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Anglija kariaus ir be kitų pagalbos
Francija šalinasi karo

47 uždaryti maineriai rasti negyvi
Anglija pasirengusi ka 

riauti kad ir viena
Nepaisysianti, jei talkininkai ir 
neprisidės prie karo su tur
kais. Anglijos darbininkai prie- 
/ šinasi karui.

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Patirta, kad ilgame kabineto 
susirinkime nutarta, kad An
glija veiktų ir jei butų reika
las, stotų ir karau su Turkija, 
visai nepaisant Francijos ir 
Italijos nusistatymo ir jų ne
pritarimo karui. Anglija kad 
ir viena, bet vistiek kariausian
ti su turkais už Dardanelių 

lai- 
ko- 
su-

ir

reiti neutralinėn zoncn ir ar
tintis prie pertakų.

Oficialiais ministerijos pra
nešimas sako, kad valdžia 
kysis tos pačios politikos, 
kia buvo paskelbta pereitą 
batą.

Užsienio reikalų inmisteris 
Curzon gavo pilnas instrukcijas 
apie busiančią konferenciją su 
Francijos premieru Poincare. 
Žinioms, kad Francija pasi
trauks iš Azijos noutrąlinųs zo
nos nepriduodama dideles svar 
bos, kadangi franeuzai ir pir
miau neturėjo ten daug karei
vių, taip kad tie distriktai 
taip buvo anglų rankose.

Darbininkai prieš karą.
Valdžiai pradėjus rengtis 

prie karo, visi Anglijos darbi
ninkai parodė griežtą pasiprie
šinimą bandymui sukurti nau
ją karą ir yra nusisprendę ko
voti su tuo valdžios pašėlimu. 
Visi darbininkų vadovai parei
škė, kad darbininkai yra prie
šingi karui ir pasirūpins šalies 
prie karo neprileisti. Seredoj 
yra šaukiamas unijų kongre
so centralinės tarybos susirin
kimui naujo karo pavojui ap
svarstyti ir t ik imąsi, kad tame 
susirinkime bus nutarta svar
bių dalykų, kurie parodys 
kaip darbininkai ketina su tuo 
pavojum kovoti.

Francija priešinasi karui
Ištrauks savo kareivius 

žosios Azijos.
iš Ma-

19. — 
šiandie 

premiero

PARYŽIUS, rūgs.
Francijos kabinetas 
vienbalsiai užgyrė 
Poincare taikos politiką arti
mųjų rytų klausime ir nutarė 
ištraukti visus Franiijos karei
vius iš Mažosios Azijos į frau 
euzų pusę Dardanelių siauru
mos.

Kabinetas griežtai išsireiš
kė prieš Turkijos-Graikijos tai-

ORH
Valdžios pranašas vyriau- 

<iojo pašto bokšte orą Chica- 
4ai ir apielinkei pranašauja 
ŠiaiD:

Šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:34 vai., leidžia- 

vai. ryte. 

kos klausimo rišimo pagelba 
naujo karo. Ministeriai mano, 
kad reikia padaryti susitaiki- 
mą pagelba diplomatinių tary
bų ir paskui per taikos kon
venciją.

Neužilgo įvyksiantis pasita
rimas tarp Anglijos užsienio 
reikalų ministerio •Gurzono ir 
Poincare pavirsta į talkininkų 
konferenciją, nes tame pasita
rime dalyvaus ir. Italijos atsto
vas. Italijos dalyvavimo rei
kalavo Francija, kuomet Ang
lija reikalavo tik privatinio 
pasitarimo apie Turkiją tarp 
Anglijos ir Francijos. Matyt,

Įsakymas Francijos karei
viams pasitraukti iš Čanak 
Mažojoj Azijoj, jau tapo pasių
stas,ir manoma, kad jie pasi
trauks iki r\yt dienos. Sako 
ma, kad Francijos komi- 
sionierius tapo pasiųstas į 
Smyrną pranešti Turkijos na
cionalistams, kad Francija ne
pritaria karingam Anglijos 
nusistatymui ir todėl apsiru- 
bežiuos vien diplomatiniu vei
kimu. /

Anglai prisirengę karui
Turi Dardaneluose 10,000 ka
reivių ir visą savo laivyną.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
19.— Anglijos militarinrai eks
pertai mano, kad jei Kernai 
Paša ir turėjo progą užimti 
Konstantinopolį, tai jis tos 
progos dabar nebeturės, delei 
greito talkininkų sustiprinimo 
savo spėkų Dardaneluose.

Visi Anglijos atliekamieji 
kariniai laivai tapo prisiųsti j 
Dardanelus ir siunčiama du 
pulkus kareivių iš Egypto ir 
Gibraltaro.

Išsodintosios nuo laivų Ang
lijos spėkos jau apsikasė Dar
danelų Azijos pusėje. Anglija 
čia turi dabar 10,000 kareivių. 
Be to laukiama dviejų Itali
jos batalionų. Priešakiniai tur
kų pulkai esą už 30 mylių nuo 
Čanako, o visa armija už 50

Jugo Slavija sumobilizavo 
tris divizijas ir laiko jas palei 
Bulgarijos mbežių. Tai tur
būt kad neleidus turkams ar 
kam kitam užimti ' Trakus. 
Graikija irgi galbūt bus pak
viesta ginti Dardanelus.

Anglai skaito, kad Turkijos 
nacionalistai dabar bus tikrai 
atmušti, jei jie bandys pulti 
Konstantinopolį ar pertakas.

Reikalauja taikinti
WASHINGTON, nigs. 19.— 

Socialistas * atstovas Meyer 
London įnešė atstovų bute re
zoliuciją, kurioj reikalaujama, 
kad prezidentas pasisiūlytų tar
pininkauti ir taikinti besikivir
čijančias dėl artimųjų rytų 
Balkanų valstybes.

ir

3 žmones užmušti.

EDWARDSVI!LLE, III., nigs. 
18.— Už 2 mylių nuo čia elek- 
trikinis traukinis užbėgo aht 
automobilio ir 3 žmonės liko 
užmušti. Traukiny sušeisti du 
Žmones.
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Argonaut aukso kasyklos, Jackson, Cal., urvas, kuriame gaisras uždarė 47 mainerius. 
Kada juos pasiekta po 22 dienų sunkaus darbo, rasta juos visus negyvus nuo gasų, nors 
jie ir bandė gelbėtis, padarydami dvi užtvaras. Fotografija nuimta keletą savaičių atgal. 
Joje esantis maineriai yra vieni iš žuvusiųjų. ,

Uždarytoji maineriai rasti 
negyvi.

Uždarytieji aukso kasykloje 47 
maineriai mirė tuoj kilus 

gaisrui.

JACKSON, Cal., rūgs. 19.— 
Šiandie, po 22 dienų didelių 
pastangų prasikasti per kele
tą tūkstančių pėdų žemės ir 
akmens, pagalios pasisekė pa
siekti uždariuosius Argonaut 
aukso kasykloje 47 aminerius. 
Tapo pasiekta, bet nelaimin
guosius rasta jau senai miru
siais.

Mirė jie ne iš bado ar sto
tos vandens, bet dėl nuodingų 
gasų, kurie pasidarė kįlus ka
syklos šaftoje gaisrui. Kada 
kasykloje kįlo gaisras, nelai
mingieji bandė gelbėtis. Paju- 
ę nuodingą gasą, jie pasida

rė užtvaras iš medžio ir su
draskę savo drabužius, jais 
užkamšė visas skyles užtva
roje. Kada ir per užtvarą ga
sas vistiek veržėsi, tai jie pa
būdavo j o kitą tvirtą užtvarą 
iš akmens ir žemės. Bet ir tai 
nieko negelbėjo, nes gasas ir 
čia juos pasiekė ir jie mirė, 
kaip apskaitoma, už nuo tri
ni iki penkių valandų nuo pra
sidėjimo gaisro kasykloje. Jų 
lavonai jau yra apipuvę ir jų 
identifikavimas yni labai sun
kus ir nesitikima, kad visus 
lavonus galima bus identifi
kuoti, nes daugelįs lavonų yra 
nuogi, sudraskę savo drabu
žius plyšiams užkamšyti pir
moj užtvaroj.

Įeita Argonaut kasyklon tapo 
tapo vakar, po 21 dienos dide- 
liausių pastangų prisikasti prie 
kasyklos iš gretimos jau už
leistos Kennedy kasyklos, ku
rios ša f tas betgi jau buvo dau- 
gelyj vietų užgriauta, taip kad 
gelbėtojams reikėjo kasti veik 
kiekvieną pėdą žemės per virš 
4,000 pėdų. Dasikasus iki ka
syklos sienos reikėjo kelis įim
tus pėdų kasti per kietą akme- 

einama vos keletą pėdų, nežiū
rint kad buvo dirbama dieną 
ir naktį ir tai trumpomis va
landomis, kad dėl nuovargio 
nė kiek nesumažėtų darbo 
spartumas. Kiti gelbėtojai dir-t 
bo dar giliau, bet jie sustojo 
kasti kada pirmasis būrys įė
jo kasyklon. Buvo paskirta di
delė dovana tam burini, kuris 
pirmas įęis kasyklon. Gelbėto
jai apsirūpinę mąsliomis ir 
oxygėnu įėjo į kasyklą ii’ šiaip

$

taip šafta nusileido iki to ur- 
kuriame, kaip buvo žino- 
dirbo uždarytieji maine- 

įėjus kasyklon viltis

vo, 
ma 
riai. Vos 
rasti mainerius gyvais išnyko, 
nes pasirodė, kad ir žemuti
niuose kasyklos sluogsniuose 
yra gaso. Bet įėjus urvan ras
ta užtvarą. Viltis tada vėl at
gijo, nes kįlo viltis, kad gal 
per užtvarą gasai neperėjo. Iš
ardyta užtvarą ir eita toliau. 
Paėjus kiek rasta antrą užtva
rą iš akmens ir žemes. .Buvo 
jaučiama, kad maineriai yra 
už tos užtvaros. Ilgai gelbėto
jai svarstė ar ardyti užtvarą, 
kad per pramuštą skylę, neįei
tų gasai ir neužtroškintų nu- 
silpnėjusių ir »vos gyvų maine- 
rių, jei dar jie yra gyvi. Pa
sirinkimo nebuvo ir prisiėjo 
ardyti ir antrą užtvarą. Inoj 
už užtvaros rasta lavonai jau 
senai mirusių žmonių. Kad 
jie mirė neužilgo kįlus gaisrui 
rodo ir jų paliktieji
Vienas, rašytas 3 vai 
kad gasas jaučiamas ir už ant
ros užtvaros. Kitas — ant stul 
po užrašas — 4, turbūt valan
da, kada jie pradėjo migti tuo 
miegu, iš kurio jie niekad dau
giau nebepabudo.

Daugelis žmonių raminasi 
nors tuo, kad jie mirė nuo 
gaso lengvai ir kad nereikėjo 
jiems kęsti bado mirties kan-

rašteliai, 
sake,

iki įėjimo į kasyklą vis bu
vo vilties rasti juos gyvais, nes 
gaisras kįlo kokiu tūkstančiu 
pėdų augščiau uždarytųjų mai- 
nerių urvo. Iki paskutinės die
nos daryti tyrimai vis rodė, 
kad žeminus gaisro vis nėra 
nuodingų gasų. Bet tyrimai 
klydo. Nuodingi gasai pasiekė 
ir daug žemesnius sluogsnius.

Žuvus tiems maineriams da
bar kįla reikalavimų geriau 
apsaugoti kasyklas ir padalyti 
keletą išėjimų, nes dabar to
kioj gilioj ir didelėj kasykloj, 
kuri nueina daugiau kaip my
lią gilumo po žeme, tebuvo tik 
viena šafta, kurioj ir kįlo gais
ras, taip kad uždarytieji jokiu 
budu negalėjo gelbėtis ir išei
ti iš kasyklos. Tokia kasykla 
yra slątai ir prie mažiausios 
nelaimės , pavirsta darbinin

Šiandien, Rūgs. 20 d.
Mildos Sa'lėj, 3142 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare įvyks 
svarbios ir pamokinančios prakalbos. Kalbės P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius ii? Dr. A. Montvidas, — apie rinki
mus į Lietuvos Seimą ir apie piliečių registraciją. Įžanga 
lėšų padengimui — 10c. Rengia LSS. 4 Kuopa.

kams kapais. Nes jei jie ir bu
tų išlikę gyvi, tai vistiek butų 
mirę badu, nes nepasiekta jų 
22 dienas, nežiūrint viršžino-

Turkai reikalauja tyrinėji 
my Atstovų skaičius.

i E. VILNIUS. Sulig lenkų
GENEVA, rūgs. 19. — Per- rinkimų ordinacijos (tvarkos) 

sijos delegacija, varde Turki- Vilnius turi išrinkti į Leijkų 
jos nacionalistų parlamento, seimą 5 atstovus.
įteikė Jautų sąjungos susirinki
mui Turkijos reikalavimą, kad 
butų paskirta neutralinė ko
misija ištirti kaltinimams, kad 
turkai buk yra pa papildę 
nuožmumų, ir skerdę krikščio
nis. .

Turkijos valdžia taipjau rei
kalauja, kati tautų sąjunga 
tikrintų apsaugą Trakuose 
venantiems turkams.

Susirinkimas nutarė, kad
ternacionaline šelpimo organi
zacija duotų pinigus ir organi
zuotų pabėgėlių šelpimą Tur
kijoje. Taipjau leista Nansenui 
rinkti šelpimui pinigus iš val
džių, pavienių žmonių ir drau
gijų.

Tapo nutarta įnešimą, kad 
sąjunga įsimaišytų ir 

užbaigti karą artimuo-padėtų 
se rytuose, įtraukti į dienot- 
varkį ir svarstyti jį ryto.

Vetavo kareiviy bonus?
WASHJNGTON, rūgs. 19.

Prezidentas Hardingas uždėjo 
savo veto (atsisakė patvirtin
ti) ant nesenai kongreso pri
imto kareivių bonuso biliaus. 
Savo paaiškinime dėl vėlo Har
dingas sako, kad bilius duoda 
prižadą ex^kareiviams išmo
kėti bonusą, bet neparupina 
pinigų to bonuso išmokėjimui, 
negi nenurodo kaip valdžia ga
lėtų sukelti reikalingą bonuso 
išmokėjimui pinigų sumą, 
kuomet dar pernai šalies defi
citas siekė $60,000,000, kurį 
šiemet reikia padengti.

Nemanoma, kad kongresas 
priimtų bilių virš prezidento 
veto.

rdinijoj, Radunės mies- 
enkų kareiviai 23 ulanų 

pulko lieįpiami savo vado paga
vę žydų rabiną, apkirpo jam 
barzdą, pastarasai kreipėsi tei
sman, tai šio pulko vadą už 
tai suėmė ir pasodino kalė j i- 
man. Stebėtina, kad nors vie
ną kartą pas lenkus žydas ga
vo viršų.

Kaip lenkai moka mobilizuoti.
• Paskelbus mobilizaciją 20, 

21, 22 ir 23-čių metų jaunų 
vyrų, lenkai negalėjo visų su
imti, nes niekas nenorėjo eiti. 
Dabar Trakų apskr. paskelbė, 
kad reikalinga išduoti pasai ir, 
girdi, kariuomenėn neimsiu, 
nes visus žada paliuosuoti at- 
sargon; Jie to pabrėžė, kad už 
neštoj imą kariuomenėn nebau- 
sią. Atsirado tokių, kurie nu
ėjo tų “reikalingų pasų“ išsi
imti, kur vieton “pasų” atrado 
žandarus, kurie suėmė ir išve
žė karinpsna dalysna. Po to 
apskelbta naujokų tėvams, 
kad jeigu nestosią kariuome
nėn geruoju, tai bus visas tur
tas paimtas valdžios žinion.

Mažumų blokas Vilniuje.
Vilniaus gudai nutarę daly

vauti rinkimuose į seimą ir su
darę. tautinių mažumų bloką, 
į kurį įeina: gudai, ukrainie
čiai, vokiečiai, čekai, žydai 
rusai.

ir

už- 
gy-

in-
Nepriklusomoj Lietuvoj
Vidaus Reikalų Ministerijos 

tremtinių grąžinimo skyriaus 
pranešimu rugsėjo 1 5 d. su
grįžta IJetUvos’ kolonistai iš 
Pavolgio (apie 300 šeimynų). 
Žemės Ūkio Ministerija sku
botai skirsto žemės jiems ap
sigyventi.

’T W~ ‘Į1.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvort

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
taip Pataria Lietuvos Bankai

DABAR
Reikalingiausia

Jusų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip'reikalingi. Nes dėl vokiečių mar-

I . . '

kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmones dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

skyriuje ir Obelių Karantinč 
jiems paskirtose vietose.

Be to 23-VIII grįžta 600 op- 
tantų, o 21-V1II grįžta tremti
nių ešelonas iš Maskvos v - 400 
žmonių, iš Sibiro 200 žm. 
iš Rostovo ties Donu 100 žm. .

Gelgaudiškis (šak.) Kunigas 
kumšeiuojasi. Per Žolinę kai- 
kurie žmones buvo atsisėdę 
per pamaldas ant šventoriaus 
muro. Išėjęs iš klebonijos ku
nigas vienam žmogui sudrožė 
kumščiu per pečius kam, 
girdi, sėdi ant tvoros, ar nega
li pastovėti? —

Ek. Kuršėnai. Griaustinio 
aukos. - Rugpjūčio 10 d. per 
Kuršėnus perėjo smarkus 
griaustinis, kurs negyvai nu
trenkė vieną žmogų — žydai
tę apie 21 metų, vięną sunkiai 
Sužeidė — pagijimas abejoti
nas, du lengviau ir dar tris 
visai menkai, kurie rytojaus 
dieną buvo beveik sveiki. Na
mų neuždegė nė vienų, žaibas 
įėjo elektros viela, kurią nu
traukė, taip pat sudaužė į 
smulkius gabalus veidrodį, bu
vusį sale įvedamos vielos.

Laike griaustinio daugelyje 
elektros lemputėse ..matėsi švie
sa ir jautėsi, kai koks purtini- 
mas.

Šiuo Kuršėniečiai bus pasi
mokinę ir gal būt įsitaisys per
kūnsargį. Prie namų, į ku
riuos trenkė griaustinis, nėra 
nė jokio medžio (augančio).

Nelabai senai Kužiuose 13 
varstų nuo Kuršėnų nuo griau
stinio k sudeginta vieno troba.

PINIGU KURSAS
Vikar, rugsėjo 19 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų....
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų.......
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų

# Italijos 100 lirų ..........
laetuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių ..... .
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldėnų ....
švedų 100 guldenų .......
šveicarų 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių .

.. $4.42 

... %c 

.. $7.13 
$21.05

. $2.17: 
. $7.52 
. $4.20 
..... 7c 
... l^c 
$16.95 
$38.65 
$26.45 
$18.64

...... 7c

H
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DEL REGISTRACIJOS

Piliava, Kaunas ir Vilnius
miškuose

ar ne

kiame bude
Eidkū

Liepos 26, 1922

Pilietis

10 N. Dearborn St Chicago, III

NAMO,

TIESI 
KEL1ON

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

nuo 9 iki 6 ir nuo 7 
9 vakare.

Moorc and

kas Dedasi 
Lietuvoj

L MELLON, 
urto Sekretorius

atlieka greitai

Bankruto
Išpardavimas

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauąitti.

ŠIIJOMI PRANEŠAME SĖKAMAI

. SENIAUSIA

AOGtlturA 
VIENYBE

Savininkams Victory Notų ir kitiems 
tuomi paliestiems.

” VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai,: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Bullding

West Monroe Street, Chicago
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai

Nauji, semi-indirect 
fixtures valgoma
jam kambariui.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Hoipe Bank Bldg 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avė 
Ofiso vai

IŠVADŽIOK IT ELEKTRUI PRATUS ANT 
LENGVU IŠMOKĖJIMU.

įsitaisykite naujos 
mados fixtures šito-

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERAS

3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakaro

Bęulevard 5052 
Canal 2118

Naktinis

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldieni^s pagal Sutarimų

“Naujie- 
kad šie- 
perdaug

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dcl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės .$2.50 ir aukščiau.

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

S. GORDON,
Dvi jeigos;.1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

Reikalauk, kad elektros kontraktorius įtaisytų 
mažus paspaudžiamus guzikelius šviesos pada
rymui, kaip ant paveikslo matome. Tada gali 
vartot naujos mados pusiou nurodomus fixtu- 
ros. Negalit jų vartot, koliai pakabinami dra- 
tai tiesiui žemyn eina, todėl, gaukit patikėtiną 
kontraktorių. Jis žino. Gėri) Jaisniuoto kont- 
raktoriaus vardą, arčiau jūsų gyvenančio ga
lit telefonuojant Randolph 1230, Local, 287,

Commonwealth Edison Company 
72 West Adams St.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

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

Dr. A. L. Yuska 
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted SU 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

‘ ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. Mikuckis vėl pradėj 
rašinėt eiles.

žmogžudystės taikiai rašinė
davo į laikraščius eiles, gi po 
to skandalingo įvykio buvo vi
sai pasišalinęs nuo estrados ir 
net nebedrįso rašinėti nei sa
vo eilių.

Dabar tas nepaprastas kar- 
žygis, kaip matyti, ’jau atsi
peikėjo ir įgavęs 
stvėrėsi savo numylėtojo ama
to — poezijos. Štai “Lietuvos 
Žinių” 143 nr. jau randame jo 
eiles.

\ INFORMACIJŲ BLANKA 
To U. S- Shippinjt Bosrd.

Informacijų Sekcija 683 J V 
Washington, O. C. ___

Atmokėjimo Pranešimas

"VIENYBE”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ...........  4.50

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

United
McCormack, 

Broa<lway,
S. Dearborn 

92 State St., 
Manaffln?

NEI PAVĖLUOSIT, — NEI

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

rei- 
piniginio 

ir knygų katalogo.

3228 W. 38th St„ Chicago. III

laikraščiai, draugijos 
Yra gana rimtų 

šiam rei- 
laikraščiai 
kuriė taip 

paskolų 
šiandie yra 

prieš šių

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą 
Rotterdamų, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus nortus ‘ 
nūs ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

p ■ |
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo. i 1

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

L Kreipkitės daliniam atmokėjimui 4% nuošimčių Vic
tory notų: , •

Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, 
kaipo Suvienytų Valstijų Amerikos auksinės notos 1922-23, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, ai'ba F prijung
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami atmokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davadijimu ant notų atmokėjinrru ir Turtų Departmento iš
leistų numerių 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yi'a, 
kuomet originales notos tapo išleistos. Intrestas ant visų 
4 nuošimčtij Victory notų, kurio atmokėjimui yr«x Savi- 
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. Vic
tory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo rai
des G, H, I, J, K, arba L prijungtos prie serijos numerių 
y?a ne kitokiame bude, yra skatinami atmokėjimui ir, jų 
laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužes 20, 1923, re
miantis jų terminais.

2. Smulkmeniškai nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokėjimo, apie ką yra pranešama Turtų 
Departmento pranešimo nuneryj 299,i datuoto liepos 26, 
1922 kopijos^ kurias galima gauti iš Turtų Departmento, 
paskolos ir pinigyno skyriaus, Washington, D. C., arba bi
te Federal Reserve Banke.

Lietuvon.
Biuras iflllba tik 

nes 3-čiam 
sako: “kaip seniau,

30 METU
, Pagyrimo Pinigų Siuntime
Ir musų pačių ofisai yra visur 

Lietuvoj.
Yra geriąusis užtikrinimas

Greitam persiuntimui pinigų 
savo draugams ir giminėms.

Pasimatyk su mumis pirmiau 
negu siųsi pinigus į Europą.
Doleriais išmoka visoj Lietuvoj.
SCHIFE & CO. STATE BANK 

728 W. Roosevelt Rd.

Amerikos lietuvių registra
cija, kurią paskelbė Lietuvos 
Atstovybė Washingtone, šuke
le, sujudino Amerikos lietu
vius ir kaipo to padavinys — 
pilasi protestų audra iš visų 
lietuvių kolonijų. Registracija 
piktinasi ne tik pavieniai žmo
nes, bet ir organizacijos, pa
žangioj 
bei kliubai 
priežasčių nepritarti 
kalui. Draugijos, 
ir pavieniai žmonės, 
rėmė, ypač pirmąją 
Lietuvos valstybei, 
griežtai nusistatę 
klerikalų sumanytą registraci
ją ir reikalauja ją atšaukti.

Kaip sėkminga ta registraci
ja bus, kol kas sunku pasakyti. 
Tečiau jau iš kalno galima 
spėti, k»d ji bus labai panaši 
savo padariniais antrąja! pas
kolai. Atstovybė Washingto- 
ne tą gerai nujaučia, nes ji ži
no, kiek jau iki šiam laikui 
užsiregistravo. Ji tą įstatymą 
kiek galėdama teisina ir gina; 
net polemizuoja per laikraš
čius su to įstatymo opozicija. 
Ar tas jai kiek gelbės, 
pamatysime vėliau.

Vėliausias Lietuvos
Biuro Wasliingtone praneši
mas tilpo laikraščiuose po ant
galiais “Dar apie užsirašy- 
mą“ ir “Musų mokesniai Lie
tuvos valstybei.“ Čia aš ir no
rėčiau atkreipti skaitytojų aty- 
dą į kai kuriuos tų straipsnių 
paragrafus. Ypač yra svarbus 
tie paragrafai, kurie cituojami 
Inf. Biuro iš “Vyriausybės Ži
nių”. Ten ne kalbama apie 
jokią registraciją, lik apie pa
sų išsiėmimą tiems, kurie va^ 
žiuoja užsienin 
Ir pats Inf 
apie tokius pasus, 
pąragraf 
taip ir dabar dėl paso išpildant 
reikalinga turėti 2 fotografijos 
nustatyto dydžio. (3x3)”. Rei
škia kaip seniau (L y. tie, ku
rie važiavo Lietuvon turėjo iš
siimti pasą) taip ir dabar va
žiuojantys užsienin turi tiktai 
pasą išsiimti.

Štai vėl ištrauka iš “Vyr. ži
nių“ paragrafo 10 
bes ir konsulatai i 
išduodamus 
sus iam 
kesni kaii

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
PartĮavimui visokiu sp<dvų vers

tinių su Sukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilaon St., 

VVATERBURY, CONN.

Lai Dede Šamas atgabena 
jūsų mylimus į Ameriką
JEI jūsų mylimi arba draugai nori atva

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, jei 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 etč. Šios infor
macijos nieko nekainuos, bet bus lengva su
prasti. Užsisakyk šiandieną.

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
anokanii. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S® ■

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

M. Meldažio Svetainėj, 2244 W., 23rd PI.
Visi’S. L. A. narini ir.Chicagos visuomenė yra kviečiama dalyvaut ant viršui 

minėto koncerto, nes bus sutrauktos gabios spėkos. Programą išpildys visiems 
gerai žinomas BIRUTĖS CHORAS. Programas susidės iš Choro, solo, kvartetų, 
duetų ir kitų pamarginimų.

Taipgi Imis kalba,, kurią atliks adv. K. Gugis.
VISAS PELNAŠ SKIRIAMAS ĮSTEIGIMUI S, L. A. PRIEGLAUDOS 

Kviečia visus KOMITETAS.

Pramonininko pil. Dirsės 
užmušėjas, garsusis Juozas Mi
kuckis, kurs pirm papildymo

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarnipką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Poezija yra geras dalykas, 
tačiau etikos ir moralės doros 
žvilgsniu, rodosi, tokiems po
etams, pasižymėjusiems nie
kingais darbeliais visuomeniš
kuose laikraščiuose visai netu
rėtų būti vietos.

—Kaunietis.

“Matai kaip greitai Jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojnus.”

Taip, motinos I Bambino parodė pui
kius rezultatus palerigvinime vidurių 
diegimo, mėslung
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kudi- f •’
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunuiame tiesiai iš labaratorij

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

ReikUhukito platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykito mums laiškus, 
kalaukitc musu 
kurso

Lietus liovėsi lijęs.
Kaunas, 3Q—Vili! 

noms” buvau rašęs, 
met Lietuvoj buvo 
šlapia vasara, ir yra pavojaus, 
kad gali suputi javai. Tačiau 
dabar lietus paliovė lijęs ir jau 
5 diena laikosi šiltas, saulėtas 
oras. Dėlto žmones griebėsi 
valymo nuo laukų darbų, ku
rie dėl tankių lietų labai suvė
lavo.

Rugius nors pripuolamai jau 
suvežė nesupuvusius, nors 
kiek ir apjuodavusius. Dabar 
piaunama vasarojus, ariama 

rugiams sėjimui žemė, o kai- 
kurie dar piauna ir džiovina 
šieną ir U.

Soduose šiemet obuolių ir 
giušių kiek mažiau, negu pra
ėjusiais iretais 
labai daug yra baravykų ir ki
tokių grybų, ir gyvenanti arti 
miškų biednuomęnė iš baravy
kų turi gerą pehia.

—Liet, pilietis.

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

States Lines
Ine. RooseTelt Stearaship Co., Ine. 

New York.
St., Chiengo, UI.

Boston, Ma»B.
Operatorę/ for

U. S. SHIPPING BOARD VVashington. D. C.

PER HAMBURGĄ,
UEPOją.

y" Važiuokit visi parankiu ir uuaiu kelis
Lietuviai važiuoja į Pjliavą 

aplenkia Lenkų Juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 

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

I. S. ESTONIA............................. L Spalio^
®S. S. LITHUANIA ........................ Spalio 18

TREClOre KLASOS KAINOJ 4;

dAMBUKGĄ 3103.50 — EILIAVĘ $10p.50 
f —L1ĘPOJV IR MEMELĮ $107.00.
| Dėlei laiv. ir žinių ktėipkitės prie savo agentų

nausybe is savo 
už užsienio pasus.” 

įryvt*s dokumentas
yra nors puse žodžio užsiminta 
apie kokią nors registraciją. 
Čia kalbama vien apie pa^us 
tiems, kurie nori važiuoti Lie
tuvon (užsienin), bet ne apie 
[>asus tiems, kurie gyvena šioj 
šalyj. Liėt. Inf. Biuras savotiš
kai nori išaiškinti tą įstatymą 
ir gauti dolerių, dešimtinių ir 
pasirodyti Lietuvos klerika
lams, kad jis — o t koks ge
ras, kiek daug pinigų surinko. 
Žinomą, kas duos jam dešini 
kės, jis paims mielu noru. Ma
no supratimu, registruotis nė
ra reikalo, nes Lietuvos vald
žia jokių registracijos įstaty
mų Amerikos lietuviams dar 
neišleido

LIETUVON
(PER ANGLIJA)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smalkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo,
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo. 

L . Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
1 //// \ dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
Ok //y \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
mftV. i\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-

r\ vo šono
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 

I sos keliauninkai turi lovaa uždarytuose
M/l I I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
vakorčil1 agento arba prie

Malonėkite vruiųsti nepadedami 
m.-.ne nei po jokia atsakomybe Suv 
Valst valdžios knystelę, kurioje yra 
kelionės faktai, taimd 
reikale Suv. Valst. valdžios laivai l 
EiiVopą.
V-rJas ........... ......................... ...... ..........
Gatvė, No., arba R. F. D...................

Miestas .......\.... . Valąt.

Su Visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIENYBE EUBL 60 
193 Grand St. & 
Brookiun, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

• : ”Atstovy- 
užsienyje už 

ižsienyje pa- 
ikį pat mo-
ir vietos vy-

piliečių 
Matote, 
ar oiti

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

k—__________,__ i
===—-



Sereda, Rugsėjis 20 d., 1922

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

IŠ LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS KONFEREN

CIJOS.

NAUJIENOS, Chicago, UI
w————  . II n... —   I—.—

a

Panedėlyje, rugsėjo 4 dieną, 
Brooklyne, N. Y., Įvyko konfe
rencija Lietuvių Socialistų Są
jungos rytinių valstijų kuopų. 
Konferencijoje dalyvavo drau
gai Brooklyno, Elizabeth’o, 
Binghaniton'o, Waterburio ir 
Bostono kuopų. Nebuvo Balti- 
niorės, Cambridge ir VVorces- 
terio atstovų.

Konferencija priėmė keletą 
svarbių sumanymų ir rezoliu
cijų.

Taip, buvo priimta rezoliu
cija, išreiškianti pageidavimą 
užkviesti porą Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovų 

.Amerikon. Ši rezoliucija iššau
kė labai gyvų diskusijų. Mat, 
buvo išreikšta nuomonė kad 
reikėtų kviesti vienas atstovas, 
o kita — kad du.

Didžiuma draugų sutiko, 
kad yra pageidaujama matyti 
du atstovu. Dalykas tame, kad 
mums, Amerikos lietuviams 
socialistams, šiuo laiku stoka 
aktyvių veikėjų. Kuomet me
tai arba pora atgal abelnos są
lygos buvo prieš mus; kuomet 
metai arba dveji atgal musų 
darbuotės sąlygos'buvo tokios, 
jog dalis darbininkų ‘buvo su
žavėti Rusijos rojumi, o kita 
“patriotiniais” klerikalų ,šauks
mais, — šiandie gyvenimas 
nemielaširdingai išvaikė jų 
svajones ir atidarė platų lau
ką musų, t. y. socialistų dar
bui. Prieš porą metų socialis
tų darbas, jų siūlomas progra
mas linkusioms prie radikalu
mo darbininkams išrodė berei
kalingas, išrodė beprasmis, nes 
palaima, Rusijos komunistinis 
rojus išrodė Įvykęs faktas, 
šiandie darbininkai j,ąu žino, 
kad Rusijos komunistinis ro
jus buvo ne rojus, o pekla.

Prieš porą metų nepriklau
somos Lietuvos respublikos 
obalsiai žavėjo tautinius darbi
ninkų jausmus taip jau galin
gai, kaip komunistinis Rusijos 
rojus. Klerikalams, kurie dau
giausia griežė ant tautinių, 
jausmų, taipgi sekėsi pagauti 
minių užuojautą. Tečiaus šian
die darbininkai jau turi paty
rimų, kad klerikalai yra pasi
nio ję ne tiek padaryti Lietuvą 
nepriklausoma, laisva, turin
čia jiegos žengti pirmyn res
publika, kiek parapija, kiek 
klebono daržu, kuriame didžiu
ma Lietuvos gyventojų, darbi
ninkai, — butų tik avelės, duo
dančios labai reikalingas kleri
kalams šiltas vilnas.

Štai, ačiū tiems patyrimams, 
darbininkai yra nusivylę ir ko
munistų šauksmais ir klerika
lų pamokslais. Darbininkai vis 
dažniau ima minėti, kad so
cialistų buvus teisybė, kai jie 
kritikavo ir bolševistinę Rusi
jos, ir klerikalinę Lietuvos val
džios politiką. Iš konferenci
jos atstovų pranešimų tatai 
aiškiai matėsi. Užtenka nuro
dyti tik vien Brooklyną.

Brooklynas buvo komunistų 
tvirtovė. Čia jų dienraštis, čia 
jų inteligentinės spėkos — kal
bėtojai ir rašytojai. čia jų 
daugiausia, čia jie geriausia 
susiorganizavę, čia jie turėjo 
daugiausia Įtakos miniose. Bet 
kas iš jų beliko dabar? Net to
kioje rubsiuvių unijoje kai ku
rių komunistų vardas tapo 
paniekos vardu.

Taip dalykams esant socia
listai gali tikėtis 'puikaus pa
sisekimo. Reikia tik pasidar
buoti. Bet bėda tame, kad esan
tieji šiuo laiku Amerikoje lie
tuviai socialistai perdaug užim
ti darbu, perdaug pririšti prie 
tų vietų, kur jie gyvena ir dir
ba. Sužadinimui socialistinio 
judėjimo reikalinga kelių drau
gų, kurie galėtų apvažiuoti vi
sas lietuvių kolonijas. Drau
gų socialdemokratų pasiseki

mas, konferencijos manymu, 
butų užtikrintas, ir du draugu 
atneštų dvigubai daugiau nau
dos, negu vienas.

Antroji rezoliucija, priimta 
konferencijoje, — tai išvados 
iš minėtų aukščiau diskusijų. 
Rezoliucija atkreipia draugų 
sąjungicčių domę Į tai, kad 
objektyvės (abelnos) sąlygos 
socialistų darbuotei Amerikoje 
žymiai atsimainė pastaruoju 
laiku. Socialistams atsidarė 
plati dirva. Jų kritika komu
nizmo pasirodė teisinga. Taip
jau teisinga pasirodė ir kriti
ka, kurią atkreipė Lietuvos 
Socialdemokratai ir Amerikos 
lietuviai socialistai prieš Lie
tuvos valdžią. Žmonės yra lin
kę. šiandie klausyti to, ką sako 
socialistai, reiškia susidomėjo 
socialistų veikimu. Taigi rezo
liucija ir ragina draugus są- 
jungiečius smarkiau pasidar
buoti. Konferencija išrinko or
ganizacinį sekretorių dr-gą J. 
Glavecką, 229 Ainslie Avė., 
Brooklyn, N. Y., kurio pareiga 
bus parūpinti kalbėtojų, jeigu 
kuri silpnesnė kuopa norėtų 
surengti prakalbas, paskaitas 
ir 11. Drg. Glaveckas taipgi tu
rės parūpinti, organizatorių ir 
kitokos pagalbos tiems drau
gams, kurie norėtų naujai su
organizuoti arba atsteigti kuo
pas tose kolonijose, kuriose 
kuopos žuvo komunistams sus
kaldžius Lietuvių Socialistų 
Sąjungą.

Parūpinti kalbėtojų ir orga
nizatorių, konferencijos ma
nymu, bus galima tokiu budu. 
Jeigu jų bus reikalaujama ko- 
lonijon, kuri randasi arti Bos
tono, dr-gas Glaveckas susiži
nos su draugais bostoniečiais. 
O jeigu reikėtų organizatorių 
ir kalbėtojų kitai kolonijai, 
kuri, pavyzdžiui, randasi ar
čiau Chicagos, tuomet drg. 
Glaveckas stengsis susižinoti 
su chicagiečiais. Be to, jo pa
reiga bus surasti butą, kad 
reikalaujančios pagalbos kuo
pos gautų ją pigiausia ir kur 

įgalima veltui.
Dar buvo priimta rezoliuci

ja, liečianti socialistų santy
kius su kitomis srovėmis. Re
zoliucija pareiškia, kad pagei
daujama, idant ateityje socia
listai dalyvautų juo veikliau 
visuomeniniame Amerikos lie
tuvių gyvenime ir veiktų kar
tu, jei reikalinga, išvien su ki
tomis pažangiomis srovėmis, 
ypač kovai prieš atžagareivius.

šitoje rezoliucijoje nėra nie
ko naujo, kas nebuvo prakti
kuota iki šiol. Tečiaus drau
gai sąjungiečiai, bent tūlose 
kuopose, vis kažin kaip abe- 
jodavo delei dalyvavimo ben
druose pasirodymuose su ki
tomis srovėmis. Jie pripažin
davo ėjimą Į minias, bet ne
retai vengdavo dalyvauti — ir 
kartais visai be pamato — pa- 
s’rodymuose, kur ir kitos sro
vės dalyvaudavo.

Buvo priimta konferencijoje 
daugiau rezoliucijų, bet delei 
vietos stokos jų nebeminėsiu. 
Nurodysiu tik dar vieną, ma
no supratimu, labai svarbų 
tarimą, kurį Įnešė, rodosi, 
Binghamtono kuopos atstovas, 
drg. Songaila, būtent: kad so
cialistiniai laikraščiai, “Kolei-
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vis” - ir “Naujienos” butų siun
tinėjami pigiau tiems žmo
nėms, kurie užsirašo šituos 
laikraščius per Sąjungos kuo- 
,pas; kad nuošimtis užsirašan
tiems per Sąjungos kuopas as
menims butų tokis pat, kokis 
yra duodamas agentams, kurie 
užrašo kitus laikraščius, šitas 
sumanymas buvo priimtas kaip 
vienu balsu. ,

—Korespondentas.

Detroito žinios.
Detroito policija gavo pagy

rimą nuo “sausųjų” galvos, p. 
Davis už uolų gaudymą “sla
piųjų.”

Tąi ir visas jos nuopelnas.

Daktaras, žuvis ir $25.00.
Flint, Mich. Susirgus tūlai 

Mrs. Ferries, jos daktaras lie
pė jai nevalgyti nieko kito 
kaip tik žuvis. Jos vyras, nie
kur išgaudamas žuvų, nuėjo 
Į upelį pagaudyti žuvies; ei
nant jam namo su sugautom 
žuvelėm, sučiupo dėdė ir tei
sėjas priteisė jam užsimokėti 
$25.00. “Daktaras prisakė 
mano motcĮriai nieko ' neval
gyti kaip tik žuvis*; aš išjieš- 
kojau visus marketus ir nie
kur negavau. Tad nuėjau Į 
lupę pažuvauti, bet didelės ne- 
sikabina, tai nešiau tas dvi • ‘ * mažiukes,” teisinosi Mr. Fer
ries.

Perkarsta domėtis anglim.
Pontiac, Mich. Kuro admi

nistratorius, norėdamas suži
noti, kiek miestelis turi anglių 
norėjo pasiųsti tarnus, kad 
apžiūrėtų kiek kur anglių ran
dasi. Bet niekas neapsiėmė 
juos teisingai painformuoti sa
kydami: “Termometras turi d. š. m. už girtumą. Teismas

(a Tamstai Reiškia NAUJAS Elevatorių
Feru Nustatymas
(Įėjęs galėn panedėlyj, rugsėjo 18,1922).

I- Savaitinis Pasu Planas /
Wholesale’io Kainos, Wholesalio Važinėjimui

Gali pirkti už $1.25 neaprubežiuotą važinėjimą, kas savaitė pakeičiamą, 
kuris leidžia važinėt ant visos eleva torių sistemos i pietus nuo Howard 
St., taip toli ir taip tankiai, kaip kad tamsta nori, Visose dienos ir nak
ties valandose. Kuomet pats nevartoji pasą, gali duot ji bilia kuriam 
šeimynos nariui, arba visai kitai ypatai.
Už $2.00 gali pirkti paprastą savaitinį pasą, kuris bus geras neaprube- 
žiuotam važinėjimo skaitliui ant visą linijų elevated sistemos, ir iki 
Evanston ir Wilmette. si ■

II- TiKietu Kainos |
Parankus, Vieno Pinigo. Feras

Tikietai už parankią kainą, 3 už 25c., gerds tarpe visu stočių i pietus 
nuo Howard Street ir galima gaut kiekvienoj tikietu pardavojamoj 
budutėj. !
Tiesioginiai tikietai tarp visu vietų i pietus nuo Howa.rd St. ir Evanston 
arba Wilmette, galima gauti už parankią kainą, 2 už 25c.
Į vieną pusę tikietas kainuoja 13 centu.

III- VaiKu Pervežimas už 5c., 3c., arba VE-LTUI
Žiūrint Pagal Amžį b / >

Vaikai 7 metu ir aukščiau, ir žemiau 12 metu sali važiuoti už 3 centus. 
Vaikai 12 metu ir aukščiau turi mokėt pilną fėrą. Mokyklų vaikai že
miau 17 metu pirkdami 50 važiavimu, tikietu knygelę, gali važiuot 
tarp visu stočių i pietus nuo Howard Street už 5 centu kainą. Viskas 
kuo reikia, kad gavus šias kainas, tai priduot mokyklos lankymo pa
liudymą (certificate) iš by kokios mokyklos, viešos ar privatės. Pa
liudymo blanką galima gauti nuo elevatoriaus tikietu agento.
Tokia pat vaikį kainu tarpe Evanston ir Wilmette.
Mokyklų vaikai keliaujanti tarpe 'stočių i pietus nuo Howard Street, 
ir Evanston ir Wilmette, gali važiuot už 8 centu fėrą, perkant 50 važia
vimui tikietu knygelę už $4.00. \ Į
Vaikai žemiau 7 metu ir kurie važiuoja su didesniais, yra vežami 
veltui. į

IV- Cash Ferai
Tarp visu i pietus nuo Howard Street — 10 centą.
10 centu cash fėras yra aprūpintas parankumu, kadangi vieno pinigo 
f eras reikalais važiuojant ąr lankytojui.
Tarpe visu vietą i šiaurius nuo Howard Street — 7 centai.

CHICAGO ELEVATED RAILROADS
, o rV' ■ , .'v:■' ?*'• -i • . j' BSI
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nupulti žemiau 92 kol mes 
imsim rūpintis anglimis.”

Atidarė dirbtuvę.
The Cerruti Aircraft Corp. 

atidarė savo dirbtuvę prie 
3834 Grand River Avė., kur 
bus dirbama naujausios mados 
orlaiviai.

Įsidomėk 20 iki 25.
Ekonomiškiausia yra važiuo

ti automobiliam nuo 20 ik 25 
mylių Į valandą.

Dirbs net ratai suksis.
Cadillac motof Car Co. pra

neša, kad ji turi orderių gana 
pilnam skaitliui žmonių per 
visą žiemą.

“No More War.“
Tokį obalsį pasirinko mote

rų ablsuotojų kliubas.
Tas kliubas šaukia visas mo

terų organizacijas ir pavienes 
moteris, kad jos prisidėtų 
prie rengimo demonstracijos, 
kuri Įvyks lapkričio 11 d. š. 
m.

Moters, kurios norėtų susiži
noti su tuom kliubu, lai krei
piasi ar rašo: “The Women’s 
City Club, City.”

Sugrąžino 38 karus.
Kuro administratorius C. F. 

Duinn sugrąžino 38 karus ang
lių, kurie buvo prisiųsta iš 
Wes Kentucky. Sugrąžinta to
dėl, kad anglys esą netinkamos 
vartoti, o da ir todėl, kad per- 
brangiai parėkavo už atveži
mu, v '

Balsy prižiūrėtojas girtas.

Joni Heppler, 3533 Theo- 
dorc St., pirmini inkus tarybos 
16-to distrikto, 13 wardo dėl 
balsų prižiūrėjimo, tapo areš
tuotas (balsavimo dieną) 12 

turėjo hut 14 d. š. m., bet 
jam neatėjus į teismą, teisėjas 
P. W. Mash, prisakė areštuot 
p. Heppler ir panaikino kauci
ją-

Mirė lietuvis.
Rugsėjo 12 d. Sahvay ligon- 

buty mirė Kazimieras Nosevi- 
čius. Jo brolis gyvena kur tai 
So. Bostone ar Cambridge, 
Mass.

Gimė.
M. Zalančiam gimė mergai

te. Graži!
Bailanausfkam gimė vaikas. 

Esąs toks smarkus, kad ką tik 
nebėga.

H. Markuievičiam gimė vai
kas. Tai esą dar pirmas toks 
gražus suninkąs (Mat jie yra 
nesenai vedę).

Majoras priešingas.
Majoras James Couzens at

metė miesto tarybos priimtą 
dovaną 10 pėdų žemės nuo 
The Palmer Wood Co.

f

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumęriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
narni e je — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

»
Pasidarykit ŠĮ banką savo finansiniais namais, o 

greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glafier 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., kerti 32 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Majoras savo paaiškinime 
sako, kad minėta kompanija 
nori išsisukti nuo taisymo ke
lių ir šaligatvių, kuriuos ji tu 
rinti taisyti. Tad priėmus nuo 
tos kompanijos dovaną, jai 
butų lengva tai padaryti.

Taryba svarstys tai antru 
kartu.

Apsivedė.
P. R. Bendoraitis apsivedė 

su p-le A. Bukevičiute. Lai
mingos jiems kloties.

— X. Y.

Detroito Progresyvių Draugi
jų delegatų susirinkimas 
Įvyks ketverge, rugsėjo 21 d., 
8 vai. vak., Lietuvių svetainės 
name, ant trečių lubų, direkto
rių rūme.

Sekr. P. Kaušius.

' Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Į ■ -- —............Z

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. TTalstetl St., kampan 31 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
ią; ilga 
praktika- 

i-usi Pen» 
silvanijos 
hospitalfc 

se. Pasek
mingai £♦ 

tarnauja 
prie gina 
iymo. Dus 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose rei 
kaluose mo 
iterims ir
merginoms.

^OR.HEifZMAN^Kli
Ifl RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f ‘"Dienomis: Canal 
.8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Valu 9—10 A. M. ir 8-—9 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišky 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

J Telefonas: Boulevard 7042

j DR. G. Z. VEŽĖLIS :
Lietuvis Dentistas ■ 

■ ■
4712 South Ashland Ava., ■

arti 47-tos gatvis
va ■■■■■»! 0

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Alnišerka 
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymą 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrlit 
Tel. BOU levard S487 
4«4» 8. AahUnS 
Kaaapaa 47-toe gat 

2-roe luboe
—iii.. ii,jį u, ,i /

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas b 

Leavltt St. Tel. Canal 6222.
Raridencija 3114 W 4W St 

Tel. Lafayette '4HL
Vai.
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vo of icialiniame buletine, 
kad antrame šių metų ket- 
virtdalyje skaičius narių, 
priklausančių Sąjungai, pa
didėjo. Pirmojo ketvirtda- 
lio gale ji turėjo viso septy
nis milions aštuonis šimtus 
šešiasdešimts keturis tūks
tančius ir septyniasdešitms 
devynis (7,864,079) narius, 
tame skaičiuje 1,646,388 mo
teris. O antroje ketvirtdalio

Kadii šitaip dedasi, tai pa
žangioji visuomenė turi su
krusti, kad tai agitacijai už
bėgus už akių. Kiekviena 
draugija, kurios nariai yra 
priešingi tam Lietuvos vald
žios patvarkymui, privalo 
padaryti apie tai nutarimą 
ir pranešti Seimui. Jeigu ty
lėsime, tai Lietuvoje manys, 
kad mes sutinkame.

į šitą nesąmonę, musų komu
nistai dar nesenai buvo griež
tai priešingi kovai už darbinin
kų būvio pagerinimą ir už į- 
statymines reformas; jie sa
kydavo, 'kad būvio pagerinimas 
ir reformos esą “kontr-revoliu- 
ciniai’ dalykai, kadangi jie at
ima žmonėms norą kelti revo
liuciją.

Tiesos toje komunistų pa
sakoje yra tik tiek, kad var
gas ištiesų verčia žmones ko
vot; bet reikia neužmiršti, kad

“APŠVIETOS LYGA”.

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

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aedžldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St.( Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — pąitui 

Metama —-- - ---- ---- —
Pusei metų...................... ......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vien are mėnesiui 

(Jhicagoje per nežiotojuai
Viena kopija .... , -----
Savaitei.......... ........- ■■ ..-■■■ 18c.
Mėnesiui..... ...........................  75c.

Suvienytose Valstijose ue Chicagoje 
paštu:

Metams ......    $7.00
Pusei metų -------  - .----------— 4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam - , .. ..........  1.50
Vienam mėnesiui____ i...________ .... .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams...............-
Pusei metų.___
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu, kartu au užsakymu.

gale Visuotinoji Sąjunga tu
rėjo 7,979,238 narius (1,694,- 
598 moteris).

Taigi laisvosios profesinės 
sąjungos Vokietijoje šių me
tų viduryje turėjo beveik aš
tuonis milionus narių. Jos Kada socialistai daro kokį

foalga
“KOALICINĖS” PRAKALBOS.

I vuvinu JtkUUH SOV1UU8UU UiUV nvis-į

$8.00 butų dar skaitlingesnės, jei- nors parengimą kartu su san- 
’ 2’25 gu Pernai nebūtų nuo jų at- dariečiais, tai bolševikuojantys 

1-75' simetusi centralinė tarnaus laikraščiai šaukia, jogei socia-

|8.00
4.50
2.25

9

Darbo aukos
Ne tiktai karo lauke, bet 

ir darbo vietose krinta žmo
nių gyvybės.»

Užvakar tapo atrasta 47 
darbininkų lavonai Argo- 
naut aukso kasykloje, Cali- 
fornijoje, kur trys savaitės 
atgal kilo gaisras ir užkirto 
išėjimą kalnakasiams, buvu
siems tuo laiku po žeme. Vi
si jie užtroško nuo nuodingų 
gazų, pirma negu suspėjo 
ateiti pagelba.

Nežinia, kiek tąja nelaime 
yra kalti kasyklos savinin
kai ; bet jų pareiga yra aprū
pinti žuvusiųjų darbininkų 
šeimynas.

Vokiečių 
unijos auga. į

Visuotinoji Vokietijos Dar 
bininkų Sąjunga praneša sa-

listai jau “parsidavė buržuazi
jai”. Bet štai, Brooklyne per
eitą ketvergę buvo surengtas

tojų sąjunga su 402,748 na- .
riais. f

Tas sąjungas kontroliuoja masinis mitingas dėl Johnso- 
socialdemokratai, bet jos'no kilia us, 
visgi ne visame kame seka kalbėjo bolševikas
savo politinius vadus. Soci
aldemokratai per keletą me-

ir tame mitinge 
Andriulis, 

dešinysis sandarietis Sirvydas, 
“aidobliu-dobliu” Grikštas ir 
“.tautietis” Mikolainis. Tame

tų buvo suskilę j dvi parti- ,nitingc buvo priimta ir rezo-
jas, kurios smarkiai kovojo 
tarp savęs; o profesinės są- 
jngos nesidavė skaldyti. 
Joms nieko neįstengė pada
ryt net ir skaldymo meiste
riai, bolševikiški komunis
tai. '

Vokietijos profesinės są- 
jngos priklauso Amsterda
mo profesiniam internacio
nalui.
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Registracijos šali
ninkai darbuojasi.

Girdėt, kad Rymo-Katali- 
kų Federacija, kuri paskuti
niam savo kongrese išreiškė 
savo pritarimą Lietuvos pi
liečių registracijai (kartu ir 
duoklėms, kurias paskelbė 
Čarneckis su Kemešiu), da
bar visose lietuvių kolonijo
se darbuojasi, kad ir žmonės 
paremtų tą registraciją. Ka
talikiškos draugijos gauna 
laiškus iš R.-K. Federacijos 
skyrių, raginančius jas ra
šyti toje dvasioje rezoliuci
jas; i dragijas neretai atsi
lanko tuo tikslu ir žymesni 
Federacijos skyrių šulai.

Iš Rusijos Rojaus.
(Tikras papasakojimas, kaip man vyko 1921 m. 

rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

1918 metų pabaigoje daugelis Odesos lietuvių 
grįžo tėvynėn. Aš tuomet gyvenau Chersone, 
bet ir mane draugai ir pažįstamieji kvietė važiuoti 
drauge su jais Lietuvon. Odesos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, p. Blynas, buvo net prisiuntęs 
man Tarybos liudymą, kad aš, kaipo Lietuvos pi
lietis, turiu teisės būti paliuosuotas nuo Rusų 
valstybės tarnybos (buvau tuo metu etatiniu gim
nazijos mokytoju) ir įgaliu grįžti tėvynėn. Bet 
man tada nebuvo dar lemta pamatyti sąvo šalelės: 
susirgau garsia anuomet liga “ispanka”, ir prie 
Lietuvos piliečių ešelono neteko man prisisegti. 
Paskui atėjo į Chersoną bolševikai; Chersonas 
tapo “raudonųjų” ir “baltųjų” karo frontu, ir ta
da jau nieks nebegalėjo nė į Chersoną įvažiuoti, 
nė iš Chersono ištrukti. Tokia Chersone padėtis 
tęsėsi iki 1920 metų pabaigos, kada “baltieji” bu
vo galutinai nugalėti, jų likusieji būriai po visą 
Krymo pusiausalį išvaikyti, o jų vadai priversti 
visai Rusijos ribas apleisti.

1921 metų pradžioje aš griežtai pasiryžau ko
kiu nors budu ištrukti iš Ukrainos. Pavasarį pa
sklido po Chersoną garsas, kad birželio mėnesyj 
iš Chersono bus grąžinami tėvynėn Lietuvos trem
tiniai: jie kas iš tremtinių nori grįžti, turi išanks- 
to pranešti apie tat “unaševakui”.*) Iš tremtinių 
žydelių sužinojau, kad .už pinigus galima tremti
nio dokumentus įgyti ir tokiu budu pakliūti į ren
giamąjį ešeloną. Pinigu aš neturėjau, nes, bai
siai brangenybei dūkstant, jau senai buvom pra-

*) unačevakas—bolševikų valdininko tremtiniams grą
žinti įstaigos pavadinimas (uczdny načalnink evakuacijon- 
navo punktą).

i liucija — bet ne tokia, kokios 
• norėjo komunistai, o tokia, ko
kią gynė tautininkai.

Išrodo tečiaus, kad tose pra
kalbose bolševikiškas kalbėto
jas pasirodė už visus pras
čiausiai. Pasak “Laisvės”, An
driulis ve ką nupasakojo:

“Johnsono reakcinis bi- 
lius taikomas daugiausiai 
prieš ateivius (niekam ki
tam jisai ir nėra taikomas, 
kaip tik ateiviams! N. Red.), 
kad juos surakinus vergijos 
pančiais, įvedant jiems ca
rišką pasportų sistepią. Mat, 
kalbėtojas sake, Amerikos 
valdonai mano, kad tik rei
kia suspausti tuos nenuora
mas ateivius, o tada šalyje 
viskas bus ramu. Ir ištiesų 
ateiviai darbininkai yra di
desni kovotojai už ameriko
nus darbininkus. Jie yra 
didesni kovotojai ne todėl, 
kad jie yra atvažiavę iš Ru
sijos, Vokietijos ar kitų Ku
mpos šalių, bet todėl, kad 
jie dirba prie sunkesnių dar
bų ir turi prastesnes darbo 
sąlygas. Ot, šitokios jų gy
venimo aplinkybės verčia 
juos kovoti.”
Tai yra sena komunistiška 

nesąmonė, kad tie žmonės, ku
rie dauginus vargsta, yra dides
ni revoliucionieriai. Tikėdami

vargas kartu ir silpnina žmo
nių Jlegas. Jeigu vargas butų 
toks geras kovotojų auklėto
jas, kaip mano komunistai, tai 
ubagai ir “lumpen-proletarai” 
butų didžiausi revoliucionie
riai. Tuo gi tarpu yra žino
ma, kad šitie elementai1 nėra 
jokie kovotojai. Skurdas, pri
klausomybė nuo kitų žmonių 
malonės, neužtikrintas rytojus 
daro juos silpnais fiziškai ir 
morališkai.

Arija imkite senovės vergus. 
Jie kentėjo nepalyginamai di
desnį vargą, negu šių dienų 
darbininkai, bet kovot prieš sa
vo išnaudotojus jie niekuomet 
nepajiegė. Jeigu jie kartais, 
desperacijos apimli, ir padary
davo maištą (kaip kitąsyk Ry
mo vergai, vedami Spartako), 
tai iš to neišeidavo Lieko ge
ro, kadangi ginkluotoj ponų 
jięga tuojaus numalšindavo 
juos, ir po to vergai pasirody
davo dar paklusnesni savo iš
naudotojams, negu buvo pirm 
maišto.

Tas kovotojas yrą geras, ku
ris turi patyrimo ir mokėjimo 
veikti sutartinai su savo drau
gais. Didelis vargas šitas ypa
tybes žmoguje ne stiprina, bet 
greičiaus užmuša. Darbininkai, 
kuriems reikia dirbti po dvy
liką valandų dienoje, arba il
giau s, už dyejetą-trejetą dole
rių algos, neturi nė laiko, nė 
energijos, nė atliekamo pinigo 
organizuotis ir šviestis. Ir dėl
to mes matome, kad tose pra
monės šakose, kur darbininkų 
padėtis yra blogiausia, jie yra 
ir silpniau susiorganizavę ir 
menkiau apsišvietę,—pa v. plie
no dirbtuvėse ir stock-yarduo- 
se.

Apie šiluos11 Visiems žinomus 
faktus p. Andriulis, matyt, 
nėra nieko girdėjęs, nes ne 
bulvių skutimo fakultete, kurį 
jisai ėjo Valparaise, nė “Lais
vės” klesosc tokių dalykų ne
aiškina. Pirma negu stoti prieš 
publiką ir mėgint ją šviesti, 
tie bolševikiški pasakoriai turė
tų patys įsigyti daugiaus ap
švietus.

Pagarsėjusis darbininkų ju
dėjime Fostcr yra įsteigęs va
dinamą Profesinių Sąjungų 
Apšvietos Lygą (Trade Union 
Educational League), kuri ne
senai laikė Chicagoje savo kon
venciją. Ji pasmerkė Amster
damo profesinių sąjungų in
ternacionalą ir išgarbino mask- 
vinį arba “raudonąjį” unijų 
internacionalą. Tuo klausimu 
priimtoji rezoliucija tarp kit
ko sako apie Amsterdamo in
ternacionalą :

“Jisai neturi jokio progra
mų, išskiriant kompromisą 
su kapitalizmu, ir jokios lo
giškos išeities, kaip tik dar
bininkų klases pavergimo 
tęsimą. Jisai atstovauja 
tarptautinio kapitalizmo jie- 
goms, apsikasusioms pačiose 
darbininkų eilėse.“
Kaip sau norite, bet šitokia 

rezoliucija nedaro garbąs Fos- 
terio Lygai. Pažiūrėkite, ką 
sako vienam savo pareiškimų 
Amsterdamo unijų internacio
nalas :

Jisai “pareiškia, kad kova 
prieš militarizmą ir karą, 
dėl pasaulio taikos, parem
tos tautų susibroliavimu, yra 
vienas pamatinių uždavinių 
profesinių sąjungų judėji
mo, kuris priima kapitalisti
nės sistemos nuvertimo pro
gramą.” “Jisai pareiškia, 
kad tiktai organizacijos ir 
veikimo vienybe darbininkų 

' klasės atrems reakcijos puo
limus ir prirengs kelią- dar
bininkų pasiliuosavimui.” 
“Šalin militarizmą! Šalin ka
rą! Šalin kapitalizmą!”
O Fosterio Lyga pasakoja, 

kad Amsterdamo internaciona
las neturįs programo, nenorįs 
kapitalizmo nuvertimo ir net 
—atstovaująs* kapitalizmo jie- 
goms! Aiškus dalykas, kad ta 
Lyga sąmoningai skelbia me
lą apie didžiausią pasaulyje 
darbininkų susivienijimą. Ji 
ne šviečia darbininkus, bet 
klaidina, beveik galima pasa
kyt — mulkina.

Bet Lygos šalininkai gal 
mėgint atremt šitą priekaištą 
Ino, kad Amsterdamo interna
cionalas tik gražiai skamban
čius pareiškimus mokąs rašyt, 
o ne kovot už tuos principus, 
kuriuos jisai skelbia. Bet tai 
butų antras melas.

Visi žino, kad Amsterdamo 
unijų internacionalas ir savu 
darbais eina prie to pat, ką 
jisai rašo savo pareiškimuose.

prisidėjusios
internacio-

Prim.įnsjjne čionąi tiktai du 
svarbesniuoju jo atliktu dar
bu. 1920 metais Amsterdamo 
internacionalas paskelbė boi
kotą Vengrijai, kurios valdžia 
žudė darbininkus; o lenkų-ru
sų karo metu jisai sulaikė gin
klų siuntimą Lenkijon, kuri 
buvo pasiryžusi, su pagelba 
Europos valdžių, sunaikinti 
sovietų Rusiją.

Kitas Amsterdamo užpelnq|j 
yra tas, kad jisai tikrai sten
giasi sujungti į daiktą viso pa
saulio darbininkus, ir yra jau 
nemažai atsiekęs šitoje pakrai
poje. Unijos, 
prie Amsterdamo
nalo, turi apie 25 milionus na
rių.

Kokiais gi darbais gali pasi
girti “raudonasis“ internacio
nalas? Išskiriant tą, kad jisai 
suskaldė profesinį darbininkų 
judėjimą Francijoje ir įnešė 
neina j a suirutės į profesines 
sąjungas daugelyje kitų šalių, 
jisai nieko kita nėra atlikęs.

Fosterio “Apšvietos Lyga” 
sakosi skelbianti industrinį 
unijizmą ir norinti per jį la
binus suvienodinti ir suderinti 
Amerikos darbininkų judėji
mą, bet augščiaus cituotoji 
josios revoliucija rodo visai 
priešingą tendenciją. Po in
dustrinio unijizmo skraiste ji, 
matyt, mėgina prašinugeliuot 
bolševikišką komunizmą. Ge
naus tegul ji eina su savo 
šmugeliu pas kalmukus ir toto
rius, o ne pas Amerikos dar
bininkus !

TAUTIŠKOS DVASIOS 
FILOZOFIJA. 
—----——

Sirvydo sūnūs, Vytautas, 
“Vienybėje” bara kap. L. Natke
vičių, kuris išreiškė savo prita
rimą registracijos “principui”. 
Už tai Vytautą galima paglosty
ti; bet kada jisai ima filozofuot 
apie socializmą ir “lietuvių dva
sią”, tai išeina nei šis, nei tas.

Paklausykite to filozofo:
“Socializmas gi yra sveti

mas 'lietuyių dvasiai todėl, k#d 
Lietuvėje nėra pramones. Ji 
ūkio šalis. O ir bolševikai per 
tris metus karčių patyrimų 
pramoko, kad .ūkininkai nie
kados nebuvo ir nebus socia
listais, kovotojais už sociali- 
zuotą visuomenės ūkio vedi
mo tvarką. Jie nori žemės, 
ramybės, ir tvarkos.”
Vytautas, kaip ta rusų patar

lė sako, “girdėjo •skambinimą, 
bet nežino kur.” Jisai girdėja, 
kad žmonių protavimas priklau
so nuo jų gyvenimo sąlygų, ir

valgę visus ir pinigus ir drabužius, ir kai kuriuos 
baldus. Ištikrųjų, kaip čia nepravalgysi, jei 

gaudavau mėnesiui algos apie 40,000 rublių, gi 
pragyvenimas apsieidavo kasdien mažiausiai į 10,- 
000 rublių tik šeimynai iš 5 asmenų pramaitinti; 
apie apdarą, avalynę, malkas kurui jau senai ir 
svajoti nustojome.

Taigi ir aš, nors pinigų neturėjau, vis dėlto 
nuėjau pas tą “unačevaką” pasiteirauti, ar nega
lėčiau kaip nors į tremtinių ešeloną užsirašyti. 
“Unačevkas” — žydas komisaras — pasakė man, 
kad jis pats apie tat nieko spręsti negalįs: tas pri
klausysią nuo Lietuvos įgaliotinio, kurs greitu lai
ku atvažiausiąs Chersonan tremtinių dokumentus 
tikrinti; jei tąs įgaliotinis Įeisiąs man į tremtinių 
ešeloną įsirašyti, tai jis, “unačęvakas”, nieko prieš 
neturėsiąs. Toks “unačevako” atsakymas davė 
man šiek tiek vilties, kad man vyks, gal būti, su 
Lietuvos įgaliotiniu susikalbėti ir be tremtinio 
dokumentų pirkimo į rengiamąjį ešeloną įsirašyti. 
Praslinko visas gegužės mėnuo, atėjo birželis, Lie
tuvos įgaliotinis vis neatsilanko Chersonan. Be
siteiraudamas, sužinojau, kad įgaliotinis atvažia
vo iš Odesos Nikolajevan (60 varstų nuo Cherso
no). žydai tremtiniai iš kur ten gridėję, kad į- 
galiotinis k nemanąs važiuoti Chersanan, kad 
tremtinių dokumentai jam busią prisiųsti Nikola
jevan, jisai ten juos peržiūrėsiąs ir pats grįšiąs 
Odeson. Toji žinia labai mane neliudino. Kad tą 
dalyką išaiškinus, nusprendžiau pats keliauti į 
Nikolajevą pas įgaliotinį, nors nelengva tat buvo 
atlikti: reikėjo gauti sovietų valdžios leidimo iš 
Chersono išvažiuoti ir užsimokėti vežikui, kurs 
imdavo iš vieno asmens 50,000 rub., iš dviejų (jęi 
atsitikdavo pakeleivis) po 25,000. Bet kiek pa
galvojęs, vis dėlto nusprendžiau važiuoti, ir porą 
paskutinių kėdžių ant tolkučkos^) pardavęs, rei
kalingus pinigus surinkęs ir visus formalumus 
su leidimo kelionei gavimu atlikęs, išvažiavau Ni-

♦) turgaviete.

kolajevan. Traukiniu negalima, buvo važiuoti, nes 
traukinys dėl kuro stokos vieną kartą į savaitę te
eidavo, ir juo komisarai ir kariškieji tesinaudoda
vo.

Liūdnas kelionėje buvo reginys: laukai pliki 
—arba neužsėti, ar jei kur ir užsėti, tai nuo nuo
latinių karščių (per visą žiemą nė karto neiškri
to sniegas, o pavasarį nebuvo nė vieno lietaus) iš
degė: žemė susproginėjo, pageltusių žolių lieka
nas vėjas dulkėmis nešiojo po laukus. Kur-ne- 
kus užsilikę vasarojaus sklypeliai virto ganyklo
mis: tenai galima buvo pastebėti vien suliesėju
sias karves bevaikščiojant arba išdžiuvusių avelių 
būrelius besiganant; visi šiek tiek riebesni gyvu
liai jau senai buvo komisarų ir raudonosios ar
mijos suvalgyti. Mano vežikas liūdnai mojo gal
va ir tik karts nuo karto prabildavo: “Bus badas, 
bus badas... pražūsim visi...” Jau buvo vakarop, 
kada privažiavom Nikolajevo. Į miestą įvažiuo
jant, mus apsupo Nikolajevo zagradilkos ■) išalkę 
kareiviai;. trumpą kratą mano maišely padarę ir 
nieko iš valgomųjų daiktų neradę, dokumentus, 
vadinamuosius “propuskus” patikrinę, leido man 
važiuoti į miestą. Senai jau bebuvau Nikolaje
ve : paskutinį kartą teko man tenai būti 1917 įlie
tais, kada mačiausi ten su M. Šleževičių, atvažia
vusiu Nikolajevan Lietuvos tremtinių reikalais ii 
grįžusiu paskui 1918 metais į Lietuvą, kur jis pas
kui ėjo ministerių kabineto pirmininko pareigas. 
Nustebino mane miesto išvaizda: toks buvo gra
žus, kultūringas miestas, ir kas iš jo beliko: na
mai apdraskyti, alėjos ir miesto sodnai iškirsti ku
rui, niekur nematyti medelių, kurių taip daug 
anuomet buvo tame mieste. Kadangi viešbučių «* , t • i ' s « ’ e
nebuvo (jų ir vardas čia pamirštas — visi jie vir
to “komunos namais”, kur gali apsigyventi tik ar 
komisarai, ar komenderuoti valdžios reikalais val
dininkai) ,tad nuėjau nakvynes ieškoti pas savo 
seną pažįstamą, Nikolajevo bažnyčios kleboną,

*) “Zagradite.lnyj punkt' po borbie so spekuliacijoj i 
kontrrevoliucijcj”.

kunigą prelatą černichovičių, kurs mane draugin
gai priėmė, bet i Skalno pasakė, kad valgyti nieko 
neturįs man duoti, jei bent arbatęs stiklą be cuk
raus. Aš pasakiausi stotus esąs ir, atsisveikinęs, 
nuėjau gultų.

Ant rytojaus, klebono nurodytu adresu, nu
ėjau pas įgaliotinį. Koks buvo mano nusistebė
jimas ir džiaugsmas, kada, įėjęs į įgaliotinio raš
tinę, pamačiau ten mano gerą draugą dar Odesos 
universiteto laikų, poną Matuką. Raštinėj buvo 
jis ir du jo sekretorių. Jis mane taip pat pažino 
r pradžiugo, matydamas mane gyvą (mažai kas iš 

inteligentijos liko Chersone gyvas per dvejus bai
saus tarpusavio karo niietus). Iš pasikalbėjimo 
su p. Matuku sužinojau, kad Lietuva nepriklauso
ma, kad turime savo Seimą, savo ministerius? 
kad turime savo kariuomenę, apie kg. išjrirdęs var
gu galėjau nuo ašarų susilaikyti. Reikia pridurti,
kad nuo rudens 1918 metų jokių tikrų žinių kaip 
apie platesnį pasaulį, taip ir apie Lietuvą mes 
Chersone neturėjome, nes komunistų spauda tą 
tik tegarsino savo laikraščiuose, kas jai rodės leis
tina ir geistina žinoti “laisviems” Sovietų Ukrai
nos gyventojams. Aš papasakojau p. Matukui 
savo atvažiavimo tikslą. Įgaliotinis pareiškė man 
savo prielankumo ir net noro išgelbėti mane iš 
Sovietų “rojaus”, juo labiau, kad Lietuvoje stoka 

tokių patyrusių mokytojų, kurie, kaip aš, jau
dvylika, metų mokytojavo aukštesnėse Rusijos 
mokyklose, bet pasakė, kąd tas ne taip lengva 
gali įvykti; kad sovietų valdžios nusistatymas ta
me dalyke turi daug reikšmės, kad visas žinias

kad socializmo tvarka tegali būt 
įvykinta tiktai tenai, kur pra
monė yra pasiekusi augšto išsi
plėtė jimo laipsnio, ir jisai daro 
“išvadą”: kadangi Lietuva yra 
ūkininkų šalis, tai socializmas 
yra svetimas lietuvių dvasiai.

Bet tai yra ne logiška pasek
mė tų dviejų, Vytauto girdėtų 
tiesų, o tiktai jų supainiojimas.

Socializmo tvarka visuomenės 
ūkyje yra visai ne tas, kas soci
alizmo idėja... Socializmo idėją, 
kaip žinome, puikiai išdėstė 
Marksas su Engelsu jau 1847 
metais, o socializmo tvarkos da 
ir šiandie niekur nėra. Taigi pa
sirodo, kad idėja gali pralenkti 
gyvenimo tikrenybę keletu gent- 
karčių.

Daugiau net. Socializmo idė
ją, nors ir ne taip aiškiai ir nuo
sakiai išdėstyta, kaip “Komunis 
tų Manifeste”, galima užtikti 
viduramžių ir net senovės gady
nių raštuose — bet socialistinės 
tvarkos tų laikų visuomenėje ne
buvo.

Vadinasi, net per šimtus ir tū
kstančius metų tam tikra idėja 
gali gyvuoti žmonių galvose, ne- 
įsikunydama pačiam gyvenime. 
Ir tai visai nėra priešinga ma
terialistiniam istorijos aiškini
mui, nes Marksas su Engelsu tą 
faktą gerai žinojo (ir nurodė 
savo raštuose), kada dėjo pama
tus savo filozofijai.

Bet nejaugi šituodu mokslo 
vyru buvo “svetimu” vokiečių 
tautos dvasiai, dėlto, kad juodu 
skelbė idėją, kuri tuomet buvo 
neįvykįnama Vokietijoje? Ne
jaugi šimtai kitų mokslo vyrų, 
gyvenusių pirm jų Vokietijoje, 
Francijoje, Anglijoje, Italijoje 
ir kitur, ir skelbusių socializmo 
idėją, buvo taip pat “svetimi” 
savo tautų dvasiai ? Kaip tik 
atvirkščiai: tie vyrai, kaipo tai
syklė, stovi pirmose savo tautos 
sūnų eilėse ir jų vardai yra stam
biomis raidėmis įrašyti į tų tau
tų istoriją.

Jų veikimas, tiesa, paprastai 
siekdavo daug toliaus, negu vie
nos tautos ribas, bet tai visai ne
mažina jų reikšmės. Viena, kas 
yra tikrai stambaus mokslo, dai
lės, muzikos, technikos ar visuo
menės organizacijos srityje, vi
suomet patampa, ne vienos kurios 
tautos, bet visos žmonijos tur
tu; ir visa žmonija, tiesioginiu 
ir netiesioginiu budu, prisideda 
prie tų stambių darbų arba stam
bių idėjų, kurie yra užrašomi 
atskiro tos arba kitos tautos as
mens kreditan.

Taigi visa, kas yra žmoniška, 
yra ne svetima lietuvių dvasiai 
—juo labiau, kad Lietuvos gy
venimas nepasilieka amžinai 
vienodas, bet nuolatos keičiasi. 
Lietuva jau ir šiandie turi ne
menką skaičių samdomų darbi
ninkų, kurių vienintelis visuo
meninės tvarkos idealas gali būt 
tiktai socializmas. Kodėl tečiaus 
už dešimties, kitos metų ji ne
gali tos klasės žmonių turėt, 
proporcingai savo didumui, tiek 
pat, kiek jų šiandie turi pramo
ningosios šalys?

Būti socalistu Lietuvoje šian
die reiškia, viena, ginti Lietuvos 
darbininkų reikalus nuo išnau
dotojų, o antra — stoti už geres
nę Lietuvos ateitį, už jos eko
nominį ir kultūrinį plėtojimąsi, 
rezultate kurio įvyks socializ- 
mas. Nejaugi, Vytauto nu^rop- 
ne, ir Lietuvos progresas » 
svetimas musų “tautos dvasiai”?

...... ...’... )
Kl. Jurgelonis

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMUS

apie mane, kaipo tremtinį, turi suteikti įgalioti
niui sovietų valdžia, o įgaliotinio pareiga ir teisė 
tik arba priimti tas informacijas, arba jas atmes
ti, kad oficialiai man kokiu nors budu reikia gau
ti tremtinio dokumentu f, be kurių nėr vilties būti 
įtrauktu į tremtinių ešelono sąrašą. Galų gale į- 
galiotinis prižadėjo pat 
taip padėti man mano s

s būti Chersone ir šiaip 
umanymą įvykinti.

(Daugiau bus)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington fet.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3862 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

. .V ■* ' i 1 *
- I .r ' 1 • •
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ČtilCAGOS
:: ŽINIOS ::

Demonstracijos Komi
teto pranešimas ir 

atskaita.
Del komiteto pirmininko li

gos nebuvo daryta susirinkimo 
ir todėl Siek-tiek susivėlinta 
su pranešimu. Dalyvavusieji 
74h Regiment Infantry Armo- 
ry demonstracijoj 20-tą dieną 
pereito mėnesio ir aplamai vi
sa pirmeiviškoji visuomenė žiu 
geidauja, kaip nusisekė musų 
demonstracija paminėjimui 
Lietuvos pripažinimo per Suv. 
Valstijas ir priėmimo Lietuvos 
konstitucijos.

Nežiūrint, kad klerikalai' 
trukdė mus savo konferencijo
mis, kad musų žmonės neturė
jo užtektinai laiko sušaukti 
draugijų mitingus ir abelnai 
prisirengti, nežiūrint, kad kle
rikalai darė didžiausių pastan
gų musų darbų ardyti ir ken
kti, net policijai mus skųsda- 
mi visgi progresyviškosios vi
suomenės iškilmė pavyko vi
sais žvilgsniais. Publikos mar- 
šavo apie 12,000 žmonių, j 
svetainę susirinko apie 7,000 
g,000 žmopių ir aukų sudėjo 
dnosniai. Viso buvo $801.34 
įplaukų.,Padengus svetainės 
lėšas, 'apmokėjus muzikan
tams, kablegramas į Lietuvą 
ir visas kitas išlaidas, kurių 
pasidarė $672.91, 4a liko 
$128.43, kurie padalyta pu
siau tarp sandariečių ir sociali
stų ir perduota į tinkamus 
fondus.

Programas musų apvaikš- 
čiojimo buvo rimtas, reikš
mingas ir nuoseklus. Mes ap
siėjome be politikierių iš.kita
taučių tarpo, nes turėjome 
savo žmonių, kurie pažįsta 
musų tautos žmonių reikalus 
ir gali ir moka už juos stovėti.

Musų publika buvo pavyz
dinga ir savo išvaizda ir elgi
mosi ir svetainėj užsilaikymu.

Ačhiojame visiems, kurie 
prigelbėjo vienokiu I ar kitokiu 
budu musų demonstracijai 
būti tuo, kuomi ji buvo. Ji 
buvo klerikalams tokis smu- j 
gis, nuo kurio jie negreitai 
atsipeikės. O musų pirmeivi- 
jai ji buvo tokis istorinis nuo- 
tikis, kurį vargiai kas užmirš.

Demonstracijos rengimo 
Komitetas:

Dr. A. J. Zimontas, pirm. 
Dr. A. Montvidas, sekr.

VIEŠOJI MOKYKLA.
Chicagoje randasi tik viena į 

suaugusiems žmonėms viešoji 
dieninė mokykla. Ji randasi 
tarpe 14-tos ir Wabash gar 
Išskyrus knygas ir kitus mo
kiniams reikalingus dalykus, 
už mokslą mokėti nereikia. 
Pamokos prasideda nuo 9 vai. 
ryto ir baigiasi 2:30 vai. po 
pietų.

Iki šiol ta mokykla buvo la
bai apleista, bet pereitą vasa
rą mokyklos suoleliai ir kiti 
rakandai tapo pataisyti, kas 
daro daug geresnį įspūdį. No
rintiems anglų kalbos pasimo
kinti ir galintiems dienomis 
mokyklą lankyti, patartina sto
ti ton mokyklon.

— Studentas.

BIZNIS Iš VISKO.
Vienoj siauroj gatvelėj Bibli

jos apaštalai pasilipę ant 'te
zinio visaip vartydami kroko- 
dilių apie 8 svarų dydžio, aiš
kina žmonėms Dievo žodį.

Pranešimas Automobiliu Savininkams
Mekanikas per 15 metų, geiUi žinomas bridgeportiečiams 

BRIDGE'PORT GARAGE

ADAM WIDZIS
Taisau visokius automobilius, generatorius, starterius, magnetus 
ir bateres. Traukiam suiužasius ir taisom ant kelio sustojusius. 
Reikale kreipkitės pas mus, o busit užganėdinti.

3207-09 S. Halsted St., Tel. Boulevard 0261

Vienas jų kalbėdamas sako: 
“Ve! Matote, aš tikiu į Dievą 
ir Bibliją.” Tuo tarpu jis kiša 
savo pirštą išmokytam kroko- 
diliui į gerklę. Krokodilius tik 
lengvai suglaudžia žiaunas. 
Tada jis klausia: “Ar jus esate 
šiur, kad jus tikite į Bibliją? 
Jeigu šiur, tai galite dabar 
kišti savo ranką krokodiliui į 
gerklę ir jis rankos jums vi
sai nepažeis.”

Bet nė vienas nedrįso tai 
daryti. Vienas kaip ir buvo 
pasidrąsinęs, bet kai krokodi
lius išsižiojo, tai tuoj šoko at
gal. — Matęs.

NUŠOVĖ SARGĄ.
Alexander Lange, 6152 So. 

Peoria gat. sperialiai pasamdy
tas Beit Line geležinkelio kom
panijos sargas, tapo ant vie
tos nušautas vieno trijų vyrų, 
kuriuos jis norėjo areštuoti 
dėl slankiojimo apie karus 
prie 48 avė. ir 63 gat. Policija 
ieško žmogžudos.

PONI KATZ PASIMIRĖ.
Pereitą pėtnyčią pasimirė 

poni Ida Balaban Katz, žmona 
Samuel Katz’o, turtingo da
lininko Balaban and Katz te
atrų Chicagoje. Panedėly apie 
pirmą valandą po pietų įvyko 
gedulingos laidotuvės. Del prie 
žasties laidotuvių visi Balaban 
and Katz teatrai buvo uždaryti 
iki 6 vai.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Įdomios prakalbos.
Lietuvių Socialistų Sąjun

gas 4 kuopa rengia labai įdo- 
nias, svarbias ir pamokinan
čias prakalbas, kurios įvyks 
Šiandie, rugsėjo 20 d., 7:30 va
landą vakare, Mildos svetainė
je, 3142 So. Halsted St. Kal
bės P. Grigaitis, “Naujienų“ 
redaktorius ir daktaras A. 
Montvidas, — apie rinkimus į 
Lietuvos Seimą ir apie piliečių 
registraciją. Visiems bus labai 
įdomu išgirsti nuosakius kal
bėtojus.

Visiems jau yra žinoma, 
kad ateinančio mėnesio prad
žioj įvyks Lietuvos Seimo rin
kimai. Taigi laiko beveik vi
sai mažai. Taipgi visiems yra

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

Ruffles 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiąs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

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. Nedėl. pagal sutarimą 
S261 So. Halsted S t., Chicago, III. 

žinoma kokių žmonių rankose 
buvo laikinas Lietuvos Sei
mas: Jis buvo klerikalų-juod- 
varnių rankose ir jie panaudo
jo visą savo įtaką išplėšti iš 
Lietuvos darbo žmonių kažku
rias pilietines teises, panaikin 
ti žodžio ir sąžinės laisvę, įve
sti mirties bausmę,, ^pavesti 
mokyklas davatkų nuožiūrai 
trempti cariško kazoko batu 
kiekvieną laisvą judėjimą šaly 
ir nukalti nuožmiausius gele
žinius pančius Lietuvos liau
džiai. Ant galo visi žinome,

KAIP TIK LAIKE
Užmirškite vargus su anglimis

The Pudark Oil 
Superheater

Vaisius 10 metų tyrinėjimo. Do
vana išradėjo anglies vartotojams, 
šildomas “coal oil” arba kerosinu, 
kuris dabar parsiduoda po 11 Vjc. 
galonas. Vieno galiono užtenka
24 valandoms ir apšildo 5 kamba
rius visai pakaktinai. Kuris ne
gali matyti iii patirti jo naudin
gumo savo apielinkėj, kreipkitės 
tiesiok

The Pudark Oil Superheater 
Reg. U. S. Pattent office.

Tel. West 6726

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

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

vndžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

PINIGAI

1*14-16 Roosevelš Rd. 
Arti 81 Loila Avk, 

K3HCAS0. ILL

12th STREET 
Tat Kedrie SMU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

■■

Geriau ir Pigiau 
Užsiprinumeruoti 

Naujienas Ant 
Cielų Melų

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų 

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir 

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių, 

hotelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė 

knyga lietuvių kalboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris 

geidžia turėti naudos iš savo gyvenimo.

Užsisakyk Tuojaus 
NA UJIENAS

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiN 

kad Lietuvos klerikalai priėmė 
registracijos įstatymą, sulig 
kurio kiekvienas Amerikoj gy
venantis lietuvis turi užsire
gistruoti, išsiimti tam tikrą 
pasą ir mokėti metines duok
les. Priešingam atsitikime, lie
tuviams amerikiečiams bus 
atimtos pilietinės teisės ir jų 
turtas, jei tat kokį jie turi Lie
tuvoj, konfiskuotas. Nei Rusi
jos caras tokių barbariškų įs
tatymų nesugalvojo.

. i .......... . • —...   -

(Sega ant tt poaki

The Pudark Heating 
Appliance Co.,

2634 W. Lake St.

/

Lietuviška 
Aptieka

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

Antanas Rymdeika
1338 So. 2nd St. 

Philadelphia, Pa.

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
Siūlo sekamus bargenus:

Čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25 
čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
Čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

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

CHICAGO, ILL.

iš a

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra

i l fl l ' **>'* HA
Naujienų Skyrius, 1614
W. 46-th Street.

NBIIIIIIilIlIlIlIlIliN
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DR. VA1TUSH, O. D 
lAetvvli, A|d< SaecioUstaa

i a.HUgvins akių įtempimą, kuri* 
ošti, nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu 
tno, skaudamą akių karštį, atitaisc 
ireivas ddf- nuima kataraktą, atitai 
so trumpai 
renka teM 
sitikimuos’ 
su elektra 
klaidas. S. 
mokyklos vaikus.

rerystę ir toliregystę. Pri- 
Injrrtt akinius. Visuose at 

u’zaminavjmas daroma* 
parodančia mažiausia*

Ipecialė atydą atkreipiama |

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1$45 West 47th Si.

Phone Boulevard 7589

DR. W. YUSZK’,?WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukce Avė
Tel. Humboldt 5849

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui ręumatiz- 
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmu, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy-l 
ti per 3 kurtus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $G. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

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

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(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 siunčiant 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam 

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gaukite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami • 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Dr. 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

Dr. A. J. TananeviČius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullmąn 0218
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

• • • • , . 'V-’ •
Fine for Lumbago*

Musterole drives pain away anc 
brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
injurs and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastef

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, UI. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

ŠIANDIE PINIGŲ | 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per muse , 
9c. už 100 auks.

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant Į 
didesnes sumas

Priątatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing Į 
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 JO ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—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.

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: 3854 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res.' 1139 Indeuendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
----------- 1----- -—!________

Dr. Maurice Kalni
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.

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 Halšted St

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, IH. 
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

OR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
, Ned. 9—12

Ofiso Te). Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayetto 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 Sd. Halsted St., Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

(Lietuvos darbo žmonėms 
reikės atkakliai kovoti su kle
rikalizmu Lietuvoj. Jų kova 
gali būti žymiai palengvinta ir 
pergalė priartinta . išrenkant 
kuo daugiausia darbininkiškų 
atstovų Lietuvos Seiman. Pra
kalbos ir yra rengiamos išaiš
kinti Chicagos lietuviams ko
kio Seimo reikalauja Lietuvos 
darbininkai ir kokią partiją 
mes amerikiečiai privalome 
daugiausiai remti Seimo rin
kimų kampanijoj. Tai yra 
svarbu žinoti visiems Ameri
kos lietuviams, nes jie atstatė, 
suorganizavo ir organizuoja 
Uetuvos valstybę savo pini
gais — pirkdami paskolas bo
nus ir aukomis. Todėl lai nei 
vienas lietuvis nepaleidžia 
progos atlankyti prakalbas.

Apart to kalbėtojai aiškiai 
nupieš registracijos įstatymą 
ir nurodis reikia ar nereikia 
registruotis. Tai yra labai 
svarbu visiems Amerikos lie
tuviams, ypač tiems kurie yra 
arba nori tapti Amerikos pilie
čiais. Nepraleiskite progos — 
visi į prakalbas.

Visi —- vyrai, moterįs, vai
kinai, merginos, jauni ir seni 
eikim į prakalbas šį vakarą. 

,...  ■*. -..........
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JUOZAPAS AGLINAS, Į

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- ’ 
sėjo 18, 1922 m. Oak Forest Ii- I 
gonbutyj, turėdamas 43 metus w 
amžaius. Amerikoj išgyveno 22 9 
metu; sirgo 9 mėnesius. Paėjo !, 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 9 
Žvengiu parapijos, Bikavėnų so- M 
džiaus. Laidotuvės atsibus rūgs, ; 
22 d., 8 vai. iš ryto iš namų B 
4538 So. Rockvvell St. į Nekalto m 
Prasidėjimo Panos Marijos baž- I ; 
nyčia ir į §v. Kazimiero kapi- in 
nes. Paliko nubudime Lietuvoj $ 
motiną ir seserį. Amerikoj du □ 
broliu Antaną ir Joną. Gimi- i 
nės ir draugai malonėkite daly^ B 
vauti laidotuvėse. "

Pinigai
iš

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

••
Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzcvičiuus 
aptiekorius

705 S.Shcridan Rd. 
Waukegan, III.

>------ - .4

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siijsti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes^ Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis. >

Gal daugiau nebepasitaikis 
proga išgirsti tokių prakalbų. 
Atsilankymu į prakalbas mes 
parodysime savo užuojautą 
Lietuvos darbininkams, kurie 
trokšta numesti nuo savo pe
nių Lietuvos jczyitų jungą. 
Visi į prakalbas!

— Bridgeportietis.

CICERO-

Koncertas.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
17 d., Lietuvių “Liuosybės” 
Namo bendrovė turėjo koncer
tą savo svetainėje. Publikos 
prisirinko pflna svetainė. Lau
kia prasidedant programo. Bet 
pirmiausiai, vieton koncerto, 
prasidėjo šokiai. Publika /(tuo 
labai nepatenkinta. Rengėjams 
patartina tokių šposų nukrėsti. 
Tai gadina biznį.

Pasibaigus šokiams, apie 8 
vai. vak. prasidėjo koncertas. 
Piogramą išpildė veik visi bol
ševikiški “aiįtistai”. Pirmiau
sia sudainavo Laisvės Kanklių 
choras. Vėliau pasirodė ant 
pagrindų koks ten Mizaras — 
komunistų “oratorius”. Jis pa
sisakė kalbėsiąs tema: “Svar
biausia darbininkų tikslas, vie
ta susirinkimams ir spauda.“

Na, kaip Mizaras, ir kalbė
jo mizerniškai. Ką jis norėjo 
pasakyti, tur būt nei dievulis 
nesuprato. Nors temoj “Nau
jienos” nebuvo paminėtos, bet 
jis nepamiršo jų. Apgrabalia- 
vo “Naujienų“ bendrovę ir ki
tus galus. Publika jautėsi 
kaip*ant North Western dypo. 
Sarmata ‘'Liuosybės” namo 
bendrovei kviesti tokius kalbė
tojus. Sakyčiau, jei jau nega
lima gauti geresnių, tai to
kius Mizaras pasiųsti šunini 
šieko plauti.

Toliau Rusų Stygų Orkestrą 
paskambino balalaikas. Atliko 
gana gerai. Koks ten dainorius 
sudainavo solo. Publika plyšo 
iš juoko klausydamosi dainuo
jant.

Patartina “Liuosybės“ Na
mo Bendrovei, kitą kartą ren
giant koncertus, pasisten 
patiekti’ geresnį programą. Lė
lėmis publikos negalima bevy
ti. — Svetys.

WEST SIDE.

Susirinkimas. 

Praitą nedėklienį draugija 
Lietuvos Ūkininkas turėjo su
sirinkimą. Reikia patėmyti, 
kad praėjo laikai, kuomet na
riai įteresuodavos ir skaitlin
gai lankydavos susirinkiinan. 
Dabar ant tiek apsiprato ir 
priklauso dėl biznio, — vadi
nasi, užsimoka duokles vjsam 
metui ir sudieu broleliai. Pap
rastai keli darbštus nariai įkas 
metai vis tie patys darbuojasi 
draugijos labui. Tokios slogu
tės tankiai pakenkia draugijai, 
kuri gali pradėti sirgti džova.

Iš įvairių raportų matyt 
draugija Lietuvos Ūkininkas 
nemažai darbuojasi. Raportas 
iš šeimyniško pikniko skam
ba puikiai. Piknikas pavyko 
gerai, dalyvavo daug žmonių 
ir draugija turėjo pelno. Kitas 
raportas- pagal draugijos nuta
rimo komitetas jau prisiren
gęs platinti laikraštį “(lydyto
jas” tarpe savo narių. Toliau 
skamba, kad auka Aukso Si
dabro Fondui $49.75 pasiųsta 
ir aplaikyta atsakymas.

Draugija atšaukė savo de
legatus, korie bovo išrinkti 
dalyvauti proteste prieš John- 
sono bi'lių — registruoti sve
timšalius.

Nutarta išmokėti dalį neda- 
tekliaus viešo knygyno. Paga
linus nutarta parengti su dide
liu programa vakarą vasario 
4 dienoj, 1923 metuose.

Apart įvairių draugijų, 
West Sidėje gyvuoja gan pui
kiai Lietuvaitės Baltos Lelijos 
Kliubas. Yra pašaipiau ir veik 
visos vietinės merginos pri
klauso. Ypač jos atsižymi pa
rengime gražių vakarų. Teko 
girdėti, kad gana stropiai yra 
rengiamas vakaras, kuris įvyks

subatoje, rugsėjo 23 d., gražiai 
papuoštoj Meldažio svetainėje.

Jaunimas gal plačiai kalba 
apie busiantį vakarą, ir gali
ma tikėtis dalyvaus daug jau
nimo. — Eskulapas.^

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Panedėlio “Nauj.” Krumplio 
korespon<lencijo.i “Iš po Sima.- 
no Daukanto Draugijos pasto
gės” įsiskverbė nemaloni klai
da. Ten yra parašyta:

“Jei ištikro taip yra, tai tą 
dalyką turėtų paaiškinti Misi
jos priėmimo vakaro pirmi
ninkas, gerb. Ben. Butkus, dr. 
A. L. Graičunas, dr. A. Žimon- 
tas ir adv. K. Gugis.“

Vietoj “ir adv. K. Gugis,” tu
rėjo būti: ir dr. K. Drangelis.
i—r ^- - '.■■niniiniTirtBgr-.

Pranešimai w
S. L. A. II Apskritys rengia puikų 

koncertą septintadienį, rugsėjo 24 d., 
•§. m-., Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
PI. Visą programą išpildys Birutės 
Draugija ir visas pelnas eis. S. L. A. 
Prieglaudos Namo naudai. Visus 
kviečia atsilankyti Reng. Komitetas.

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

•A. L. T. Sandaros, North Sidės, 23 
kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 20 
d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai san- 
dariečiai yra kviečiami atsilankyti su
sirinkimą, nes randasi daug labai svar
bių reikalų aptarti.

— E. Petrenienč, rašt.

Draugijų domei: — Lietuvių Darbi
ninkų Stygų Orkestrą rengia didelį 
koncertą ir balių spalio 29 d., Bohe- 
mian Hali selėj, 1436-40 W. 18-tos 
gat. Prašome draugijų, kliubų ir 
kuoptj nerengti pramogų tą vakarą, 
kad neužkenkti vieni kitienis.

•— Komisija.

Lietuvaičių Raitos Lidijos Pašalpinis 
Kliubas rengia Saunų šokių vakarą, 
kurs Įvyks subatoj, rugsėjo 23 d., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Jau
nimas yra maloniai kviečiamas ant 
naujų ypatingų šokių.

— Kviečia Komitetas.

Roseland. — L. S. M. Ratelio repe
ticija veikalo “Jurgis Žiburys” įvyks 
seredoj, rūgs. 20 d., 7:30 v. v., Chas. 
Strumilo svet. Visi lošėjai malonė
kite laiku susirinkti.

— Režisoris.

Cicero, III. — Lietuvos Seserų Tau
tiška Draugystė rengia pasilinksmini
mo vakarėlį, kuris įvyks subatoj, rug
sėjo (Sept.) 28 d., 7:30 vai. vakare, B. 
Lukšto svetainėj, 1500 S. 49th Avė. 
Įžanga 25c y patai.

— Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Vaikai, kurie nori 
mokintis muzikos, privalo susirinkti 
nedėlioj, rugsėjo 24 d., 10 vai. ryto, į 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Vė
liau, kada darbas *bus pradėtas, muzi
kos mokytojas Sarpalius žada nebe- 
priimti naujų mokinių. Taigi tėvai 
neužmirškite nedėlioj savo vaikus pa
siųsti į Raymonci Chapel.

Bridgeport. — šv. Domininko drau
gijos susirinkime įvyks šiandie, sere
doj, rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak., fiv. 
Jurgio parapijos salėj, 32nd PI. ir Au- 
bum Avė. Visi nariai susirinkite lai
ku, nes randasi daug svarbių reikalų. 
Taipgi atsiveskite naujų draugų.

— A. Bugailiškis, nut. rašt.

APSIVEDIMAI. ~~
JIEŠKAU APSIVEDIMUI TUR- 

tingos, mokintos, dailios ir manda
gaus apsiėjimo merginos. Esu jau
nas, mokintas amerikoniškai ir lietu- 
v’Škai; nerūkau, nei svaiginančių gė
rimų negeriu. Platesnes žįnias su
teiksiu laišku. Mr. J. R., c-o Fred 
Vegter, R, Fi D. 1, La Grange, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
RENDON du kambariai, garu 

šildomi, netoli Rock Island trau
kinio ir Halsted gatvekarių. 
8606 Summit Avė, prie pat Hal
sted St. Tel. Steward 9331.

RENDAI didelis fruntinis kam* 
baris — visoki parankumai.

3356 Emerald Avė. 
3-os lilbos.

. IŠDUODU kambarį vienam ar 
dviem vaikinam. Kambaris di
delis, šviesus, su atskiru įėjimu, 
apšildomas Štynru. 32B7 AJuBtfrn 
Avė. 2-ros lubos.

, i A *3 *'y \

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
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., 3411-8413 Ogden 
Avė. Tel.' Lavmdale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cąsh ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

REIKIA DARBININKŲ
MOTĘRŲ 

Merginų 
ir 

Jaunų moterų

Puikiausia proga išmokti vieną 
iš keletos darbų.

Bench darbas

Coil winding
r

Popieros Inzoliuotojų

Pynimui

Užtikrinta alga kol mokinasi.

Turi mokėt angliškai kalbėt

WESTĖRN ELECTRIC CO. 
INC.

48th Avė. & 24th St. .

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
užmokestis. *, 

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO.,
954 WCj21st St.

.y ....

REIKIA merginų į dirbtuvę 
prie lengvo darbo.

Atsišaukite į
ENGLANDER SPRING BED 

CO.,
3931 Lowe Avė., 

3 blokai į rytus nuo 
Halsted St.

REIKIA patyrusią moterų 
maišų lopymui su mašina.

CHICAGO BAG CO.,
1230 Blue Island Avė.

REIKIA motei-ų ir merginų 
ne jaunesnių 16 metų į dėžių 
dirbtuvę.

Kreipkitės:
RATHBORNĘ HAIR & 

RIDGEWAY CO.
1418 W. 22 St.

REIKIA moterų core makerių 
į misingio foundrę. Trumpos va
landos. Kreipkitės prisirengę 
dirbti. Sloan Valve Co., 4300 W. 
Lake Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ Ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
neŠių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistes etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

-Į..*. —.... ..... ........................................... ..... ..

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

BAKER FOOD PRODUCTS
> COMPANY, j

4856 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinuo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$800 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

Darbininkų. Užmokame kas
dieną.

Kreipkitės:

LORD & BUSHNELL CO.
2424 South Laflin St.

DARBININKŲ reikia.
Kreipkitės:

ROSENBAUM BROS, FEED 
MILL,

87th St. and Stewart Avė.

DARBININKŲ reikia prigel- 
bėjimui prie mašinų,—nuo šmo
tų darbas, patyrimas nereikalin
gas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

VAIKŲ reikia ne jaunesnių 
16 metų į mašinšapę nuo šmotų 
darbui.

Patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKALINGAS BAKERIS, KURIS 
mokėtų kepti juoda ir baltą duonas 
ir biscuit. Darbas ant naktų. Ge
ram darbininkui gera užmokestis. At
sišaukite į Naujiem} ofisą, Box 124, 
1739 S. Halsted St.

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

1606 S. Hasted St.

VYRO reikia į junk šapę. 
i Kreipkitės: 

COLUMBUS IRON &
METAL CO.

6136 So. Racine Avė.

Vyrų 
į serap iron 

yard. 
Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
SAM COHEN & SON 
5Žnd Avė. & 16 St.

REKALINGAS AUTOMOBILIŲ 
mekanikas, kuris supranta visą me- 
kanizmą, taip pat velding ir brazing. 
Gera užmokestis. Atsišaukite grei
tai pas.

BALZEKAS BROS
6012 So. Kedzie Avė.

REIKIA trOkerių ir darbinin
kų. Nuolatinis darbas. Kreip
kitės: North Western Terra 
Cotta Co., 2525 Clyboum 
Avė. '

PAPRASTŲ darbininkų rei
kia.

BARTON SPIDER WEB 
SYSTEM, 

3426 So* Kedzie Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PUIKUS SALIU- 

nas, geroj vietoj, per daug metų biz
nis išdirbtas, lietuvių ir kitatataučių 
kolonijoj. Parduosime pigiai, kadan
gi apleidžiame Chicago. 538 Bunker ii 
kampas Clinton Sts.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, MAI- 
šytų tautų apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes esa
me priversti apleisti Chicago šią sa
vaitę.

-A. t si Saule i 10 z
3214 S. Ashland Avė.
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PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, — biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos — 
randasi Brighton Park,

3965 Archer Avė.

GROSERIS, FRUKTŲ IR DARŽO- 
vių krautuvė pardavimui. Daug sta- 
ko, geroj bijfnio vietoj, pigi renda, ar- 
žuoliniai baldai, naujos skalės ir cash 
registeris . Bergenas už cash.

5709 Wentworth Avė.
-Į-

PARDAV1MUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų apgyventa, tarpe didelių 
dirbtuvių. Pragyvenimui kambariai, 
renda tik $40 į mėnesį, lystas ant 
dvieju metų. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Priežastis — pirkau nuo
savų narna su bizniu, tad einu savo 
naman. 1458 W. 15th St., kampas 
Laflin St.

EXTRA BARGENAS. PARDAVI 
mui bučernė ir grosernė. Norima par
duoti į trumna laiką. Priežastis par
davimo savininkas turi kitą biznį. 
Taipgi, biznis galima mainyti ir i 
nebrangu namą arba kitą biznį. 455^ 
So. Marshfield Avė. Phone Boulevard 
2775.

PARDAVIMUI KURPTO DTRBTU- 
vė viskas įrengta pagal vėliausios 
mados. Biznis ge»-as ir nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
apleisti Chicago.

3347 Union Avė.
■I—

GROSERNĖ, GROSERNĖ 
UŽ PUSDYKĘ

Pardavimui grosernė ir dalikatesen 
Brighton Parke. Turi būt greitai 
parduota, Įneš yra didelė v priežastis. 
Geriauki rakandai, daug šviežio sta- 
ko, pigi renda su ptagyven’'nrui kam
bariais. Geras lysas. Geriausis bar- 
genas Chicagoj, jei pirksi tuoj. Gali
ma nunirkt viską tik už $950. Nemo
kantį bizni pamokinsiu. Atsišaukit 
tuoj: 808 W. 33rd Place arti Halsted 
Street.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, tirštai apgyventoj 
visokių tautų. Biznis gerai išdirb 
tas ir viršuj yrą kriaučių šapo. 
4837 W. 14th St. Cicero^ 111.

PARDAVIMUI trijų krės
lu, pirmos klesos barbemė. 
Parduosiu piečiai, kadangi 
važiuoiu Lietuvon. Kreipki
tės į Naujienų ofisą. No. 123
....... ............... ...... i..................    m ....................•,

PARDAVIMUI saliunas už 
cash arba mainysiu ant kitokio 
biznio.

Atsišaukite:
4503 S. Ashiand Avė,

PARDAVIMUI bučernė lie
tuvių apielinkėj, gerai išdirbtas 
biznis. Esu našlė ir negaliu už
laikyti biznį.

4537 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, gražioj vietoj ir visokių 
tautų apgyventa ir kjtos bučer- 
nės arti nėra (biznis cash). Atsi
šaukite tuoj. Tel. Ganai 0831.

PARDAVIMUI kuknims pe
čius su anglimis kurianamas, su 
įtaisymu šildomo vandens visai 
mažai vartotas, kaina $35. 3202 
S. Halsted St.’ant 2-rų lubų.

i ■ — ■> ■ —
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

seriiė puikioj lietuvių kolonijoj, biznis 
geras cash ir kredito; parduosiu pi
giai. — Važiuoiu Lietuvon.

Atsišaukit laišku.
Box 125

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS RES- 
tauranas yra prie d’delių dirbtuvių, 
gera vieta, biznis išdirbtas; priežastis 
pardavimo, turiu du saliunu.

Atsišaukite:
732 W. 19th St.
Tel. Canal 114$

PUSDYKIAI BUČERNĖ
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 

namo, bile kok’oj vietoj arba loto. 
Auksinė proga geram biznieriui, ne- 
visada tokia proga yra. Tuo i bus par
duota ar. išmainvta šia savaite. Kfteip- 
kitSrf pas: F*ank G. Lueas, 4116 Ar

cher Avė. Tel. Lafayette 5107t

. PARDAVIMUI Ford touring 
automobilius, vieno žmogaus 
viršus magneto, geram padėji
me. $75.00. Evans Schuster & 
Co., 3583 Archer Avė.

PARDAVIMUI Ford Roadster 
beveik kaip naujas — $250.00.

EVANS SCHUSTER & CO.,

3583 Archer Avė.

NAM1I-ŽE~ME
20 AKERIŲ FARMA, GVARAN- 

tuojama mėnesinės įeigos, pagal mu
sų naują žemės išdirbimo planą. $100 
jmokėt ir po $10 į mėnesį per 8 metus 
be palukio. Rašyk, arba kreipkis vel
tui paaiškinimų: J. L. Wells (Fiscal 
Agent) 1106 Majestic Bldg., 22 W. 
Monroe St.

ĮMOKĖK 2 TŪKSTANČIUS
Nupirksi 3 flatų naują mūrinį na

mą, saliunas, 2 pagyvenimų po 6 kam
barius. Namas randas labai gražioj 
vietoj, Brighton Park . Klauskit:

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
iš fronto Storas ir 4 šeimynoms po 4 
kambarius ir dviems automobiliams 
graradžius namas prie Halsted St. 
Kaina $9.300, elektriką, gasas ir visas 
pirmos klesos įtaisymas. Atsišaukite. 
1739 So. Halsted Št. Box 120.

PROGA IŠLAIMĖTI
Mes perkam, parduodam ir mainom 

namus, farm-as, lotus visokius biznius 
imam ant pardavimo ir mainymo.

C. P. SUROMSKI & CO., 
334G So. Halsted St'. 
Tel. Boulevard 9641

NORUI BIZNIO PARDA
VIMUI AR MAINYMUI

v •
Ant bučernės, grosemės Joto, mažo 
namo ar kito kokio biznio. Turiu 
dviejų pagyvenimu mūrinį namą po 5 
ir 6 kambarius: elektra, maudynės, vi
sur kietmedžio ba;gta, aukštas cimvn- 
tuot<’s sklenas. Randasi South Side, 

I netoli 63-os ir bulvaro, labai puiki vie
ta. Rendns neša $80.00 su viršum į 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Kreipėtės: J. Namon. 808 W. 
33rd Pla^n. arti Halsted St. Tel. Bou
levard 1550.

PARDAVIMUI namas ant 2 
pagyvenimų 5—6 kambariai. 
Parduosiu liž prieinamą kainą. 
Atsišaukite: 1526 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

| MAINAU NAMA ANT AU
TOMOBILI AUS.

Atsišaukite:
- Tel. Roosevelt 7820

STOCKAI-SEROS
NORIU pirkt pilnai išmokėtų 

Co-operative Society of America. 
Mokėsiu po $12 už kiekvieną. L. 
J. Mather, 6807 Union Avė. Tel. 
Englevvood 0187.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE. X 
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterh ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos./ Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

* 1 1 —— '
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, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

LEVESKIO MOKYKLA
T^orsilcc] c

Mokina Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School h 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiai 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dkmpms ir vakarais VIpioą 
MUNSON SCHOOL OF MOTORTNG 

1507 W. Madison St.


