
I

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7. 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879.

f The First and Greatest LiUm-mian Daili) ‘n America

\ naūjKnos
The Lithuanian Daily Neiva

Published Z>p the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine,
1739 So. Halsted Street, -Chicago, III.

Telephone Rooseyelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje.
. * • J

VOL. IX. , Kaina 3c
!'. t...... . .................... .. ................ ... ------ 1

Chicago, III., Sereda, Rugsėjis-September 13 d., 1922 No. 215
M

Injunctionas prailgintas 10 dienų Rusij?
Lietuvis užmuštas 

traukinio . I I Lietuvos žiniosant laivo
Svarsto Turkijos taiką
Argentina gelbėsianti Rusiją

CHICAGO. — Užvakar va
kare, 8 vai., ties 130 gatve li
ko užmuštas South Shore elck- 
trikinio traukinio gerai rose- 

kensingtonie-

Atsakymas dėl politiniu 
kaliniu

Injunctionas prailgintas 10 
dienų

Unijų advokatas reikalauja 
apkaltinti prokurorą už panie

kinimą teismo.

Fcderalinis 
užvakar 

prieš 
in- 

dienų. 
turėjo 

o

ga lo, lodei 
prailginęs 
tam, kad

pirm 
apie 

Betgi

mai prasidėjo po to, kaip Ang
lijos valdžia atsisakė tuojaus 
šaukti siūlomąją Venecijos tai
kos konferenciją išrišimui ar
timųjų rytų klausimo.

Anglija pranešė Francijai, 
kad siūlomoji konferencija ne
turės vertės, jei nebus pirma 
išdirbti' abelnai taikos pienai, 
sulig kuriais konferencija ga
lėtų veikti. Dabar manoma, 
kad Venecijos konferencijos 
daugiau nebebus ir kad jos vie
toj įvyks kita konferencija 
daug vėliau ir kitoj vietoj.

Konstantinopoly daroma di
delių karinių prirengiinų ginti 
miestą ir Dardanierius, jei lai
mėję turkai bandytų pulti 
miestą ir briautis Europon, 
šiame dalyke veiks bendrai 
Anglija, Francija ir Italija.

Francijos valdžia dabar lau
kia oficialiųjų Turkijos nacio
nalistų taikos sąlygų.

TOKIO, nigs. 12. — Japohi- 
jos delegatai čangsuno konfe
rencijoj, kuri buvo pertrauk
ta, bet vakar vėl atsinaujino, 
praneša, kad Rusijos delega-1 Jandiečiams ir
tas Joffe pasiūlė Japonijai, kad čianis pažįstamas Jonas Kru- 
ji pripažintų Maskvos valdžią, | šas, 37 m. anyžiaus, gyvenęs 
nes prekybiniai ir politiniai prie 213 E. Kcnsington Avė. 
klausimai taip esą tampriai su
rišti, kad geriausia busią iš
rišti visus klausimus kartu. 
Joffe taipjau sakąs, kad Ang- 
lijos-Rusijos sutartis nevei-

Velionis vežės troku ledo iš 
palei Calumet ežerą esančių 
ledaunių. Traukinio bėgiai to
je vietoje uždengti didelių kor- 
nų ir užsisukųno, taip kad jis

kianti tinkamai tik todėl, kad negalėjo patemyti atbėgančio 
Anglija nepripažįsta Rusijos traukinio iki jau pervėlai bu- 
bolševikų valdžios.

Japonija esanti griežtai nu
sistačiusi nesvarstyti Rusijos 
pripažinimo klausimo iki visos 
kitos šaljs nebus tai išrišu- 
sios.

Tikisi priėmimo geležin- 
keliy pasiūlymo

Streikierių komitetas nuspręs 
apie tai šiandie.

Argentina gelbėtu 
Rusiją

vakar ir 
“affida- 
geležin-

CHIGAGO. —- 
teisėjas Wilker\3on 
prailgino savo išduotąjį 
geležinkeliečius laikinįjį 
junetioną dar dešimčiai 
Laikinis injunctionas
baigtis už kelių valandų, 
ginčams tarp unijos advokato 
ir generalinio prokuroro Daug- 
herty ir visos jo pagelbininkų 
virtinės nesimatė 
Wilkerson sakosi 
laikinį injunetioną
valdžia ir unijos galėtų paduo
ti visus savo įrodymus 
negu busią sprendžiama 
nuolatinį injunetioną. 
prailgindamas injunetioną jis
nedarąs sprendimo apie svar
bumą valdžios pristatytųjų įro
dymų.

Valdžios advokatai 
toliau skaitė -įvairius 
vilus” neva buk apie 
keliečių papildytus
mus ir prievartą. Streikierių 
advokato kamantinėjami vald
žios advokatai betgi turėjo 
pripažinti, kad jie neturi jokių 
tiesioginių įrodymų, kurie ri
štų unijų viršininkus su papil
dytąja prievarta. Valdžia va
duojasi tik tvirtinimu, kad vei
kiausia streikieriai darę prie
vartą, bet tų savo tvirtinimų 
neturi kuo paremti. Tečiaus 
teisėjas Wilkerson sutiko pri
imti tuos "įrodymus“ ir leido 
juos ir toliau skaityti.

Unijų advokatas pareikalavo 
iš teisėjo Wilkerson apkaltinti 
generalinį prokurorą Daugher- 
ty už paniekinimą teismo, nes 
Daugherty padare vienam 
laikrašty pareiškimą, kuris 
yra kriminalinis šmeižtas ir 
paniekinantis teismą. Wilker- 
son prižadėjo -perskaityti tą 
Daugherty pareiškimą ir išne
šti apie jį savo nuosprendį. 
Kartu jis įspėjo abiejų pusių 
advokatus, kad jie neskelbtų 
laikrašiuose iškalno jokių 
nešimų apie tai, kokius 
dvnuis duos teisme, v

BUENOS AIBES, rūgs. 12.— 
Argentinos valdžia pasiuntė 
kongresui raštą, prašantį, iš 
priežasties pasibaisėtinos Rusi
jos padėties, leisti paskolinti 
Rusijai 5,000,000 pesų ($1,725,- 
000), kuriuos Rusija atmokė
tų kada aplinkybės pavelys. 
Argentina už tą paskolą nerei-

9 užmušti Silezijoj

pra- 
į ro-

LONDONAS, rugsėjo 12. 
Astuoni angliakasiai ir vienas 
policistas liko užmušti riauše- 
se Bismarkhutle, Lenkijos Si
lezijoje, sako Berlino žinia.

Darbininkai pasipriešino dėl 
išmokėjimo jiems algos Lenki
jos markėmis, o ne Vokietijos 
pinigais, kuriais jiems buvo 
mokama alga ikišiol. Atvyku
si policija bandė juos numalšin 
ti, , bet darbininkai policistus 
nuvijo. Tada atvyko kariuome
nė su kulkasvaidžiais, kurią 
pasitikta akmenimis. Kareiviai 
tada 
tada 
giau 
gė.
gi apsistojo.

CHICAGO. — Vak,ar po su
sirinkimo vyriausio streikuo
jančių geležinkeliečių “policy” 
kpmiteto prezidentas Jewell iš
reiškė viltį, kad komitetas vei
kiai ratifikuos geležinkelių pa
siūlymus ir tuo užbaigs .strei
ką ant niekurių geležinkelių. 
Kiti viršininkai irgi tą patį pa
reiškė. i

Tikėtųsi buvo, kad dar va
kar vakare sutartis su geležin
keliais bus ratifikuota, 
dėl nežinomų priežasčių 
neprieita prie balsavimo. Kiek 
žinoma, komiteto > mažuma 
griežtai priešinasi davimui at
skirų sutarčių, kurios apimtų 
tik dalį, o ne visus geležinke
lius.

Šįryt vėl įvyks streikierių 
susirinkimas ir šiame susirin
kime, tikimasi, galutinai bus 
priimti geležinkelių taikimos 
pasiulyrnai.

bet 
dar

8 mėn. streikas užsibaigė
PROVIDENCF:, R. I., rūgs. 

25,000 audinyčių darbi-

20 Rhode Island audi-
G

Svarsto Turkijos taika
Anglija, Francija, Graikija ir 
Turkija pradėjo savytarpinius 

pasitarimus.

PARYŽIUS, nigs. 12.—Tarp 
Anglijos, Francijos, Turkijos 
nacionalistų ir Graikijos vald
žių prašalėjo savy tarpiniai pa
sitarimai apie pamatus taikai 
artimuose rytuose.* Pasitari-

*ORR!

šovė į darbininkus. Minia 
išsiskirstė. A t vyko dap- 
kareivių ir tvarką atstei- 
Bet darbas-kasyklose vis-

Smirnai gresia badas

12. — 
ninku streikas, kuris laikė už
daręs 
nyčių užsibaigė, kompanijom 
sutikus mokėti tokią algą, ko
kia buvo prieš streiką. Strei
kas tęsėsi aštuonis mėnesius. 
Nors darbininkai daių* vargo 
panešė laike streiko ir prieš 
juos net kariuomenė buvo pri
siųsta, bet dabar džiaugiasi 
aplaikę pergalę, ir sulaužę kom- 
panijų pasikėsinimą nukapoti 
jų algas.

vo gelbėtis. Traukinis jo veži
mą nuvilko virš 50 pėdų ir už
mušė Krušą ant vietos. Velio
nis priklausė daugeliui vietos 
pažangiųjų draugijų, taipjau 
unijai, o jo žmona Petronėlė 
yra žinoma lošėja ir darbuoto
ja.

Tą pačią dieną dar trįs žmo
nės liko automobilių užmušti 
ir keli sužeisti.

Daugherty nebus 
apkaltintas

WASHINGTOiN,/ nigs. 
Gcncrailin is preik ui o ras 
gherty nebus kongreso apkal
tintas, nors tokį reikalavimą ir 
padarė atstovus Keller. Jo rei
kalavimas ir kaltinimai prieš 
prokurorą tapo atiduoti “ištir- 

I ti” atstovų buto teisių komi
tetui. Visi atstovai noriai bal
savo už įnešimą kaltinimą pa
duoti komitetui tirti, kad tik 
nebūtų kalbama daugiau tuo 
klausimu pačiame atstovų bu
te. Teisių komitetas gi ne ne
manąs tirti ^kaltinimus ir jis 
ketiną numarmti kaltinimą1 
net jo nė nesvarstęs.

Dau-

. Nori paskelbti streiką
NFAVYORK, rūgs. 12. — 

Pennsylvania geležinkelio kler
ki] unijos vadas Fentcmcher, 
paskelbė, kad bėgyje ateinan
čių 48 valandų bus išsiuntinė
ti streiko balotai visiems to 
geležinkelio klerkams, prekių. 
iškrovėjams, ekspreso ir sto
čių darbininkams. Viso jų yra 
35,000. Tai bus padaryta to
dėl, kad Pennsylvania geležin
kelis yra ntisisprendęs visai 
sunaikinti darbininkų unijas 
ir nukapoti algas dar žemiau, 
negu leido tai padaryti gele
žinkelių darbo taryba.

JAGKSON, Gal., rūgs. 
Nors dirbama visomis 
mis, kad k negreičiausia

SMYRNA, rugsėjo 12. — 
7(M>,(>00 Smyrnos gyventojų 
gręsia badas, jei bėgyje savai
tės nebus atgabenta daugiau 
maisto. Atgabenti gi maistą 
galima tik juromis, kadangi 
kitokis kelias yra uždarytas. 
Tas maistas, kurį buvo palikę 
evakuojantis graikai, jau išsi
baigė ir padėtis darosi labai 
rusti. Jau dabar apie 30,000 
pabėgėlių neturi maisto. Ame
rikiečiai jau pradėjo šelpimo 
darbą.

18 žmonių prigėrė

12. -i- 
jiego- 
pasie- 

kus Uždarytuosius Argonaut
aukso kasyklose 47 mainerius, 
bet manoma, kad truks ma
žiausia trįs dienos iki jie bus 
pasiekti. Tubs .mainerius už-

dūk-Valdžios pranašas vyriau- Prisipažino nužudęs savo 
šioj o pašto bokšte orą Chica- Į teris.
gal ir apielinkei pranašauja --------------
įjaiD: i KANSAS CITY, Kas., rugsė-

šiandie— giedra; nedidelė jo 12. — Italas Tony* Dinello 
permaina temperatūroje. prisipažino policijai, kad jis

Saulė teka 6:27 vai., leidžia- nužudė savo dvi “prapuolu
si 7:05 v. Mėnuo teka 10:38 v. sias” dukteris ir jų lavonus 
vakare. I įmetė į Missouri upę.

HOMHRVIIjLE, Ga., rūgs. 
12. — Manoma, kad 18 negrų 
prigėrė sunkiam trokui, ku
riuo jie važiavo, sulaužius til
tą ir įšokus į Saltilla upę. Kiek 
žinoma, tik 4 iš troke buvu
sių 22 negrų išsigelbėjo, 
lavonų jau išimta iš upės, 
4 dar nesurandama.

kilęs kasykloje gaisras.

14 
bet

WASHINGTON, rūgs. 12.— 
Valdžia šiandie pardavė 266 
laike karo pabudavotus laivus. 
Už juos ji gavo tik $750,000.

CHICAGO.— Koroneris Hof- 
fman paskelbė, kad šį mėnesį’ 
automobiliai, užmušė jau 25 
žmones. Pereitą mėnesį auto
mobiliai užmušė 79 žmones. 
Tiek daug nelaimių su auto
mobiliais dar nebuvo Chica- 
goje. • i. i

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 12 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Austrijos 100 kronų .............. %c
Belgijos 100 frankų......
Danijos 100 frankų ......

< Finų 100 markių ...... .
Fihncijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų.... ........
Lietuvos 100 auksinų ..
Trenku 100 markių ....

. Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
švedų 100 guldėnų .........
Švėicanj -100 mailkių....
Vokietijos 100 markių .,

IjOiNDONAS, rūgs. 12. — 
Kiek žmęnių žuvo ant vokiečių 
laivo Hammonia, kuris pas
kendo subatoj Ispanijos pakra- I 
ščiuose, veikiausia niekados ne Lietuvos Vyriausybės atsaky- 
bus sužinota, kadangi pasažie- 
rių sąrašas žuvo kartu su lai- Gausybių notas politinių kali- 
vu ir todėl nežinoma kiek tik
rai pasažierių buvo ant laivo.

Iš pradžių buvo manyta, kad 
visi pasažieriai tapo išgelbėti, 
bet dabar apskaitoma, kad žu-' tinių kalinių paleidimo Lietu- 
vusių skaičius siekia iki 150. 
Kapitonas to laivo, kuris išgel
bėjo 385 žmones sako matęs 
apie 80 skęstančių žmonių. 
Gibraltaro žinia sako, kad 
dviem gelbėjimos • valtims 
apvirtus prigėrė 30 moterų ir 
vaikų.

Didžiuma pasažierių 
Ispanijos ir Kubos 
kai.

mas į Anglu ir Prancūzų Vy-

nių paleidimo klausimu.

I paraleles Anglų ir Prancu- 
. zų Vyriausybių notas dėl poli- i . . . ... . . .. » , . .

vos Vyriausybė davė ilgą atsa
kymą rugpjūčio 17 dieną.

Jame nurodyta, kad Lietu
va, kaipo Tautų Sąjungos Na
rys," yra tiesioginiai gavusi 
Tautų Sąjungos Tarybos pa
siūlytą pritaikinti politiniams 
nusikaltėliams gailestingumo

buvo principus ir tuojau per savo 
darbiniu- delegaciją yra suteikusi at-

Priešinasi atskirai 
sutarčiai

sakymą, kad tai gali įvykti, 
kai susidarys atatinkamos ap
linkybės.

Amnestijos teisė priklauso 
Seimui, kuris ne kartą jau yra 
ja pasinaudojęs. Dar prieš 
Prancūzijos ir Anglijos Vyriau 
sybių intervenliją Lietuvos 
Vyriausybe yra: jiateiikusi Sei
man amnestijos sumanymą,

sflrei- -Galima numatyti, ka 
JewcĮl, pa- amnestija galės būti 

ta, kuomet įvyks tam

12. —NEW YORK, rūgs.
Šio distrikto komiteto sekreto
rius Dayid Williams pasiuntė 
telegramą centraliniam 
kiurių prezidentui 
reiškiančią, kad 15,000 strei
kuojančių geležinkeliečių New- gas nusiraįninima 
Yorko distrikto griežtai prieši
nasi darymui sutarčių su ats
kirais geležinkeliais, o no su 
visais geležinkeliais kartu.

Jis taipjau sako, kad už ke
turių savąičit] galima tikėtis 
New Yorke didelės maisto ir 
kuro panikos.

Jūreiviai už streiką .

paskelb- 
reikal i il

teisdami

CHICAGO — Nariai jūreivių 
unijos, dirbantįs ant plaukio
jančių ežerais tavorinių laivų 
sustreikuos u» savaitės laiko. 
Taip paskelbė unijos sekreto-' 
rius Nolan. Tas paskelbimas 
padarytas suskaičius balsus,’ 
kurie parodė, kad didžiuma jū
reivių stovi už streiką. Strei-< 
kas apims tik jūreivius, žval
gus, sargus ir rulininkus, bet 
ne kitus laivų darbininkus.

Jūreiviai dabar dirba 84 vai. 
į savaitę, po 7 dienas. Reika
lauja gi 56 valandų darbo sa
vaitės — po 8 vai. į 7 dienas.

Lietuvos Teismai, I ' 1
nusikaltusius prieš krašto sau
gumą, daro savo sprendimus 
neatsižvelgdami į jų tautyjįę, 
kalbą arba religiją. Savo di
delį libera lingu m ą ir gailestin-- 
gumą Lietuvos teismai yra 
pąrodę Lietuvos piliečių, len
kų karinės organizacijos narių, 
byloje. Šie asmenys, be abejo
jimo buvo turėta galvoj, da
rant intervenciją. Iš tikrųjų, 
nors P. O. W. nariai, pasinau
doję sunkia krašto organizuo- 
tės padėtimi, po išėjimo iš 
Lietuvos vokiečių okupacijos 
kariuomenės ir vaduodamies 
Lenkų Generalio štabo nuro
dymais, buvo sudarę suokalbį 
seiki! ti ir tapo suimti tą pačią 
naktį, kurią buvo nutarta su
kilti, ir jie jau buvo sukilimo 
tikslui pasiekti, sutraukę su- 
sisiękimo priemones tarp Kau
no ir viso krašto, tačiau niekas

Foster išduotas 
Michiganui

CHICAGO. — VVilliam 
Foster vakar policijos 
išduotas Midiigan 
Jis bus išgabentas 
pavietą, kur jis yra 

, mas ]>eržengime anti-sindikali- 
• stinių įstatymų. Kaltiiftma, 
kad jis buk dalyvavęs komu
nistų susirinkime Berrien pa
vieto miškuose, kur juos už
klupo policija ir federaliniai 
agentai.

lapo 
valstijai, 

į Berrien 
kaltina-

3 vaikai užmušti.

MADISONVI|IJLE, Ky., rūgs. 
11. — Trįs vaikai liko užmuš
ti ir 1 žmogus sužeistas eks- 
pliozijoj kasykloj Earlingtone. 
Vaikai nuėjo j kasyklą ir už
sidegė 
gasą.

žiburį, tuo padegdami

. $7.26'
$21.40

$2.19
$7.65

. $4.33

2 vaikai nusinuodijo.
KENOSHA, Wi3., r. 10. —

..... 8c Du Suanak vaikai, Jadviga ir 
Š1V53 Charles mirė nuo užsinuodiji- 
$38^87 lno> 0 trečias atsigavo. Mano- 
$26.55 ma, kad jie užsinuodijo mais-

iš suimtųjų nebuvo nuteistas 
mirtin, ir jų dauguma jau pa
leisti. Kalėjimuose gi yra pa
silikę tik keli maištininkų va
dai.

Lietuvos Vyriausybė. butų 
laiminga, jei galėtų konstatuo
ti, kad Lenkų Vyriausybė pa
našiai elgiasi ne su savo krašto 
piliečiais, kaltinamais krašto 
išdavimo, bet su ne. lenkų tau
tybės gyventojais no teisėtai 
okupuotoje Lietuvos teritorijo
je; kurie, einant teisės dės
niais, neprivalo rodyti Lenkų 
Vyriausybei nei paklusnumo, 
nei ištikimumo. Deja, Lenkų 
Vyriausybė, pasirašiusi Kon
venciją dėl tautinių * mažumų 
teisių saugojimo ir padariusi 
ne kartą Tautų Sąjungai parei
škimus, kad ji prisilaikanti 
tos Konvencijos nustatymų, 
faktinai elgiasi visai priešin
gai.

Lietuvos Vyriausybė laiko 
savo pareiga priminti ne tiktai 
tokius žiaurius faktus, kaip 
Lietuvių kultūrinių ir ekono
minių įstaigų naikinimas Vil
niuje, kaip visų įžymesnių 
Lietuvių ir gudų veikėjų 
mimas ir ištrėmimas iš 
niaus, bet ir naujausius 
kius, kaip žydų žudynės 
niuje ir Rodunėje, kaip 
persekiojimai Vilniaus ir
dino srityse, dėl kurių gudai 
esti privesti sukilti, o paskui 
esti baudžiami su didžiausiu 
žiaurumu, kaip nuolatiniai įsi
veržimai neutralėn zonon ir

suė- 
Vil- 
ivy- 
Vil- 

gudų 
Gar-

kaltų gyventojų ir musų sar
gybų prie demarkacijos linijų.

Akyvaizdoj tokių faktų, Lie
tuvos Vyriausybė pasigailėda
ma pažymi,* kad Lenkų vald
žios ^organų nusistatymas okd- 
puotose srityse nė kiek nėra 
pakitėjęs ir kad pageidauja* 
mas nusiraminimas dar nėra 
įvykęs. (Liet.)

GENEVA, rūgs. 12. — Pa
tirta, kad sekamą savaitę tau
tų sąjungos susirinkimai! at
vyks Anglijos premieras Lloyd 
George ir laikys ten prakalbą. 
Manoma, kad buvęs Francijos 
premieras Viviani atsakys tai 
prakalbai.
t-—!".-TDABAR

Reikalingiausia
Jusą giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo v
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

i
To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
7aip Pataria Lietuvos Bankai

J



Piliava, Kaunas ir Vilnius

duok savo kūdikiui

panarna-

THE BOĮiDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Virimo 
Knyga

Kūdikių 
.Knyga

O nęlaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Jeigu krautuyįlinkas gali jus aprūpinti 
su Borden’s Eagle Pienu — įsitemykit 
keno paveikslą iy neimkit jokio kito.

Musų mokesniai Lietu 
vos Valstybei.

tymas šių pastarųjų tarpe dabar 
ir susilaukė daugiausiai pasi- 
priešinimo.

Bet tie, kurie ligsiol Lietuvai 
dirbo su pasišventimu, lai ir šį 
kartą bus pirmųjų tarpe piliečius 
surašant. Lai savo pavyzdžiu ir 
kitus atšalusiuos paragina atlik
ti savo pilietinę priedermę. 
IX-8-22.

Geru- 
patarnavimo remiasi ant to, kaip 

Panašiai laikrodžiui ar- 
- labjau prižiūrėsi, ge-

The Telephone 
Instrument

Iškirpkit šio paskelbimo kuppną ir pasiuskit jį 
The Borden Company ir gausit visai dykai, ko 
reikalausit ,ar jūsų‘knygelę, ar virėjystės knygelę, 
kur pasakoma kaip pagaminti skanių Valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinkit ko norit, šitas 
vimas yra jums tik paprašius.

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

VOS K.

Telefonas yra labai opus, greit sugendan 
tis, iš dalių sudėtas instrumentas 
mas jo 
yra užlaikomas, 
ba automobiliui 
resnes pasekmes turėsi.

Tarp “out-of-order” pranešimų, kuriuos 
kompanija aplaiko, daugelis nuotikių yra 
iš vartotojų neatsargumo. Telefonas ga'li 
nupulti nuo deskos, arba, stalelio, nusimu
ša kalbamasai ragelis, arba gali atitrukti 
aparatas. Gali būt vielos susisukę, kas 
reiškia “garsią” liniją. Drėgnas skudu
ras užmestas ant vielos, arba drėgnumo 
gauna iš lauko per atvirą langą, ga'li būt 
taip vadinama “short Circuit” prįežasčia ir 
kenkimą patarnavimui.

Atsargus prižiūrėjimas vengs tų dalykų. 
Prižiurėdapias telefono įrengimą, apsau
goji savo patarnavimą.

<qkio nesmagumo, 

plaukimo. Kuomet 
Įuębec, keliauninkai 

tiesiai prie lai- 
NEI PAVŽLUOSIT, — NEI

į>44,tielcti 
dar k ai-kurių patarimų pasų iš- 
siėmimo reikalu.

1) Visi norintieji būti Lietu
vos piliečiais, turi visųpirma ap- 
sipažinti su Lietuvos Pilietybės 
Įstatymu, kursai netrukus bus 
iškabintas viešose vietose lietu
vių kolonijose . Be to lai kiek
vienas nueina Paskolos Stotį ir 
gauna paso aplikaciją ir registrą 
cijos korčiukes, kurias su atyda 
lai pei’skaito. Perskaitęs žinos, 
ko iš jo yra reikalaujama.

2) Paskolos Stočių vedėjai iy 
kitos ingaliotos įstaigos, gavę iš 
Atstovybės visos reikalingos me
džiagos, lai gerai apsipažįsta su 
visų prisiųstų raštų turiniu, kad 
galėtų teikti kiekvienam reikalin
gų patarimų ir kad nereikėtų tais 
pačiais klausimais daryti pa
klausimų Atstovybėje.

3) Kaip seniau, taip ir dabar, 
aplikacijas dėl paso išpildant 
reikalinga turėti 2 fotografijas 
nustatyto didžio (3x3).

4) Pirmas Amerikos popieras 
išsiėmę dar nesiskaito Amerikos 
piliečiais, ir dėlto jie gali užsi
rašyti Liėtuvos piliečiais ir išsi
imti Lietuvos pasą.

5) Viso surašymo ir pąsų iš-' 
davimo centras yra ne New Yor- 
ke, bet Washingtone . Taigi vi
sais panašiais reikalais ir rei
kia kreiptis j Lietuvos Atstovy
bę, 1925 “F” Street, N. W., 
VVashington, D. C.)k

Lietuvos Informacijų Biuras.
S. IX-8-22.

Del jo augštos rųšies ir todėl kad gaminamas iš 
rįebaus karvės pięno ir malto cukraus, yra tiesiog 
ekonomiška vartoti Eagle Pieųą visai šeimynai ir 
virtuvėje kur tik reikia paprasto pieno ir cukraus. 
Pabandyk jį su kava ar koko, ir visiems kepimo 
ar virimą tikslams. Vartojant jį nereikia pirkti 
cukraus.

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideji ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe Nevy 
York o ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnr s informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal- 
yos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ii 
tuoįaus pranyks
RufHes nuolatos jr po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai j labaratoriją,

F. AD.« RICHTER & CO.
104-1M So. 4th St., 

Brooklyn, N. Y.

išnaujo $10.00. Tam pasui ga
lima gauti pratęsimų tečiau,taip, 
kad visas paso laikas butų neil- 
sresuis kaip 2 metų. rJ?aigd į me- 
tus išeina pp $5.00. Taip-pat ir 
Lietuvos paso atnaujinimas Lie
tuvos piliečiams čia nustatytas 
po $5.00 į metus.

Mažne visi Amerikos lietuviai 
be nuoskaudos sau gali tą mo
kesnį užsimokėti. TeČiau jeigu 
pasitaij^ntų taip suvargę lietu
viai, kad jokiu budu to nustatyto 
mokesnio neįstengtų, tiems įsta
tymas teikia palengvinimų. Už
sienio pasams duoti taisyklių 
§II-as (Vyriausybės žinios, š. m. 
rugp. 5 d. Nr. 99) skelbia šit ką.

“Nuo mokesnio už užsienio pa
sus, leidimus ar vizas gali būti 
atleisti arba gauti dokumentus 
sumažintu mokesniu belaisviai ir 
neturtėliai ir išsiunčiami iš Lie
tuvos svetmšaliai, kiekvienam 
atskiru atsitikimu Vidaus Reika
lų Ministerio ar Lietuvos Atsto
vo užseinyje nužurėjimu”.

Tat Lietuvos valdžia čia nela- 
biau apsunkina savo išeivius, 
kaip, sakysime Amerikos Vald
žia, Bet atsiminkime ,kad musų 
našta yra daug lengvesnė, jiegu 
Lietuvos lietuvių. Be paprastų 
mokesnių nuo turto, tenai pilie
čiai dar turi mokėti sunkias rek
vizicijas kariuomenei išlaikyti. 
Kai kurie prisimena savo aukas 
Lietuvos valstybei, pirktus bo
nus ir tt. Tai buvo gražu ir 
brangu. Tai dalinai sukurė Lie
tuvos valstybę. Bet juk tikrieji 
valstybės kūrėjai šiandien po že-

Pr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Kiekviena Motina Nori Turėti 
Kūdikį Stiprą ir Vikrų 

' ■ j
Jei negali žindyti savo kūdikio, nedaryk bandymų su visokiais valgiais, pradėk gerai — 
Suok jam tą maistą, kuris išaiigino daugiau stiprių ir vikrių vyrų bei moterų ,negu visi 
kiti dirbtiniai: maistai sykiu sudėti,

me guli; nuskynė juos priešiniu- nebuvo galima. Pilietybės įsta-\ 
ko kulka, ar kardas nuvarė į 
kapos

---------------------Kuponas r*--------
Pažymėki! katrą knygelę norit

Instrukcijos
Penėjimo

Vardas .....

Ar galime mes lyginti 
savo aukas su jų aukomis?

Daugelis iš tų, kurie aukpjo, 
bonus pirko, norėtų pykti dabar, 
kam Lietuvos valdžia iš jų da
bar dar mokesnių reikalauja; 
ypač kodėl reikalaują lygiai iš’ 
tų, kurie aukojo ir bonus pirko, 
kaip ir iš tų, kurie nei kiek Lie
tuvos nerėmė.

Bonai neša nuošimčius, nepra
puls ir suma. Tad jų auka skai
tyti negalima. Jeigu tikrąsias 
aukas čia imtume skaityti ir jas 
atskaitinėti nuo mokesnių už 
pasus, tuomet jos nustotų būti 
aukomis, o virstų paprastu mo
kesniu Lietuvos valstybei.

Lietuvos vaikų pasišventimas 
savo tėvynei nebuvo ir nebus vi
sų lygus 
rijotų pasišventėlių, buvo duosi
mu aukotojų, o buvo irivisai tin
gių ir atšalusių, kurių geruoju 
prisiprašyti prie Lietuvos darbo

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southainptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpulio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
_ Be sugavimo ar Jcokio nesmagumo,

t ii/ \ Keleiviai gaji apleisti Chicago tik dviems
A Į . dienoms pirm laivo JT

/// \ laivas išplaukia iŠ (_
j\ pribūva išplaukimo ry

vo šono
• VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 

m I VA sos keliauninkai turi Ipvas uždarytuose 
R/Į| Į kambariuose po 2, 4 ir| 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
vakorčių agento arba prie ,

R. S. EJworthy, G. A.,
10 N. Dęarborn St.. Chicago, III.

įį^AOpR^

Paskelbus Lietuvos Pilietybės 
įstatymą, paaiškėjus reikalui 
užsirašyti ir išsiimti pasus, kai- 
kurie lietuviai ėmė raukyties, 
kam, girdi, Lietuvos valdžia už
dėjusi mokesnius savo išei
viams. Vieni priešingi apskritai 
kokiam nors mokesniui už pa
sus, kiti pyksta, kad mokesnis 
esąs nustatytas per didelis. (Pa
są išsiimant $10.00; gi paskui 
atnaujinant kasmet po $5.00).

“Vyriausybės žiniose” yra 
paskelbtas “Užsienio pasams 
duoti taisyklės”, kur nurodama, 
kijo vadavosi Lietuvos Vyriau
sybė, nustatydama už pasus mo
kesnius. Pastaba prie §10 tų 
taisyklių šiaip skamba: “Atsto
vybės ir Konsulatai užsienyje už 
išduodamus užsienio pasus ima 
tokį pat mokesnį kaip ir vietos 
vyriausybė iš savo piliečių už už
sienio pasus”.

Taigi matome, kąd įstatymo 
pamatan padėta labai sveika tai
syklė . Amerikos piliečiams pa
sas išsiimti atsieina $10.00. Pa
sibaigus pirmam pasui, galima 
išsiimti naują pasą, užsimokant' CONDENSED M LLR,

Tą maistą, kuris budavojįą štįprias.;kojas ir svei- 
kus -kimus, įraudonina veidus Jr Sužiebia akis. Gy
dytojai jį remia ir sako duoti, dėl jo augštos rų
šies ir išnašaus sudėjimo. Lėngvaį prirengiamas 
—supilk tik atatinkamą kiekį Eagle Pieno į vi- 
iįntą vandenį, pamaišyk, ir jau gali penčtj.
Jei tavo vaikas naktį verkia—-Jei pervuojasi ir 
pyksta — jei jis neauga, tai dažniausia kaltė ta
me, kad maistas neųžtęktipas arba netinkąs. Mo
tinos pamato, kad su Eagle Pienu išauga norma- 
liški sveiki kūdikiai'. Jis buvo nuolatinis kūdikių 
maistas per 65 metus. Jis yra grynas pienas ir 
grynas cukrus — gamtos maistą kuomet motinos 
pieno nėra.

Sei Rugsėjis 13 d., 1922

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miestu ofisai 

127 N. X>e,rl?orn St., Kuom 1111-1, 

Tel. Central 4411. Vai. nuo » 6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Habted St. 
Valandos; nuo 6 iki 8 v. v. kiekvl* 
nąTvakąrą, išskyrus utarninką ir 
ketvergį. Nerišliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

f" 11 ■ 1 ....... i .........  >
JOHN KUCHINSKAS i

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. i

Tfelephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

. 7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas vIsuom 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

» —* -............. .. , , , „
—*---..... i rus*

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmjestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

/r- --- --------------- u-jss--.
V. w. RUTKAUSKAS 1 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 53f 

Tel.: Central 6390
V«k 812 W. 33 St. Chicafo.

Tel. Yardg 4681
V-. .—r . ■

- L------- !---- _J.„!------ < , !."Sl 

Tel. Haymarkęt 3669 
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kam p. Milwaukce ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki;

9 vakare.
... ............ ■■ ,4 j

S. W. BANES ' 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

' Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 10X6. Vai.: 6 iki 9 vai.

Z jos. C; Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS —

309 So. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

/*»>*-**■ ... ............................ ..
Te|. Lafayette 4223

Plumbįng, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St; Chicago. III. I

Phone Monroe 4680
North American

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng
viausių armo
nikų, pianų ir 

instrumen- 
armo- 
gva-

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

• 1

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, Ž055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers- 

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Ęendoraitis 
520 AVilson St., 

WATERBURY, CONN.
■ ■■ .... ■, . „L. ■ —► » t’'",'' ’■ ' f

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Steint kvfrį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių pgrinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
staijų, patrinų Ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: r ir 2 kelinių siutai p<? 
$T3.50 ir aukščiau. Vyrams ii: vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 
miš iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted. St. ir 

739 W. 14th St.
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Lai Dede Šamas atgabena 
jūsų mylimus j Ameriką

T EI jūsų mylimi arba draugai nori atva- 
J žiuot į šią šalį, pasiųsk jiems laivakortę 
ant Suv. Valstijų valdžios laivo, per United 
States Lines. Užtikrinsi jiems smagumą, svei
ką kambarį, gerą maistą ir Suv. Valst. vald- ( 
žios priežiūrą per jūres kelionėje..

Amerikoniški laivai plaukioja į ir iš seno 
krašto. Jų trečia klesa aprūpinta privatiškais 
kambariais kiekvien šeimyna, po 2, 4 arba 6 
lovas. Dideli rūkymui kambariai, skaitymui ir 
kiti susiėjimams parankumai, kas nėra piges
niuose laivuoe. '

Todėl, je'i tamstos mylimi nori važiuot į šią 
šalį, arba gal pats manai važiuot, tad atdarą 
tamstai proga. Tik prisiųsk informacijų, blan
ką, kuri žemiau telpa, o aplaikysi savo kalboj 
knygelę, kurioje talpinasi labai svarbus fak
tai lytinti pašportus, kainas etc. Šios infor
macijos nieko nekainuos, bet bus lengva su
prasti. Užsisakyk šiandieną.

Reikalauk knygelės
Reikalaukit informacijų 
blankos dabar. Aplaikysi 
be jokių lėšų laivų apra
šymus ir veltui kelionės 
faktus, 
nei po

INFORMACIJŲ SLANKA 
To U. S. Shipdinr Board. 
Informacijų Sekcija 638 J N, 

Washin<ton, D. C.

Nebusi padėtas 
jokia atsakomybe.

Malonėkite prisiųsti nepadedami 
mane nei po Jokia ątaakomybe Suv 
Valst. valdžios knygelę, kurioje yra 
kelionės faktai, taipgi informacijos 
reikale Suv. Valst. vaidilos laivai Į 
Europą.
Vardas .............................................. '•......
Gatvė, No., arba R. F. D...................
Miestas ...................... Valai. ...........

United
McCormack, 

Broadvray,
S. Dearborn St.,

Manaffing Operatore

U. S. SHIPPING BOARD

Moore and 
45 
110 
92 SUte St..

States Lines
Ine. Rooaevelt Steamship Co., Ine. 

New York.
Chicago. III.

Boston, Mass.
for
Informacijų sekcija 638 JN.

VVashington, D. C.

Telefonas 5975 Greenpoint
• t . \ ’ ■

Ambraziejaus ir Danieliaus
INSTAIGA

168 Grand Street, Brooklyn, New York.

♦ • < z •

Atliekame sekančius ir kiekvienam reikalingus rei
kalus: • -
Siunšiame PINIGUS į LIETUVĄ ir VISAS DALIS 
SVIETO saugiai, greitai ir žemiausiu dienos kursu.
PARDUODAME LAIVAKORTES keliaujantiems. į 
Lietuvą, padarome PAŠPORTUS ir išreikalaujame 
reikalingas VIZAS. *
ATITRAUKIAME ŠEIMYNAS ir PAVIENIUS iš 
LIETUVOS, sudarome visus reikalingus doku
mentus.
PARDUODAME NAMUS IR UKES (šiame skyriu
je yra vedėjų gabus, energingas ir specialistas Real 
Estate p. Juozas Gegužinskas, kuris baigė Architek
to mokslą).
Virš paminėtuose reikaluose visi musų prieteliai 
gauna gerą ir teisingą patarnavimą. Visuose reika
luose kreipkitės pas:

Ambraziejus ir Danielius
Agentūra

168 Grand St., Brooklyn, N.Y.

1 Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus. >

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

| Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Detroito žinios
Nepataikė.

Kada advokatai prakaitupda- 
mi įrodinėjo teisėjui Goff kam 
priklauso dviejų metų mergai
tė Phyllis, tai daktaras ir p-ni 
Callaban išėjo iš.teisėjo priva
tinio kambario, pasiėmė mer
gaitę i n pareiškus: “Mudviejų 
mergaitė, mudviem ir priklau
so” — apleido teismo rumus. 
Areštavo už tuščias bonkas.

E. Baker, 2-1 metų, ir E. 
Welsh, 34 metų, tapo suimti 
Statler botelyj ibepristatant 
svečiams “kanadską“. Prie
žastim jų suėmiipo — perdaug 
tuščių bonkų butu viešbutyje. 
Tad pasirodė esą reikalas sau
goti, iš kur tie tušti buteliai 
atsiranda ir rendos nemokė
dami gyvena hotelyj.

Tai bent gudrus.

su-
salos

Detektyvų inspektorius 
stabdė automobilistą ant 
Bells Isle ir norėjo areštuoti, 
bet važiuojantiems paklausus, 
kas jis per ponas, — inspekto
rius. J. A. Reid, griebėsi paro
dyt savo autoriteto žvaigždę 
ir... graibėsi šen ir ten, o pa
auksuotos žvaigždės nėra.

Keliauninkai pradėjo juok
tis, o ponas užveizda labai susi 
gėdino.

Dabar J A. Reid j ieško 
gudruolio sakydamas: Jei esi 
toks gudrus vagišius, atnešk 
mano žvaigždę, o aš tave pa- 
girsiiu, o jeigu juokdariai atli
ko tai, atiduokit kaipo autori
tetą.

Gal atgaus pinigus.

“Lažybos suardė musų 
mus”, — pasakė .p-ni 
teisėjui Rickter. — “Aš sunr 
kiai dirbau per 4 metus ir ati
daviau Čaliui pinigus, o jis 
juos praleisdavo lažybose“ —- 
tęsė p-ni Eller. Well. “Mes pa-, 
žiūrėsime, kad atgautum savo 
pinigus” — pasakė teisėjas ir 

penkis 
buvu-

paliepė Čaliui mokėti 
dolerius į savaitę savo 
šiai mieliausiai.

Nedasilytėk.

Garnys

Rugpjūčio 31 d. pp. Kamins
kai, 4766 Russelll St., vakare 
eidami gulti neuždarė lango, 
šelmis garnys lėkdamas pro 
šalį, paliko jiems dukterį, kaip 
radastą.

P. p. Macijauskam, 11710 
Cardoni avė., kiek vėliaus tas 
pats garnys atnešė gražų sū
nelį, linksmą ir baltą kaip do
bilėlį.

P. p. Jucevičiam, 4209 Du- 
bois, “O tas šelmis garnys“ 
paliko linksimą ir gražų sūne
lį, kaip bijūnėlį.

Detroitietės, visos susitaru
sios padavė prašymą tam šel
miui garniui, kad jis mainytų 
savo naktinį “šiftą” ant dieni
nio ir ne baugintų miegančių

MRS. A. MICHNIEVICZ ■ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu 
silvanijos 
hospitalB 

ie. Pase*- 
ningai pa 
tarnauja 

iri e gina 
lymo. Du« 
la rodą 
mokiose 
rose ir 
okiuose

vi
Il

ki- 
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mo

PRANEŠIMAS. Tamsta -

na-
Eller

P. Dixon pačiutė, 644 
colm gatvės, pavaišino 
prisiegą negražiu žodžiu, 
užtat atmokėjo dasilytėdamas 
savo pači ulės veidą.

Teisme už visa tai prisiėjo 
jam užmokėti vieną dolerį pa
baudos ir 65 centus teismo lė
šų, ar eiti šaltojon ant 10 die
nų.

Jis užmokėjo.

Mont- 
savo 

šis

“Padaryk tai, teisėjau!”

Mrs ’F. Hamilton nuėjo pas 
teisėją T. J. Rickter atsiimti 
“divorso“. Teisėjui užklausus, 
kur tavo vyras, — ji atsakė — 
“ant šio namo laiptų.” Teisė
jas liepė pavadinti į vidų, ir jis 
įsdinko povaliai. Teisėjas; no
rėdamas nugąsdint tą “bad 
man“, pareiškė: “Jeigu aš tam 
štai suteiksiu “divorsą,” tai 
kartu uždrausiu tamstai ir ap
sivesti per du metu.”

“Noriu, kad jus tai padary- 
tute. — tarė Mr. Hamilton.

Netyčioms.

P. J. Kubilius atsilankė į 
Con n tęs trobesį ir kalbėjosi 
su ten esančiu klerku. Išeida
mas išsinešė, kišenėje popierą 
su užrašu “Marriage Licence”. 
O Stellą Pečiuliute nešioja žie
dą ant kairės rankos pirštuko.

Turbūt jiedu mano ką nors 
nepaprasto. — Laimingos klo
ties.

Dr. A. J. TananeviČius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 8213 
Vai. 8:80 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

iLISS. 11 kuopos nuolatiniai 
susirinkimai atsibus kiekvieną 
mėnesio 3-čią nedėldienį, Lie
tuvių svetainės name, ant 3-ių 
lubų. Visuomet susirinkimai 
prasidės 1-mą valandą po piet 
ir trauksis iki 5-tai vai. vakaro.

Malonėkite visi draugai įsi
domėti tai ir kuoskaitlingiau- 
siai susirinkimus lankyti.

—LSS. kp. Valdyba.

OETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardopi 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 6284, Markei 4526

Anthony Nelson
Advokatas ir - Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., pagedė
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tol. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROITU MICH.

Tai yra daugiau nei maudynė. Jis 
atgaivina.

Tamsta jausi Lifebuoy sveikatos principą, 
išvalo odos skylutes — paakstina celes — 
pradeda sveiką cirkuliaciją.

Tamsta jausi Lifebuoy tyrą paimu ir coco- 
anutų aliejus sušvelninimą ir atnaujinimą.

Tamsta jausi priimnumą ir smagumą visa
me kūne. „

Pirmą kartą, gal į mėnesius, — gal į me
tus — oda tikri
jausmas ant žem^s.

Ar persistatai, kad Lifebuoy 
kiaušis pasauly muilas?

Pabudink savo odą!

e stovyje. Smagiausis

populiariš-

riEBZMAN ii
18 RUSIJOS i

Gerai lietuviams žinomas per 15 į 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikas ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

/ Dienomis; Cana' 
J *<110 arba 857 
j N akt. Drexel 951 
’ Boulevard 4186
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefoną)

3313
Vai.. 9—10

LIFEBUOY
SVEIKATOS MUILAS

r

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T.L Kedale MU3

£MWASO, DLL.

Neapkainuojami
J . ' \ • ■*' ir-.' ' ’ , • • • . . ‘

Turtai
Art Institute
Įžymus Chicagos Art Institutas yra tikru dailės turto — 
namu. Žmonės iš visų pasaulio kampų yra aplankę ir 
stebėjosi brangumo turto, kuris yra išstatytas- Tai yra 
viena iš stebėtiniausių tos rūšies institucijų pasaulyj — 
jos parinkimas kitus pralenkia vertėje ir interesuoja 
tuos, kurie yra matę didžiausias Europos galerijos.

Lankykitės tankiai Art Institute. Naudokitės proga, 
pasiimdami Elevaterj kuriuomi lengvai galima pasiekti.

V AR TOKIT
ELEVA TORĮ
Elevatorių kelias suteiks greitų ir smagų patarnavimų 
iki Art Instituto iš visų miesto dalių.
Imkit elevatoriaus traukinį iki Adams ir Wabash 
(Loop) — vidurmiestyj ir paeikit vienų blokų į rytus.

Art Institutas atdaras ir veltui Seredomis, Subatomis ir 
Nedėliomis. ''

Chicago Elevated Railroads

Ofisas Dr. G. M. Glaner pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistaa ■

■
i712 South Ashland Ava., ■

arti 47-tos gaivia

Tel. Pullman 5432

A,SHUSHO 
AKUŠERIUI

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienž)

Akuierka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienanre at
itikime 
patinka 

■•ėjimą, 
patarimu*

teikiu 
rižlu 

. «odv 
mo- 

j ir mergi 
veltui.

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

Optometrtot 
Tel. BOU levard 6487 
4445 S. Ashland Are. 
Kampu 47-toa gat 

g-roa luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 8114 W 42»d Si

Tel. Lafayette



NAUJIENOS, Chicago. W- Sereda, Rugsėjis 13 d., 1922

NAUJIENOS
f be Lithuaniau Daily Nuo

Publishud Daily «xoept Sunday by 
The Lithuanian Nuws Pub. Co.( Ine*

Editor P. Grigaiti*.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8501

Subacription Rate*: 
8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicagoa 

3c. per copy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
(ledėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Salsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ----------------■—----------- $8.00
Pusei metų ...... 4.50
Trims mėnesiams ............  2.25
Dviem mėnesiam — 1.75
Vienam mėnesiui — 1.0*

Chicagoje per n alioto  jusi
Viena kopija ..............- ■ 8c.
Savaitei ......................  — 18c.
Mėnesiui________ ,-----------------  75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
pastų:

Metams .... ............... — $7.00
Pusei metų  4.00
Trjms mėnesiams _-------- 2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams............... .........,.................. $8.00
Pusei metų ........... «.«-------4.50
Trims mėnesiams______ū—— 2.25

kai turėtų žiūrėt, kad provo
katoriai, įlindę į jų tarpą, 
nepadarytų kokių nors špo
sų. .. V.

Bet tas teisėjo nuospren
dis visgi reiškia moralį smū
gį ir jam pačiam ir valdžiai. 
Ponas Daugherty gyrėsi su
rinkęs keletą vežimų “doku
mentų”, įrodančių “indžonk- 
šeno” reikalingumą, bet tei
sėjas, kuris eina su juo ran
ka už rankos, nedrįso nė žiū
rėt į tuos “dokumentus”!

Į Apžvalga \
KERŠTAS SOCIALISTŲ 

ADVOKATAMS.

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Mėgina išsisukt 
nuo atsakomybės.

Federalis teisėjas James 
H. Wilkerson užvakar nuta
rė prailginti dešimčiai dienų 
“indžonkšeną”, kurį jisai de
šimts dienų prieš tai buvo 
išleidęs prieš geležinkelių 
darbininkus. Tai yra visai 
ne toks nuosprendis, kokio 
buvo laukiama.

Teisėjau Wilkerson davė 
laikinų “indžonkšeną”, ku
ris turėjo pasibaigti rugsėjo 
11 d., nuspręsdamas kartu, 
kad tą dieną turės ateiti į 
teismą valdžios atstovai 
ir streikininkų < atsto
vai ir įrodyti jam, 
kad “indžonkšenas” turi būt 
padarytas nuolatiniu arba 
panaikintas. Taigi buvo ga
lima laukti, kad teisėjas toje 
prasmėje ir padarys vienokį 
arba kitokį nuosprendį.

Bet jisai pasielgė kitaip. 
Ažuot pripažinti, kad “ind
žonkšenas” yra neteisingas 
ir panaikinti jį, arba pripa
žinti, kad jisai yra teisingas 
ir padaryti jį nuolatiniu, fe
deralis teisėjas nusprendė 
pratęsti laikinojo “indžonk- 
seno” veikmę dar dešimčiai 
dienų. “Indžonkšeno” tei
singumo arba neteisingumo 
klausimą jisai visai nesvars
tė.

Kodėl? Todėl, kad jisai 
nenorėjo pastatyti į keblią 
padėtį valdžią, atmesdamas 
“indžonkšeną”, ir bijojo dar 
labiau suerzinti visuomenę* 
padarydamas “indžonkše- 
ną” nuolatiniu. Jau ir laiki
nasis “indžonkšenas” sukėlė 
tokią audrą visoje Ameriko
je, kad net kongresmanai 
ėmė reikalauti generalio 
prokuroro ir teisėjo Wilker- 
sono prašalinimo.

Teisėjas tur-but.tikisi, kad 
per ateinančias 10 dienų 
streikas pasibaigs ir *‘ind- 
žonkšeno” klausimas išnyks 
pats savaime; arba gal-but 
jisai mano, kad, streikui il- 
giau’s besitęsiant, darbinin
kai padalys kokių nors nele
galių žingsnių ir tuomet bus 
galima sukelti prieš juos vi- 
uomenės opiniją. Streikinin

Rusų laikraštis “Rul”, kuris 
eina Berline, praneša:

“Kaltinamųjų gynėjai so- 
cialrevoliucionierių byloje, 
Tager ir Muravjov, tapo iš
tremti į Archangelsku, kas 
prie dabartinių ^sąlygą yra 
lygu mirties bausmei.” 
Archangelsko srityje, kur 

bolševikų valdžia ištremia sa
vo politinius priešus, siaučia 
badas ir ligų epidemija.

Niekur civilizuotam pasau
lyje nėra tokios kerštingos val
džios, kuri persekiotų advoka
tus, ginančius politinius prasi
kaltėlius. Net caro valdžia to 
nedarydavo.

Kažin kų musų “komunistai” 
pasakytų, jeigu Amerikos val
džia i nitų ir sukištų į kalėji
mų tuos advokatus, kurie ap
siima ginti juos teismuose! 
Kada bolševikų valdžia taip da
ro, tai jie giria ją.

BARBARIZMO GARBINTOJAS.

Žigas Angarietis, kurį kitą
syk caro valdžia pasmerkė ka
torgom “Laisvėje” mėgina ap
ginti bolševikų tribunolo mir
ties nuosprendžius socialis
tams revoliucionieriams. Tarp 
kitko jisai rašo:

“Archyvas, kurį užgrobė 
Sovietų valdžia pas socialis- 
tą-revoliucionicrių Kerenskį, 
patvirtino, kad ši partija ne 
tik 1818 m., aštraus piliečių 
karo gadynėj, kovojo už tal- 

• kininkų (Antantės) pinigus 
prieš Sovietų valdžią. Dar 

1921 m. ji už franouzų ir če- 
cro-slovakų valdžių pinigus, 
suj pagelba Pabalįijos vals
tybių ir Lenkijos, vedė Ru
sijoj karinį šnipinėjimų ir 
ruošė sukilimų, kvietė gink
luotų talkininkų pagelba.”
Šita begėdiška Angariečio 

pasaka prieštarauja faktams, 
kuriuos žino visas pasaulis. .

Viena, kaip sovietų valdžia 
galėjo ‘užgrobti’ Kerenskio ar
chyvus, aprašančius, kas dėjo
si 1921 m., kad Kerenskis jau 
galo 1917 m. prasišalino į už
sienius ir tenai nuolatos gyve- 
1A? Tie neva “Kerenskio ar
chyvai”, apie kuriuos kalba lie
tuviškų bolševikų vadas, yra 
sovietinių žvalgybininkų falsi- 
fiklcija.

.Amt ra, yra gerai žinoma, kad 
socLl-revoliuciOnierių partijos 
centras jau apie dveji metai 
laiko algai nutarė sustabdyt 
ginkluotų kova prieš bolševi
kų valdžių ir priešintis sveti
mų valstybių intervencijai Ru
sijoje. Jeigu kaikuric es-erai 
po to dar elgėsi priešingai, tai 
partija už tai neatsako. Ma
žiausia gi už tai galima kaltin
ti tuos es-erų partijos žmo
nos kuriuos pasmerkė bolševi
kiškas tribunolas, nes jie tuo 
laiku jau senai sėdėjo kalėji
me.

Trečia, bolševikų valdžia jau 
1919 m. paskelbė amnestijų 
tiems žmonėms, kurie iki to 
laiko vedė prieš juos ginkluo
tų kova. Vėliaus ji davė am
nestijų net Denikino ir'Vran- 
gelio oficieriams; šita amnes
tija pasiremiant sugrįžo sovie
tų Rusijon kone visas gen.

Vrangelio stebis, tarp kitų ir 
gen. Slaščov, kuris Kryme 

| skerdė darbininkus.
Dovanoti bausmę kontr-re- 

voliuciniems generolams, kurie 
tikrai naudojosi Antantės val
džių pinigais ir vedė karų prieš 
sovietų valdžių, ir kartu smerk
ti mirčiai social-revoliucionie- 
rius, kurie jau nuo 1920 arba 
net nuo 1919 m. buvo sovietų 
valdžios kaliniai, tai yra tau
riausias pasityčiojimas iš tei
singumo.

Pats Angarietis tečiaus nu
mano, kad tie kaltinimai, ku
riuos jie meta ant es-erų gal? 
vos, neduoda pamato Maskvos 
tribunolo nuosprendžiu, nes 
jeigu jie ir butų teisingi,' tai 
už juos asmeniškai neatsako 
tie, kurie buvo teisiami. Ir ji
sai todėl paduoda naujų bol
ševikiškos žvalgybos argumen
tų tribunolo pateisinimui. Sa
ko:

“Bet kodėl Vyriausias 
Trbunolas visgi (t. y. netu
rėdamas juridini© pamato-! 
“N.” Red.) nuteisė eserų va
dus miriop, o Cikas patvir
tino tų nuteisimų? Rusijoj 
paskutiniu metu susirėmė 
dvi jiegos, dvi galybės. Vie
noj pusėj, kaip sako Ciko 
nutarimas, buvo kapitalas, 
privilegijos, ,carų vainikai, 
bažnyčios, visos formos ir* 
budai turčių prievartos aut 
beturčių, o kitoj pusėj suki
lusių darbininkų masės, ku
rioms užjaučia viso pasaulio 
darbo žmonės. Šioj kovoj so- 
c ialist ų^-revol i u|cio n ieri ų pa r- 
tija atsistojo kapitalo, pa
jungimo, reakcijos pusėj... 
štai kodėl Vyr. Tribunalas 
negalėjo išnešti kito nuo
sprendžio, kaip tik mirties.”
Pirmiausia reika pastebėti, 

kad šita pasaka apie “dviejų 
galybių” kovų neatatinka tik
renybei.

Yra netiesa, kad toj kovoj 
stovėjo iš vienos pusės kapi
talas, carizmas ir bažnyčios, o 
iš antros pusės — sukilusių 
darbininkų masės. Kur gi 
dingo ūkininkai, kurie sudaro 
Rusijoje apie 90% gyventojų. 
Ūkininkai nėra proletariatas, 
nes jie valdo žemę; ir jie nėra 
kapitalistai.

Toliaus, yra grynas melas, 
kad socialistai revoliucionieriai 
stovėjo kartu su kapitalu, su 
carzimu ir bažnyčiomis. Yra 
faktas, kad es-erų partija vi
suomet kovojo ir šiandie te
bekovoja už respubliką ir nie
kuomet nepritarė carizmui. Yra 
taip pat faktas, kad ep-erai 
savo programe reikalavo že
mės socializacijos; tų progra
mų jie pravedė ir Rusijos Stei
giamam Susirinkime, pirma 
negu ji suspėjo išvaikyti bol
ševikai. Tų programų, kaip 
viešai prisipažino pats Leninas, 
priėmė nuo A ligi Z sovietų 
valdžia (nors ji nesugebėjo jį 
įvykinti).

Bet, jeigu ir butų tiesa tas, 
ką pasakoja Angarietis apie 
pasidalinimą visos Rusijos 
žmonių į “dvi galybes”: kapi
talą,/carizmą ir bažnyčias vie
noje pusėje, ir sukilusias dar
bininkų mases antroje pusėje; 
jeigu ir butų -tiesa, kad socia
listai revoliucionieriai stovėjo 
kartu su kapitalu, carizmu ir 
bažnyčioms — prieš darbinin
kų mases, tai visgi tik bolše
vikiško čekisto smegens galė
tų iš to išvesti, jogei Gocas, 
Timofejevas ir kiti es-erų va
dai turį būt pasmerkti mirčiai.

Teismas, pirma negu smerk
ti kaltinamuosius, turi įsiti
kint, kad jie yra asmeniškai at
likę tuos nusidėjimus, kurie 
užsitarnauja mirties bausmės. 
Angarietis gi kartu su bolševi
kų centro komitetu (Ciku) 
mano, kad asmeniško kaltės į- 
rodymo nereikia, o pakanka 
tiktai to, kad kaltinamasis pri
klauso tam tikrai “pusei”. Vie
loje asmeniškos atsakomybės 
jisai stato kolektyvę (bendrų) 
atsakomybę, ir jam rodosi, kad 
tai esąs baisiai revoliucingas 
dalykas. Tikrenybėje gi tai

'' I 1 • • 'yra laukinią žmąijią ir barba- nes. kurie huv<i bolševikų gar- Įprikščionišką kankinių aske
tų teorija." , binami, kaipo jųjų šhlininkai tizmą?

Tose gadynėse, kada dar ne- ir užtarėjai. Kada pasirodė tų 
buvo tam itikrų įstaigų, kurios žmonių protestai, kuriuos bol- asketizmu, tai jau patys ko-

Jeigu žaidžia kas kokiu nors

baudžia piktadarius, žmonės 
gyveno susimetę į grupes, ku
rias jungė į daiktų giminystės 
ryšiai; ir visa giminių grupė 
(šeima arba keleto šeimų su
sivienijimas- -padermė) gynė 
kiekvienų savo narį nuo skriau
dos. Jeigu svetimos 
narys užmušei ži^iogų, 
muštojo giminės keršijo visai 
užmušėjo grupei. Keršintojai 
nepaisė, ar jie , užmuš ta asme
nį, kuris atliko piktadarybę, ar 
kitą kurį piktadario grupes na
rį, nes jie skaitė atsakomingu 
už padarytųjų skriaudų ne at
skirų asmenį, bet visą šeimy
nų arba visų padermę.

Ir tų barbarizmo 
pažvalgą šiandie 
bolševikai!

Kodėl jie 
protavimų ? 
sikrėtė tuja 
kurių pagimdė karas.

Karas yra atkritimas į 
barizmą, ir tai ne vien. 
kad jisai naikina žmonių 
vastis, bet ir tuo, kad jisai at
meta civilizuotojo žmonių gy
venimo principus. Apgavimas, 
klasta skaitosi pas civilizuotus 
žmones nedoru daiktu, bet kla
sta, vartojamoji kaipo karo 
priemonė, yra giriama; civili
zuoti žmonės smerkia tokį 
principų, kad tiesa to, kuris yra 
galingesnis; bet karas, kaip tik 
ir yra tuo principu paremtas. 
Karo metu taip pat ir suprati
mas apie santykį tarp asmens 
ir visuomenės yra kitoks, ne
gu normali© civilizuotų žmo
nių gyveninio metu.

Jeigu paprastu laiku 
kas nors žudyti nieku nekaltus 
žmones, tai kiekvienas tuo bai
siai pasipiktintų; bet kada ėjo 
didysis karas, tai anglai blo
kavo Vokietijos krantus, ne
duodami gabenti į jų maistų 
ir tuo marindami badu vokie- 
čių kūdikius; vokiečių orlai
viai gi mėtė bombas ant ra
mių Anglijos gyventojų galvų, 
ir tt. Nors yra sakoma, kad 
karo laiku tiktai valdžios ir 
jų kariuomenės kovoja vienos 
su kitoms, bet karas neišven
giamai veda prie to, kad kiek
vienas kariaujančios tautos 
narys darosi kitos kariaujan
čios tautos “priešas” — pana
šiai, kaip barbarizmo gadynė
je, kuomet šeimyna stovėjo 
l>ričš šeimynų, padermė prieš

grupės i i ■ v tai. už

gadynės 
pasisavino

barbarųpriėmė
Todėl, kad jie už- 
žiaurumo dvasia,

bar
tu©.
gy-

imtų

Karo pagimdytoji barbariz
mo dvasia šiandie yra galuti
nai sudemoralizavusi Rusijos 
bolševikus ir jų pritarėjus ki
tose šalyse, ir dėlto jis Skel
bia tokias “teorijas,“ nuo ku
rių purtosi kiekvieno civilizuo
to žmogaus siela.

Bet veltui kamuojasi viso
kie Angariečiai, mėgindami už- 
nuodinti proletariato protą sa
vo ciniškais kruvino keršio 
garbinimais. Juo toliaus, tuo 
aiškinus dartftininkų
mato, kad bolševikų idealai 
priklauso praeičiai, 
žmonija nieku bud u

masčs

kurion 
nesutiks

Bolševikiška dora
. Kada Rusijos bolševikai dėl 
dafrbininkų labo susivienijo 
su buvusiais caro generolais ir 
žandarais ir prisidengę biau- 
ria teismo komedija, pasinau
dodami provokatorių Ii ady
mais, pradėjo neva teisti už 
kontr-revoliucijų Rusijos so- 

cial-revoliucionierius, tai viso 
pasaulio pažangioj i žmonės 
(kuriems daugiau rupi darbi
ninkų gerovė, o ne kokios vie
nos sektos viešpatavimas), pra
dedant paprastais susipratu
siais darbininkais ir baigiant 
visokiais mokslinihlcais ir ra
šytojais, griežtai užprotestavo 

prieš tų bolševikų teismo ko- 
. medijų.

Nebcpakęsdami daugiau tų

ševikai pirma garbino kaipo • munistai, ir tai ne tik krikščio- 
savo šalininkus, bolševikai pa
sijuto baisiai nesmagiam pa
dėjime, nes daugumas per juos 
suklaidintų darbininkų pradė
jo praregėti, kad bolševikai, 
kurie jiems kalbėjo apie laisvę 
ir lygybę, — arba jiems me
luoja, arba nežino patys, kų jie 
kalba. Ir musų lietuviški bol
ševikai, kurie, pagal paliepimų 
iš Maskvos, maino savo kailį 
kas savaitė, išsigando, kad jų 
sukvailinti darbininkai visai 
neišsprūstų iš po jų “diktatū
ros,” pradėjo teisinti savo mas
kviškių bosų pasielgimus.

“Vilnies” 66 num. ^vienas 
“komisaras” rašo editorialų, 
kuriame sako, kad Anatole 
France, Maksim Gorki, Eugene 
Dobs, P. tLevy ir kiti, kurie tik 
protestuoja prieš bolševikų 
žiaurumus yra visai be politi
nių nugarkaulių ir nuėjo, kur 
vejai švilpia.

Kaip tos bolševikiškos gud
rybėj tankiai mainosi!

Dar visai nešertai bolševikai 
yisa gerkle šaukė, kad viršmi- 
neti vyrai yra jų geriausi šali
ninkai ir užtarėjai, bet dabar, 
kada tie vyrai užprotestavo 
prieš bolševikų žudymų nekal
tų žmonių, tai bolševikai 
(latė juos su 
garkauliais ir pasiuntė 
vėjai švilpia!

Jeigu pirma 
kad A. France M. Gorki 
ti tik todėl pritaria 
kams 
politikos ir nepermato jų klai
dų, tai bolševikai piestu šoko 
ir koliojo tuos žmones. O da
bar tuos, kuriuos jie garbino 
(patys būdami ne tik kad be 
politinio, bet ir visai be nugar
kaulio), vadina su sulaužytais 
nugarkauliais ir vėjavaikiais 
Toliaus tas rašytojas sako, 
kad aukščiau minėtų vyrų fan- 
tazinė ateitis — tai gražybių, 
meilės ir dailės gyvenimas. O 
kokia-gi yra komunistų ne- 
fantazinė ateitis? Man rodos, 
kad ir komunistai pasakojo ir 
žadėjo labai greit ‘vykinti mei
lę, laisvę ir lygybę. O dabar 
matyt komunistai ir patys ne
betiki į tai, kų kitiems žadė
jo. Toliaus tas gudruolis rašo, 
kad “tokie žmonės kovoja 
prieš visokį žiaurumų, ar jis 
butų buržuazinis, ar darbinin
kiškas.”

Kažin koks yra skirtumas 
tarp buržuazinio žiaurumo ir 
tarp darbininkiško? Man ro
dos, žiaurumas pasilieka žiau
rumu, nežiūrint kas jį vartoja. 
Bet komunistams išrodo, kad 
tik buržuazinis žiaurumas yra 
žiaurus ir nemalonus, o komu
nistiškas žiaurumas, 
visai prieš nekaltus 
yra malonus ir geras.. Ir štai 
kada tie vyrai užprotestavo 
prieš 'komunistišką malonų 
žiaurumą, kurio pagelba jie 
stengias sunaikinti sau nepa
tinkamus žmones, kada tie vy
rai , priešingi žiaurumui apla
mai, nežiūrint to, kas jį var
totų, — lai tas gudruolis vadi
na juos neišmanėliais, nes tai 
girdi, yra krikščioniškų kanki
nių asketizmas kuris reikalau
ja, kad jeigu tavo, priešas me
ta į tave akmeniu, jam mesk 
duona. Tas komunistiškų edi
torialų rašėjas tur būt mano, 
kad jų skaitytojai nieko neiš
mano, kad rašo tokias nesąmo
nes. Argi būti priešingu viso
kiam žiaurumui, kas jį nevar
totų, yra reikalavimu, kad tu 
mestum duona, kuomet į ta
ve meta akmeniu?

Na, jeigu jau kas to reika
lauja, tai patys (komunistai. 
Jeigu buržuazija kankina ko
munistus, lai tas yra nedora ir 
žiauru, o jeigu komunistai var
toja žiaurumų kad ir ne prieš 
buržuazijų, bet prieš darbinin
kus ir prieš kitus revoliucio
nierių vadus, kurie išdrįsta ki
taip manyti negu komunistai, 
— tai tada tas žiaurumas yra

nišku, bet kokiu tai hotento- 
tišku. Kadangi jie nori, 
kad jie kitus kankintų ir var
totų prieš juos žiaurumų, o 
tie jiems už tai ačiū sakytų. 
Nejaugi tas gudrusis editoria- 
lų rašėjas mano, kad proleta
riatui išėjus į kovų su buržua
zija/ ta buržuazija nekovos 
žiauriai prieš proletariatų. Bet

sulaužytais

kas nors

pa- 
nu- 
kur

sakė, 
ir ki- 

bolševi- 
kad jie nesupranta jų

tai vartoja tų žiaurumą, prieš 
kurį viso pasaulio susipratę 
darbiniąkai ir viršmineti vyrai 
protesititoja. Ar prieš kapitalis
tus, buržujus, ir darbininkų 
priešus jie vartoja žiaurumą? 
Jie vartoja tą žiaurumą prieš 
kitaip manančius darbininkus, 
kurie reikalauja, kad jie galėtų 
liuesai išreikšti savo mintis, 
prieš revoliucinių partijų va
dovus, kurie nepritaria komu
nistų daromoms nesąmonėms, 
kurie prie caro buvo pūdomi 
kalėjimuose ir Sibire, ir ku
riuos komunistai dabar nutei
sė nužudymui. Kada Rusijoj 
kilo revoliucija, kada Rusijos 
pavergtoji liaudis kovojo su 
naminiais ir išlaukiniais lais
vės priešais, tada niekas jos 
nekaltino už žiaurumą, tada 
viso pasaulio susipratę darbi
ninkai rėmė juos ir visokiais 
budais priešines prieš savo ša
lių kapitalistus, reikalaudami 
Nesikišti į Rusijos naminius 
reikalus. Susipratę darbininkai 
gerai supranta ir netiki tiems 
melams, kuriuos skelbia bur
žuazija apie revoliucionierių 
žiaurumus laike revoliucijos.

Mes žinome, kokių nesąmo
nių prirašė ant Francijos revo
liucionierių pabėgę į užrubežį 
visokie kunigaikščiai, grafai ir 
princai laike franeuzų didžio
sios revoliucijos. Tų patį dabar 
daro Rusijos buržuazija, pra
manydama visokių nesąmonių 
apie Rusijos revoliucionierius. 
Susipratę darbininkai netiki 
tiems prasimanymams. Bet ka
da revoliucija tampa laimėta; 
kada priešas yra pergalėtas, 
kada neskaitlinga žmonių sau- 
jalė pasivadinus tam tikra 
partija ir, pasikvietus sau į 
talkų darbininkų priešus, už
daro btirnas visos šalies liau
džiai ir suvaržo žodžio ir spau
dos laisvę didžiumai piliečių ir 
darbininkų, kurie narsiai ko
vojo ir kentėjo laike revoliu
cijos; kada ta neskaitlinga ma
žuma, prisidengus kokios nors 
partijos vardu, užsimano val-

Amerikoj, kur valdžia yra ka
pitalistų rankose, socialistus 
nuteisia tik į kalėjimą, o Rusi
joj komunistai, kurie vadina 
save darbininkų valdžios atsto
vais; pasmerkė socialistus mir
čiai. pasinaudodami šnipų ir 
provokatorių liudymais, pri- 
grudę teismo salę sufanatizuo
ta tamsuolių minia, kurių už
leidžia ant estrados šūkauti, 
kad teisiamieji butų nužudyti. 
Ir tas didvyringas tribunolas' 
išneša mirties nuosprendį, įs
prausdamas išlygų, jog nuteis
tieji nebus nužudyti, jeigu Sb- 
cial-Rcvoliucionierių partija at
sisakys nuo savo veikimo. Ka
žin, kų komunistai sakytų, jei
gu Amerikos valdžia, suarešta
vus keletu komunistų, paskelb
tų jiems tokių pat išlygą? Ka
pitalistiški t^ihunolafi, ginda
mi savo interesus, teisia ir 
baudžia prasikaltėlius, o Rusi
jos komunistai, kurie vadina 
save darbininkų valdžios at
stovais “laisvoj” Rusijoj, ima 
užstovus. Reiškia, jeigu social- 
revoliucionierių partija ir ant 
toliaus nepritars . komunistų 
nesąmonėms ir toliau priešin
sis komunistų diktatūrai, kuri 
turi uždarius burnas visos Ru
sijos žmonėms, lai tie 12 už- 
stovų bus nužudyti, čia nes
varbu teisingumas, ar klaidin
gumas Sočiai Revoliucionierių 
partijos prograimo, bet čia 
svarbu tas, — kaip žiauriai ir 
jėzuitiškai komunistai perse
kioja ir žudo visus tuos, kurie 
tik paabejoja apie jų “neklai
dingumų.”

Patys budamio kalti dėl tų 
savo nesąmonių, kurios prive
dė šalį prie galutino suirimo/ 
bet kad paslėpus tas savo ne
sąmones akyse apkvailintų 
darbininkų, stveriasi žiauriau
sių persekiojimų tų žmonių, 
kurie iš pat pradžios persergė
jo tuos “neklaidingus” komu
nistus nuo jų daromų nesąmo
nių. Jeigu komunistai butų 
tikri darbininkų reikalų gynė
jai, jeigu jie užsitikėlų savo 
skelbiamu mokslu, tai jiems 
nereikėtų laikyti uždarius bur
nas visos Rusijos darbinin
kams; jie nebijotų leisti liue
sai išreikšti savo mintis kitų 
revoliucinių partijų darbinin
kams. Kas nepasitiki savim, 
kas dayo nesąmones, tas bijo 
kritikos. — Sparva.

kad ir 
žmones,

lies darbininkų ir liaudies nuo
monės, kurie viską paaukavo 
laike revoliucijos; kada ta ma
žuma pradeda grūsti į kalėji
mus ir žudyti tuos, kurie vi
sų savo gyveninių buvo paš
ventę, darbininkų reikalams; 
kada ta mažuma pradeda grūs
ti j kalėjimus ir žudyti tuos, 
kurie stengias nurodyti jų 
klaidas, kurie stengias sulaiky
ti juos nuo daromų nesąmo
nių; kada tie, kurie laike revo
liucijos kovojo su pasišventi
mu, o paskui neturi jokios tei
sės spręsti apie savo šalies li
kimų, — tada, pats savaime 
suprantama, kad visi susipratę 
darbininkai privalo 
čiausiai protestuoti 
kurie pasivadinę 
ninku užtarėjais, 
darbininkus vien

Auka Lietuvos Mokyto
ju Profesinei Sąjungai.

Kastas Jakubka Brolių ir 
Seserų Draugystės išvažiavime 
surinko Liet. Mokytojų Profe
sinei Sąjungai 65.8.5. 6,000 
auksinų pasiųsta Kaunan per 
“Naujienas“ B. Žygelio vardu. 
Čekio No. 10311.

Vardan L. M. P. S. tariu 
ačiū.

Dr. A. J. Karalius, 
LMPS. įgaliotinis J. Valstijom.

bolševikiškų žiaurumų prade- geras ir pateisinamas. Tai kam 
jo protestuoti nei tokie žmo- čia tinka tas primetimas apie

kuogriež- 
prieš tuos, 

save darbi- 
persekioja 

tik už tai,

tai kad jie išdrįsta ųurodinėti 
jų padarytas klaidas ir nesą
mones.
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMVS 
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DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
llezidencijos tel. Kedzie 7715

si, kad, ftežhirint protestų, Ru
sijos Revoliucinis Tribunolas 
pasmerkė 12 social-revoliucio-

merkdamas juos nužudymui 
jis pasielgęs didvyringai. Ištik- 
rųją didvyringai! Ir kapitalis
tinis tribunolas negalėtų pa
sielgti didvyringiau. Ir caro 
tribunolai didvyringiau nepa
sielgdavo, kurie leisdavo tuos 
pačius revoliucionierius, ku-
riuos dabar komunistiškas tri
bunolas pasmerkė nužudymui.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 Iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutariu^ 
•(Ii ‘oSuapD “IS -*S I92X

.............. •■^■7.—......
Dr. I. E. MAKARAS

Lictuvys gydytojas ir Chirurgas.
10900 Michigan Avė., 

Roscland, III.
Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. J.O—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.
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Del Amalgameitu 269 
lokalo viršininku in- 

sinuacijos.
Paaiškinimo laiškas “Darbo” 

redaktoriui.
P. V. Poška,

New York City, N. Y.
Gerbiamas drauge:

Jus prašėte manęs paaiškin
ti ar turi kokio nors pagrindo 
Amalgameitų 269 lokalo virši
ninkų insinuacijos,‘ kurios til
po Chicagos lietuvių komunis
tų laikraštyj “Vilnis“. Pareiš
kimas buk “Naujienos” prik
lausančios “open shop” judėji
mui yra grynas ir iš kalno ap
galvotas melas. Mes niekuo
met nepriklausėme “open 
shop” judėjimui arba bile ko
kiai organizacijai, kuri remia 
tų judėjimų. Musų spaustuvė 
buvo pirmutinė lietuvių spaus
tuvė, kup prirašė savo darbi
ninkus unijai ir sutiko unijos 
mokestį mokėti. Visos kitos 
lietuvių spaustuvės Chicagoj ir 
visoj Amerikoj, be išėmimo, 
yra ne unijinės, ir jos moka 
savo darbininkams tik pusę 
to, ką męs mokame. Komunis
tų laikraštis, kuris įdėjo tas 
insinuacijas prieš musų bend
rovę, turi sukūręs skebų spaus
tuvę, iš kur liko pašalintas 
kiekvienas darbininkas, kuris 
tik bandė ten unijų įsteigti.

Tame straipsny) minima, kad 
“Naujienų” spaustuvė yra ne
linijinių įstaigų rodykles sąra- 
sĮan įtraukta. Bet tai buvo ro
dykles leidėjų padaryta be mu
sų žinios ir sutikimo. (Leidėjai, 
matomai, klaidingai buvo pa
informuoti arba jų informa- 
•cijos dviejų 'metų senumo bu
vo, nes jau dveji matai suka
ko, kaip mes panaikinome 
“open shop” arba, geriau sa
kant, nelinijinę spaustuvę.

Kaipo unijinė spaustuvė, mes 
vaduojamas kolektyvės /sutar
ties pradais santykiavime 
tarp Chicagos samdinin
kų ir įvairių spaus
tuves darbininkų unijų. štai 
kodėl mes pritapome į samdi
ninkų asbciacija.

Jeigu insinuatoriams butų 
rūpėję tikrųjų dalykų padėtį 
sužinoti, tai jiems lengva 
buvo galima tatai padaryti, 
kreipiantis į Lokalo No. 16 ofi
sų arba į bile kitų spaustuvės 
darbininkų unijų, kur jie butų 
buvę, painformuoti, jog musų 
spaustuvė yra pilnai unijinė, 
turinti unijų sujungtos tarybos 
išleistų ženklų.

Man nėra reikalo daug kal- 
l>eti apie musą atsinešim^ j 

Am. amalgainčtus. Tatai jums 
yra gerai žinoma. Mes visuo
met amalgameitų rejkalus gy
nėme.

Su pagarba,
“Naujienų” B-vės Gene
ralinis biznio vedėjas.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

/; .ARBA LEPO JU
. V ažiuokn visi parankiu u tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADAL1N- 

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių'ir 8-nių LOVŲ

S. S‘. POLONIA
■ ;. S. ESTONIA
Jį TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
t HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
‘ —LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentųNORĖJO NUSIŽUDYTI.

Nežinoma, apie 18 metų am* 
žiaus mergina, kuri nesisako 
savo vardo, kampe North ir 
Kedzie avė., netoli parko išgėrė’ 
nuodų. 'Pečiaus po kiek laiko 
policistas jų gulinčių pastebė
jo ir pagalios nuvežė ligonbu- 
tin. Sako, kad vargu ji bepa- 
s veiks.

Amerikos Doleriais
Išmokama 

visuose Lietuvos 
miestuose

Siunčiant Amerikos doleriais 
2 kart daugiau, pinigų, negu 
siunčiant markėms.

— Kuomet siunti pinigus 
markėmis’, tad laike vietos pa
siekimo yra vertossiųstų 
Pinigų.

Siuskit dolerius per mus; už
sakymus priimam,’ ir laiškais.

30 metų pinigus siunčiame
Schiff and Co.

State Bank,
728 W. Koosevelt Road 
Turtas $5,000,000.00

Lietuviu bateliuose
BRIDGEPORT.

Pastabų centras.

Bridgeportas vis Bridgepor- 
tas. Tai tikra pastabu vieta. 
Tik visa bėda tame, kad laik
raščiuose mažai rašoma pasta
bų apie pastabas... štai kad 
ir “Naujienų“ nr. 203 R. T. 
rašo, kad p. Petras V. kurpa
lius pastabėjęs pas lietuviu 
vaikus ir mergaites paslėptus 
muzikos gabumus. Taigi, pa
sak R. T., p. Sarpalius ir pasi- 
rįžo tuos muzikos gabumus 
vilkti į aikštę, suorganizuojant 
juos į orkestrų. Bet man ro
dos, ar tik p. Sarpalius nepa
stebės dar vieno dalyko, bū
tent, kad čion Jaunuolių Orkes
trą jau gyvuoja suvirš dveji 
metai. Tai bent butų stambi 
jo pastaba...

Juozas Grušas, nors ir nėra 
skelbiamas kaipo gabus muzi
kas ir chorvedis, tečiaus vistik 
sugebėjo pastebėti muzikos 
talentus pas lietuvių vaikus 
dveji metai atgal. Ir ačiū jo 
pastangoms, mes šiandie jau 
turime puikių Jaunuolių Or
kestrų, susidedančių iš 56 mer
gaičių ir berniukų, griežiančių 
int įvairių muzikalių instru
mentų, kaip tai smuikų, pia-, 
no, kornetų, trambonų • ir 
kitokiij. •

Ir reikia pastebėti, kad mi- 
lėtų orkestrą jau kelis sykius 
/ra pasirodžiusi viešuose va
karuose. Ji jau ne sykį yra 
lavusi gražius programėlius 
vairioms draugijoms. Be to, 

bėrei tą kovo 11 dienų Jaunuč
ių Orkestrą davė finikų kon- 
ertų, kuris pilnai pavyko. Ir 

/.aip girdėt, minėta orkestrą 
ongiasi vėl duoti gražų kon- 
ertų.
Taigi, nors p. Sarpalius yra 

ikclbiamas kaipo gabus muzi
kas ir chorvedis, bet vistik vos 
labar sugebėjo pastebėti tų, 
:as kitų jau du metai atgal 
įastebėta.

Minėtas jaunuolių choras ir 
>rkestra laiko savo muzikos ir 
lainavimo repeticijas kiekvie- 
ių trečiadienį, 7 vai. vak., 
>lark White Square svetainėje, 
>rie Halsted ir 29 gatvių.

Prie choro ar orkestros mer
gaitės ir berniukai gali prisira
šyti bile kada. —Pusbačkis.

Rūgs. 20
Spalio 4

TIESI 
KELIONE

ia

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas, Chicago.

Vienos durįs į žiemius nuo Valandoj: 9 iki 6.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

RS

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

■k

NORTH SIDE.
Pažangiosios v isuomenės vei
kimas kripsta gerojon pusėn.

Šios kolonijos lietuvių pažan
gioji visuomenė, rodos, pradė
jo tampriau krūvon burtis. 
Mat, pasta; uoju laiku bendras 
veikimas davė’ grųžių pasek
mių. Pavyzdžiui, Draugijų Są
ryšis bėgy septynių metų savo 
gyveninio dar ųebpvp taip stip 
rus, kaip kad jis yra dabar.

Sąryšio pasisekimas prasi
dėjo nuo to laiko, kuomet bol
ševikai liko nuslopinti visose 
draugijose, išskiriant du šimtai 
šešiasdešimts devintų j į skyrių, 
kuris bolševikams okupavus jį, 
atsimetė nuo Sųryšio. Dabar 
tas skyrius*, vietoj būti unijis- 
tų rubsiuvių tvirtovė, pavirto j 
bolševikiškų skebų užtarytojų 
tvirtovę, ir kiekviename jo 
susirinkime dabar gatavajam 
bolševikiška smala skebiniain 
puodui, kad tik smalinė “Vil
nis“ labiąų dvoktų....

Naujas rūpestis.
Viena vietos draugija iškėlė 

sumanysią statyti , lietuvių

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbaženklls Rcg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai njčgsta jį 1
Jie prašo daugiau! 

Bainbino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. agtiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RįCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.
’ Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSJCIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CĮJICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

>- - —*

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
nuosavų svetainę North sidej. 
Be abejo, labai geras .sumany
mas. Tik reikėtų,* kad visos 
draugijos prisidėtų prie šio su
manymo įvykinimo.

Teko girdėti, kad jau šešios 
draugijos yna išrinkusios savo 
delegatus, o 'kitos žada tatai 
padaryti artimiausiuose savo 
susirinkimuose. Delegatai 
renkami sužinoti minetps sve
tainės statymo pienus. Ir jeigu 
pasirodys galimybės ir reika
las, tai tie delegatui tada reko
menduos savo draugijoms dė
tis prįe statymo svetainės dar
bo.

Tai naujės rūpestis visiems. 
Dabar sdsirimkinniose ar asme
niniuose pasikalbėjimuose tai 
tik ir kalbama kaip įsigyti

Silpnos
Akys

!

Priežastis nervų ligos.
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie imą Viso
kius žinomus vaistus, gauna gi tik
tai laikiną pagelbą. Išgydymui 
preižąsties yra darbas.
Kompetentiško okulisto..
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo tar
pu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akis yra silpnos. Laike 
praeiti} f

25 metų Chicagoje.
Aš iŠgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš gąliu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgydo
ma vienu atsilan

kymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masątus, lietuvė 
mergina ,gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jūsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo Ir leng
vais išmokėjiMąis.

Pavelykite man parodyti Jum® 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jupis užtikrinu nuolati
ni gydymą, ir suteiksiu jūsų akims 
sveiką Regėjimą. Atidėliojimas 
yra pavojingas. Atsišaukite tuo- 
jaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkirtimas ausies 

nuo įvairių priežasčių gydoma pa
sekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligŲ ir kataro.

Daug akių, ausų ir gerklės li
gų peina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos' — nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį — ir išgydyti li
gą. Aš prašąlinsiu jūsų kenteji-

A.S paliuosuosiu jus nuo įpro
čio “pągauti šaltį’. 

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį ’ 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lįetuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

' • ' SANDARA,
327 E Street So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs ši paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU- 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

(t

A MUSTARD PLASTEF

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėlaienias pagal sutarimą

nuosavų svetainę ir tokiu budu ’ 
atsikratyti nuo svetimų sve
tainių jungo.

Na, gal nortlisidiečių norai 
ir išsipildys, jei tarpe statytojų 
neatsiras griovėjų.
Atsimetė nuo Rusįjųs “frenty“

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugija savo šu

iSckh ant b mjsM

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
Š'iulo sekamus bargenus:

Čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25
Čystos baĮtos rainos pi. sv. ... $1.79 
Čysti balti maišyti pukąi, sv. $1.8,9 

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store
' 3323-25 So. Halsted St.

CHICAGCį, ILL.
........* ...... . •> .......... ...... . ........... " " —

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jusu Tonsulus Jū

sų Gerklės Ligos 
Pasibaigs.

Yra įsteigtas faktas tarp moksT 
linčių, kad tonsilai yra priežastis 
gerkles ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrauki
mui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litįs tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra- . 
šąli'nti visiems 'sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti topsiįai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligų.

Jei justi tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia pėrų iri ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo nėapsireiškia nuolatinė gerk
lės Hga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsulus be 
skausmo.

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio.

Savo 24 metų praktikos’ gydy
me gerklės ligų, aš įgijau specia- 
lę mokslišką hvetodą nežinomą ki
tiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be krau
jo, be siuntimų jus į ligonbutį. Ma
no metodos yra visai ne kenksmin
gos, ir į minutę aš apsidirbu, jūsų 
gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko daru 
giau ir daugiau žmonių, kad, pra
šalinus tonsilus — žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mono mokestįs yra 
nebrangios.

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinįmą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jūsų 
daktaro sąskaita už jūsų gydymą. 
Todėl tas neužstos jums ant ke
lio. Jeigu jus sergate kaklu da
bar arba kada pirmiau jųsr ir vėl 
sirgsite. Todėl ateik pas mane 
tuojtius — kol |>asekrr.'5s nei-n pa
vojingos — ir! aš patariu jums.

DR. VAITUSH, O. D 
ĮJeįsvU A Irią S*ecląllstas

1 aierigvins akių Įtempimą, Kuria 
esti, Priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių- aptemimo, nervuotu- 
rno, sjcaųuemą akių karšti, atitaiso 
ireivas ikis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tdliregyątę. Pri
renka teisinasi akinius. Visuose at 
įtikimuos' r «rzaminavimas daromas 
su elektra ^rodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589
i, .... JE, . . ■ .....................

PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes . taipgi siunčiame 
paštu $1,-25 už buteli-

•‘■.‘HĖLĘN SCHYMANSKI
į958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III. z

“MIZAR” - 
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvahantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galimu išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip 
leista liga, bus išgydyta, 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROK()W.SKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

karalius

sena ir ap- 
Puodas

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10
iki 1 vai. po pietų.

DR. W. YUSZK’T,WICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milvvaukee Avė.
Tol. Humboldt 5849

i Dr; V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS 
3261 So. Halsted St., 
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Ntio 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118 
Naktinis

LIETUVIS
Akių Daktaras

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

1-------------------- - —-

Fine for Lumbago e
Musterole drives pain, away anc. 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just ru6 it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars anc tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER Ti

ŠIANDIE PINIGŲ I
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks.

arba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6.000.000.00

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas; 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082—.........— ■ ■■
tei. Austin 787

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
_______ _________ • .1

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—M ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South,Halsted St. 
Tel.: Boulevard1 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
... ............. — i. „■■7

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3167 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

..................
Dr. Natalija Žukauskas , 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

✓
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 Sp. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tol. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

f

U.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted St., Chicago,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 $0. Halsted SU Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

kaipo pašel-

Bet dabar
Russia šelpi-

sirinkime, laikytame rugsėjo 
10 dieną, nutarė atsimesti nuo 
Friends of Soviet Russia. Pat
sai atsimetimas nėra svarbus, 
bet argumentai,'kurių delei at
simetė, rodos, yra gana svar
bus. Čia paduosiu kai kurias 
svarbesnes išreikštas mintis 
tų narių, kurie visados remda
vo Sovietus, bet dabar atsuko 
jiems kitą lazdos 
argumentai:
“Musų draugija, 

pine, atliko savo 
dama baduoliuk 
Friend of Soviet
mo darbą jau likvidavo, o pra
dėjo rūpintis įsteigimu Rusijoj 
kapitalizmo. Negana to, kad 
tie baduolių “frontai“ su surin
ktais nuo žmonių pinigais el
gėsi kaip jie įmanė, bet ir to
linus jie mano “pirkti“ įvairias 
mašinas ir jas ”siųsti” į Rusi
ją, nepralenkiant nė savo ki
šenių. O antra, nors ir butų 
pasiųsta kokie įrankiai žemės 
dirbimui ar kam kitam, čia iš 
Aiperikos ar is kitos šalies, tai 
tas atsilieptų ant Rusijos fab
rikų darbininkų, nes gelbėda
mi kaimiečiams, prie bado 
stumsime miestiečius!”

Apie valandą laiko ginčytasi 
dėl dalykų, kurie pastaruoju 
laiku pasirodė spaudoje, bet 
ir čia “frontų” užtarytojai ne
atsilaikė. '

Nors ir pirmininkas laikė 
”frentų” pusę ir dalyką vynio
jo į bovelną, bet galų gale vis- 
tik buvo priverstas leisti nu
balsuoti. klausima.

Socialistai pradeda veikti.
Kiek teko pastebėti, socialis

tai ir pas mus, kaip ir kitose 
kolonijose, kas kart vis stip
rėja ir žada pradėti * neužilgo 
darbuotis visuomenės labui. 
Ir reikia tikėtis, kad jie rimtai 
pasirodys, nes ne juokais ren
giasi. Be to, dabar, pradėjus 
bolševikams smukti, socialistų 
eilės žymiai tvirtėja. Tas pats.

I blogo papildęs... Kasdien var
čiau laikraščius ar ką nors 
nesužinosiu apie apleistąją 
“Birutę.” Tečiaus labai retai 
pasitaikydavo ką nors pastebė
ti apie “Birutės“ veikimą.

Bet štai praslinkus keliems 
mėnesiams aš vėl gavau progą 
sugrįsti Chicagon. Supranta
ma, pirmiausia aš aplankiau 
“Birutę”. O, kaip linksma bu
vo man pamatyti “Birutę”, 
pamatyti jos stiprią galvą!... 
Kaip linksmini aš jaučiausi su
žinojęs, kad “Birutes” apieku- 
nai, tai yra jos valdyba nežiū
rint nei vasaros karščių vis- 
tik laiko savo posėdžius ir ener 
gingai svarsto kaip “Birutę“ 
sustiprinti. Štai kad ir pereitą 
savaitę “Birutės“ susirinkime 
daug svarbių dalykų nutarta. 
Valdyba prisižadėjo iš visų jė
gų ištikimai “Birutei“ tarnau
ti. Tik, žinoma, tie jos pri
žadėjimai prigulės nuo jų iš
pildymo. O kada valdyba ener 
gingai veiks, tai ir nariai jai 
gelbės.

Taigi, reikia tikėtis, kad atei 
ty “Birutė” pasirodys tikrai 
taip, kaip jai kad pridera pa
sirodyti.

—Senas Birutietis No. 2.

REZOLIUCIJA PRIEŠ REGIS
TRAVIMĄ LIETUVOS PILIE

ČIŲ UŽSIENIUOSE.

rugsėjo
Lukošiaus 

Paulina

reikalus,

skaičiu-
išnešti ši-

sostynė 
svarbiau-

IR VĖL PAS “BIRUTĘ

Pereitais metais, svarbių 
priežasčių delei, turėjau skirtis 
su “Birute”. Gi persiskirus 
buvo man labai neramu. Aš 
jaučiausi lyg bučiau ką tokio

JONAS KRUŠAS 
patiko netikėtą mirtį — liko 
traukinio užmuštas — panedė- 
ly, rugsėjo 11 d., 8 vai. vakare. 
Velionis buvo 27 m.' amžiaus, 
paėjo iš Šilalės parap., Žąsinėlių 
kaimo, Tauragės apskr. Pri
klausė kelioms pažangiosioms 
draugijoms ir maliorių unijai. 
Paliko Amerikoje moterį ir vai
kučius Pilaną ir Liuciją ir bro
lius Stasį, Vincą ir Juozą. Lie
tuvoj paliko seną močiutę ir se
seris Antoniną ir Teklę.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 14 d., 12 v. dienos, iš 
namų 213 E. Kensington Avė., j 
Tautiškas Kapines. Užkviečiame 
gentis, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nul.udę žmona su vaikučiais 
ir broliai.

Lietuviška
Aptieks

I J.
Užlaikome visokių pa

sekmingų gyduolių ir šak
nų parvestų iš Lietuvos. 
Reikalaukite “Bitter Wi- 
ne” r kraujo gaivintojo. Su 
reikalavimais visados 
kreipkitės šion aptiekon.

Antanas Rymdeika
1338 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa

Draugija Lietuvos Sūnų 
No. 1 laikė savo bertaininį su
sirinkimą šeštadienį, 
2 dieną, p. Petro 
svetainėje, 4531 So. 
gat.

Apsvarsčius savus
prieita ir prie Lietuvos ir jos 
piliečių reikalų. Plačiai buvo 
kalbėta apie paskelbtąją Lie
tuvos ^piliečių registraciją A- 
merikoje. Po visų kalbų ir dis
kusijų pasirodė, kad Amerikos 
Lietuvių nuomonės yra labai 
priešingos tokiai registracijai.

Todėl Draugija Lietuvos Sū
nų No. 1 Chicago, III 
je 215 narių nutarė 
tokią rezoliuciją:

Kadangi Lietuvos 
Vi Įpins ir Lietuvos
sias uostas Klaipėda dar tebė
ra svetimų priešų rankose ir 
čia dar reikės daug darbo ir 
pinigų juos atvaduoti, ir čia 
bus dar labai reikalinga Ameri 
kos lietuvių, kaip materialine 
taip ir dvasinė, parama Lietu
vai;

Kadangi kaip girdėt yra ren
giama dar antra Lietuvai Lais
vės paskola, ir čia bus reikalin 
ga pagelba iš Amerikos lietu
vių netik tų, kurie yra iLetu- 
vos piliečiai, bet ir tų kurie jau 
yra patapę Amerikos pilie
čiais;

Kadangi lietuviai, patapdami 
Amerikos piliečiais, neatsiža
dėjo savo tėvynės Lietuvos, 
nei jos pilietybės, o tik Rusijos 
ir jos caro, arba Rusijos pilie
tybės, ir visi iki šio laiko skai
tosi Save Lietuvos piliečiais ir 
gelbėjo Lietuvai, aukodami sa
vo kruvinai uždirbtus centus; 
pirko Laisvės Bonus, aukavo 
savo brangų laiką, savo sveika
tą, ir net savo gyvybę stodami 
į visapasaulinį karą, kad kaip 
nors pagelbėti savo broliams 
ir iškovoti Laisvę ir Nepri
klausomybę Lietuvai;

Kadangi šitokį registracija, 
kuri, kaip skelbia Lietuvos at
stovybė Amerikoj, prievarta 
reikalaus mokėti po $10, at
stums nuo Lietuvos daug gerų 
lietuvių, kaip Amerikos taip ir 
Lietuvos, piliečių, ir

Kadangi šioji registracija ga
li atnešti Lietuvai ne pagelbą 
ir užuojautą nuo Amerikos 
lietuvių, bet greičiau neapykan 
tą ir kerštą, nes tūkstančiai 
lietuvių jausis atstumtais nuo 
savo tėvynes.

Taigi vardan tėvynės meilės 
ir laisvės, lai ' būna nutarta 
atsišaukti į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą ir Lietuvos atsto
vus Amerikoj, kad ši taip va
dinama Lietuvos piliečių regis
tracija Amerikoj butų atšauk
ta, arba jeigu jau visai 
įima atšaukti, tai bent 
kitaip pertvarkyta, b

mokesčių 
ir taip

kurių 
užtenka- REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME

nutarta pasiųsti

nepaprastų
amerikiečiai 
niai turi.

Lai būna
šią rezoliuciją Lietuvos Stei
giamajam Seimui per prezi
dentą p. Stulginskį, ir kopiją 
pasiųsti Lietuvos atstovui p.
V. čarneckiui Amerikoj.

Taipgi lai bus nutarta pa
siųsti šią rezoliuciją Amerikos 
ir Lietuvos laikraščiams.

Pasirašo:
Liudvikas Geležinis, pirm.
Jonas Šluota, raštininkas.
J. J. Palekas, knygvedis.

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nerišlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus;

— A. Grebelis, Sekr.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi ‘suteiksiu teisingą 
patarnavimą Surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų,siunti 
rnui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K.* Kairia.

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskd. tikietus automobiliui, 
malonėkite sugrąžinti juos iki rugsė
jo 15 d., nes rūgs. 24 d. bus vakaras 
Meldažio svet., tad reikia sutvarkyti. 
Nesugrąžinti iki rūgs. 15 d. tikietai 
skaitysis parduotais. Grąžinti reikia 
tam, iš ko paėmėt. — P. Petraitienė, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056.

Draugijų Žiniai. — D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su programų ncriėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija “Netikėtas Sugrįži
mas”. Draugijų, kliubij ir kuopų pra
šome nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumčm vieni kitiems.

— Komisija.

Lietuvių Darbininkų Draugija Ame
rikoje praneša savo nariams, kad drau
gijos raštininkas Zutra apleido Chi- 
cagą. Reikale dabar kreipkitės pas 
laikinį sekreorių F. Girdvainį (2000 
So. Halsted St.) iki susirinkimui.

— Valdyba.

LSS’. Pildomojo Komiteto ir LSS. 
VIII Rajono Komiteto posėdis įvyks 
seredoj, Rugsėjo-Sept. 13, 1922, “Nau-j 
iianų” name, 8 vai. vakare. Šis su-1 
dTOnis Komitetų posėdis hųs svarbus, 
nes manoma pradėti didelę kampaniją 
Lietuvos Socialdemokratams. Todėl 
visi draugai malonėkite dalyvauti po- 
sėdyj.

A. žymontas, LSS. Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSSESERIŲ 

Kazės, Julės ir Paulinos Lebrikaičių. 
Taipgi Jono Dargio . Jie gyveno Chi
cago j, bet dabar nežinau kur randasi. 
Aš dabar esu U. S. Marline Hospita- 
lyj, 4141 Clarendon Avė., Chicago, III. 
Norėčiau, kad jos ir pažįstami mane 
atlankytų. Jonas Lebrikas, U. S. Ma
rine Hospital, Word B., 4141 Claren
don Avė., Chicago, III.

APVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos kuiji yra palinkusi prie apšvieti
mo. Aš esu 34 metų vaikinas, gerai 
pamokintas ir turiu gerą užsiėmimą. 
Merginos kurios mylite dorą gyveni
mą ,atsiliepkite — atsakymą suteiksiu 
kiekvienai.

R. S. KLIMAS, •
P. O. Box 13, • Maywood, III.

JIEŠKAU LIETUVAITĖS, GYVE- 
nimui draugės, nuo 22 iki 30 metų 
amžiaus, dailaus vidutinio ūgio, bal
to apskritaus veido, mėlynų akių, ra- 
zumnos, kuri žino blogą ir gerą, to
kios pat biednos kaip ir aš pats. Su 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslą. 
Esu vidutinio amžiaus, dailiai nuau
gęs. Meldžiu vyrų nerašinėti. W. S. 
C., 1140 W. Madison St., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kamabris 1 

vyrui su 9 met. vaiku Bridgepor- 
to apielinkėj, geistina kad paga
mintų valgį. Praneškit Naujienų 
Sk. 3210 S. Halsted St, No. 32.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trekų 
patarnavimas visoj Chicasoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite s tūbą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokė ji-nega-

butų j mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
jokių Hogan.

___ VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA vyrų ir moterų vald

žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nėšių, geležinkelio klerkų, mote- gi į yardą vyrų serap ifon. 
rys, kaipo klerkos—typistes etc. I A. BLACKSTONE, 

853 W. *Lake St.O’Brien School, 219 S. Dearbom 
Street, Room 209.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
užmokestis. • .

AMERICAN INSULATED WIRE
. & CABLĘ CO.,

954 W. 21 st St.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

MERGINŲ reikia sviesto vy
niojimui. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės: Blue Valley Cre- 
mery Co., 700 So. Clinton St. 
Mr. Nash, Superintendentas.

REIKALINGA į Restauracija 
veiterka ,taip pat moteris indų 
plovimui. Lengvas darbas iy 
trumpos valandos.

2325 S. Leavitt St.

JIEŠKAU moters namų dar
bui ir prižiūrėti 2 vaikų.

A J. GĖRIKAS,
660 W. 14th St.

REIKIA patyrusių operuoto- 
jų ant spėka '-varomų mašinų 
prie žiurstų darbo. Gera alga.

SOPKIN BROS.
4601 Wentworth Avė.

UREIKIA!!•
Patyrusių merginų ir jaunų 

moterų operuoto jų canvas, prie
kių kotų. Labai graži ir švari 
darbaviete.

HAMMES-CARNALL CO. 
833 W. Jasękson Blvd.

5th Floor. •
, ■ - j ■ ' ■ ' ■

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salešmąnų — turime la
bai puikia pardavojim-o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigu. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ TAI- 
sytojų freight karių; kontraktinė ša
pa, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte.
STREETS CO.,

W. 48 & So. Morgan Sts.

VYRŲ reikia nuolatiniam į 
vidų darbui. 45c. į vąlandą.

Kreipkitėš:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė. t ,
REIKIA VYRO ANT FARMOS 

dirbti, 20 mylių nuo Chicagos. Gali 
būt kad ir senas — darbas ant visa
dos — vasarą ir žiemą. Kreipkitės 
laišku:

P. SIURNA,
R. 1, B. 15, Hinsdale, III.

REIKIA VEDUSIO ŽMOGAUS 
apie 60 metų amžiaus, suprantančio 
įrankius vaitot pataisinėjimui flątų 
namo. Nuolatinė vieta, veltui garu 
apšildyti kambariai ir $50 į mėnesį. 
Kreipkitės 9 vai. iš ryto.

2235 Roosevelt Road.

REIKIA barberio pėtnyčios 
vakarais ir subatoms nuo pietų.

BRIGHTON BARBER 
SHOP

4222 V2 Archer Avė.

REIKIA 2 pagarsinimų parda 
vėjų savaitinės laidas. Turi būt 
katalikai. Stebėtina proga. Kreip 
kitės: Room 408, 127 North 
Dearbom St.

REIKIA
BARBERIO.

Atsišaukite:
3825 Archer Avė.

<1

VYRŲ
REIKIA — 1 auto troko drai- 

verio, 1 su arkliu draiyerio, taip-

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuvės darbui į krėslų dirbtuvę. 
GREAT NORTHERN CHAIR

CO.,
2500 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKO PRIE 
lengvo darbo: kambarius apvalyt ir 
kuknioj prigelbėt. Neturinti patyri
mo, ypatingai grindų plovime, visai 
neatsišaukit. Valgis, kambaris ir ge
ras mėnesinis užmokestis.

1606 S. Halsted St.

JIEŠKAU PATYRUSIO UNIJIS- 
to janitoriaus pagelbininko. Kamba
ris, valgis ir $80 į mėnesį . Kreipki
tės šiandien (utaminke) nuo 8 iki 
9:30 vakarle po num.

1843 So. Halsted St.

REIKIA vyrų į lumber yar
dą:

Kreipkitės:
North Branch Flooring Co.,

»2415 Barry Avė.1. •

REIKIA vaikų virš 16 metų 
lengvam dirbtuvės darbui. At
sineškite amžiaus paliudijimą. 
Kreipkitės: Republic Box Co., 
925 N. Halsted St.t ’ 1 ,

REIKALINGAS patyręs bar
bens dirbti vakarais ir subatoms 
visą dieną.arba pusę dienos. At
sišaukite tuoj aus, 4904 W. 14th 
Š*t., Cicero, III. z

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas virš*16 metų dirbti į groser
nę, pageidaujama kad mokėtų 
važiuoti automobilium. Atsišau* 
kitę, 3139 So. Halsted St.

JIEKAU darbininko prie na
mų darbo. Darbas geras ant 
visados.

2500 W. 39th St.

REIKIA agehtų; geras Už
darbis, biznis geftii išdirbta.

Kreipkitės:
*3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne ir 

bučernė, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
proga norinčiam pirkti tokį biznį —y 
lietuvių ir airių apgyventoj vietoj. 
Kas nori pusę arba visą gali pirkti.

Kreipkitės:
1 5912 S. State St.

PARDAVIMUI bųčemč ir gro 
šerne, gražioj vietoj, biznis da
roma cash, arti bučernės nėra. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą.. Klauskit Phone Canal 0831.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė su 5 kambariais; 
2 metų lysas, rendos $25 į mėnesį, 
t’rštai apgyventa lietuvių ir kitokių 
tautų. Biznis geras, gerai išdirbtas 
iii cash. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. — parduosiu greit ir 
pigiai už cash $650.

3642 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI POOL 
room labai geroj vietoj: 3 stalai, ne
svaiginanti gėrimai ir tabakas. Par
davimo priežastisį einu i kitą biznį.

LEO StARUSKA, 
8940 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
crearp, kendžių ,tabako — krautuvė —- 
taipgi rūkytos mėsos. Biznis gerai 
daromas, lietuviais apgyventa, todėl 
nepraleiskite š tos nmgos, nes atiduo
siu už teisingą pasiūlymą, nes prive 
stas greitai parduoti. Savininkas 

3587 S. Wallące St.

EXTRA EXTRA

Pardavimui didelis dry goods Sto
ras ir penkdešimts centų štoras, taip
gi gera vieta, kriaušiui, nėra niekui 
aplinkui. Viskas vienam store, — 
mainysiu ant namo ar loto, — par
duosiu piiriai. Priežastį patirsit ant 
vietos. Savininką galite matyti nuo 
8 ?.yto iki 9 vakare.

A. P.,
4061 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
biznis išdirbtas. Turi būt parduo
ta greitai, pusė arba visas. Atsi
šaukite, 2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

Atsišaukit tuoj:
3101 W. 38th Št.

PAĘDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, cigarų ir notion krautuvė, yra 
prie pat didelio parko vartų, kamba
riai dėl mažos šeimynos, visokių tau
tų apgyventa. Biznis daroma $50 į 
dieną, stako labai daug, dailus ir nau
ji fixtures. šita krautuvė verta dvi
gubai, nes parduodu tik už $1225. 
Kas nori švaraus kam-po ir nebijo 
aukštį keltis, tam yra proga prasi
gyventi. Matykit po 4 vai. vakare.

5301 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui saliunas į namą, lotą, grosernę, 
bučemę, automobilių arba kitokį biz
nį. Biznis išdirbtas per ilgą lai-

4503 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI barbernė, ge
ra .vieta dėl lietuvio barberio 
Parduosiu už • teisingą pasiu- 
lima.

2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis — 
nesutikimas partnerių. Parduo
siu pigiai, 1057 W. Maxwell St.

.PARDAVIMUI geras saliunas 
lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Greitam pardavime parduosiu už 
14 šimtų dol.

2649 W. 47th St.'

PARDAVIMUI kalvė ir auto
mobilių taisymo šapa, 4 kamba
rių cottage gyvenimui iš užpa
kalio. Taipgi 2 Ford trokai. Vie
nas 1 tono, kitas tono. Nau
jienos Box 118.

PARDAVIMUI 1-MOS KLESOS 
bučemė ir grosernė, ledų Šaldinimo 
mašina ič. visi nauji fixtures. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės;
7132 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

1919 metų, 5 sėdynių, nauji tairai, 
naujas viršus, šitas karas yra pertai
syta geriausiam padėjime, naujas kai
navo $1900. Tamistai parduosiu vi
sai pigiai uŽ $300. Tikrai geras bai> 
genas, kuris norite pirkti, matykite 
vakarais, 2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI OVERLAND 5 PA- 
sažieriu automobilius, Modelio 85 G, 
6 cilinderių, Continental motoras, 6 
geri tajariai ir rimsai. Pirmos kle
sos ėjimo padėjime. K 

812' W. 35th St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir beri 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonograi>hą su rekordais, pui
ku grojiklį piana su prijungta uku- 
lele, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atsk rai už geriausį pasiūlymą. 
Nenraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

■ ■" ■ ........................... " ””

7 KAMBARIŲ RAKANDAI TURI 
būt tuoj parduoti, visi ant syk, ar 
atskilai: 3 kaurai, odos ir velouro se
tai, walnut dining room ir bedruimi*- 
setai; grojiklis pianas, fonografas, 
ant grindų pastatoma lempa, misingi
nė lova, dreseris ir tt. Krcipkntės die
nomis ar vakarais:

1211 West Garfield Blvd.
! . • i

NAMAI-2EME
T0WN OF LAKE

Pardavimui 2 aukštų mūrinis na
mas; 5 ir kambariai, moderniškas vi
sais atžvilgiais; piltos gatvės ir iš
mokėtos; savastis 9 mėn. senumo. 
Savininkas pasistatė sau, bet dabar 
turi apleisti miestą. Prapertę ran
dasi prie 58-os į vakarus nuo West- 
ern Boulevard’o. Renda $150 į mėne
sį. Kaina $14,900.

3 aukštų muro namas, 5-6-6 kam
barių, maudynė ir duršliuokinė mau
dynė kiekviename flate; apsaugos 
kiekviename flate; garo šiluma pilta 
patvė ir apmokėta; mūrinis 3 automo
biliams gal-adžius užpakalyj; prie 55 
į vakarus nuo Ashland Avė. Rendos 
$245 į mėnesį. Prapertė 7 metų senu
mo. Kaina $21,000.

2 aukštu muro namas, 6-7 kamba
riai, su visais parankumais. 3 auto
mobiliams garadžius, 7 metų senumo, 
ši prapertė į rytus nuo Robey St. Ren
dos $160 į mėnesį. Kaina $14,000'.

2 aukštų muro 4-4 kambarių 
mas, maudynės, elektrp šviesa, 
mas 4 metų senumo. Prie 55-os 
toli Kedzie. Kaina $7,200.

MATYSIT MUS PIRMIAU 
NEGU PIRKSIT

Turime daugybę aukštos klesos pra
neriu, kurios be abejo užint^resuos 
tamistas. jei esi pirkimo rinkoje.

R. T. POLLAK & CO., 
1945 W. 47tb St.

Tel. Lafayette 4285

na- 
na- 
ne-

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa- 
yettę Avė. Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir *6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosernės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Hals- 
ted St, Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.
EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.

Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavus 
mūrinis namas. Dabar yra Hardware 
Storas, užpakalyj štoro 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi mūrinis garadžius 
4 mašinoms, galima sutalp^iti 5 ma
šinas; elektra, maudynės, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučemės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 
mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksinė proga; 
priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, tas 
naudes.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau namus ant farmų, lotus 
ant namu. Turiu daug visokiu namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai
nyti ant bučemės arba bile kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atneškit pas mane, tuoj bus parduoti 
arba išmainyti j trumpą laiką, yra 
didž’ausis pasirinkimas pas mane. Du
ris atdaros nuo 9 v. iki 9 v. vakarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

KAMPAS T5RUNDAVOJIMTJI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
įsčios ir Halsted. Namas visai nau- 
ias. irenp'imai šios dienos. B'Z-
nioriai n**nmlftisk?fA nrogos, tinVa vi- 
cnVioni bizniai, Čia nnt nasirandsvo- 
’■<> 6 ruimu Dafną dėl ofiso. Atsišaų- 
k’tft pas' savininką.

nathAn KANTOR,
3223 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. ir 

Maplewood Avė. 4 blokai nuo šv. Ka
zimiero klioštoriaus, labai gera vieta. 
Parduosiu *iž teisingą pasiūlymą.
M. J. KIRAS, IMPROVEMENT CO., 

8335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant 2-jų pagyvenimų, po 4 ruimus, 
elektra^ giisas ir visi parankumai. 
Parduosiu už teisingą pasiųlymą.

Atsišaukite:
3203 So. Union Avė.

FARM A FARM A
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rų farma, WL<consino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučemės, groser
nės, automobiliaus, moitgiČiaus arba 
kito kokio biznio.

J. NAMON,*
808 W. 33fd PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau d re s ės.

VALENTINE
DRESSMAKING CpLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raly- 

tit išlygų paklausdanu.
* Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašimo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos- Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Ąnglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekyboj dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. .Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS’ AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienpms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORTNO 

1507 W. Madison St.


