubas kuodaugiausia vtu-J sidarbavimą visi tie keturi, 
konstitucijos dėsniu mes ir tu- retų, tai lahai butų gerai”;-ir(išskiriant -Gasiuną, bolševikai 
rojome pasiremti. Kasparaitis to visko užtvirtinimui Kaspa- pastojo musų kliubo .nariais 
giriasi kad jau 9 metai kliu\ raitis^ant jų visų aplikacijų sa- ir toks jo, Kasparaičio, pasiel- 
be priklausąs, bet mums labai'vo ranka pasirašė. Kasparaitis girnas tai panašiai, kaip šni- 
nuosta-bu, kad jis per tą laiką žinojo, kad tie jo atvesti į po.” Taigi Kasparaitis negali 
negalėjo sužinoti apie tokį da- kHubą “geri draugai” yra “or- to “šnipo” primesti komisijai.

kaip kliubo konstitucija.' ganizacijų griovikai,” tai ko- Mes jau sakėm, kad Komisija 
Jkiems tikslams ar kokiems ga- susirinkimui pridavė bendrą 

” ‘ ’ 1 " x ’ 1 * raportą raštu ir mes, komisi
ja, už raportą esame atsako- 
mingi prieš kliiibą, o ne prieš 
Kasparaitį ir todėl Kasparai
tis neturi tiesos reikalauti vie
šų įrodymų iš komisijos, kuri 
yra atsakom i nga už savo dar
bus tik prieš kliubą; o minė
tas raportas susirinkimo buvo 
priimtas vienbalsiai. Kasparai
tis vėl sako: “toliaus pirminin
kas Aleksandravičius aiškina, 
kad aš kliubą apšmeižęs Nau
jienose tokiais žodžiais, ko
kius gali talpinti tik Naujie
nos.” Ir čia melas. Tokių kal
bų, kaip “žodžiai, kokius gali

(Tąsa ant 6-to pusi.)

giriasi

STEPONAS M1SIUS

lyką 
Kasparaitis savo korespondeiir 
ei joj vėl sako: “Komisija tuo- 
jaus nuspreijdČ, kad aš kaitau 
ir rugpiučio 3 d. kliubo mėne
siniame susirinkime raportuo
ja iš savo darbuotės.” Čia irgi 
Kasparaitis suka, tempia ant 
savo kurpalio. Musų manymu, 
šis dalykas pats per save yrą 
visiems aiškus tuomi, kad su
sirinkimas savo balsavimu iš
nešė nuosprendį prieš Kaspa
raitį, nubausdamas jį atėmimu 
šešiems mėnesiams balsą, o 
Kasparaitis sako, kad komisi
ja išnešė nuosprendį; balsavi
mas irgi buvo labai aiškus, nes 
už 16 balsų, prieš 1; vadinasi, 
Kasparaitis tik vieną prietelį 
turėjo susirinkime. Ar tai ir 
čia mes esame kalti? Toliau 
Kasparaitis savo koresponden
cijoj sako, “ir Kasparaitis ‘rast 
tas kaltas rašinėjime kliubą 
šmeižiančių korespondencijų; 
mano korespondenrijoje buvo 
parašyta, kad bolševikai pir
miau griovė tokias orgaijizasi- 
jas, o dabar patys prie jų ra
šosi.” Ir yėl Kasparaitis' me
luoja, buk tik tiek ir yrą; pa
rašyta toj jo korespondencijoj, 
kuri tilpo Naujienų 175 num., 
po kuriai Kasparaitis pasirašo 
kaipo “Dramos Skyriaus pir
mininkas.” Bet ve ką mes toj 
korespondencijoj pirmoj vietoj 
skaitome: “Kliubas 
komisiją tik ištirti 
Dundulienė iStrygui 
nė durniaus roles.” Ar tai čia 
ne šmeižimas kliubo taip iškrai
pyti jo tarimus? Antroj vie
toj tos korespondencijos sako
ma: “tą visą gudrybę suplana
vo Strygas, o įnešė barberis 
Gašlūnas.” Juk ir protokole 
yra užrašyta, kad tą įnešimą 
davė A. Jusas. Čia irgi meluo
jama, 
taipjau 
Trečioj vietoj tos koresponden
cijos sakoma: “dar prieš tai 
jis (Strygas) atkalbinėjo nuo 
Dramos Skyriaus tris jaunas 
mergaites.” Čia irgi melas. Juk 
ir Kasparaitis buvo tam Dra
mos Skyriaus sutvarkymo ko
misijos susirinkime, ku> buvo 
pašauktos minėtos trys mer
ginos liudyti delko jos aplei
do Dramos Skyrių. Merginos 
liudijo, kad jos tai padarė me
keno nekalbinamos ir sakė: 
“Nenorėjom mes Dramos Sky
riui ilgiau būti, todėl ir išė
jom.” Ketvirtoj vieloj tos ko
respondencijos taip sakoma: 
“išklausęs kokių pliauškalų 
kliubas svArsto ar nevertėtų 
pačiam kliubui rinkti artistus.” 
Taip apmeluoti kliubą tai irgi 
šmeižimas, nes apie rinkimą 
artistų nebuvo nė žodžio. Kitoj 
vietoj Kasparaitis ‘ grūmoja 
kliubui: “Varde viso Dramos 
Skyriaus turiu ' pasakyti kliu
bui, kad Mes, skyrius, nepa- 
kęsime tokių dalykų.” Daugiau 
negu juokinga. Kliubas išrin
ko komisiją sutvarkyti Dra
mos Skyrių ir tik užtai sako 
jis nepakęs tokių dalykų. Su
prantama, kad skyrius 
kliubo įstaiga ir kliubas gali 
išbraukti, matydamas 
kad ir tris komisijas, 
paties kliubo dalykas, 
link bolševikų, kad 
miau griovė tokias organiza
cijas, o dabar patys prie jų 
rašosi, tai žmogui skaitančiam 
tokią Kasparaičio koresponden
ciją tikrai manytum, kad jis 
bolševikų didžiausias priešas, 
l»et faktai visai ką kitą' rodo, 
štai jums 7 d. sausio, 1923 m., 
McKinky 'Park svetainėj, D. 
L. K., Keistučio Pašelp. Kliubo 
susi|’i^kĮipe^; M; Kasparaitis 
pristatė ■ prisirašyti šiuos jĮnąų- 
jus narius: Antaniną Julceliė- 
nę, Juozą Jukelį, Kastantą 
Budrį ir Kitus. Ir kuomet bu-' 
vo apkalbėjimas apie •.tų naujų 
narių tinkamumą priklausyti

paskyrė 
kodėl M. 
neduoda

iškraipoma tarimas ir 
šmeižiamas kliubas.

lams jis tai darė? Ir prie ko 
tokį darbą galima butų pri- 
skaityti? Yra ir daugiau toj 
Dramos Skyriaus pirmininko 
korespondencijoj visokių ųešą- 
monių, bet mes į tai nesigilin
sime, bet eisime prie “reikala
vimų” korespondencijos.

Kasparaitis sako:, “ta Dra
mos Skyriaus tvarkymo komi
sija «hc to kliubo susirinkime 
pranešė, kad M. Kašparaitis 
yra susektas esąs šnipas. Esą 
rasta Kasparaičio raštų, kurie 
ir išdavė jį esant “šnipu.” Mes 
netikėjome, kad Kasparaitis 
moka taip meluoti. Visi tie 
kliubo nariai gerai žino, kad 
mos (komisija) pridavėm su
sirinkimui bendrą raportą raš
tu, ir su komisijos parašais, 
kuris buvo skaitytas, o “šnipo” i 
ten nėra. Tiesa, raporte pasa
kyta, kad Kasparaitis melagis* 
ir veidmainis, su tam tikrais1 
prirodymais. Gaila mums Kas
paraičio, bet t0kio dalyko kaip 
“šnipas” komisija jam negali 
suteikti, nes 1 rapoj-tėjo. nėra.1 
Raportas randami kliubo archi- 
ve ir kam jis butų reikalingas, j 
galima jį pamatyti. Tai kogi 
vertas toks Kasparaičio “šni-' 
po” iš komisijos “rėįkalavi- 
mas”? Toliau Kasparaitis sa-' 
ko: “tai raportavo finansų 
taštininkas Povilaitis.” Jei 
Kasparaitis žino, kad “rapor-' 
tavo fimyisų raštininkas,” tai 
kam jis tuomet kabinasi prie1 
komisijos? Kasparaitis vėl zsa
ko: “Kliubo pirmininkas Alek
sandravičius ir kliubo kores
pondentas *W. Strygas užtik
rino, kad tai tiesa; Kasparaitis 
tikrai yra šnipas.” Reikia pa
sakyti, kad Aleksandravičius 
tokių tikrinimų visai nedarė, 
taip pat nedarė jų ir W. Stry
gas. O kai dėl Povilaičio, tai, 
jis pareiškė, kad Kasparaitis 
savo korespondencijose per' 
Naujienas visuomet šaukė, I 
kad bolševikai lenda į Keistu
čio Kliubą ir kad jie yra or
ganizacijų griovikai ir tam pa-' 
našiai, o tuo tarpu jis, Kaspa-J

Mirė rugsėjo 3 d.* 1924 m. 
6:80 sulaukę.^ lt m-ėtų. Gimė 
Chicagoj, balandžio 1913 me
tuose. Paliko dideliame nubu
dime du broliu vieną seserį, tė
vą ir giminės. Laidotuvėp at
sibus rugsėjo 6 d. 1924, 9:30 ry
to-iŠ namų 5013 So. Wells St. 
į Šv. Onos Bažnyčią Garfieid 
Blv. ir Wentworth Avė., o pas
kui į Šv. Kazimiero Kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti laidotuvė
se.

Lieka dideliame nubudime
Broliai, seserys, tėvas 
ir giminės.

ANTANAS PETRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
, i • Cį

rugsėjo 4, 1924, 9:30 yal. vaka
re. i Apie 35 mętų amžiaus. Tu
rėjo restauraną, 1947 So. Hal- 

k.stjed Sjt, Iš Lietuvos Ęąėjo Se
dos parapijos, Užgirių .kaimo,

| Mažeikių apskričio. Jo pusbro

lis Jonas Krūmas randasi Chi- 
cagoj, West Side, malones kuo- 
greičiausiai atsišaukti;1 1947 
So. Halsted St. ąrba pas grabo-

■4

yra

reikalo, 
tai čia 
O kas- 

jie pir-

Jauti paaiškinimo arba ' 
mi^ęs ’/narį darant skriaudą 
kliubui privalo pranešti viešai 
susirinkime.” Taigi ne tik kad 
mes, komisija, tarėjom bendra’------c -------- ^-—c
su tom Kasparaičio korespon- kliube, tai Kasparaitis kliubui 
dencijęm, bet gali turėti bend- rekomendavo kaipo “geriausius

PETKAS VAKEKOJ1S'
Mirė rugsėjo 2 dieną, 1924 

m., 8:30 vai. ryto, sulaukęs am
žiaus 29 mėtų. Velionis paėjo 
iŠ Aulių kaimo, Biržų valsč., 
Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Leonarą ir sūnų Petrą, 
brolį Joną ir seserį Marijoną. 
Laidotuvės atsibus rugsėjo 0 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš na
mų 3157 Emerald Avė. j Lietu
vių Tautiškas Kapines, t

Giminės, draugai, meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekames dideliame nuliūdime
Moteris, sūnūs, brolis ir se3uo.

ę MATISUšAS’ TAU VIDAS
Mi?ą rwgs€jo 3 d., 1924 m. 12:30 
vai. fš ryto. 38 mętu amžiaus. 
KilAuš Kauno red.', Tauragės 
japskr., Kvėdarnos parap., Li- 
bartų kaimo. j

Amerikoj išgyveno 11 metų.
Paliko didelienye nuliudime 

moterį Barborą ir 2 sunu Lie
tuvoj. Amerikoj tėvą Juozapą, 
brolį Joną ir 3 seseris, visi ve- 
den. Kūnas pašarvotas pas se
serį M. Bukauskienę, 4506 So. 
Talman Avė.
< Laidotuves įvyks subatoj rug
sėjo 6 d. iŠ namų 9 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Prasid. šv. P. 
M. Bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sįe-./ 
lą. Po pamaldų bu£, nulycįėta^ f 
į Šv. Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviėęiąm« visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
Tėvas, seserys, švogeriai i* 
brolis Jonas Zimančius.

a

padbkavonė

A. Jadvyga Yudeikienė, 
po tėvais Šamberaitė./ 
skyrė su šiuo pasauliu 
čio 30, 1924. Amžiaus 
tų, Amerikoj išgyveno 
tų. Laidotuves įvyko 
2, 1924.

Pirmiausiai dėkayojame kle
bonui Aleksandrui Skrypki * 
kunigams: Martinkui ir Čižaus- 
kui. 
ir gražų pamokslą, 
kurie dovanojo 
dalyvavo laidotuvėse ir padėjo 

. surengti gražų
pagrabą, atiduodami paskutinį 
patarnavimą A. A. Jadvygai. 
Taipgi ačiū ir graboriui Eudei- 
kiui už mandagų ir malonų pa
tarnavimą.

Nuliūdę
Vyras, vaikai, broliai, cio- 
cė, pusseserė ir svogeris.

A.
Persi- 

rugpiu- 
27 me- 
14 me- 
rugsėjo

bonui Aleksandrui Skrypkai ir

Už gedulingas pamaldas 
Ir visiems 

gėles ir kurie

ir iškilmingą

ONA STANKIENĖ 
po tėvais Mockaitė

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
rugsėjo 4 ,1924, 3:45 vai. ryto, 
po sunkios ligos, 47 metų am- 
žiauus, išgyveno Amerikoj 20 
metų.

A. A. Ona paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Tauragės apskr. 
Jurbarko parapijos. Paliko dL 
delian^e nuliudime du sūnų: An
taną ir Kazimierą ir dvi dukte
ris: Ona ir Matildą. Kūnas pa
šarvotas 3326 W. UOth St. Mt. 
Greewood, III. Laidotuves įvyks 
subatoj, rugsėjo 6 d., 8:00 vai. 
ryto, • Bus atlydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčią kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veloinės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero* Kapi- 

/ nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
Atiduoti paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę
Sunai ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

Ar jus žinote, kad
Sunki padėtis Lietuvoje nelabai 

verčia galvoti apie mokslą ir kultūrą. 
Vilniaus Universitetas turi dabar 
1703 paprastus studentus ir 506 liuos- 
noi/ius lankytojus. Ar jus žinote, 
kad paparsti cigare tai suteikia jums 
daugumą, o Helmar Turkiški cigaretai 
suteikia jums gerumą. Bandykite 
permainyti j Turkišką tabaką, jus 
džiaugsitės taip, kaip ir kiti, kad 
džiaugiasi.

Laidotuvėms patarnauja, gra
belius A. Masalskis.

KAZIMIERAS KOŠYS

Persiskyrė ' su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 d., 10:45 vai. ryte. 
Paliko nuliudinve sūnų, Pranciš
kų, sunienę Mikaliną su jųjų 
šeimyna, Antaną ir Sofiją 
Gruodžius ir kitus gimines. Jis 
turėjo 67 m. amžiaus, Kaltinė
nų miestelio, Lietuvoje. Ame
rikoj išbuvo 10 metų.

Likosi palaidotas šeštadieny, 
rugpiučio 30 d., 2 vai. po pietų 
j Tautiškas Kapines, iš namų 

. 321£ So, Wallace St. >
' ' įVisiems giminėms,i'pažysta
miems ir drairgjams, tąiiaip šii’- 
dihglausį ' ačių ' už* d«iyvavima 
laidotuvėse ir sykiu ačiū ''gra
boriui S. Mažeikai.

Nuliūdę
Pranas, Michalina Košiai 
ir moteris. •

Pleiskanos sunaikina 
Rufftes atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lakdamas ant'akmeni 
iSmufia duobe, taip ir pleiskanos, nors iU«to 
bet tikrai, sunaikina plaukų faknia ir yra 
prletastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriiileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

RuffJes
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 

, _ ,, , nešvarių baltų lupynėlių pirma pasirodymą
savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins auginių jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

VADOVAS
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
- Prenumerata,metams

Pavienis jiumeriš
Antrašas:

? ' V' “VADOVAS ,
Hatfield Hali, Northwestern University, 

Evanston, III.
r
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Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI (VAI Rys SKEIBIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Sim. Daukanto Dr-jos susirinkimo 
rugsėjo 7 d. nebus, nes tą* dieną Su, 
sivienijimas Draugijų ant Bridgeporto 
rengia Blinstrupo darže piknikų, ku
rio visas pelnas eis svetainės budavo- 
jimui. Kiekvieno draugijos nario pa
reiga yra dalyvauti šiame piknike.

— Petras P. Kenutis, nut. rašt.

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, rugsėjo 6 d., 8 
vai. vakarę, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St. Visi kliubiečiai esa
te kviečiami pribūti ant šio susirinki
mo, nes randasi daug svarbių daly
kų aptarti.

— A. J. Lazauskas, rašt.

Be

konstituciją pada- 
knygelių) 

to kuo ne 
Naujienų

Naujie- 
visi 382 
skaityto- 
pats at-

talpinti tik Naujienos,” susi
rinkime visai nebuvo, tik bu
vo kalbama apie tai, kaip Kas
paraitis neteisingai savo ko
respondencijose per Naujienas 
aprašo kliubo susirinkimo ta
rimus ir jo darbuotę. Kaspa
raitis žino, kad Naujienos vi
suomet kovojo su bolševizmu, 
taigi jis tuo pasinaudodamas 
ir užsigeidė pristatyti Keistu
čio Kliubą ir jo pirmininką 
Naujienoms kaipo kokią bolše
vikų susaidę. Bet bus persun
kti y Kasparaičiu i tas padaryti, 
nes Naujienos pažysta kliubą 
kad ir iš joms (Naujienoms) 
pavestų darbu, nes nuo pat su
si tvėrimo ir dabar kliubas pa
veda visokius spaudos darbus 
Naujienoms, o ir pereitą susi
rinkimą liko vienbalsiai nutar
ta atiduoti 
ryti (1000 
noms. 
nariai
jai. O Kasparaitis tai 
sivedė keletą bolševikų į kliu
bą ir pats betvarkę kelia. Ar 
tai gražu? Toliau Kasparaitis 
sako, ‘‘turite paskelbti Naujie
nose kelias ištraukas, jų neiš
kraipant, iš korespondencijų, 
kurios neva šmeižia kliubą.” 
Jau mes tai padarėme. Dar to
liau Kasparaitis sako, “kad ap
mokėjus vienos ar kitos puses 
reikalingas tokiam darbui (ko
kiam darbui? — Komisija) iš
laidas, aš, M. Kasparaitis, pa
dėsiu Bile kuriame banke, ku
rį sutarsime, $100, o jus pen
ki sudėsite $2<X>.” Dievai žino 
koks čia Kasparaičio planuo
jamas piniginis “gešeftas”? 
Vėl Kasparaitis sako: “šnipa- 
vimo faktai turi susidėti, ko
kioj įstaigoj aš tarnauju kai
no šnipas ir kokiais tikslais, ir 
kame jus tuos raštus gavote 
ar radote.” “Šnipą” jau įro- 
dcm, o apie radimą raštų, tai 
mes pirmą sykį girdim. Susi
rinkime niekas apie tai neita 1- 
Lėjo, kad butų jo “raštus ra
dęs.” Užbaigdams savo kores- 

sako:pondejiciją' Kasparaitis 
“nepapiirškite, kad Jun^ 
stijų įstatai nėra rašy 
juoko.” čia .tai yra 
su tuo sutinkame, 
mes taipjau žinome, 
ir Keistučio Kliubo konstituci
ja nėra rašyta dėl juoko, o 
visgi Kasparaitis jos neprisilai
ko. Buvusi komisija:

Anton Jusas, 
J. A. Povilaitis, < 
J. Jukelis, 
J. Shaltman.

rašyti dėl
tiesa ir mes

Bet kartu
kad

GARNYS I)R. DAVIDONIO
NAMUOSE

Vakar ilgakojis garnys ap
lankė l)r. Aleksandro ir Onos 
Davidonių namus ir paliko 
jiems gražią ir sveiką dukrelę. 
Motina jaučiasi gerai, o ir dak
taras labai džiaugiasi.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., , . 

Chicago, III.

Jaunoji Birutė. šiuomi pranešu, 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Vaidilų Gedimino Kalno sargai ren
kasi pietuose subatoj rugsėjo 6 d.

— Kirvis.

Eglė žalčių Karalienė repeticijos 
įvyks subatoje rugsėjo-6 d., 7:30 vai. 
vak. Visi lošėjai malonėkite susi
rinkti laiku į Liuosybės svetainę, 1822 
Wabansia Avė. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesini^susirinkimas atsibus 8 rug
sėjo Keistučio spulkos name, 840 W. 
33 g., Chicago, III., ligiai kaip 7:30 v. 
vak. esate kviečiami visi atsilankyti, 
nes yra svarbus susirinkimas, nes 
Auditorijai stogas yra dedamas.

— Bendrovės sekr. A. Jankauskas.

Brighton Park. — Lietuvių Keitu- 
čio Pašį Kliubo nariai, kurie turit pa
ėmę tikietus buvusiojo, pikniko, malo
nėkite sugrąžinti neparduotuosius ir 
pinigus ant susirinkimo, kuris įvyks 
rugsėjo 7 d., McKinley Park sve.

— Komisija.

Cicero. — SLA. 194 kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyks nedėlioję, 
rugsėjo 7 d., 1 vai. po pietų, 1447 S.
49 Avė. — Valdyba.

INTERNACIONALO APVAIKš- 
ČIOJ1MAS

įvyks rugsėjo 30, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuopa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyti į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

— Komitetas.

Town of Lake. — Viekšniečių kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, Rugsėjo 7 d., 2 vai. po pietų, 
Davis Sq. park svet., prie 45 ir So. 
Paulina g. Visi nariai yra kviečiami 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti.

— Rašt. L. Nemunis.

Roseland. — DLK. Vytauto drau
gijos No. 2, mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioję, rugsėjo 7 d., 2:20 
v. po pietų, paprastoj svetainėj. Pa
geidaujami visi nariai, nes yra rei
kalas aptart kas link baliaus, kuris at
sibus spalio 5 d. š. m. Strumilos sve.

— Sekr. P. Grigula.

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 
7 d., 1 v. p., Mildos svet., 3142 So. 
Haslted St. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų — 
užbaigimas budavoti Auditoriją. Po 
susirinkimo visi važiuosime į Audi
torijos naudai rengiamą

— Rašt. S.

ittie i A_. 
pikniką.
KuneviČia.

LSS. VIII Rajono 
įvyks rugsėjo 21 d., JI 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokefčiai į Rajoną, tai užsi- 
mokėkit.

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. seki

konferencija 
vai. dieną,

LSS’. VIII Rajono knygų peržiūrė
jimo komisija malonėkit susirinkt 
penktadienio vakare, rugsėjo 5 d., 
Naujienų name, kaip 8 vai. vak. Tu
rėsit peržiūrėt Rajono finansij kny
gas, kad prirengus pilną raportą kon
ferencijai. Taipgi dalyvaukit finan
sų sekretorius ir kesierius.

— A. Vilis, Sekr.

Tautiškos Parapijos visuotinas ir 
labai svarbus susirinkimas įvyksta 
ateinančią subatą, rugsėjo 6 d., 7 vai. 
vakare Bažnytinėje svetainėje, prie 
35 ir Union gatvių. Bus renkama 
parapijos darbuotojai ir kiti Komite
tai. Visus parapijos narius ir para
pijai simpatizuojančius lietuvius kvie
čia gausiai atsilankyti. — Valdyba

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks uėtnyčioj, rūgs. 5 d., 7:30 v. v., 
V. Lukštos svet., 1500 S. 49 Avė. 
Visi nariai pribukite paskirtu laiku, 
reikia aptarti 10 metų, jubiliejų. 
Taipgi priduokite savo tikrą adresą 
arba prisiųskite sekretoriui B. Tuma- 
vich, 1227 S. 50 Avė., kitaip bus už
dėta bausmė. — Valdyba.

SLA. 109 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieny, rugsėjo 5 d., Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai kvięčiami atsilankyti, 
taipgi norintieji prisirašyti.

— Valdyba.

SLA. 226 Kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 7 d., 2 v. p. p., 
Liuosybės svet,, 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai privalo atsilankyti.

— Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos .Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, rugsėjo 5 d., 7:30 vai. vakare, 
McKinley park svet., Visi Dramos 
Skyriaus nariai atsilankykite, nes tu
rėsime aptarti svarbių reikalų.

Taippat atsilankykite ir Kliubo iš
rinktoji Komisija, gali ir Kliubo val
dyba atsiląnkyti, jei mato reikalo, nes 
tuo butų galima aptarti Dramos Sky
riaus reikalus, kad Kliubo susirinki
muose nereikėtų ilgai laiko praleisti 
vien tik Dranios Skyriaus reikalus 
svarstant.

— D. S. Pirm. M. Kasparaitis.

Į Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
| extra mėnesini susirinkimą subatoi, 6 
Į d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, Jono Ma- 
želausko svetainėj, 3269 So. Union 
Avė. Nariai malcnėsite visi pribūti 
j šitą extra susirinkimą, nes turim 
daug svarbių reikalų, taipgi bus svar- 
stimas pjirkimo Chicagos Lietuvių 
Auditorium Šerų ar Gold Bonds; tai 
vra piniginis svarstymas, kur privalo 
būti visi draugai, kad paskui neru- 
gtumėt, jog be jūsų ntuarta.

— Rašt. Demereckis.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — inaliavoti, 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 virį pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

fiARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Kensington. — Lietuvių Bendrovė 
rengia draugišką išvažiavimą į Wild- 
vvood miškus ant 127tos gatvės ir 
Calumet upės, nedėlioj, rugsėjo 7 d. 
Trokai pradės vežti kaip 10 vai. ryte 
nuo krautuves 315 Kensington. Va-, STOGDFNGYSTft
ziavimas visiems uz dyką. Draugai _ .
atsilankykite laiku, kad išvengus di- ?USI» stogų prakiurimas užtaisomas 
delio susigrūdimo. — Momisija. garantuojamus už $4. Automobilių 

_________ trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
______________________________ linkę j. Įstaiga 34 metų senumo. Di-

. PrauRyste šv. Kazimiero Kar. su- džiausią ii geriausia stogų dengimo 
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 7 d. ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
MiIdos svet., 1 vai. po pietų. Visi na- darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
nai malonėkite susirinkti pažiūrėti R00fing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
laiku, nes bus svarstoma daug daly- phone Lawndale 0114.
kų. Taipjau Auditorium reikalai. 
Draugystė rengia balių lapkričio 28 d. 
Visų narių yra reikalas paimti tikie
tus pardavinėti. — Valdyba.

North Side. — Vaikų Draugija “Bi
jūnėlis” nedėlioję, rugsėjo 7 d., 10 v. 
ryte atsidarys mokyklėlės pamokos, 
Liuosybės salėje, 1822 Wabansia Av.

Visi tėvai, kurie geidžiate, kad vai
kai pramoktų kalbos ir dainų, malo
nėkite atvesti savo vaikus.

•— Komisija.

3 storio stogai 
tuojami už $4. 
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengŲųą.

JACOBSON KOOFING C’O. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

taisoYni ir garan- 
Seni stogai apžiu-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ 4

Ar jus žinote, kad I
Lietuvos valdžia nustatė minimum 

algą dėl moterų jaunesnių negu 17 
metų amžiaus, 3.60 litų dienai, mote
rims virš 17 metų amžiaus, 4.60 li
tų dienai. Paprasti darbininkai gau
na 5.52 litų dienai, amatininkai, 6 li
tus, asistentai, 6.56, gerai išlavinti 
mechanikai, 7.60 litų ir 8.16 litų die
nai. Ar jus žinote, kad Helmąr Tur
kiški cigaretai suteikia daugiau ver- . 
tęs už jūsų pinigus, negu visi kiti pa
prasti cigaretai, nes jie turi savyje 
100% gryno Turkiško tabako. Jus nPTKAI IVC A 
džiauflrsites nermaina į Turkiškus. Į RL1KAL1NGA senyva mote

ris prižiūrėjimui 2 metų vai
ko. Valgis, guolis ir atlygini
mas.

PAJIEŠKAU draugo Antano Gus-1 3417 WallaCC St., 2nd fl.
tainio, kuris 6 metai atgal gyveno c* K i vilk
Red Lodge, Mont. ir Jono Kūgio, ku
ris keli metai atgal gyveno Souix 
Iowa. Prašau atsišaukti ant šio 
adreso.

PAUL JANKAUSKAS 
6482 Iroųuais Avė., 

Detroit, Mich. 
i.... . ..................... . " ! -t!..-

APSIVEDIMAI

REIKIA moterų sortavimui 
regsų.

Kreipkitės:
1465 Blue Isląnd Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKU

NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 
būt parduota greit bučernė, labai dai
lioj vietoj. Pirmos klėsos įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu
černė randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Savininkas dieną, 10753 S. Michigan 
Avė., vakarais 1 W. 112 PI. Tel. 
Pullman 5606.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, ice creamo, mokyklų rei
kmenų, su 1 augšto mutiniu 
namu, 2 karų garadžius. Gero
je vietoje, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios.

2734 W. 43rd St.

PARSIDUODA dažų krautuvė 
(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu, parduoti greit, tęde 
parduosiu „pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago.
Phone Canal 4101

PARSIDUODA ar mainoma cigarų, 
cigaretų, tabako, ice cream1 parlor ir 
lengvų užkandžių krautuvė. Pigi 
renda, 4 kambariai pagyvenimui.

Atsišaukite
363? So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3564

............. .. .................. ... .... .. --------- 1,

PARDAVIMUI pieninin
kystės biznis. Puikus biz
nis, geroje apielinkėje. Cash. 
• Atsišaukite

2919 So. Union Avė.

PARSIDUODA kendžių, cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkių daiktų krau
tuvė. Lysas ilgas. Renda pigi. 
Kambariai gyvenimui. Nupirksit 
pigiai iš priežasties partnerių nesu
tikimo*

3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė; prieš moky
klą, labai geroje vietoje; renčia 
pigi, lysas 4 metams.

5954 S. Aida St.

VYRŲ

MAŽA KRAUTUVĖ MT. GREENWOOD 
BARGENAI

PAJIEŠKAU merginos dėl apsive- 
dimo nuo 19 metų iki 32 metų, be 
skirtumo tikėjimo. Aš vaikinas 36 
matų, turiu savo namą $15,000 ir 
fornišius, vienas gyvenu, Merginos 
arba našlės nepraleiskite šitos pio- 
gos. Atsiųskit paveikslą. Laišku su
teiksiu daugiau žinių. Mike J. Kas- 
trowicki, Box 1, 2402 — 5th Avė., 
South Milwaukee, Wist

ĮIEŠKO PARTNERIU
J IEŠKĄ U patrnerio prie labai ge

ro biznio, ypata turi būti neženota, 
labai gera proga padaryti pinigų ir 
išmokti geriausį biznį Amerikoj.

Atsi šaukit ,
4622 So. Western Avė.

ISRENDAVOJIMUI
' RENDON krautuvė prie 4515 

S. Kedzie Avė. Arcola apšildo
mas, moderniškas. Gera vieta 
dėl aptiekos, čeverykų krautu
vės, automobilių įrankių arba 
saldainių. Krautuvę visuomet 
galite apžiūrėti nuo 2:30 iki 5 
vakare. Duosiu gerą lysą atsa
kantiems žmonėms.

3600 W. Roosevelt Rd.
Tel. Nevada 4622

NAUJAS namas 
ruimų fldtas, pečiu 
elektra, maudynės.

M. Gustas
6928' So. Talman Avė 
Tel. Republic 6559

rendai, 6 
šildomas, 

Kreipkitės

RENDAI 4 ruimai, elektra, 
ant trečių lubų, gera vieta gy
venimui. Kreipkitės į štorą, 

3108 So. 'Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARĖNhAVOJU kambarį dėl dvie

jų vyrų arba dėl vieno arba dėl mer
ginų. Kambaris yra šildomas. Ar 
su valgiu ar be valgio kaip norite. 
Galite mane matyti namie dienoms 
ar vakarais, (ant 2rų lubų).

J. K.,
703 W. 21 PI. \

Visokių moterų ir vyrų aprėdalų 
iš labai svarbios priežasties parduo
siu už pirmą teisingą pasiulyjimą, ga
liu dalį pinigų palaukti, arba mainy
siu ant namo, loto, automobiliaus ai 
ka turit.

Čia yra gera proga įsigyti 
biznio vieta ant žiemos.

Kreipkitės pas savininką
3310 So. Halsted St.

gerą

GROSERNĖ, delikatesen ir 
ice cream biznis pardavimui, 
netoli dirbtuvių, su visais fix- 
tures, kaina $1400.

4324 S. Ashland Avė.

į Pardavimui medinis 5 kambarių na
mas su 2 lotais 30x125, nauja tvora, 
naujas didelis vištininkas ir kitokios 
reikalingos šantis, 3 blokai nuo Hal
sted karų, blokas nuo 111 St. Gali
ma laikyti visokių gyduolių, kaina 
$3,300, tiktai $500 įnešti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit 
greitai nes savininkas apleidžia mie
stą. Turiu ir kitokių visokios rūšies 
namų Pardavimui Mt. Greenwood pi
giai ir lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės nedeliomis iki 1 vai. po 
pietų, subatoj visą dieną.

J. SKINDERIS, 
808 W. 33rd PI. 
arti Halsted St.

NORIU parduoti arba mai
nyti ant namo bekernę. Biz
nis geras, parduosiu pigiai.

1637 W. 13 Avė.
GARY, IND.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 4 augštų bizniavus 

muro namas, 4 po 5 ii’ 2 po 4 kamba
rius. Galima pirkti su bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Savininkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ 
2050 W. 21 St.

IŠSIMAINO
5-kių kambarių nauja mūrinė bun- 

galow, su keliais lotais, netoli Kazi- 
mierinių kapinių, parankamai vėliau- 
sos mados, parduosiu pigiai ar mai
nysiu ant didesnio bizniavo namo, 
loto, bučemės, automobilio, arba ki
tokio gero biznio, namas turi būt par
duotas arba išmainytas į trumpą

IŠSIMAINO 2-jų flatų kampinis 
muro namas, tarpe 3-jų bulvarų, par
duosiu už $12.500 arba priimsiu mai
nais, ka kas turite.

Atsišaukite pas
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

FARM A ant pardavimo arba išmai
nymo ant nomo, 65 akrai žemės, su 
visais gyvuliais, mašinoms ir viskas 
ant farmos. Gera žemė prie gero ke
lio, 2 mylios nuo miesto, kas norit 
šaukitės prie savininko.

JOHN ŽALIS,
Hart, Mich.R. 4,

8 KAMBARIŲ medinė cottage, 
furnace šildoma, 25 pėdų lotas, 
garadžius, tiktai $4700.

2322 Kirkland Avė.
Netoli Western Electric. Bar- 

genas. šaukite savininką
Prospect 6358

ANT MAINYMO šie bizniavi na
mai ant South Side štoras ir 2 po 7 
kambarius, mainysiu ant praivit 2 
flatų, 2 namas ant Bridgeporto ko- 
lionijo^s, štoras ir 3 pagyvenimai, 4 
mašinoms garadžius. Visi įtaisymai 
pagal šios mados.

J. BALCHUNAS,
3200 S. Lowe Av., tel. Boulevard 9265

$1000 PIGIAUS
Negu vertas. Parduodu tik uz 
$14,500. Parduodu 2 aukštų mūrinį 
namą garu apšildomą 5 ir 6 kamba
riai, aržuolo medžio baigtas, 2 karų 
garadžius. Namas randasi netoli 
šv. Kazimiero VieAuolyno, arti stryt- 
karių linijos. Agentai teneatsišau- 
kia. Savininkas ant 1 lubų, 6135 S. 
Rockwell St. Tel. Republic 0170.PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

visokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
lysas 4 metams, 4 ruimai pagyveni
mui arba kas norit pusę, priimsiu j 

innvATYvoAc. • • iv- i partnerius. Pirksite gana pigiai.REIKALINGAI ąpisems darbinin- Atsišaukite
kas prie Kotelio, kuris turi patyrimą g21 W. 34 St?
pataisyti lovas ir grindis plauti. To- , ,
kie turi atsišaukti, kurie negeria I
munšaino. Valgis ir kambarys už- - PARDAVIMUI Shoe repairing 
dyką. Shdp. Visos mašinos elektra varc-

Atsišaukite po num. mos- Elektrikinis stich mašina tik
1606 So. Halsted St. metai vartota. Parduosiu greit ir pi-

______________ : ..:____ _ giai, nes turiu du bizniu. Jei norės 
„t-tizt a ’i • j u- • parduosiu ir nąipą,2 Jubų augščio su REIKIA patyrusių darbiniu- garadžium. Kreipkitės vak. po 6. 

kų prie dešrii, stuferių ir lin- vai. ir nedėliom-s.
i » J. a. i 3225 So. Halsted St.ker iu. Pasimatykit 
Ward, timekeeper’iu.

Louis Pfbelzer &
3927 S. Halsted

Tel. Yar^s 0310

su Mr.

Sons 
St.

REIKALINGAS berberis dirb
ti vairais. • . ,<

Atsišaukit tuoj.
1818 W 46 St.

REIKIA bekerio, kad mokė
tų juodą ir baltą duoną kepti.

Kreipkitės:
1637 W. 13 Avė.

GARY, IND.

AUTOMOBILIAI
HUDSON, 7 pasažierių, touring, 

1923, gerame padėjime, originaliai 
malevotas, taip kaip naujas, yra 
daug specialių prirengimų, važinėtas 
mažiau kaip 5000 mylių. Žingeidau- 
janti tikrai pamatykite tą karą. 
Lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
nedėlioj. Tel. Boulevard 4759, 3529 
So. Halsted St.

RAKANDAI
RAKANDAI. Didelis bargenas 

jei pirkaite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me
džio miegamo kambario setas, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, console 
fonografas, karpetai, liampąs ir t. t.

6444 So. Union Avė.,
1 fi.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS 

$700 vertes grojiklis pianas bus 
parduotas už

$115GRAŽUS, didelis frontinis ( 
kambarys rendon, dėl vieno ar- *ir $12 storage išlaidų. Yra 73 
ba dviejų vyrų. muzikos roleliai, benčius ir cabi-

BARGENAS
arba apsimaino
2 štorų ir flatas. 
gerame stovyje.

Parsiduoda 
mažesnio namo 
mas mūrinis ir

Atsiliepkite
3935 So. Kedzie Avė.

ant
Na-

2 AUGŠTŲ medinis namas, 
6-6 kambarių, su 2 lotais, yra 
elektra, vanos, kaina $7,000. 
Pasimatykit su savininku.

2025 W. Ohio St.

PARDAVIMUI grosernė ir šiaip 
visokių smulkių daiktų krautuvė. 
Vieta gera, prie dirbtuvių; biznis ge
rai eina, renda pigi. Bus parduota 
už teisingą oašiulymą.

j 2300 W. 48 PI.
j v Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI Restauracija geroje 
biznio vietoje — randasi ant didelio 
kelio prie naujai statomo teatro. No
rintis pirkti pasiskubinkite, nes 
bar didelis bargenas.

Atsišaukite
6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI tikrai moder
niška krautuvė, mūrinis namas, 
randasi South Side biznio gat
vėje, 4 kambarių flatas iš užpa
kalio, 6 kambarių flatas augštai, 
2 karų garadžius. Galima tuo
jau užimti krautuvę ir gyventi 
flate. Tas yra bargenas už 
$12,900, pinigais reikalaujama 
$5,000.
SHEEHAN-VITOUS AND 

1654 W. 63 St., 
Tel. Prospect 1910

co.

da-

AR NORI GERA DARBA? 
Jei taip, tai bukite biznierium. 
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

groseriė, geroj vietoj ir geras biznis, 
išdirbtas per 15 metų. Jei tamstos 
nemokate to darbo mes išmokinsime; 
geram žmogui parduosime ant išmo
kėjimo arba priimsime nebrangiai 
automobilių mainais, 
gali 
da 
Del

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui nu namai ant vieno loto. 
Priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Guzas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12’/2%, kaina $9500.

H. HAJCK,
733 W. 17 Place

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis bungalow, cementinių bloksų pa
matu, aržuožinės grindys ir trimin- 
gai, tįle grindys maudynėj, furnace 
šildomas, yra bufetas panel sienos.

Matykite savininką
7115 So. Rockvvell St.

6 NAMAI parsiduoda 2 karų gara
džius, elektra, gasas, toiletai, rendos 
$4350 į metus. Parduosiu ir atski
rai, gausit bargeną. Kreipkitės pas 
savininką, 2 lubos

M. DOULEY,
4201 Normai Avė.

PARSIDUODA 5 ruimų bungalovv 
Hanson parke, du blokai nuo Grand 
Avė. prie Fullerton Avė., furnace ap
šildoma. Naujas, tik užbaigtas, su 
labai mažu įrrzokėjimu.

Kreipkitės pas savininką
C. B. ČEPUKAS, 

1648 W. Division St. 
Phone Armitage 1433

šičia bile kas 
nadaryti gerus pinigus, nes ren- 
labai pigi, o biznis atsakantis, 
platesnių žinių šaukite 

Pullm-an 6570 arba 
rašvkite į Naujienas 
1739 So. Halsted St.

Box 546

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas 114 aukščio. Skalbinįrčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyrus lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
61^5 W, Giddings St.

SPECIALIS BARGENAS
Namas ant Bridgeporto turi būt 

parduotas greitai ir pigiai iš priežas
ties važiavimo Lietuvon.

Klauskite
MR. SYDLE

• . 4745 Elizabeth St. 
po 5 vakare 
Yards 4639

EXTRA
Pardavimui Dry Goods Store. Par

siduoda aprėdalų krautuvė labai pi
giai. Biznis išdirbtas ir pelningas. 
Pamokinsiu biznio, jei reikės.

3159 So. Halsteu St., 
kampas 32nd St., 

Chicago, III.
Telefonas Buolevard 9408

PARDAVIMUI mūrinis, 4 
flatų namas, su visais įtaisy
mais. Kaina $8,700. Rendos ne
ša $100 į mėnesį. Kreipkitės 
paą savininką.

5252 S. Artesian Avė.

ANT PARDAVIMO muro 
cottage.

3219 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, pardavimo priežastis 
— liga. Parduosiu pigiai.

818 W. 18 St.

už 
roj 
mo

iPARDAVIMUI restauranas, 
prieinamą kainą, labai ge- 
vietoj. Priežastį pardavi- 
patirsite ant vietos.

C. & A. Restaurant 
3711 S. Kedzie Avė.

MAINYT
2 kampiniai lotai, augštos 

diasos apygardoj, kur buda- 
voja naujus ir brangius bu- 
(linkus; vakarinėj miesto da- 
y; mainysiu į hardware krau

tuvę, į drabužių štorą ar į ko- 
q kitą biznį ir pigiai paroko- 
siu, arba į gerą namą.

• Dargis & Dargis
726 W. 18 St.

Tel. Ganai 1603

PUIKUS NAUJAS 4 FL. NAMAS
4-5 kambraių flatas, 4 karų mūri

nis garadžius, rendos $4,000, pastaty
tas vėliausios mados, lietuvių koloni
joj, kaina $34,000, cash $15000. Pasi- 
simatykit su savininku

G. J. SCHREIER, 
6444 S. Rockvvell St. 

Prospect 6238

MOKYKLOS

PARDAVIMUI groserne, se
na įstaiga, prie karų linijos, 5 , 
metų lysas, rendo® 
nimui kambariai,

$45, gyve- 
bargenas,

Phone Victory 0854
2931 Emerald Avė. 3 floor

net. Klauskit Mrs. Santos piano.
3323 Lincoln Avė. 1 fl.

nereikia agentų. •
2862 W. 38 St.

RENDAI kambarys dėl mer
ginų ar vaikinų; su visais pa
rankamais, prie laisvų žmonių.

J. Urban
3309 ISO. Union Avė.

3 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI notion, ‘ ciga
rų, cigaretų. ice crefcm ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Senas išdirbtas biznis. Gausite 
bargeną. Kreipkitės tuoj aus 

2988 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, trokas ir visi įran
kiai. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Kreipkitės:

Mrs. C. Petrušionis 
3428 Auburn Avė.

PARSIDUODA namas, arba 
mainysiu ant bučernės ar gro- 
sernės. Namas randasi 3562 S. 
Halsted St. Kreipkitės prie sa
vininko. J. Košis

548 W. 32nd St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir MiUinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais ilmokgjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 kam
barių, yra ugnavietė, tile prieangio 
sienos, įmūrytas ice bakais, aržuolo 
grindys ir trimingai, furnace šildo
mas, 2 karų garadžius, bargena-, 
$12,900.

3345 W. 65 St.

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigu.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, UI.


