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Streikai Rusijoj 
dauginasi

Gruzijos sukilėliai laiko 
pajūrį

Bo’šuvikai bombarduoja juos iš 
laivu.

Franci ja nutrauks ryšius 
su Vatikanu

Kirilas pasiskelbė Rusijos 
* ‘imperatorium’ ’

Lieja Rusijos darbininką 
kraują

Caro pusbrolis pasiskel 
bė Rusijos caru

Patys bolševikai prisfnažysia, 
kad streikai Rusijoje daugi
nasi ir kad priseina juos gink
lu malšinti.

Dabar Rusijos “caras” yra Kiri
las, tik kad neturi sosto ir 
valstybes.

K ONSTANT l N O POLIS, rug- 
Įsėjo 20. — Bolsevkų laivynas 
vakar bombarda v ; 3,000 sukilė
lių spėkas, kurios smarkiame 
mūšyje sumušusius bolševikus 
ties Suchurno uostu, dabar ban
dė įeiti i Piti. Sukilėliai kontro
liuoja visa pajūri nuo Gagrv iki 
Piti.

Mustapha Kcnul Paša išvyko 
j R iže, nedidelį kaimelį palei 
Gruzijos sieną, lyiihoti padėtį ir 
peržiūrėti Turkijos koncentra
cijas.

Bolševikų ambasadorius Ąn- 
goroje Surič užprotestavo prieš 
perleidimą žymaus Gruzijos ma
hometonų vadovo Nizameddin 
Bei iš Turkijos į Gruziją su 660 
gerai ginkluotų žmonių:

SKRIS t>ER ATLANTIKO VANDENYNĄ. Lietuvos žinios.

BERLINAS, rūgs. 21.—Dzer
žinskio raportas bolševikų komi
sarų tarybai sako, kad laike pa
starųjų šešių mėnesių Rusijoje 
buvo 47 nuoš. daugiau streikų, 
negu kada-nors pirmiau. Dau
gely atsitikimų streikai pavirs
davo į revoliucines demonstraci
jas ir 41 atsitikime raudonoji 
armija turėjo malšinti streikie- 
rius ginklų pagelba.

Dzeržinskis raportuoja, kad 
Gruzijos sukilimas liko sustab
dytas ir kad sukilėliai bėga į 
Armėniją ir Turkiją.

Francija nutrauks ryšius 
su Vatikanu

Lota-Taipjau bus panaikintos 
ringijoj parapinės mokyklos 
ir įvestos vien viešosios mo
kyklos. Patys klerikalai tai 
paskubino.

LONDONAS, rūgs. 20. — Iš 
Berlino pranešama, kad didysis 
kunigaikštis Kirilas, pusbrolis 
buvusio Rusijos caro, pasirašė 
po proklamacija, kuriąja jis pa
siskelbia save caru — “visų ru
sų imperatorium”. Proklamaci
ja busianti paskelbta sekmadie
ny Bielgrado rusų laikrašty. Ji 
taipjau pareikšianti, kad “ca
ras” Kirilas pasiaukos save iš- 
liuosavimui rusų nuo komunis
tų jungo ir kad nors esąs pri
siekęs laikytis pravoslavų tiky
bos, jis duosiąs pilną religinę 
laisvę.

Kirilo sūnūs Vladimiras, 7 
metų amžiaus, bus paskelbtas 
sosto įpėdiniu.

(Kirilas yra vyresnysis sūnūs 
didžiojo kunigaikščio Vladimi
ro, dėdės buvusio caro Nikolai. 
Gimė jis 1876 m. Per ilgą laikų 
buvo skaitomas paniekinęs Ni- 
kolojų, nes neklausydamas caro 
įsakymo, apsivedė su Viktoria 
Melita, persiskyrusią Hesse ku
nigaikštiene. Už tą jis buvo iš
tremtas nuo 1905 iki 1908 m., 
’.s ’a mirus delei Aleksejui, ca
ras suteikė jam pardoną). |

Patys bolševikai sukurstė 
Gruzijos sukilimą

Sukilimą iššaukė ne laiku, kad 
lengviau butų jį sutriuškinti

LONDONAS, rūgs. 2i. — 
Gautosios ,čia žinios sako, kad 
bolševikai sutriuškino Gruzijos 
sukilimą, kuris niekad ir negalė
jo pasisekti, kadangi j j tyčio
mis sukurstė Rusijos valdžia 
tikslu susekti vadovus ir iššau
kus sukilimą ne laiku lengvai jį 
sutriuškinti.

Sanghai arti puolimo

Jungt. Valstijų laivyno dirižtbelig ZR-3 savo pašiūrėj Zeppe- 
linų dirbtuvėj, Friedrickshafen, Vokietijoj. Jis šiomis dieno
mis skris per i Atlantiką iš Vokietijos į Jungt. Valstijas vokie
čiams valdant, bet po A.merikos oficierių priežiūra.

Vokietijos nacionalistai 
remsią Dawes pieną
Sutinka įeiti ir kabinetan.

l Davis ir Dawes

Neleido laisvamaniams 
susirinkimo

Šiauliuose yra įregistruota 
“Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija”, turinti teises steigti 
visoj Lietuvoj savo skyrius. 
Draugija įregistruota dar tik 
birželio mėn., bet jau turi arti 
10 skyrių įvairiose Lietuvos viė* 
tose.

Šiomis dienomis buvo paduo
tas prašymas Kauno apskrities 
viršininkui dėl leidimo sušaukti 
ir Kaune tos draugijos naujai 
steigiamo skyriaus susirinkimą. 
Bet viršininkas leidimo nedavė, 
tik rengėjams pasakyta, kad 
prašymas perduodamas tikybų 
departamento referentui, atsi- 
klausiant jo nuomonės.

Laikraščiams paskelbus apie 
busiantį susirinkimą, paskirtą 
dieną j susirinkimo vietą suplau
kė daug publikos, kuri su dide
liu pasipiktinimu, dėl sutrukdy
mo iš valdžios pusės, turėjo be 
nieko išsiskirstyti. x

Tokia tai sąžinės ir susirinki
mų laisvė demokratiškoj Lietu
voj.

tiek neverta ir jis negalėjo su
mokėti tų pinigų. Negavęs pa
siskolinti, jisai sumanė nusižu
dyti.

Rugpiučio 17 d. naktį išbėgo 
už miestelio miškan ir pasikorė. 
KadaSgi be tardymo jį nuo pa
sikorimo vietos negalima nuim
ti, tai jis porą dienų paliko be- 
korintįs. Tasai iššaukė nepasi
tenkinimo visuomenės tarpe.

BASANAVIČIAUS ATSIŠAU
KIMAS I ANGLŲ TAUTĄ.

Anglų literatas — žurnalistė 
p. Major Owen Rutter, šiomis 
dienomis viešįs Klaipėdoj, krei
pėsi į dr. Basanavičių, pasiūly
damas parašyti į Anglų Tautą 
atsišaukimą, kuriame butų išdė
styta, ko trokšta Lietuvių Tau
ta iš Anglų Tautos. Tą atsišau
kimą p. Rutter žadėjo išplatinti 
po visą Angliją. P. dr. Basana
vičius sutiko tokį atsišaukimą 
parašyti.

VILKAI.

BERLINAS, rūgs. 20. — Ne
paprastame susirinkime nacio
nalistų ir liaudininkų (fabrikan
tų) partijų vadovų, nacionalis
tai davė iškilmingą prižadą, kad 
jie daugiau nebesipriešins Da- 
wes kontribucijų pienui ir jo 
vykinimui. Jie taipjau išreiškė 
norą dalyvauti kabinete.

PARYŽIUS, rūgs. 21. - 
I rancijos kabinetas svarstė su
manymus pritaikinti Franci jo< 
mokyklų įstatymus ir atgauto- 
s-oms Atsace ir Lotaringijos 
provincijoms. Taipjau tapo pa
darytas galutinas nutarimas 
apie valstybės ir bažnyčios sen
tikius.

Tapo nutarta kaip galima 
greičiausia atšaukti Francijos 
ambasadorių prie Vatikano (pa- 
pos). Kaip tik susirinks parla
mentas, bus įnešti i įstatymai, 
kuriais panaikinama Jspecialinė 
valdžia Alsace-Lotaringiioj. ku
ri leidžia steigti parapijines mo
kyklas ir bus įvesti tie patys' 
įstatymai, kurie veikia visoje 
Francijoje ir tokiu bud u ir ten' 
liks įsteigtos viešosios mokyk 'padaryta 
los, kckios veikia visoje Franci-'sutartis, 
joje.

Premjeras 
prižadėjęs savo 
bet jis abejojo apie r 
tų prižadų delei smarkios kleri-' ginasi konfiskavimui 
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Prūsija nori užgriebti 
kaizerio žemes

BERLINAS, rūgs. 21. —Prū
sijos seimas svarsto konfiska
vimą visų ex-kaizerio, jo sūnų ir 
kitų Ilohenzollernų dvarų. Tai 
yra atsakymas j ex-kaizerio rei
kalavimą užmokėti kasmet po 
$1,250,000, kaipo jo dalį paja- 

j mų iš visų Ilohenzollernų nuo
savybių visoje Vokietijoje.

Vidurinės koalicijos partijos 
: prirengė rezoliuciją, kuriąja ati 
taisoma klaida, padaryta pra- 

'džioje revoliucijos, kada buvo
Wilhelmui prielanki

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Gautomis žiniomis, čekiango 
armija, kuri gina šanghajų, 
Chinijoje, traukiasi atgal ir da
bar Kiangsu kariuomenė yra tik 
už 8 mylių nuo miesto, čekian- 
gafe rengiasi desperatiškai ginti 
miestą ir jau dabar eina smar
kus artilerijos persišaudymas.

Penki šimtai čekiango karei
vių buvo apsupti ties Liuho, bet 
atsisakė pasiduoti ir veik visi 
liko išžudyti. į

Miestą užplūdo pabėgėliai, 
tarp kurių yra daug pabėgusių 
Čekiango kareivių. Laukiama 
mieste didelio sumišimo priešuį. 
besiartinant.

Draugiška* pasikalbėjimas kai
navo 20 dienų kalėjimo

Lillian Groner patraukė teis
man Martin C. Appelt teisman 
ir pareikalavo $10,000 atlygini
mo už sužeidimą automobiliu. 
Dabar eina jų bylos nagrinėji
mas. Lillian švogeris Benjamin 
Solomon sumanė jai pasitarnau
ti. Kartą laike pertraukos teis
me jis labai draugiškai pasikal
bėjo su vienu jury narių. Bet 
apie tai sužinojo kaltinamoji pu
sė ir parskundė teisėjui Teisė
jas tuojaus Solomoną pasišaukė

z CHICAGO. — Laike demo
kratų kandidato Davis lankimo- 
si Chicagoje išėjo aikštėn demo
kratų pienas pastatyti šalies 
prezidentu Davis, o vice prezi
dentu Dawes, republikonų kan
didatą.

Demokratai tikisi, kad rinki
mai bus įstuipti į kongresą. La- 
Folletfe pienuoja tada nepraleis
ti nė vieno, ne Coolidge, nė Da
vis, į prezidentus, bet išrinkti 
kiek pažangesnį demokratą 
Bryaną vice prezidentu ir ne
sant prezidento, padaryti jį pre
zidentu. Bet pasirodo, kad pa
tys demokratai nekenčia Brya- 
no už jo pažangumą ir didžiuma 
demokratų senatorių atsisaky
tų už jį balsuoti. Jie todėl ma
no pagelba republikonų balsų iš
rinkti Davis prezidentu, o re- 
publikonams atiduoti vice pre
zidento vietą, balsuojant už jų 
kandidatą Dawes.

Kiek žinoma, republikonai yra 
prielankus tam pienui. Jie su
tinka, kad verčiau butų preziden 
tu Davis, negu Bryanas* Bet re-

Lietuvoje baudžiama už 
dirbimu sekmadieniais
Zapiškio valsčiaus seniūnas p. 

Matulionis patraukė atsakomy
bėn 8 yežtfras Už tai kad jie dir
bo sekmadienį. Seniūnas remia
si savo skunde tuo, kad vežikų 
dirbimas miške' neleido žonėms 
laisvai eiti bažnyčion. Vežikai 
aiškinosi, kad nėra tokio įstaty
mo, kad sekmadieniais negalipia 
dirbti ir jie iš 5 dienų dirbdami 
savaitėj negali gyventi. Taikos 
Teismas juos nubaudė po 5 litus.

Gilučiai. Trakų aps. š. m. 
liepos 22 d. Gilučių kaimo ūki
ninko G. vilkas nunešė 5 mėne
sių kumelaitę. Musų valsčiuje 
vilkai tokias “baikas” dažnai 
padaro. Ir šiaip visą laiką ne
duoda ramumo vietos gyvento
jams. Pagriebia tai veršiuką, 
tai kumeliuką, tai avelę. Man 
rodos, turėtų daryti kokius nors 
žygius policininkai ar šauliai, 
kad tuos hilkus išnaikinus.

NUŠOVĖ MOTERĮ.

CHICAGO. — Einant Aber- 
deen gatve liko ant vietos nu
šauta Mrs. Frances Greco, 40 
m., 1109 Vernon Park PI. Ma
noma, kad ją nušovė juodran- 
kiai.

MOKEČIŲ AUKA.

Antalieptė (Zarasų aps.)

Žydų imniigracija Palestinon.

JERUZOLIMAS, nigs. 20. — ’ 
Rugpiučio mėnesy padaryta re-

Kratuvninkas Kromas Zalrtio-'kordą, nes tą mėnesį daugiau 
nas turėjo mokėti 300 litų mo-^kaip 2,000 žydų imigrantų atvy- 
kesnių. Jo krautuvė iš viso ko į Palestiną.

* * vii r/uvio, HV511 AJAjuiiao.

pas save ir kada tasis prisipaži publikonai to neskelbia, nes ti-

Maurai svarsto taikos 
pasiūlymą

susirinkimą 
apsvarstyti

kno, kad j;s tikrai kalbėjosi su 
jury nariu, nuteisė Solomoną 
20 dienų kalėjiman už teismo 
paniekinimą. Ir tai teisėjas pa
sisakė, kad jis buvęs nepapras
tai mielaširdingas, nes už tokį 
nusižengimą paprastai baudžia- 
ma šešiais mėnesiais kalėjimo. 
Esą bandymas paveikti j jury 
narį prilygstąs žmogžudystei.

* kiHrusis” Solomon nesiprie
šino 'eisėjui ir tuojaus išvyko 
kaiėjjrnaii.

kiši kad prezidentu bus išrink
tas jų Coolidge.

Nužudė bolševiku stu 
denius

TAŠKENTAS, Rusijos Tur
kestane, rūgs. 21. — 200 Uzbe
ko studentų, kurie laivu plaukė 
iš Chivos į Taškentą, liko užpul
ti gy veri o jų. 18 tų studentų pri-

“ gėrė ir kelių kitų lavonai liko • a •Nacionalistai žinoma, prieši- 
Herriot tai buvo naši patiektąja! rezoliucijai. Bet 
• kampanijoje, ir komunistai gelbsti kalzeris- 

išpildymą ’ tams ir visomis pajėgomis prte- 
i kaizerio 

karų agitacijos visoje šalyje.! turtų. Klerikalai (centro parti- 
Teciaus klerikalai toje agitaci-ija) yra pasidalinę ir niekurie jų 
joje perėjo visas rybas ir prade-' reikalauja palikti didelę dalį 
jo valdžiai net grūmoti; ypač'turtų ex-kaizeriui, kadangi jis 
tai darė Alsace klerikalai. Tai ir buvęs prielankus katalikų baž- 
paskatino valdžią pradėti veikti nyčiai. 
tuojaus.

Herrioto laikraštis Ere Nou- 
velle rašo, kad napos nuncijus 
padavė Herriotui pasiūlymą su-

'RIAUŠĖS LENKŲ ŠOKIUOSE.
Į Lenkų Katalikų Susivieniji

mo salę, Milwaukee ir Augusta
stabdyti visa klerikalų agitaciją laike šokių atėjo du policis- 
Alsace, jei Kernotas atsižadės. tai pažiūrėti ar nėra pardavinė- 
savo pieno nutraukti diplomati- j j amas munšainas. šokėjai tam 
nius ryšius su Vatikanu. | pasipriešino ir tiek smarkiai šo-

Prancijos valdžia mano tuo-( ko ant policistų, kad tieji turėjo 
jaus atšaukti ambasadorių prie panaudoti revolverius ir paleisti 
Vatikano Doulcet, paskiriant jo kelius šuvius į orą. Praeiviai 
vieton Franci jos ambasados Ry-' pašaukė daugiau policijos,- kuri 
me patarėją. Paskui pats parla- ‘ sustabdė riaušes ir išsivežė į po- 
mentas visiškai panaikins amba-' licijos stotį kelis vežimus šoki- 
sadą prie vatikno. ’ kų.

GIBRALTARAS, rūgs. 21. — 
IŠ Tanžiro pranešama, kad Mo- 
rokkos sukilėlių vadovas Abd- 
El-Krim sušaukė 
visų genčių vadų
klausimą taikos derybų su Is
panija.

Sukilėliai rifai siūlo, kad Is
panijai butų leista pasilaikyti 
pajūrio miestus, bet kad Tetuan 
klausime butų padarytas plebis
citas.

Rusy-rumuny susirė 
mimas

BUCHRESTAS, r. 21. — Ne- 
oficialines žinios sako, kad ne
senai bolševikų padarytuose 
puolimuose per Rumunijos sie
ną palei Dniestrą 300 žonių li
ko užmušta ir sužeista. Tai ro
do, kad susirėmimai buvo daug 
rimtesni, negu kad Rumunijos 
valdžia apie juos skelbė. Val
džia stiprina savo karines spė
kas Besarabijoje, tikėdamosi di
desnių puolimų.

^QRRS.
Šiandie — lietus ir šalčiau.
Saulė teka 6:35 vai., leidžiasi 

6:52 vai. Mėnuo teka 12:19 vai. 
nakty.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50" ' ■
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

... $5.50

... 10.50

... 20.75

... 31.00

... 41.25 
.. 51.50 
.. 61.75
.. 72.00

82.25
;. 92.50
. 102.75

supiaustyti. Keturios mergai-
gaitės studentės liko paimtos
belaisvėn. Tie zOO studentų bu
vo parinkti iš gabiausių tarp 
jaunųjų komunistų Chivoje ir 
buvo siunčiami 
versitetan 
Puolikai pabėgo.

Maskvos um- 
valdžios lėšomis.

Žemės drebėjimas su 
griovė 300 kaimu

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
21. — Gautomis žiniomis, visoj 
eilėj žemės drebėjimų Erzerumo 
apielinkėj, Armėnijoj, daugiau 
kaip 60 žmonių liko užmušta. 
Gyventojus yra apėmusi panika, 
kadangi 300 kaimų liko sunai
kinta.

Taipjau pranešama, kad 40 
žmonių liko užmušta Passinlar 
distrikte.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS. r

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
KITE NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai- 
nupja daugiau negu paprastos tik

50 CENTU
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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HAUNENOS Igera. Jeigu kraštą ištinka 
badas, karas, pramonės kri- 

’sunday z*s> finansinė suirutė ar kita 
By ihe Lithuanian New3 Pub Co inc nelaimė, tai ir darbininkai 

nuo to kenčia; dažniausia 
jie kenčia nuo to net labiaus, 
negu kiti visuomenės sluogs- 
niai.

Šitos paprastos tiesos* ne
supranta anarchistai ir jų 
pamėgdžiotojai, sindikalis- 
tai) aidoblistai), kurie siū
lo paimti darbo priemones į 
vienų tiktai darbininkų (o 
ne į visos visuomenės) ran
kas.

Tos tiesos nesupranta ir 
bolševikiški komunistai, ku
rie laikosi obalsio: *juo blo
ginus, juo geriaus”. Iš pi
lietinio karo , bedarbės ir 
panašių visuomenės nelai
mių jie tikisi naudos “revo
liucijos” judėjimui.
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revoliucijos renegatui, kuris se
nai yra pavirtęs “baltagvardie
čių” draugu.

Soc. revoliucionieriai mano, 
kad visa Savinkovo byla Lenin
grade buvo komedija, iš anksto 
sutarta tarp bolševikų ir Savin
kovo. Tas faktas, kad jisai ta
po suimtas tuojaus, kaip tik pe
rėjo Rusijos sieną, ir buvo urnai 
nuteistas ir paskui taip pat 
urnai paliuosuotas nuo bausmės, 
leidžia spręsti, jogei bolševikai 
buvo susižinoję su Savinkovu ir 
abi pusi veikė pagal iš kalno sua 
galvotą planą. “Teismo” ir “su- 
sirnyĮėjimo” komedija buvo su
vaidinta tam, kad davus galimy
bės Savinkovui prisidėti prie 
bolševikų, šitokiu budu sovie
tų valdžia jau yra priėmusi sa
vo glėbin daug buvusiųjų caro 
generolų, žandarų ir valdininkų.

Rusų es-erai sako: Pamaty
site, kad “griekų atleidimą” ga
vęs baltagvardiečių sėbras ne- 
užilgio turės šiltą vietą sovietų 
valdžioje!

Progresistų kandidatas į 
vice-prezidentus, Burton K. 
Wheeler, pareiškė, kad jisai 
pritariąs suorganizavimui 
naujos partijos Amerikoje, 
panašios į Anglijos Darbo 
Partiją.

Užtai stoja ir socialistai, 
ir daugelis darbininkų uni
jų, kurios remia La Follet- 
te’o-Wheeler’o sąrašą. To
dėl beveik nėra abejonės, 
kad nauja partija po rinki
mų bus suorganizuota, —- 
jeigu progresistų kandida
tai surinks lapkrityje daug 
balsų.

Anglijos Darbo Partija, 
kaip ir visos socialistinės 
partijos, laikosi to nusista
tymo, kad visa, kas yra nau
dinga visuomenei, yra nau
dinga ir darbininkų klasei. 
Visuomenei gi yra naudinga 
tas, kas veda ją prie mate- 
rialio ir dvasinio progreso. 
Todėl, nežiūrint, kuriai kla
sei žmogus priklauso, jisai 
gali būti pageidaujamas 
Darbo Partijai veikėjas, jei
gu tiktai jisai stoja už pro
gresą.

Bet svarbiausioji jėga, ku
ri šių dienų visuomenėje ko
voja už progresą, yra darbi
ninkų klasė. Partija, kuri 
nesiremia darbininkų klase, 
negalėtų nieko gero pasiek
ti, jeigu ji įrašytų ir savo 
programą ir dar taip gražių 
dalykų.

Taigi, ir busimoji “trečio
ji partija” Amerikoje turės 
aiškiai atsistoti darbininkų 
klasės pamatu, jeigu ji ne
norės palikti tokiu pat 
bergždžių daiktu, kokiu, 
pav. buvo Roosevelto “pro- 
gresistai.”

LYG TUŠČIOS GIRNOS.

Burton K. Wheeler te
čiaus mano, kad ta partija 
neprivalo būt klasinė. Jisai 
nori, kad ji vadintųsi ne 
Darbo partija arba Farme- 
rių-Darbo partija, bet Libe-j 
ralė arba Progresyvė parti
ja.

Šitą savo nuomonę jisai 
remia tuo, kad ir Anglijos 
Darbo Partijon įeina ne Sovietų valdžia labai triukš- 
nos kurios klasės atstovai, mingai išgarsino gen. Savinkovo 
bet įvairus žmonės — ir dar- bylą, kad parodžius pasauliui, 
bininkai, ir inteligentai, ir,bolševizmas “nugali” nela- 
smulkųs biznieriai, ir kapi
talistai ir dvarininkai.

“Vienybė” vėl rašo, kad “Nau
jienoms” nepavykę “suskaldy
ti” sandariečius. Rašo ir apgai
lestauja, kad socialistams nesi
seka.

“Sandara” taip pat pučia į tą 
dūdą, ir dar prie to prideda bu
kietą “mandagių komplimentų” 
socialistų adresu, parodydama, 
kad jos burnelė yra ne prastes
nė, kaip komunistinio Bimbos.

Šitie sandariečių laikraščių 
rašymai labai primena tuščių 
girnų barškėjimą. Jie neva gvil
dena kokį tai “klausimą”, o to 
klausimo visai nėra, nes jo nie
kas ir nemėgino statyti.

Skilti tečiaus gali tiktai dau
ginus ar mažiaus tvirta medžia
ga. Bet iš kokio “štofo” susi
deda sandariečių partija, kurios 
spauda kiekvieną savaitę ginči
jasi, kas yra geresni — ar Lie
tuvos atžagareiviai nacionalis
tai, ar radikalai liaudininkai? 
Ginčijasi po to, kai ji pati per 
keletą metų skelbė, kad liaudi
ninkai esą vieninteliai Lietuvos 
žmonių draugai ir sandariečių 
vienminčiai!

Tai yra idėjinis mutinys, 
apie mutinio “skaldymą” 
bėti yra juokinga.

O 
kal-

RAGINA PRIE SUSI- . 
TAIKYMO.

(Apžvalga
SAVINKOVAS PARSIDAVĖ?

buosius kontr-revoliucionierius.
Savinkovas, kaip žinia, buvo 

Rusijos revoliucionierius, kuris 
caro valdžios laiku pasižymėjo, 

, suorganizavęs 
pasikėsinimus ant keleto aukštų 

Po bolševikiško

Montanos senatorius da- kaipo teroristas, 
ro klaidą.

Tiesa, kad Anglijos Darbo1 valdininkų.
Partijoje yra ne vien darbi-1 Pslversm° jisai smarkiai kovo- 
ninku, bet ir inteligentų ir'j° 'n‘eš pietus, organizuoda- 

vienas-kitas fabrikantas ar- jr susidMamas net 
ba net ir lordas. Bet, to ne- su Lenkijos valdžia, kuomet ši 
veizint, ji yra klasinė parti-' paskelbė karą Rusijai.
ja, kadangi milžiniška dau-' Kelios savaitės atgal Savin- 
guma josios narių susideda kavas slaptai sugrįžo Rusijon, 
iš darbininkų ir savo politi- ^t J4inske tapo suimtas, nuga-

e ** A i T .anii'in'vn/Tn i urvini viii-,

k oje ji vadovaujasi
ninku klasės reikalais.

Tas faktas, kad Anglijos šimčia metų kalėjimo, kadangi, 
Darbo Partija tarnauja dar- kaip praneša sovietų valdžia, 
bininkų klasei, žinoma, ne-’ Savinkovas “prisipažino prie sa- 
reiškia, kad ji nepaiso visos v0 k,aidos” susimyisji- 
visuomenės interesų. Jeigu m<į . .
ji taip darytų, tai ji nebūtų nįeriai tečiaus dabar aiškina Eu-

* ropos spaudoje tą Savinkovo is
toriją visai kitaip. Jie pareiš- 

visuomenės kia, kad Savinkovap senai nesąs

• Jau 1918 metais jj-

darbi * ^en^as i Leningradą ir urnai nu- 
i teistas mirčiai. Tas nuospren- 
i dis tečiaus buvo pakeistas de-

socialistinė partija

Socializmas visuomenės kia, kad Savinkovap senai nesąs 
neignoruoja. Jisai žino, socialistų revoliucionierių parti- 
kad darbininkai tėra tiktai j<^ Jau 1918 metais jj- 
dalis visuomenės. Darbinin- ,sai 
kų padėtis priklauso nuo vi
sos visuomenės padėties. Jei
gu visas, kraštas skursta, tai

kontr-revoliucininiais elemen- 
tais, ir partija jį už tai pašali
no.

Taigi bolševikai davė susimy-

Anis Rūkas, kuris sakosi, kad 
jam “tautininkai artimesni”, ra
šo SLA. organe, jogei turėtų 
būt įvykintas susitarimas. tarpe 
tautininkų ir socialistų.

Ginčai tarpe tų dviejų srovių 
pasak jo, nenešą jokios naudos, 
o tiktai' trukdą pažangiosios vi
suomenės darbą. Geriau esą 
jom dviem susitaikyti, nes jų 
platformos mažai 
riančios:

“Nes nėra ne
gaus tautiečio
“N.” Red.), kuris socializmo 
dėsniams butų priešingas, 
neigi blaivaus socialisto, ku
ris savo tautybės išsižadėtų.”
“Tėvynės” bendradarbis daro 

tokią propoziciją:
“Ar negalėtų bent tiedvi 

matyt .viena antroj vien 
o blogą, kuris ir geriau- 
pasitaiko

atsinešimas išeitų ant 
ir pa-

kuo tesiski-

vieno pažan-
(tautininko?

užtylėti.

se nėra nė vieno žmogaus, prie
šingo socializmo dėsniams?

Tai butų visai neteisingas pa
sakymas. Yra faktas, kad dau*- 
gelis sandariečių (ypatangai va
dovų) apie jokius* socializmo 
dėsnius girdėt nenori. Kai kur 
rie gi jų socializmo neapkenčia 
labiaus, negu klerikalizmo arba 
kitokio kokio “izmo”.

Jeigu butų taip, kaip p. Rūkas 
mano, t. y. jeigu sandariečiai 
nebūtų priešingi socializmo dės
niams, tai socialistai turėtų pa
daryti visa, kas tik galima, kad 
priėjus prie susitarimo su san- 
dariečiais. Socialistai nėra sek
tantai. Jie nelaiko save vienin
teliais neklaidingais .žmonėmis, 
ir todėl jie nereikalauja, kad ki
ti žmonės priimtų nuo A iki Z 
jų programą.

Dauginus neį Jie pripažįs
ta galimu daiktu veikti išvien 
net ir su tokiomis srovėmis, 
kurios socialistų idealui neprita
ria. Štai, dabar Amerikos So
cialistų Partija (į kurią priklau
so ir lietuviai socialistai) dar
buojasi išvien su progresistais 
La Follette’o pakraipos.

Idant butų galimas susitari
mas tarpe socialistų ir sandarie
čių, pakaktų, kad pastarieji bu
tų bent ištikimi demokratybės 
gynėjai.

Klausimas tečiaus, ar sanda
riečiai gina demokratybės prin
cipus? Dalis jų — taip, bet to- 
li-gražu ne visi ir ne visuomet. 
Štai vienas pavyzdys. Iš ko ki
lo sandariečių spaudoje nepado
rus išmistas ( buk socialistai ka
da tai paskelbę obalsį: “Lietu
vai nė cento?” Kilo iš to, kad 
L. S. S. anąmet pareiškė, jogei 
darbininkai neprivalo duoti nė 
cento tokiai valdžiai, kuri perse
kioja darbininkų organizacijas, 
ginkluota jėga laužo darbininkų 
kovą už būvio pagerinimą, var
žo darbininkų spaudą ir t. t.

Vadinasi, dėlto, kad socialistai 
paskelbė savo nusistatymą prieš 
valdžią dėl jos anti-demokrati- 
nės politikos, tai, sandariečiai 
juos apšaukė tautos ir tėvynės 
priešais!

Ir šitą šmeižtą per kažin kiek 
laiko kartojo ir kartojo kuone 
visi sandariečių laikraščiai — ir 
“Vienybė”, ir “Sandara”, ir 
“Dirva”. Tuo budu jie parodė, 
kad jie į tą dalyką žiuri vieno
dai: skaito nusidėjimu tautai ir 
tėvynei, jeigu kovoji prieš val
džią, l<uri mindžioja liaudies tei
ses.

Aišku, kad šitokia pažiūra 
yra grynai atžagareiviška. Tas, 
kuris nesugeba atskirti valdžią 
nuo tautos ir valdžios * politiką 
nuo tėvynės labo, yra ne demo
kratas, bet nacionalistas.

Ir dėlto, kad sandariečiuose 
nacionalizmas dažnai nustelbia 
demokratybę, tai socialistams ir 
sunku su jais dėl kokio nors 
bendro darbo susitarti. Jeigu 
atmesti deiūokratijos reikalus, 
tai koks ištiesų tuomet bus pa
matas bendram darbui?

I Taigi, nesutikimas tarpe tų 
dviejų srovių nėra asmeniško 
pobūdžio. Apgailėtina tiktai, 
kad ginčuose dėl principialių 
klausimų daugelis nesugeba ap
ginti savo idėjas ir dėlto griebia
si šmeižtų ir plūdimų, — kaip, 
pav. *oficialis Bandaros organas, 
kuris rašo apie “šuns uodegas”, 
“kudlių lojimą” ir panašiai.

šitokius blogumus negalima 
prašalinti kitaip ,kaip tiktai pas
tačius prie laikraščių vedimo 
kulturingesnius asmenis.

Baltale,. Md.*

Jankausko manievrai

Atvažiavus į Baltimore p. 
A. Jankauskui, kaipo Amalga- 
mated unijos organizatoriui, 
keliuose laikraščiuose: “Kelei
vy,” “Amerikos Lietuvy” ir 
“Vienybėj” pasirodė korespon- 
rencijos, kur buvo persergia- 
mi vietos lietuviai apie Jan
kausko ištikimybę Amalgama- 
ted unijai. Pamatęs tą, Jan
kauskas tuojau pradėjo šauk
ti, jog unija atakuojama ir 
pradėjo reikalauti, kad unija 
jį gintų. Bet tuokart neturėjo

nėra

pažangus 1 tautie- 
Tėvynės” bendradarbis,

srovi 
gerą, 
šiam 
Toks
sveikatos — naudos
čioms bendradarbiaujančioms 
srovėms ir Amerikos lietuvių 
visuomenei.”
Propozicija skamba labai gra

žiai, bet mes bijomės, kad ji yra 
paremta tiktai gerais norais, o 
ne faktais.

P-as Rūkas sako, kad
nė vieno pažangaus tautiečio, 
kuris socializmo dėsniams butų 
priešingas.” Ar tai tiesa?

Žiūrint, ką mes suprantame 
po žodžiais 
tis”.
kaip matyt skaito “pažangiais 
tautiečiais” visą sandariečių sro
vę (kame mes su juo nieku bu
du negalime sutikti). Bet argi 

ir darbininkams negali būt Įėjimą ne revoliucionieriui, bet galima sakyti, kad sandarieČiuo-

Rygos svečiai.

Rugpiučio 23 d. Kaunan at
vyko iš Rygos trys organiza
cijos: “Latvių-LietuVių Vieny
bes” 24 asmenys, studentų 
“žemgalija” ir “Klints” iš 22 
asmenų ir t Rygos lietuvių “RįU- 
ta” i iš ;28 ąshienų. ■•‘.lŪęskūrsiįjo- 
je tarp kitų dalyvavo latvių 
muzikos kritikai, meninkai, vi
suomenės veikėjai Rygos ikaro 
apskr. viršininko pavaduoto
jas ir daug kitų. Svečiai ap
lankė Dainų šventę, parodas ir 
Karo Muzėjų.

pakankamai savo šalininkų ir 
todėl savo tikslo neatsiekė. Per
varė tik Bildančioj Taryboj ta
rimą, kad, jeigu atskartos pa
našios korespondencijos, tai 
bus duota atsakymas. Bet pir
ma pasiuntimo į laikraščius at
sakymas bus perskaitytas sky
rių susirinkimuose it < pasira
šytas skyrių valdybų<■

Po kiek laiko laikraščiuose 
vėl pasirodė korespondencijos 
iš Brooklyn, N. Y., kur buvo 
įrodoma faktais, kad Jankaus
kas buvo unijos griovikas ir 
kad jis iki šiai dienai nėra 
unijai ištikimas. Tuom tarpu 
jau ir vietiniai pastebėjo, kad 
Jankauskas atvažiavo į Balti- 
more ne tiek organizuoti į uni
ją, kiek stiprinti komunizmą ir 
platinti komunistinę “Laisvę.” 
Tuom tarpu Jankauskas pasi
juto turįs ganėtinai savo pa
sekėjų ir gavo progos pasis
lėpti už unijos pečių. Rugpiu
čio 29 d. laikytame Pildomo
sios Tarybos susirinkime jis 
pateikė savo diplomatiniai su
taisytą rezoliuciją, kuri Tary
bos vardu karštai protestuoja 
prieš tuodu laikraščiu — “Ke
leivį” ir “Vienybę.” Tą rezo
liuciją Jankauskas nemanė 
siųsti tų laikraščių redakci
joms. Delegatas T. Pilipauskas, 
protestuodamas prieš tai, rei
kalavo, kadi rezoliucijos butų; 
pasiųstos laikraščiams, kurie 
atakavo uniją, bet Jankauskas 
su savo pasekėjais tik juokus 
krėtė iš Pilipausko pasiūlymo. 
Kuomet gi Pilipauskas paprašė, 
kad duotų kopijas tų rezoliu
cijų, tai Jankauskas liepė jam 
pačiam pasigaminti.

Matomai, Jankauskas bijosi 
siųsti savo rezoliucijas į “Kfe- 
leivį” ir “Vienybę,” kurių skai
tytojai gerai pažįsta Jankaus
ką ir kurių suklaidinti jis ne
galės, nors pasislėpęs ir už 
unijos počių. Jankauskas taip
gi sulaužė Pildomosios Tary
bos nusprendimą ir savo re
zoliucijos nepridavė pasirašyti 
skyrių valdyboms ir susirinki
mams. Jis žinojo, kad už tai 
susilauktų rimtos l^ritikos ir tą 
rezoliuciją reikėtų pasidėti -j 
archyvą. Galimas daiktas, kad 
jis butų taipogi susilaukęs re
zoliucijų pasitraukti ir iš savo 
vietos, kaipo unijos organiza
torius.

Dabar Jankauskas vaikščio
ja, kaip ciucius muilą suval
gęs, ir mano, kad ta rezoliu
cija nuplovė nuo jo visas nuo
dėmes, padarytas organizacijai.

—J. Balis.
?■ ■    ------------------- 1 ~~      ■-  .............................

Latvių sutikimas.

Lietuvių-iLatvių Vienybes 
draugija rugpiučio 24 d. iškė
lė Kaune, Karininkų Ramovė
je rautą Latvių-Lietuvių Vie
nybės1 draugijos nariams, kurių 
tarpe buvo meninkų, muzikų, 
inžinierių ir kitų latvių visuo
menės darbuotojų. Kalbėjo ei
lė kalbėtojų tiek iš latvių tiek 
iš lietuvių pusės. Raute tarp 
ko kito latviai pareiškė, kad
Lietuvių Aizssargai (tįauliąp 
^yaiięįą^Ąį^tįnrgų ^gaubės ‘ 4 
fne^aįius t aktingesn iems Lietu- 
vihJLatvių Vienybės šaliniu-
kams.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

ššš.
/

(Feljetonas)

[“L. ž”] Jau jeigu žmogus 
pasiryžo ką padaryti, tai ir turi 
daryti, kaip pavyzdžiui aš. Bet 
susimildami, gerbiamieji, nema
nykite, kad aš čia noriu pasigir
ti labai tvirtos valios esąs, toli 
gražu ne, nors iš didelio piktu
mo šį tą ir galiu padaryti, ką 
gerbiamieji turėsite progos pa
matyti. O kaip gi! Iš syk, ma
tote, aš buvau, užsimojęs parašy 
ti eilėmis, bet paskui ritmų pri
trukęs, pradėjau rašyti be eilės 
ir galų gale teko giliai susimąs
tyti apie save,' kaipo niekur ir 
niekam netikusį poetą, bei rašy
toją, ir, įsigilinęs į tai, pajutau 
save baisiai likimo nuskriaustu,

šiai vaizduoja musų finansinę 
padėtį, nes netyčia žmonesna 
pakliuvę/ kajp Jljas tą kareivį, 
h tai... vienas, du, trys... grąži
nami iždan, kaipo mokesniai, bet 
žinoma žmonės, kaip tas suma
nus kareivis, kuris pragėręs da
lį duetų jam pinigų savo suma
numu rado išeiti, taip ir piliečiui 
-pirkliai... vienas, du, trys... pa
pildomųjų nėra, nes patentas 
jau žmonos, bei švogerio vardu. 
Baigdamas uždainuosiu, kvies
damas visų pritarti

Litų stoka, aimanuoja 
Seni, jauni ir maži, 
O pirkliai taip pat dejuoja: 
Biznis eina pamaži...

—I. Adatėlė.

Įvairenybės
nes liksiu su mano išrištomis 
pasaulinės reikšmės problemo
mis nepasidalinęs su plačiuoju 
pasauliu. Toks likimas, lemian
tis man likti paprasčiausių mir
tinųjų tarpe, taip mane sugriau
dino, kad aš daug naktų pralei
dau paplūdęs savo graudžiose 
ašarose, kaip mergina, netekusi 
savo skaistaus rūtų vainikėlio. 
Nejaugi man niekas nepatars, 
kaip tapti, kad ne poetu l>ei ra
šytoju,, tai nors feljetonistu? 
Bet ką gi, matyti, kad ir felje
toną rašyti, tai ne bulvės skus
ti, bet šiaip ar taip, negaudamas 
jokio patarimo bei pritarimo, aš 
baisiai užpykau taip, kad net vi
sos ašaros išdžiuvo ir griežda
mas dantimis, vartydamas aki
mis ir apsipylęs prakaitu, kuris 
visomis odos vietomis paplūdo, 
galų gale tvirtai pasiryžau para
šyti feljetoną. Tik prašysiu 
gerbiamųjų būti kiek kantriais 
ir lukterėti, nes lazdų laužymas 
į mano pakaušį, bei kuprą, atsi
žvelgiant į dabartinį finansinį 
krizį, arba kitais žodžiais sa
kant, išnykimo iš Tamstos kiše
nės pinigų, jokios naudos ne
duos, ir įsigyti, naują lazdą bus 
oi kaip sunku. Tiek to. Visi 
zaunija, kaulija, traška, braška, 
dejuoja, galvomis linguoja, pa
tylomis šnabžda: ššš...... ššš....
ui, Icka, šlecht, mokesniai sun 
kųs, prekyba miršta, šmugelio 
nėra pinigų stoka, kredito stoka, 
bankrot bankrotisimus. ššš.......
ššš....... ! Ar žinai naujiena? Be
ne pasakysi,! Gi Martynas ir 
Ko. subankrutino. Tai iš tikrų
jų pirmos rųšies naujiena, o ar 
tu žinai kitą naujieną, o ar ne
girdėjai apie naują nuo 
brutto apyvartos įstatymą, Aha! 
Sakai šitaip, tai nuo naujų metų 
patentą išimsiu žmonos vardu, o 
iš manęs papildomuosius gaus, 
kaip iš žąsies avižas. Aš irgi 
taip padarysiu, tai vis mat ta 
tavo gudrioji galvytė, o atsilygi
nimui už gerą patarimą statau 
pusbonkę. Tik, žinoma, apie 
tai per daug nereikia plepėti, 
ššš....... ššš....... Man atėjo at
mintin Anekdotas, kaip vienas 
fokusninkas turėjo rodyti vie
name vakarėlyje fokusus. Pra
sidedant vakarėliui, jis susikal
bėjo su kareiviu, kad šis jam 
padės apdumti publiką ir įdavė 
kareiviui 5 litus, kad jis juos 
laidytų kišeniuje ir kaip parei
kalaus, kad jis grąžintų tuos 
pinigus. Pasirodo musų fokus
ninkas scenoje ir, atsiraitęs ran
koves savo frako, prabilo: Ger
biamoji publika! Aš čia parody
siu kaip sulig mano paliepimu 
iš vienos vietos atsiras daiktai 
kitoje vietoje, tai gal kas pasko
lins man penkis litus? Ačiū! 
Prašau sekti. Dabar pinigai de
šinoje mano rankoje, o dabar 
kairėje, bet... vienas, du, trys... 
pinigai dingo. Taip, dabar tuo
jau tuos pinigus surasime. Ten 
Tamsta, kareivi, paskutinėje ei
lėje pažiūrėk savo kišenėn ir 
grąžink man penkis litus. Pas
kutinėje eilėje lyg nenorom pa
kyla kareivis ir kurį laiką grai
bosi po kišenius ir ką tai sugrai
bęs, pamėgdžiodamas fokusnin-
ką, suploja delnais... vdenas, du, 
trys... du( litų, dvidešimts bufeto 
leasoje, o^čfe’.i litų ažtubniasde- 
Šimts rankoje. Fokusninkas pa-
jutęs, kad padėjėjas-kareivis, 
“blogai suprato savo rolę”, 
Vengdamas jo kaulų stiprumo 
bandymų, žaibo greitumu pa
spruko. Tas anekdotas puikiau-

Gyvuliai nujaučia žemes 
drebėjimą

Naujausi' įtaisai žemės pa
viršiaus sukrėtimams ženklin
ti yra tiek jautrus, kad jų pa
galba galima nustatyti ma
žiausius žemės sujudinimus, 
sutrenkimus. Panašus apara
tai žemės paviršiaus sutrenki
mams ženklinti vadinasi seis
mografai.

Bet kiek nėra jautrus kal
bamieji įtaisai, gamtoje yra 
daug tokių reiškinių, kurių jo
kiu budu pagauti bei paženk
linti nėra galimumo.

Tarp šių nuostabių reiški
nių, įdomiausias pinasi su pa
stebimu žemės drebėjimo-. įte
ka į gyvulių gyvenimą. Tos 
įtakos dėka, gyvuliai jaučia 
btesia|rtina<nčf.ą. ...j anks
čiai!, negirtai sugeba nustatyti 
jautrfhtisicji seismografai.

Lyginamosios - RšlchoJogijos 
(mokslas apie sielos reiškinius) 
dienraštyje daktaras Hansas 
von Hentingas patiekia šiuo 
reikalu savo tyrimų išdavas. 
Iš jų matosi, kad šunys lygiai 
kaip ir lapės prieš žemės dre
bėjimą rodo didelį susierzini
mą. Kitais atvejais tie patys 
gyvuliai, priešingai, reiškia 
apatiją (šaltumą), darosi lyg 
apkvaišę, nejautrus.

Be to, pastebimas yra gyvu
lių tarpe nepaprastas susierzi
nimas (susinervavimas).

Taip, pavyzdžiui, šuo darosi 
energingesnis, daugiau prisiri
šęs prie savo seimininko; ka
tės, arkliai, karvės ir kiti na
miniai gyvuliai rodo taip pat 
tam tikrą susijudinimą. Vie
name nuotikyje, pavyzdžiui, 
katė suėmė savo vaikučius iš
gabendama juos iš buto, nely
ginant ieškotų žmonių pagal
bos. Net kiškiai, ir tie darosi 
daug drąsesni, mažiau bijoda
mi žmonių.

Krokodylai kaipo ir driežai, 
būdami nebyliai, trukšmingai 
išsikrausto iš upių traukdami 
į miškus. Tą dar seniau yra 
pastebėjęs žymus gamtininkas 
Aleksandras Gumboltas.

Kubos saloje laikomieji na
miniai žalčiai prieš kiekvieną 
žemės drebėjimą iš anksto ap
leidžia namus, pabėgdami į 
laukus. Tuo jie įspėja vieti
nius žmones prieš gręsiantį pa
vojų. Taip pat ir bitės iš anks
to apleidžia avilius ir grįžta 
-atgal lik žemės drebėjimui pa
sibaigus. šiaip nujaučia gyvu
liai vieną baisiausių nelaimių, 
kuri nesenai nualino Japonijos 
kraštą.

Rašydamas savo raštą, dak
taras von Hentingas daro išva
dą, gyvuliai neturį tani 
tikro jausmo, kurs įspėtų juos 
apie drobėj imą. Jis mano, jog 
melu, kai žemės paviršiuje 
įvyksta tam tikros atmainos, 
prasideda žemės paviršiaus 
slinkimas ar keitimasis jų pa
dėties, pasiliuosuoja tam tikra 
energija ar jc.s rūšys, kuri gy
vuliai, pagaudami savo pajau!'• 
mais pajaučia ir patį žeme;, 
drehejimą. —J. V-nas. j “ I ” j

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.



Pirmadienis, Rūgs. 22, 1924 JJAtTJTENOS, CEičagO, ffl.

CHICAGOS 
Z!HIOS

Wheeler'o prakalba

žinojo, kad aš kvailas!...
“Tylusis ir tvirtasis” Co- 

olidge paliko kabinete Denby ir 
Harry Daugherty, nežiūrint į 
tai, kad jis negalėjo x nežinoti, 
jog tie ponai varė , didžiausį 
šmugelį. Tie šmugehiinkai turė
jo pasitraukti tik kongresui pa
reikalavus to.

Publika nepaprastu entuziazmu 
pasitiko progresyviųjų kandi
datą Į vice prezidentus.

šeštadienio vakare Ashland 
.Auditorijoj įvyko masinis susi
rinkimas, kur vyriausiuoju kal
bėto,jum buvo senatorius Burton 
\\ heeler kandidatas į vice pre
zidentus. Pirmoje vietoje VVhe
eler atidengė ‘ publikai gen. 
Dawes’o rekordą. Kaip žinia, re- 
publikonų partijos kandidatas į 
vice prezidentus, gen. Dawes, 
nepaprastu aitrumu puola pro
gresyvius. Jis sako, kad, girdi, 
La Follette norįs Amerikos kon
stituciją panaikinti. Senatorius 
VVheeler, pasiremdamas teismo 
rekordais, pai<xiė, kad gen. 
Dawes pagelbėjo La Šalie Pan
kui apsukti Chicagos žmones ir 
prigauti bankų egzaminuotojus. 
Iš La Šalie banko buvo pareika
lauta, kad jis parodytų $1,250,- 
000 pirm negu pradės biznį. 
Gėn. Davves įnešęs tuos pinigus 
bot *kaip tik buto, suteikta ban
kui teisė varyti biznį, tai $1,- 
250,000 Davves ištraukęs. Gi po 
20 mėnesių bankas nusibankru- 
tijo, pražudydamas ’ daugelio 
žmonių pinigus. Kad gen. Davves 
y ra i aršiausias darbininkų prie
šas ir indžibnkšenų šalininkas, 
.— tatai visi žino.

Kas gubernatorius
Prieš keletą metų Montanos 

darbininkui ir farmeriai nomi
navo Wheelerį į gubernatorius. 
Laikraščiai pradėjo rašyti bai
siausių dalykų. Esą jeigu raudo
nasis VVheeler bus išrinktas, tai 
Montanoj užsidarys kasyklos ir 
fabrikai. Žmonės pabūgo ir neiš
rinko Wheeler’o. Praėjo kiek 
laiko ir kasyklos bei fabrikai ė- 
nie užsidarinėti.

Didžiausi liejykla Washingto>ne
Vienas pilietis sumanė pala

kinti orlaiviu. Kai prilėkė Wash- 
ingtoną, pilietis paklausė lakū
no, kas tai per paminklas mato
si. Lakūnas atsalįė, kad tai esąs 
VVashingtono paminklas, o kitas 
paminklas esąs Linkolno. O kuo
met buvo piliečio paklausta, kas 
yra tas “baltas namas”, tai la
kūnas atsakė, kad tai esanti di
džiausia Amerikos liejykla, kur 
susimetė Ohio “genge”. Kitais 
žodžiais sakant, Washingtqlno 
“Baltasis Namas” tapo plieno 
liejyklų lizdas. Ir tai dar ne vi
sa. VVashingtonas paskutiniais 
trejais metais tapo didžiausiu 
korupcijos lizdu, kur išaikvota

S. L FABIONAS 00,

4

809 W. 351h St., Chicago
Tel. BeJevard 0611 ir 0774 I 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j
DAVIMO RAŠTUS. Į 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
e» Parduodam Laivakortes. ® |

■ -----------

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE1
NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius.* 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čiu mažiausias klaidas. Specialė 
alyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 1.0 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Ateina žmogus pilietybės po- 
pierių išsiimti. Jo .klausiama, 
kas yra prezidentas, kaip šalis 
valdoma, etc. žmogus vig gerai 
atsako. Ant galo, klausiama, kas 
yFa Montanos gubernatorius. 
“VVheeler”, atsako žmogus. 
Klausėjas nustebo. “VVell,” at
sako žmogus, “laikraščiuose 

prieš rinkimus aš skaičiau, jog* 
kasyklos ir dirbtuvės bus uždą-, 
rytos, jeigu Wheelcr taps gu
bernatorium. Tur būt, jis ir yra 
gubernatorius, nes kasyklos ir 
fabrikai kaip tik ir nedirba da
bar”!

Panašiais baubais, sako VVhe- 
ler, ir dabar žmones bauginama. 
Jiems bandoma įkalbėti, jog bar
sianti baisiausi 
La Follette bus 
žmonės privalo
dabartinis industrinis 
yra pokarinių sąlygų išdava.

bedarbė, jeigu 
išrinktas. Bet 
suprasti, jog 

krizis

'(Tasa ant 4-to pusi.) K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
/ Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvių Dentistag patar
naus geriat)

'Traukimą* dant< be akauame

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Jpihj

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui ............... 49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis supaŠytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago^ III.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS"'

Rooin 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521
' ---------T-----------

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

fice»x*i£wu3io aukso. Su xxvusw 
pi eitom K^Uinaa valgyti kiediauain mai 

stą. Gaiantu o jame mvo darbą, b.
žemas musų kaina*. Sergėkite 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai ■

1545 Weet: 47tk Street, 
Netoli Aehiand Avė. ’ 

........... Į..-I.Į.U.. ...........—j
-1"“ ■ 1 ■■ '•

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
figai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoso. SąŽi- 
nihgai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims- 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

-------------------u— - ------ -----------

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas aliis
Jeigu kenti galvos skaudejim-ą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

r- »
Jei abejoji akimis, pasiterauk
Dr. A. R. BLU MENTE AL

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Bluo Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

■Tel. Blvd. 3188 
I M. Woitkevricz 
I BANIS 
I AKUŠERKA 
įTuriu patyrimą. 
JPasekmingai pa-
■ tarnauju mote- 
Įrims prie gimdy- 
lino kiekviename 
^atsitikime. TeL 
Jjkia ypatišką pri- 
k žiūrėjimą. Duodu 
■patarimus mote- 
I rims ir mergi- 
Inoms dykai.
I 3113 South
■ Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—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.

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

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

(Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drobei 0950 

Boulevard 4186

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

“Tylus ir tvirtas žmogus”
Republikonai giriasi prėž. 

Coolidge’u, vadindami jį tyliu ir 
tvirtu žmogumi.

Sąryšy su tuo šen. VVheeler 
papasakojo tokį anekdotą: Užsi
sodino tėvas savo žioplį sūnų ant 
obuolių vežimo ir liepė jam ty
lėti. “Jeigu tu tylėsi, tai niekas 
nežinos, kad tu esi kvailas”.

Sėdi sūnūs ant vežimo ir tyli. 
Prieina žmogus ir klausia, ar 
obuoliai pardavimui ir po kiek 
jie parduodami. Simus ne gu-gu. 
žmogus pastovėjo, pastovėjo ir 
netekęs kantrybės tarė. “Tu 
kvaily, ko tyli.”

Nespėjo tėvas sugrįžti, kaip 
sūnūs sušuko: “Pa, nors aš ir 
tylėjau, bet žmonės visvien su-

A J M

šviesų ir pajl«KW suvedama | šamui ii naujai Barnu, taipgi dirb- 
tavas. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacijų Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., IMC.

A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th st, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicage.

OKBSaaOlUMMHUmMmNaUONUMaflMMSHUaMeMOraBUnOUMHUUaUHUMMUMnHMVUimmMnMMVI

ADVOKATAS
11 S. La S'alle St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

Phone Boulevard 7589

K
I)r. J. Jakubauskas

Pasekmingai gydau staigias ir 
choęinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų •
4647 So. Halsted St.,

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

2

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. 

iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau j vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be 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.

Telephone Lafayette 4543

I, SPINOCRAPHS
Į
I

L

Kiekvienas
skundžiasi 
atminties, 
keletas dėl 
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo-

žmogus 
dėl savo 
bet tik J 

savo nuo-

Pasirinkimas .< Chi
ropractor, ’ kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

DK. J. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St.. Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

KUOMET JUS SERGATE '
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Gnswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir Juodei jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaininacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yrą prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISVVOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av„ Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 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 Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Ar jums skauda galva?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yąą balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

t John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland AveM 
Kampas 18 gatvis

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimami ligonių

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
'■ (Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia cgzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

• 8 valandai vakare.

A-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

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

L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiekviename numeni “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. 

■ ' ♦ 
‘ ' ' £'k l: •'»’ ' ' L* •*

Keturi doleriai ant metų reiškia trupijtp daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vieriybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokate 

4454 So. Westem Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

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

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas viguose Teismuose. EguunL 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Pokumentiui Ir igaliojimua

7 South Dearborn Street 
Telefonam Kandulph 3261, 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoao Canal 1H7.

J. P. WAITCHES '
LAVVYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai- ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus ? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo

Te!. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: įlydė Park 8395

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

jSclS •
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare
1314 S. Cicero At. T.Cicero 5036

Bridgepprt kitaip »vakarais'’ •
3236 S., Halsted St. iTSBOul.;6737

.......... ........... Į

V W RUTKAUSKAS |
■'.■'A A s1! 4-r-« *Advokatas

29 So. La S'alle St., Room 530 
Tel. Central 6390

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

■'T"............. -I-*-.. . . , .............

Siųkit ir Sbtaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siulu špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C 

315 Fourth At«.. New York

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardni čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

DR. CHARLES SEGAL ,
Praktikuoja 17 metai

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 liboe 

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. Nedėliomis nuo 10 valau- ’ 

dos ryte iki 12 vai. po piet. a! 1 
Telefonas Midway 2880 !

A...........■_................. "*
-------   -.......  .,11M.........— 
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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. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, 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. Drcxel 2279 

v *

“ ..... į1 ' 1 1
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
V-................... ’

Ofiso tel. Boulevard 9693 ;
Rezidencijos tel. Drexel 9191 /

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas j 
Specialistas Moteriškų. Vyrišku A1

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

’arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8rvak. Ne
daliomis iš šventadieniais 19—12 dien.

nervų — riemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlus} liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kupczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee A v.

Tel. Hąymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

z—— ...... ...... -............
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th SU Chicago, III.
1 ■ • ■■—a —r ’• "*

Plumingo ir Apšildymo flrenranai
Olselio kainomis visiems > ;

Pigiausi dabar radiatoriai, ir boile
riai. Jie bus brangesnis pfo iheifosio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 MilvauLte Ave^ and

f—......... ....... r 11 ■■
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 Iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir o:30 iki 9:30 vakare

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

.............. ...... . . , ............ , Ii/
' 1 I ■" ■ " ■' I*

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandose nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
> i i -i i —<

Dr, A. 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. vakaro

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 

i Bridgeportą
3265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

461 N. Halsted St.
HaynMiket 1018, Hayznarket 4251

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Wt. tem Avė
Tfcl . LafHyettfe 4146

Francuziškas Daktaras,
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. 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;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

bilionas su viršum dolerių žmo
nių pinigų.
Ko sieksis progresyvių valdžia

Progresyvių Į judėjimas, sakė 
Wheeler, yra paprastų žmonių 
judėjimas. Judėjimas tų žtho- 
nių, kurie nori turėti Wašhing- 
tone švarius žmones, kurie be
užsiimą butlegeryste ir aikvoji- 
mu žmonių turtu. Progresyvia 
judėjimas nori ne kriminalistus 
iš kalėjimų paliuosuoti, kaip 
tvirtina priešininkai, bet jis no
ri pasodinti už krotų 
dabartinių politikierių, 
yra niekas daugiau, 
kriminalistai.

daugelį 
kurie 

kaip tik

entuzlas-

pasirodė,

Publika nepaprastai 
tinga

Kuomet Wheeler 
publika nepaprastomis ovacijo
mis pasitiko jį. Tos ovacijos tę
sėsi apie 10 minutų. Wheelet’o 
kritika dabartinės valdžios suti
ko didžiausj publikos priturimą. 
O La Follette’o vardo paminėji
mas kiekvieną kartą sukeldavo

,,—u.
, . . ... > •*

KATERINA PETRAUKIENft
Po tėvais Reškevičiutė

September 20 dieną, 1924 m. 
2:30 vai. ryto po sunkios ligos 
persiskyrė su šiuom pasauliu, 
palikdama nuliulime: vyrą Sta
nislovą dvi dukteris Silvija M. 
ir Rūtą, tėvą, tris brolius ir ke
turias seseris visi gyvena Chi- 
cagoj. Dagyvcnus amžiaus 24 
metų. Laidotuves atsibus 23 
Sept. 9 vai. ryto iš namų 1721 
E. Adams St. Springfield, III. j 
šv. Vincento de Paul bažnyčią, o 
iš ten j Kalvarijos Kapines.

Kviečiam pažįtamus ir gimi
nes dalyvauti laidotuvėse ir ati
duoti paskutinį patarnavimą A. 
A. Katrinai.

Nuliūdę
Vyras ir Vaikai.

JURGIS KASMAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19, 1924, 10:25 vai. va
kare, po sunkios ligos, ligonbu- 
ty, 41 metų amžiaus, išgyveno 
Amerikoj 22 metu. A. A. Jur
gis kilo iš Lietuvos, Tauragės 
apskr., Girdiškės parapijos, Ko
šių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Juozefą, po 
tėvais Mikalauskaitę, 3 dukte
ris: Bronislavą, Eleną ir Stanis
lavą ir motiną Apolioniją ir 3 
brolius, Stanislavą, Joną ir Pet
rą, pusbrolį Antaną. Lietuvoj 
paliko brolį Juozapą ir pusbrolį 
Stanislavą. Kūnas pašarvotas 
9238 S. Ellis Avė., Bumside. 
Laidotuves įvyks utamninke, 
rug«ejJ*'23, iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Švento Juozapo pa
rapijos bažnyčią So. Chicago, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažys
tamus daylvvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys motina, 
broliai ir pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. YaČds 1741.

ILSOb 
'ashion

istedst

Vien tik Lietuviu kraatavi

Phone Boulevard 9641
A. KAIRJS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTOR1US

3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, UI.
.■ ------- .

did^iausį entuziazmą publikoje.
Išlaidų padengimui tapo su

rinkta $1,730 suviršum.
Išviso mitingas davė labai 

puikų įspūdį.
— Titus Tacitus.

AREŠTAVO 52 AUTOMO
BILISTU

Žiūrės, kad nebūtų važiuojama
greičiau 20 mylių valandai.

Policijos viršininkas Collins 
vėl skelbia karą “spyderiams”. 
Jis reikalauja, kad patvarky
mas nesivažinėti mieste grei
čiau 20 mylių į valandą butų 
pildomas. Prasižengėliams jis 
reikalauja aštresnių bausmių.

Užvakar tapo suimta 52 “spy- 
deriu,” ir užmušta automobi
lio viena mergaitė.

PRANEŠIMAI
^Ėglė Žalčių Karalienė repeticijos 

įvyks subatoj, rugsėjo 29 d., Liuosy
bės svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

PARDAVIMUI

priėjo

tik iš 
ir iš

IŠBADĖJUSI MERGINA 
APALPO

Prie Madison ir Halsted gat
vių apalpo Alice <Rose ir tapo 
pugabenta į Cook County ligo
ninę. Atsipeikėjusi ji papasa
kojo, jog prieš kiek laiko ji 
netekusi darbo. Kasmet visi jos 
pinigai išsibaigė, ji tris dienas 
klaidžiojusi gatvėmis neturė
dama ko valgyti.

“Jeigu nekariate turčių žmog- 
žudas, tai nekarkite ir 

beturčių*’

Gubernatoriui Small tapo pa
siųsta peticija su parašais, kur 
prašoma atmainyti mirties nuo
sprendį Grant’ui.

Grąnt (19 metų jaunuolis) 
yra nuteistas pakorimui už 
nušovimą policisto.

Po peticija pasirašė ir šeri
fas Peter M. Hoffman. Advo
katų Charles E. Erbstein ir 
Charles O. Hite kalbos planuo
jama siųsti iš radio stočių. 
Tai bus apeliavimas į publiką 
— jeigu turtingi žmogžudės 
nėra kariami, tai ir beturčiams 
turi būti susimylėjimas.

Yellow Cah kompanija panai
kino “extra” mokesnį

Yellaw C.ab kompanija pa
skelbė, kad nuo dabar nebebus 
imama “ekstra” mokesnis nuo 
kiekvieno pasažierio. Kitais žo
džiais sakant, jeigu vienu ke
bu važiuos du, trys ar keturi 
žmonės, jie temokės tik tiek, 
kaip vienas žmogus.
3Maitos kebų kompanijos 
rengiasi tą patį padaryti.

irgi

Lietuvių Rateliuose
“Vilnis” patraukta 

teisman -
r. A. Montvidas skundžia bol
ševikų laikraštį už jo asmens 
šmeižimą ir reikalauja $100,- 
000 atlyginimo.

Pereitą savaitę į Circuit Court 
Cook paviete Chicagoje tapo į- 
nešta byla, kurioj Dr. Antanas 
Montvidas skundžia bolševikų 
aikraščio “Vilnies” leidėjus ir 
redaktorius kartu su jų bendro
je, kad ji neteisingai apšmeižė, 
r reikalauja kad “Vilnies” lei- 
iėjai ir redaktoriai atlygintų 
padarytus šmeižimu nuostolius.

Nuostoliai dėl fdtmalumo ga
luoti yrą $100,000.

D-ro Montvido advokatu yra 
dv. K. Jurgelionis. Užklaustas 
pie bylą jis pareiškė, kad šią 
ylą varysiąs iki galui ir dabar 
uošiąs nuodugnią deklaraciją, 
urią įnešiąs teisman neužilgo.

Iš Ciceros
Lietuvių Liuosybės Namo 

drevės reikalai.
Ben-

kaip

gas, nes minima bendrovė žen
gia milžiniškais šuoliais pir
myn, o kad taip yra, tai dar 
vienas faktas. Praeitam L. L. 
N. B. direktorių susirinkime 
rugsėjo 10 dieną, Juozas Pet
raitis, dabartinis namo gaspa- 
dorius pranešė, kad turįs kos- 
tumerį, kuris nori nurendavoti 
svetainę seredoms, nedalioms 
ir subatoms .baliams ir teat
rams per žiemą iki gegužio 
mėnesio 1925 m. šį klausimą 
apsvarstę, direktoriai 
prie šio išvado: kadangi 
N. B. susideda ne vien 
pavienių asmenų, bet
draugijų, kurios yra prisidėję 
prie L. IL. N,, B., kad turėjus 
pasilinksminimo vieną ar dau
giau vakarą bėgy metų delei 
savo narių ir visuomenes, ir 
tuomi padidinus savo organi
zacijos kasą, tad mes nenori
me turėti svetainę tuščią ir 
nuskriausti tų organizacijų ir 
draugijų, kurios būdamos da
lininkėmis L. L. N. B. ar ne 
dalininkėmis, bet remiančios 
vienokiu ar kitokiu budu. Jos 
rugotų ant dabartinių direk
torių, .kam jie išnuomavo vie
nai organizacijai. Todėl mes 
pareiškiam: Draugijos ir orga- 
nizaaijos, norinčios turėti vie
nų ar daugiau pasilinksminimo 
vakarą, ir tuomi padidinti sa
vo iždą, turite nusirenduoti 
vakarą iki spalio paskutinei 
dienai. Nuo pirmos dienos lap
kričio bus išnuomotos likusios 
dienos, taip kad nenutildavu
sios draugijos iki minėtai die
nai, tai vienai organizacijai 
bus išnuomota likusios dienos 

sukatos ir nedėlios.
Sekr. M. J. Zaldokas.

P. S. Norinčios nurenduoti 
svetainę draugijos kreipkitės 
prie Joseph Petraitis, 1312 S. 
48th Ct., Cicero, Iii. arba ga
lima rasti svetainėj, 1401-3 S. 
49th Ct., Cicero, III.

M. J. Zaldokas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGltAŽINAM NĄMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
tl, popieruoti arba j naujus namu* 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes ta 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kalną — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas muš.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWĄRE CO., 
3149 So. Halsted 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

VYRŲ
Kalvių prie štjįpninio kūjo, $32, 44 

vai. darbo j savaitę. Foremenų, $30 
j sav. Langų povėjų, $125 j mėn. 
Aseflmeblerių, 55c. j vai. PeČkurių, 
$82 į sav. Inžinierių, $50 j sav. Jani- 
torių, $110 j mėn. Datbininkų, 50c. j 
valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted St. 2 augštas

TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki- 
te su Mr. M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare.

Atsišaukite
60 W. Washington St.

PARDAVIMUI groserne, pir
mos klesos, sena įstaiga, prie 
gatvekarių linijos, 5 metų ly
sas, rendos $45, gyvenimui 
kambariai, bargenas, agentų 
nereikia. Tel. Lafayette 6455.

2862 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu už geriau- 
sį pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis — liga.

Wm. Jarchow, 
4300 So. Mozart St.

PARDAVIMUI medinis namas, 
2 augštų, 4-3 kamabrių. Yra skie
pas, furnace Šildomas, elektra, gasas, 
maudynės. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu į bučernę, grosernę ar kitą 
kokį biznį, šią savaitę.

4026 S. Artesian Avė. 
Brighton Parke.

Pirmądięnis, Rūgs. 22, 1924

. NAMAI-2EME
PARDAVIMUI RARGENAS

Aš esu įgaliotas per Cent
ral Trust Company, iš Cin- 
einnati, Ohio, parduoti liku
sius 34 lotus apielinkėje Ar
cher ir Kostner Avė. Kiek
vienas lotas yra 30x125, kai
na $280. Sąlygos $25 cash, 
kitus po $5 į menesį. Ne
praleiskite tos progos. At
sišaukite į aptieką prie Ar
cher ir Kostner Avė. Musų 
agentas parodys jums lotus. 
Geriausis bargenas koks ka
da nors buvo pasiūlomas.

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- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

bus

REIKALINGAS geras janitorius 
vidutinio amžiaus, dirbti į rooming 
house arba restauraną. Geistina, 
kad turėtų patyrimą.

Valgis, guolis ir mokestis.
Atsišaukite

2100 W. 59th St.
f...................................... .......■.................. '■ " .................................

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ii’ kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite muši} Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių, padalintas į du flatu, 3835 
Wallace St., bargenas už $3800, cash 
reikia $1500.

Atsišaukite
RYAN, COLGAN & McARDLE’ 

6352 So. Ashland Avė., 
Tel. Prosnect 0050

1701 So. Union Avė.1
DIDELIS namas, 6 flatų, rendų 

virš $60 į mėnesį, kaina tiktai 
$42(10, išmokėjimais, $700 cash, ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA 2 kamba

riai vienam ar dviem vaikinam. 
Elektra, hot water heat, mau
dynė. 2 lubos.

6515 So. Talman Avė.
Tel. Prospect 10210

REIKIA darbininkų iškraty- 
mui meldų, 50c. į valandą. Vi
rėjų, $35. Assemblerių, 50 iki 
65c. į v. Inžinierių, $110, kam
barys ir valgis. Atlas Employ- 
ment Agency, 6300 S.Halsted st.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
lietuviškoj kolionijoj. Visko galima 
laikyt, visi bučemės įrankiai gana 
geri. Kas nori gali pamatyt. Par
duosiu labai pigiai. Priežastį ant vie
tos patirsite. Valandos nuo 6 va
karo iki 8 vai., subatoj nuo 2 po piet 
iki 8, nedėlioj nuo 7 ryto iki 12. Mel
džiu atsišaukti į gyvenimo vietą.

2337 W. 22nd Place, 
Chicago, III.

3808 Wallace St.
6 KAMBARIŲ namas, kaina tik

tai $3800, cash $500, kitus mėnesi
niais išmokėjimais.

$25 cash, $5 i menes*;
NUPIRKSITE didelius akro 

lotus Lyons, III., prie Joliet Ave.j 
netoli Ogden Avė. Kaina tiktai 
$750. Pasimatykite su agentu, John 
Sindelar, Ogden Avė., netoli Joliet 
Avc., Lyons, IH.

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už bučerį; 

moku gerai savo darbą, kalbu 
4 kalbas. Kreipkitės į 

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

No. 153

REIKIA DARBININKU
muterų '

MOTERŲ
Dviejų antrąrankių virėjų, $25. 

Merginų namų darbui, $15 į sav. 
kambarys ir valgis. Veiterkų, $20 į 
sav. Į liandrę, $16 į sav. Indų plovė
jų, $18 į sav. Lovų taisytojų, $55 į 
mėn. Moterų į kafeteriją, $16 į sav. 
Į dirbtuvę, pradžiai, $15 į sav. 3 mo
terų prie spėka varomų mašinų, $16- 
18. Taipgi yra daug kitu darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted St. 2 augštas

BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ 
KARŲ

LEXINGTON, 5 pasažierių, tour- 
ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMBIA touriftg karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin ašis, Bros & Ęeck 
clutch. Spicer universal, 115 co
lių wheelba.se, $985, E. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia, 1923, 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
bamperius iš fronto ir iš užpaka
lio, užraktą, extra tajerą, disc ra
tai, motometer, sustabdymui švie
są ir lango stiklo valdytoją, $750.

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime 
ir 'pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tour
ing, labai geras karas, $295.

OAKLAND, 1921, 4 pasažierių. 
Coupe, užbdigtAš' 'ir Tabai gerame 
mechaniškame padėjime, $395.

WM. LĄNDSHAFT & BROS. 
2336-38 Milwaukee Avė. 
2840-42 Edgwood Avė. 

Telephone Humboldt 0502

PARSIDUODA pigiai arba mainy
siu ant namo grosernę, ice cream par- 
lor su dideliu elektros pianu, seniai 
lietuvių apgyventoj kolionijoj. Su 
arba be rakandų. 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu greitai ir pi
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

2118 W. 23 St.

PARDAVIMUI
Delikatesen

Krautuve.
4819 So. Wells Street
Tel. Yards 1060

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Pardavi
mo priežastis — liga.

4605 S. Paulina St.
Tel. Yards 7176

2 nauji 5 kambany 
bunga!ow

TUOJAUS galima gyventi. 5428 
W. 31 St. ir 5429 W. 30 Place, lo
tas 60x125, furnace šildomas, mo
derniškas visais atžvilgiais. Didelis 
augštas, galima padaryti kamba
rius, 10 minutų ėjimo nuo West- 
ern Electric Co., kaina tiktai 
$75300, raktai randasi prie 5424 W. 
31 St. Musų pardavinėtojas randa
si tame name visą dieną nedėlioj.

Visi šitie namai turi būti par
duoti iki October 1 d. Jei norite 
daugiau žinių, ateikite arba rašy
kite.

FRtNK J. PETRU,
1443 W. 18 St., netoli Ashland Avė 

Tel. Canal 0806

RAKANDAI

PARDAVIMUI elektrifcinlai 
pianai, labai geri. Nupirksit 
pigiai, nes man daugiau nerei
kalingi. Kreipkitės

5001 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Brighton Par
ke biznio namas, krautuvė ir 
4 kambarių fialas.

4055 Archer Avė.

MOKYKLOS

MOTERŲ
Liampų shade dirbėjų, ge

rai patyrusių prie gero dar
bo. Taipgi pabausiu mote
rų, namie darbas, darbas 
dastatomas į namus ir ati
mamas, kada užbaigtas, 
North West Side.
HARTMANN - MALCOMB 

COMPANY, 
847 N. Troy St., 
netoli Grand Avė.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
5 ruimų vėliausios mados rakan

dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausj pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
/ 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Senas biznis, vieta 
kur visados gerai biznį gali
ma daryti. Kreipkitės

3300 So. Union Avė.

Internacionalo Apvaikščiojimas 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A.» Mont
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti į šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
jamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
ietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare ginų abelnam namų darbui, $12 iki 
taip 7:30 v. J. Engele svet., 3720 W. $15, kambarys ir valgis. Indų plo- 
Harrison St. Tėvai norintys savo (vėjų, $16 iki $18 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite' 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėlės. — Valdyba.

REIKIA merginų i valgomą kam
barį, $65 ir valgis. Merginų prie 
f/aločių, $20. Pastry virėjų, $25. Mer- .. i 

Indų plo- 
vejų, IKI ę
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY Į 

6300 So. Halsted St.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Moliais 
parloro setą, 4 šmotų miegamo 
kambario setą, wilton kaurą, 7 
Šmotų valgomo kambario setas, 
lempos, Console fonografas, virtu
vės setas, viskas skyrium.

722 W. 55th St.. 1 apt.

PARSIDUODA krautuvė smulkme
niškų daiktų, saldainių, ice cream ir 
minkštų gėrimų, biznis gerai išdirb
tas, renda pigi, lysas ant 3 metų, dėl 
pagyvenimo 6 kambariai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

B. PAPŠIS,
1 E. 103 St., Roseland, III.

į—1 ................. ......... .

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, 1)1.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
- ■ ■ ■ -...........................- ■■ —

PARSIDUODA 4 ruimų ra
kandai, visos ant syk. Savinin
ką galima matyti po numeriu

3324 So. Halsted St.
Antros lubos nuo fronto

NAMAI-ŽEME
Pigus ir Geras Namas

vyrai, išmoki™ barberystes 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

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

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

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1-925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijrj bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

1— Koncerto Rengimo Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos Valdybos susirinki
mas įvyks pirmadieni, rugsėjo -22 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė.

X. šaikus, rašt.

Ateities Žiedo vaikų draugijėlės 
Brighton Park extra susirinkimas 
tėvų ir vaikų bus panedėly, rug
sėjo 22 d., 7:30 vai. vakare, Mc- 
Kinley 
Blvd. ir 
vaikus atsiveskite, nes turime ap
kalbėti prideramą vaikų ir draugi
jų tvarkymą. Taipgi dainos jau 
moki manos.

Fin. Sekr. W. Strygas.

Park svetainėj, Western 
39 St. Tėvai ateikite ir

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PAJIEŠKAU registruoto drugstor- 
ninko su biskį pinigų į drugstono 
biznį. Atsišaukit laišku arba telefo- 
nuokit Rępublic 5676 nuo 7 iki vie
nuoliktos ryto. '

Naujienų Skyrius, , 
3210 So: Halsted St.

No. 152.

PARSIDUODA rakandai valgomo 
kambario ir lova geram stovyje, 1 
metai vartoti. Turiu parduoti greit, 
parduosiu pigiai. 
\ Atsišaukite 

l Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 560

PARDAVIMUI

Jau pusėtina valanda 
berašiau apie Lietuvių Liuosy
bės Namo Bendrovės stovį. I 
Nekurie, tur būt, mano, kad 
L. iL. N. B. nedaro progreso, i 
Tokis manymas butų klaidin-

Lietuvos S. Dem. Rėmėjų Fondo 
Susirinkimas įvyks antradienį rugsėjo 
23 d., 8 v. v. vakare, Naujienų na
me. Draugai, katrie esate pasiruošę 
remti savo draugus Lietuvoj, malonė
site neatbūtinai atsilankyti, nes tu
rime svarbių reikalų. Neatbūtinai 
reikalinga ir centro valdyba. Visus 
kviečia kuopos sekretorius

M. J. Mauricas.

AR JUS IEŠKOT GERO 
DARBO

Mums reikia pirmos klesos 
vyrų pardavinėjimui lotų, ne
toli didžiausių plieno liejiklų, 
kurias 
$teelton bus didelis geležies 
liejiklų miestas Indiana valsti
joj. Jei jus norite pasiekti di
delio pelno ir išsidirbti gerą 
ateitį, čia yra jūsų proga. Tik
tai tokie vyrai, kurie gali lai
kyti tą vietą ir gali pristatyti 
gerus liudymus, tegul atsišau
kia.

GROJIKUS PIANAS PAR
DAVIMUI Už $250

Už $250 nupirksite mano 
grojiklį pianą, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
172? So. Ashland Avė.

Pardavimui, 3 lubų augš- 
to, muro namas, akmeninis 
frontas, 3 po 4 kambarius 
pagyvenimai.

Ir taipgi 2 lubų augšto 
medinis namas, iš užpakalio, 
2 po 4 kambarius pagyveni- 
mai. Abiejuose namuose 
randasi maudynės, elektra 
ir kiti geri įtaisymai. Ren
dos neša į mėnesį $90, kaina 
$9,000, įmokėti $3,000, o ki
tus lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Yards 6894

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

dabar čionai stato.

Industrial Realty Co. 
706-70& Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI Barber Shop už 
gana prieinamą kainą. Biznis gero
je vietoje —- išdirbtas per daugel me
tų. Biznyje visi moderniški įtaisai, 
yra 3 krėslai, lysas dar 3 metams, 
taipgi gyvenimui 6 ruimai. Priežas
tis pardavimo — keliuos į kitą miesto 
dalj savo naman.

' 1807 W. North Avė.

PARDUODU grosernę ir deli- 
catessen, ice cream, kendžių, ci
garų ir tabakos krautuvę. Par
duosiu priežastis — išvažiuoju į 
kitą miestą. Parduosiu pigiai už 
teisingą pasiulyrųą.

5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 ruimų mū
rinis namas ir garadžius 6 ma
šinoms. Bendos neša $88 į mė
nesį. Kreipkitės.

3231 iLowe Avė. , 
^ARDAVIMUI medinis bizniavas 

namas; neša 15 nuošimčių pelno. 
Taipgi turiu 3 gasinius pečius parda
vimui ir gerą šunį. Parduosiu greit, 
nes važiuoju į Lietuvą. Savininką 
galima matyti vakare 5 vai.

732 W. 18 St.

PARSIDUODA lotas ir pusė 
ant 81 gatvės ir (La Salio St. 
Lotas yra improved.

Atsišaukit pas savininką
1159 S. Union Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias mo 
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chkaga. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubot) 

v -------- ------- --- -------- ---------------- /

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasl« 
rcnpię piinlcli l’np.il muši) mmjų 
sislcm:) ir iismmiisk;) |» i)nu ėjimą 
jm; išiimh'.ifc į kilis s.-iv.iites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitčs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos 
MUNSON SCHOOL oi- MOTORING 

1507 W. Madison St.

.m l ;i '.ui.. Si..:. j iJi..

wheelba.se

