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Anglijos darbininkai protestuoja 
prieš rengimąsi į naują karą

Lietuvos žinios
Oi

Iš neutraliuos juostos

Naujas Anglijos ultimatumas

Anglijos darbininkai įspėja 
savo valdžią

Reikalauja, kad ji pasitrauktų 
iš Dardanelių pakraščių 

Azijoje.

LONDONAS, rūgs. 21. — 
x Kuomet anglai tebetęsia savo 

karinius prisirengimus, o 
Ęaryžiuje talkini nikų atstovai 
svarsto kaip bus geriausia su
šaukus taikos konferenciją, vi
soj Anglijoj kįlo galingas pro
testas prieš rengimą naujo ka
ro artimuose rytuose.

Darbininkų delegacija, atsto
vaujanti 6,000,000 organizuotų 
Anglijos darbininkų, atsilankė 
pas premierą Lloyd George ir 
pareikalavo, kad valdžia nė 
nebandytų stoti karau. Prieša
ky delegacijos buvo J. H. Tho- 
mas ir Margareta Bondfield, 
kuris atstovavo moteris darbi
ninkes. Delegacija reikalavo, 
kad Anglija ištrauktų savo 
kariuomenę iš Čanak, Azijos 
pusėje Dardanelų. P-lė Bond
field gi pareiškė, kad Anglijos 
moterįs nebepakęs naujo karo.

Naujas Anglijos 
ultimatumas

Nei įspėja turkus neiti neutra- 
linėn zonon.

KONSTANTINOPOLIS, 
sėjo 21. — Anglijos 'kariuome
nes komanduotojas gen. Char
les Harrington vėl formaliniai 
įspėjo Turkijos nacionalistus 
peržengti talkininkų zonų pa
lei Dardanelus neutralumo.

Nors įspėjimas yra formo
je pranešimo, bet jo kalba yra 
aštri — kalba ultimatumo. 
Gen. Harrington įspėja, kad 
peržengimas talkininkų zonų 
skaudžiai atsiliepsiąs ant pa
čių peržengiančiųjų.

Turkai prie neutralinės 
zonos.

Mieste vaigšto gandai 
besiartinantį 
tai, turintis 
kanuolių ir 
žiu, kuriuos
kų, gerai apsirūpinę amunici
ja, yra susikoncentravę Ismide 
ir čanake, tuoj už neutralinės 
zonos. Prieš tą armiją stovi

rug-

apie 
karą. Nacionalis- 
1,000 moderninių 
5,000 kulkasvaid- 
jie atėmė iš grai-

ORR
Vaidžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielinkei pranašauja 
UaiD:

Šiandie — giedra ir biskį 
šalčiau.

Saule teka 6:36 v., leidžiasi 
6:50 v. Mėnuo leidžiasi 7:15

nedidelės Anglijos spėkos ča- 
nake, kuris yra svarbiausiu 
keliu prie Dardanelų.

Turkų susirinkimas.
Iš Smyrnos pranešama, kad 

galutinas Turkijos nacionalis
tų nuosprendis ar jie stos ka- 
ran su Anglija, bus padarytas 
šiandie Smyrnoje, kur bus lai
komas Turkijos nacionalistų 
tarybos susirinkimas, pirmi
ninkaujant pačiafn Kernai Pa-1 
šai. Ta taryba, susidedanti iš 
karinių ir politinių Kėniai Pa
šos patarėjų, dabar svarsto 
Anglijos reikalavimu*, kad 
Turkijos nacionalistai pasilik
tų už Europos rybų iki nesusi
rinks artimųjų rytų konferen
cija ir nebus išrištas visas ar
timųjų rytų klausimas.

Anglijos ambasadorius Ath- 
onuose pranešė Graikijos val
džiai, kad Anglija galbūt bus 
reikalinga Graikijos armijos 
pagelbos gynime Dardanelo 
pertraukų.

Rusija negelbės turkams
MASKVA, rūgs. 21. — Ru

sijos armijos vyriausias komi
saras gen. Danilov sako, kad 
Rusija nesiųs savo armijos į 
Mažąją Aziją ar kur kitur, 
kad pagelbėjus turkams. Visa 
dabartinė Rusijos armija pa
siliksianti Rusijos rubežiuose. 
Pas turkus nesą nė vieno 
so oficieriaus, be to turkai 
rį užtektinai kareivių, kad 
veikus visus savo priešus.

ru
bi
nu-

Anglai tik juokėsi išTur 
kijos taikos pasiūlymo.

Bet tas anglų juokas brangiai 
kainavo graikams.

PARYŽIUS, rūgs. 21.— Gau
tomis pusiau oficialinėmis ži
niomis, Turkijos pasiuntinis 
vakarinėje Europoje, Ali Fethi 
Bei yra žmogus, kuris dayė 
ženkįą turkų nacionalistams 
pradėti savo garsųjį ofensyvą 
prieš graikus, kuriame grai
kai tapo galutinai sumušti ir 
turėjo nešdintis iš Mažosios 
Azijos.

Fethi Bei apsilankė Londo
ne ir bandė pasimatyti su pre- 
mieru ILloyd George. Pasima
tymo jam nesuteikta, bet pa
tarta kreiptis prie viršininko 
artimųjų rytų biuro. Anglijos 
užsienio reikalų ministerija 
tik pasijuokė iš jo, kada jis 
pasakė, kad jei nebus greitai 
padaryta taika, Turkijos nacio
nalistai išvys graikus iš Mažo
sios Azijos. Nacionalistų dip
lomatas tada pakįlo ir rimtai 
Anglijos politikams pasakė:

“Man gaila, kad jus juokie- 
tės. Turkija pražudė 2,000,000 
savo žmonių kare ir tarp mus 
yra perdaug našlaičių, kad ga
lėjus juokties dėl galimybės

Šiandien, Rūgs. 22 d.
Brighton Parke, Liberty Salėj, 3925 S. Kedzie Avė., 7:30 vai. 
vakare įvyks žingeidžios ir pamokinančios prakalbos. Kal
bės P. Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius, — apie rinkinius 
į Lietuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registraciją. Įžan
ga lėšų padengimui — 10c. Rengia LSS. 174 Kuopa. •

IHIIII*

Suversti, išmesti ant kranto ir sudaužyti laivai Swatow uoste, Chinijoje, smarkiam 
tifonui praėjus. Veik visas miestas ir daugelis miestelių liko sugriauta toje baisioje viešnio

je. Joje žuvo apie 72,000 žmonių.

naujo karo. Man delei to labai 
liūdna.”

Tada Fethi Bei slapta pra
nešė Kernai Pašai, kad nieko 
negalima padaryti su Anglijos 
valdžia ir kad nėra prasmės 
laukti ilgiau su ofensivu, nes 
visos pastangos susitaikinti nu
ėjo niekais. ,

Fordas atidaro dirbtuves
DETROIT, Mics., rūgs. 21. 

— Ryto ryte vėl atsidarys vi
sos Fordo dirbtuvės. Tapo jau 
paskelbta prie dirbtuves ir iš
siuntinėti įsakymai dirbtu
vėms kituose miestuose, taip
jau pranešta ir toms dirbtu
vėms, kurios išdirbinėja pię- 
kurias Fordų dalis. Dirbtu
vės atsidaro todėl, kad tarp- 
valstijinės prekybos komisija 
atmainė savo nuosprendį, ku
riuo pirmiausia anglis gauda
vo tik viešojo aptarnavimo įs
taigos. Anglių šaly esą užtek
tinai, tik yra keblumų su at
gabenimu, 
dirbdinasi
vietas prie savo geležinkelio.

Fordas turi neišpildytų užsa
kymų ant 25,000 automobilių. 
Ikišiol buvo išdirbama po 
5,100 automobilių į dieną, 
kuomet, kad išpildžius visus 
užsakymus,, Briketų išdirbti 
5,300 automobilių.

Fordas dėlei to 
dideles iškrovimo

Prigavo lengvatikius
Surinko $60,000 pargabenimui 
giminių iš Rusijos, bet praš

vilpė Paryžiuj*.

Podul- 
kalbe-

CHICAGO.— Hymen 
sky, 27 m., buvo geras 
tojas ir turėjo didelės įtakos 
pas žydus. Kartą jis pasisakė 
važiuojąs Rusijon padsivežti 
savo badaujančią seserį ir ga
lįs tai padaryti dėl kitų. No
rinčių atsikviesti gimines ir 
šeimynas iš badaujančios Ru
sijos atsirado labai daug ir su
dėjo jam nemažai pinigų. Kiti 
davė po porą tūkstančių, kitį 
mažiau. Podolsky su iškilmė
mis tapo išleistas Rusijon. Bet 
bevažiuodamas jis dar apsi
lankė Bostone, New Yorkc ir 
kituose miestuose ir visur rin
ko pinigus parvežimui gimi
nių. Taip jis surinkęs apie 
$60,000. Bet vieton Rusijos, 
jis nuvažiavo Paryžiun ir ten 
visus pinigus prašvilpė. Po po
ros metų sugrįžo Amerikon, 
bet dabar tapo suimtas ir sė
di kalėjime, laukdamas teis
mo.

Reikalauja užgriebti 
kasyklas

Ryto išneš nuosprendį

Ek. MERKINE. — Lenkų 
kareiviai pasivadinę partiza
nais teljevargino neutralinės 
juostos gyventojus.

| Rugpjūčio 16 d. 19 vai. vieni 
apstojo su kulkasvaidžiais 
Trakiškių kaimą (Varėnos 
valsčiuje), o kiti su užtaisytais 
šautuvais pradėjo kaimą plėš
ti. Grobstė jaunuolius, senus 
mušė kuo papuolė. Daugumas 
jaunuolių išspruko. Vincas šve 
das ir Adolpas Salikas irgi no
rėjo išsprukti, bet pamatę plė
šikai paleido į juos 4 šūvius, 
kuriais abu sunkiai sužeidė: 
Adolpui Saliukui (Mončcgerės 
kaimo) perėjo kulka per vi
durius, Vincui Švedui (Trakiš
kių kaimo) per dešinę koją. 
Pabėgusieji pradėjo iš miško į 
lenkus plėšikus šaudyti.

i kai nusigandę 
'y. areštuotus 
plėšę, pabėgo 
Laike plėšimo
Ameriką, kad ji pripažino Lie-

atatinka įstatymo str. 1 reika
lavimams.

Šis įstatymas daug skiriasi 
nuo bendro valstybinio įstaty
mo ir suteikia žymių paleng
vinimų Vilniaus krašto gyven
tojams. Einant bendrais lenkų 
pilietybės, lenkų piliečių gali 
tapti tik tas, kuris 1) gyveno 
Lenkijoj 10 metų be pertrau
kos 1) turi milicijos ištikimy
bės liudymą, 3) moka lenkų 
kalbą, 4) uždirba pakankamai 
savo ir šeimynos išlaikymui.

Latvių diplomatai apie Lietuvą

Len- 
viską paliko, t. 
ir ką buvo pri- 
Marcihkonysna. 

labai kolioja

CHICAGO. — Vakarykščia
me specialiniame miesto tary
bos susirinkime, kuriame bu
vo svarstytas gręsiantis šią 
žiemą miestui anglių truku
mas, mayoras Thompsonas ra
gino reikalauti iš valstijos le- 
gislaturos pravesti tokius įsta
tymus, kurie leistų gubernato
riui užgriebti visas valstijoje 
esančias kasyklas, tikslu sus
tabdyti pelnagaudystę. Jis sa
kė, kad miesto valdžia su pel- 
nagaudomis kovoti negali, bet 
tai gali padaryti valstija, nes 
dabar anglių kaina yra nepa
kenčiama ir bereikalingai iš
kelta tikslu pasipelnyti. Mayo
ras sako, kad kasyklos pavasa
ryje turėjo didelį perviršį an
glių ir jos iššaukė streiką, kad 
nuo to perviršio atsikračius ir 
paskui pakėlus anglių kainą ir 
gerai pasipelnius.

Thompsonas nurodo į ce
mento trustą. Kada valstija 
išdirbo platų kelių taisymo 
programą, cemento trustas ta
da pakėlė cemento kainą. Val
stijos legislatura tada suteikė 
gubernatoriui galią užgriebti 
cemento dirbtuves. Bijodama
sis užgriebimo, cemento trus
tas nupigino cemento kainą, 
taip kad dabar valstija sutau- 
pina po $375,000 į dieną vien 
ant cemento. Tą patį esą gali
ma butų padaryti ir su angli
mis.

Amerika bus atstovaujama
WASHINGTON, rūgs. 21.— 

Oficialiniuose rateliuose pasa
kyta, kad Jungt. Valstijos vei
kiausia bus atstovaujamos ar
timųjų rytų taikos konferenci- 
coje, kuri 
Ryme ar 
Juungtfnių 
dalyvaus 
kaipo “ 

jas.”

greitu laiku įvyks
Venecijoje. • Betgi
Valstijų atstovas 

konferencijoje tik
neoficialinis daboto-

RYMAS, rūgs. 20. — Fas- 
cisti organizuoja kavalerijos 
eskadronus, kuriems įsako su
sirinkti Ryme sekamą mėnesį.

CHICAGO.— Federalinis tei- ' 
sėjas Wilkerson, pasibaigus 
abiejų pusių kalboms, pa
sakė, kad jis nuosprendį dėl 
geležinkeliečių injunetiono . iš
neš ryto ryte. Iki to laiko 
veiks laikinasis injunetionas. 
Daugherty jau padavė teisėjui 
kopiją jo siūlomojo nuolati-; 
nio injunetiono, kuris beveik 
nieko nesiskiria nuo laikinojo 
injunetiono.

Iš Merkinės miestelio yra pa
bėgę pas lenkus Janulevičius, 
buvęs čia prie lenkų viršaičių, 
ir Svirskas. Dabar juodu va
žinėja po okupuotą L 
gaudo jaunuolius, muša 
ir plėšia iu turtą.

E. RYGA. - - Latvių laikrašJ 
čių žiniomis, šiomis dienomis 
įvyko susivažiavimas Latvijos 
Atstovų Baltijos Valstybėms. 
Latvijos atstovas Lietuvoj p. 
Vigrabs, darydamas praneši-? 
mą, išsitarė: renkantis naujam 
seimui Lietuvoje, santykiai 
tdrp laitvijos ir Lietuvos pa
gerės, nes lietuvių tauta yra 
prielanki Latvijai. Lietuvoje 
gyvena 40 tūkstančių latvių^ 
kurie galėtų leisti savo kalba 
laikraštį ir pravesti 2 3 atsto
vus j Seimą, bet, deja, Lietu
vos latviai nėra susiorganiza-

senus

Nori darbo konskripcijos
WASUINGT()N, rūgs. 21.

Atstovas Royal Jornson užpy
kintas vetavimu kareivių bo- 
nuso biliaus, įnešė atstovų bu
te bilių, sulig kuriuo karo lai
ku butų įvesta industrijos ir 
darbo konskripcija, o ne vien 
kareivių. Jis sako, kad jei val
džia gali draftuoti kareivį, ne
mokant jam užtektinos algos, 
tai kodėl to paties negalima 
padaryti ir su darbininkais ir 
industrija, ir juos draftuoti 
tuo pačiu principu.
Muitų bilius patvirtintas

Muitą bilius patvirtintas
WASHINGTON, rūgs. 21.— 

Prezidentas Hardingas pasira
šė po Fordney muitų bilium, 
kuris nustato augštus muitus 
ant įgabenamų iš užsienio pre
kių. Naujieji muitai pradeda 
veikti nuo ateinančio vidurnak-

Visuose uostuose pirkliai sku
binasi išimti iš valdžios san
delių importuotas prekes, pirm 
negu naujieji įstatymai 
galėn. Delei įstatymų 
mo 
tris 
kų.

įeis 
painu- 

muitinėse reikės laikyti 
sykius dauginus darbiniu-

Lygybė moterims Airijoje.
DUBLINAS, rūgs. 21. — Ai

rijos seimas priėmė įstatymus, 
kuriais suteikiama moterims 
pilna lygybė su vyrais. Įstaty
mas turės būti patvirtintas 
dar vieno skaitymo.

Nedelioje, Rūgs ^24 d.
Town of Lake, Elias Salėj, 1809 W. 46th St., 3 vai. po pietų 
įvyks žingeidžios ir pamokinančios prakalbos. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius, ir M. Jurgelionienė, apie 
rinkinius į Lietuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registra
ciją. Įžanga lėšų padengimui — 10c.

Rengia LSSj Pildomasis Komitetas,

Vilnius
. Lenkų įstatymas dėl vidurinės 
| Lietuvos gyventoją pilietybės.

Rugpjūčio mėn. 6 d. lenkų 
Ministerių — Kabinetas patvir
tino Vilniaus delegaturos įsta
tymo — projektų dėl vidurinės 
Lietuvos gyventojų pilietybės. 
Einant įstatymu, pilietybę gau
na tie asmensf kurie iki 191 l 
VIII-1 d. gyveno Vilniaus kra 
te be pertraukos 5 metų, arba 
tie, kurie apsistojo Vilniaus 
krašte ne vėliau 1918 11-1 d. 
ir fenai gyveno paeiliui iki 
1921 m. 1-7 d. Išimtį iš šio įs
tatymo sudaro kategorija bu
vusių musų įstaigų valdininkų 
kurie negauna pilietybės tei
sių dargi tame atvejį, kai jie

Kiek išvažiavo Lietuvon per 
Rugpiučio mėn.

WASHINGTONAS, rūgs. 18. 
1922 (Elta).— Per rugpjūčio 
mėnęsį Lietuvon išvažiavo:

Vyrų ................... ... 279
Motoru ................. ........ 90
Berniukų ..........   . . . ......... 58
Mergaičių ............. .... 51

Išviso 478

F1N1GU KURSAS
Vakar, rugsėjo 21 <1., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $7.21
Danijos 100 frankų ........... $21.00
Finų 100 mrakių ..................  $2.20
Franci jos 100 frankų .... ......  $7.65
Italijos 100 lirų ......................  $4.25
Lietuvos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ..................  l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.87
Olandų 100 guldenų ........... $38.78
Švedų 100 guldenų ............... $26.50
Šveicarų 100 maikių ........... $18.69
Vokietijos 100 markių ............... 8c

T"-T , . ___ ■■■■■' Tl ———

DABAR
• Į Į ’ į • .

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

Siųskit Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon 
7b Prašo Lietuvos Žmonės ir
7 aip Pataria Lietuvos Bankai
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LIETUVOS VALDŽIA.
—__ i,.». _..

Tik tada gera, kada aukų 
prašo.'

Norėčiau ir aš pasakyti šį-tą 
apie dabartinius gandus apie 
registraciją. Man tenka lanky
tis įvairiuose lietuvių susirin
kimuose ir visur, kaip klau
sau, tą pačią giesmę gieda, 
kad Lietuves Atstovybė, kuri 
sėdi Washingtone, bando už
dėti Amerikos lietuviams ant 
sprando geležinį retežį, reika
laudama, kad kiekvienas lietu
vis ir lietuvė gyvenantieji 
Amerikoje, užsiregistruotų ir 
užsimokėtų pirmus metus $10, 
o paskui kas metai po penki
nę, jei jis nenori, kad Lietu
vos Atstovybė vadintų jį išga
ma.

Tiesa, neįsiregistravusis ne
bus visai atmestas. Jam dar 
palikta teisė sugrįžti į savo tė
vynę Lietuvą (žinoma, jei jis 
turi gana pinigų visus Lietu
vos šmugelninkus nulenkti), 
bet jo kelionė busianti labai 
sunki ir varginga; jis bus var

ginamas visokiais užrašinėj i- 
mais ir bausmėmis ir parva
žiavęs neturės jokios teisės 
kaipo tos šalies žmogus. .Jo tur
tas, jei jis turi kokį, bus val
džios atimtas.

Kada mes keliavom iš savo 
tėvynės į šitą šalį, tai mums 
nereikėjo jokių pasų turėti ir 
atkeliavus niekas nereikalauja 
iš musų jokių pasų. Kaipgi 
tad juokinga ir kvaila, jei iš 
mus reikalauja pasų atgal sa
vo tėvynėn sugrįžti. Vadinas, 
musų tėvynė elgiasi su mumis 
prasčiau, negu ta šalis, kurią 
vadiname svetima.

Bet kokia savaitė laiko atgal 
man teko skaityti laikraščiuose 
žinią paduotą iš Kauno, anot 
kurios asmuo gyvendamas 
Kaune, pasiteiravęs įvairiose 
lietuvių valdžios ministerijose, 
sužinojo, kad pati Lietuvos 
valdžia nieko nežinanti apie 
privalomą registraciją Ameri
kos lietuviams.

Jei Lietuvos valdžia tikrai 
nieko nežino apie šitą patvar
kymą Amerikos lietuviams, 
tai išeitų, kad jį išleido Lietu
vos Atstovas Washingtone, no
rėdamas pusti mums miglą į 
akis, kad galėjus iš kiekvieno 
ištraukti po dešimtį dolerių. 
Gal būt, kad dabar jam ne
daug kas kemša tuos dolerius 
ir jų pritruko jam. Bet Ameri
koje gyvenantieji lietuviai nė
ra taip lengvai sukLšami į mai
šą. Visi gerai žinom, kad ne
spėjo Lietuva patapti savival
di nga respublika, kaip musų 
kunigai kuo greičiausia sulin
do į visokias vietas valdžioje, 
kad galėjus pavergti žmones. 
Tečiaus tas nebagams visai ne
siseka. Skaičiau sykį, kad kle< 
bonai pradėjo sakyti prakal
bą po pamaldų, parapijiniai 
paprašė jį eiti į bažnyčią ir 
savo reikalų žiūrėti, vietoj 
kištis į žmonių pasaulinius rei
kalus.

Ir ištikro jie turėjo tiesą 
jam tą pasakyti. Kunigas išė
jęs savo dvasinį mokslą ir pa
sišventęs bažnyčios darbams, 
turi juos dirbti, turi aiškinti 
Dievo valią,. o ne bėgti nuo jų 
prie pasaulinių reikalų, apie 
kuriuos jis neišmano ir negali 
kaip reikiant atlikti. Tas ne
tiesa, kad Lietuvai, kaip jie 
sako, trūksta mokytų žmonių 
valdžios vietoms užimti. Yra 
jų gana, o jei ir ištikro jų 
truktų, tai kunigai tam butų 
kalti, kad jie vilioja jaunus 
vaikinus į kunigus, kuomet 
kunigų ir taip yra perdaug. To
dėl jei jie tikrai nori pagelbėti 
Lietuvai ir jos žmonėms, tai 
tegul pąsirupina, kad kunigija, 
kuri yra lik sunkenybe žmo
nėms, nes ji naudingo darbo 
nedirba, , sumažėtų: tegul 
bent tūlam laikui uždaro savo

dvasines seminarijas; tąsyk 
jaunuomenė eis pasaulinius 
mokslus ir kunigams neteks 
rąžančius kalbėti St. Seime, ar 
su užsieniu šmugelis vesti.

Bet Lietuvoj yra gana ap
šviestų žmonių ir be kunigų. 
Reikia tik tie tinkami žmonės 
išrinkti į valdžios vietas; tą 
padaryti yra didelis reikalas, 
nes musų kunigai “besidarbuo
dami” valdžioj eina išvien su 
bajorgaliais ir yra suplanavę 
net ir musų tėvynę. Lietuvą 
prie Lenkijos prijungti, jei jie 
pamatis, kad jų norai neišsi
pildo. Kas tam netiki, tegul pri
simena sau kun. Krušą, kaip 
jis smarkiai kovoja už savo 
lenkes lenkinančias lietuvių 
vaikus. Lietuvoj krušų yra 
daugiau kaip Amerikoj ir jie 
Varo savo pragaištingą darbą 
be atsižiūrėjimo.

Aišku, kad mes negalim ra
miai žiūrėti į šitą jų pragaiš
tingą darbą. Mes turim parem
ti savo brolius ir seseris Lie
tuvoje; turim padėti jiems iš
rinkti valdžion tokius žmones, 
kurie neparduos jų nei Lenki
jai, nei Rymui. Mes turim 
siųsti jiems aukas, kad jie ga
lėtų plačiai varyti švietimo 
propagandą ir parodytų savo 
nežinėliams broliams ir sese
rims, kaip veidmainingi yra tie 
žmonės, kurie žadėjo jiems 
rojų ant žemės ir dangų nu
mirus, o įėję valdžion pasi
kinkė juos arti. Jie žadėjo 
duoti žemės bežemiams ir ma
žažemiams, o davė ją tiems, 
kurie ją turi. Lietuvos kleri
kalų valdžia yra lik tuomet 
gera, kada ji aukų nori, ar bal
sų. Taigi žinokime, ką turime 
paremti savo aukomis.

C. Y. Chicagietis.

KuKhii klaniečiai
K. Sėjikas

Ne taip dar senai —- apie 
.pusantrų metų atgal — Chi- 
cagos didlapis “Tribūne” įdė
jo ant pirmo puslapio paveiks
lą, kuriuo buvo vaizduojama 
Chicagos Ku Klux Klaniečių 
skyriaus įsikūrimas. Paveiks
las buvo nuimtas tuo laiku, 
kai klaniečiai laike savo apei
gas. Laikraščiai rašė, kad į 
klaniečius pritapę apie 15,000 
žmonių.

Po to chicagiečiams mažai 
beteko apie Ku Klux Klanie
čių slaptąją organizaciją gir
dėti. Tiesa, laikraščiuose pasi
taikydavo trumpų žinučių apie 
įvairius klaniečių darbelius ki
tose valstijose — Texas, Ore- 
gon, Nebraska, etc. Tačiaus 
Chicaga buvo liuosa nuo tų 
karžygių. Kitose valstijose 
klaniečiai siautė visu smar
kumu, nesutikdami jokio rim
to pasipriešinimo. Nepatinka
mas asmuo paprastai yra išva
giamas iš namų, sumušamas, 
smala ištepiainas ir paleidžia
mas su perspėjimu kuogrei- 
čiausia kraustytis iš tos vie
tos, kur jis gyvena. lankiai 
daeina ir iki to, kad išvogtas 
asmuo lieka pakartas.

Tokiais maž-daug darbais 
pasižymi klaniečiai. Bet nieko 
nėra be priežasties. Kuogi kla
niečiai teisina savo darbuotę?

Manau, bus pravartu klanie
čių atsiradimo trumpą istori
ją paduoti. Reikia žinoti, kad 
Ku Klux Klan gyvuoja ne nuo 
šiandien. Spėju, kad kai ku
riems skaitytojams teko kru
tumuose paveiksluose matyti 
“The Birth of the Nation.” 
Ten vaizduojama vienas neg
ras, kuris planuoja baltvci- 
džiams visokių nedorybių da
ryti. i Jis įkalina vieną baltvei- 
dę merginą, kurią ryžusi ne
moraliniams tikslams panau
doti. Bet tuo tarpu susiorga
nizuoja Ku Klux klaniečiai, 
kurie suardo negro planus ir 
išliuosuoja mergihą.

žodžiu sakant, Ku Khix Khm 
susikūrė pietinėse valstijose 
tuoj po civilinio karo. Tos or
ganizacijos tikslas buvo kovo- 
ti prieš negrų nedorybes. Bet 
yra gerai žinoma, kad ir anų 
laikų klaniečiai pridarė dau
giau, nedorybių, negu jų mena
mi piktadariai — negrai, Pa
galios, organizacijos darbuotė 
priėmė tokią kryptį, jog no- 
roms nenoroms ją likviduoti 
teko. Ir per keletą desėtkų me
tų apie klaniečius nieko nesi
girdėjo.

Karas, kaip žinia, visuomet 
sudaro palankias aplinkybes 
visokioms kvailystėms. Žmo
nės gyvena įtemptu, histeriniu 
gyvenimu. Jie tiki visokiomis 
nebūtomis pasakomis. Ir įvai
rios rųšies avantiūristai ir afe
ristai, kurie pažindami lokių ne 
normalinių laikų minios psi
chologiją, moka puikiai pasi
naudoti. Dabartinis Ku Klux 
Klan ir yra ihj nenormalinių 
laikų davinys. Vienok laikai 
persimainė. Originalinę klanie
čių programą nūdien vargu 
bebūtų buvę galima atgaivinti. 
Ji perdaug jau veria akį savo 
nesąmoningumu. Iš štai naujo- 
viniai klaniečiai paskelbia to
kią programą: 1)' baltųjų vy
ravimas; 2) motetų nekalty
bes gynimas;,^) 'teisingi įsta
tymai ir laisvė; 4) artimesni 
ryšiai tarp tikrų amerikiečių; 
5) atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės; (») spaudos ir žo
džio laisve; 7) geresni santy
kiai tarp darbo ir kapitalo; 8) 
sustabdymas linčiavinių ir ki
lų prievartos prasižengimų; 
9) sustabdymas bereikalingų 
streikų, kurie kyla dėka sve
timšalių agitacijai; 10) įleidi
mas mažesnio imigrantų skai
čiaus; 11) konstitucijos pat
varkymų prisilaikymas, etc. 
Tokių tai patvarkymų reika
laujama prisilaikyti iš naujai 
įstoj ančių narių. Bet prakti
koj išeina visai kas kita. Pir
moj eilėj, klaniečiai yra susi
būrę į slaptą organizaciją/į 
savo susirinkimus jie^eina ap- 
siinaskavę ir ilgais baltais dra
bužiais pasirėdę. Jie stato sa
ve aukščiau valdžios: valdžia 
persilpna esanti ir negalinti 
tinkamai visokius nevidonus 
suvaldyti. Tos priežasties dė
lei klaniečiai stato sau už tiks
lą paimti įstatymus į savo ran-

kas ir saugoti draugiją nuo 
korupcijos. Ir kuomet jų prog- 
ramon yra įtraukta, kad nepri
valą būti minios teismo, tai jie 
višur ir visada naudojasi to
kiu teismu. Klaniečiai yra 
griežtai nusistatę prieš žydus, 
katalikus, negrus ir, apskritai, 
prieš visus ateivius. Jie sako, 
kad Amerikos valdžios įstaigo
se neprivalą tų gaivalų būti.

Dideliu uolumu klaniečiai 
gina moterų nekaltybę. Vyras, 
kuris įtariama paleistuviavimu, 
bilc naktį gali susilaukti apsi- 
niaskavusių svečių. Tokie sve
čiai “nevidonui” paprastai su
kuria labai karštą pirtį. Texas 
ir kitose valstijose tokių atsi
tikimų jau yra buvę nemažai. 
Radikalesniems elementams iš 
klaniečių pusės irgi yra rimto 
pavojaus. Pietinėse valstijose 
jie tankiai klaniečių yra išva
giami, sumušami ir išvežami 
iš miesto kur nors į miškus.

Tokiai klaniečių pragaištin
gai darbuotei iki šiol nebuvo 
rimto pasipriešinimo; Tiesa, 
pažangioji spauda karts nuo 
karto išvilkdavo aikštėn kla
niečių nešvarius darbelius, bet 
sistematingos opozicijos nebu
vo organizuojama. Tik šią va
sarą pradėta į tą dalyką rim-

tesnės domės kreipti. Nebras- j čius. Ir reikiė vilties, kad Ly- 
koj, Texas ir kitose valstijose ga bus sėkminga savo darbuo- 
klaniečiai tiek sustiprėjo, kad lėj if kovą laimės. Nes • Ku 
rinkimų metu patiekė savo Klux Klanas iįtikrųjų yra vie- 
kandidaty sąrašus. Ir kas svar-.nas biauriausių reiškinių Ame- 
blausia, daugdyj vietų jų kan
didatai lieka išrinkti. Taip da
lykams esant, pradėta rimčiau 
galvoti apie sistematingą ko
vą prieš klaniečius. šiomis die
nomis Chicagoj pradėta leisti 
naujas laikraštis “ Tolerance.” 
Jį leidžia “The American Uni- 
ty League”. Laikraščio tikslas 
— kovoti prieš klaniečių 
kelhtą rasinę ir religinę 
kriminaciją.

Pirmame “Tolerance” 
meryj paduodama žinių 
vyriausį Ku Klux Klano 
Clarke’ą. Tas ponas esąs 
lis šmugelninkas ir pasižymė
jęs savo palaidu gyveniniu 
žmogus. Laikraštis sakosi tu
rįs tikrų informacijų apie įvai
rius klaniečių nešvarius sky- 
mus, kuriuos artimiausioj atei
tyj paskelbsiąs visuomenei.

Nors “The American Unity 
League” susikūrė dar visai ne
senai, tačiaus jau spėjo gan ge
rai savo darbuotę išplėsti. Va
dinasi, tai bus pirma organiza
cija, kurios visas veikimas bus 
kreipiamas kovai prieš klanie-

rikos gyvenime.

pas- 
dis-

nu- 
apie 

vadą, 
dide-

Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

ISarde/nA
EAGLE B R AND

(CONDENSED M!LKį•-.f

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęfl 
tūk^taąčius stjprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iškirpkite ir prisiuskite šitą 
apgarsininmą, į Borden Compa- 
ny, New York ir gausite piL 
nūs patarimus ir nurodymus, 
kaip jj vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygą.

KAIP TIK LAIKE
Užmirškite vargus su anglimis

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

The Pudark Oil 
Superheater

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

The Pudark Heating 
Appliance Go.,

2634 W. Lake St.
Tel. West 6726

, • • —------ .W.- ..... -...... ........... .
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Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelną didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
—;taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose; *

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus,guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

»■■■■■"»» ... ■ ■*
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

>■ i'
BRIDGEPORTO SKYRIUS

8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St., . Tel. Pūllman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

233 East 115-th St., Tel. Puilman 6659

Office Hours: 1'0 A. M. ^o 8 P. M.
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. VaL nuo 9 6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekrle- 
ną vakarą, išskyrus utaminką Ir 
ketvergą. NedSliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS 
3261 SO. Halsted St. 
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo 6 — 9 vakare 

Boulevard 5052 
Canal 2118 

Naktinis

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. 1
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzajninavoja 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.
,--A...................

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
Siūlo sekamus bargenus:

Čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25
Čystos baltos rainos pi. sv. ..: $1.71' 
Čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų |

Namų Tel.: Hyde Park 3895
■■-a.....  ~ ------------- ..J

V. W. RUTKAUSKAS ’
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536
Tel.: Central 6390

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

Kur geniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

ftoeniurfi 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iŠ Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių 'ir ki
tus portųs į Eidkū- 
nus ir į patį liauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių
I„TARKA”

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

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygų.
vi-

•Reikf/aukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiiitc musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

tu
rą- 

rci-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu*.

LITHUflNIflN
VIENYBE FUBL 60.
193 Grand St. B 
Brookiun, N. y.

Kur vienybe, 
Ten galybė.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki | 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2560

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

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 S'o. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

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

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

LIETUVIS

Tel. luafayette, 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Y tiška,
3228 W. 38th St., Chicago. III.

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6543
Laidotuvių Direktorius ir 

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

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visų atakų nusibankrutiju- 
dų P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
•rtailų, patrinų ir dydžio, apie u4 
40% ant dolerio. Jsitemykit seka
mas kainas: 1 .ir 2 kelinių siutai pc 
M3.50 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.; nedŽL> 
mis iki 5 vai.

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

739 W. 14th St.
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

bet juose dalyvauja komunis
tai, socialistai ir tautininkai, 
tik ne dalyvauja klerikalai.

— Serbas.

BROOKLYN, N. Y. Detroito žinios
Dr. F. Matulaitis džiaugiasi.

Ir jis paragavo.
žinomas auksorius M. Fried- 

berd, ištupėjo visą parą šal
tojoj ir užsimokėjo $25.00 
baudos už pergreitą važiavi
mą automobiliu.

Mergina vedė plėšimą.
Rūgs. 15 d. trys 

mergina apiplėšė

Knygos, paaukotos Lietu 
vos Socialdemokratams

vyrai ir

ncapkęsda- 
dabar jau

Gyvenimo smulkmenos.
Kartkartėmis tenka prisi

minti ir apie vietos komunistų 
“principus”. Kuone visą laiką 
komunistai baisiai 
vo biznierių bet
netaip baisiai ant jų užsipuli- 
nėja, nes jau iš jų pačių tolyn 
vis daugiau vystosi į biznierius. 
Nesenai buvo minėta, kad se
nojoj “Laisvės“ vietoj du ko
munistai atsidarė čeverykų 
krautuvę. Kad atidarė tai bė
dos nėra, bet kad būnant biz
nyje neišvengtinai turi tarnau
ti buržujams. Ateina buržujus 
kriaučių bosas. Atsisėda kėdėj 
ir pareikalauja čeverykų; ko
munistai tik tūpčioja apie bur
žujų: mauna kojas ir vėl apau
na, numauna ir vėl apauna ir 
buržujus negali prisirinkti sau 
čeverykų. Bet veikiausia jis 
atėjo tik pasityčioti iš komuni
stų, nes tuojaus išsitraukia iš 
kišeniaus biznio apgarsinimą 
ir skaito: “Ypatingai atkreipia
me darbininkų domę”.. . Pers
kaitęs šituos žodžius bosas- 
buržujus pakilęs ir eina pro du 
ris; komunistai biznieriai stab
do jį aiškindami, kad apgar
sinimus darant įvyko klaida ir 
stengiasi įkalbėti, kad mes 
esam visi lygus. Buržujus ne
klauso ir išeina.

Daktaro Matulaičio ir jo mo
ters Marijonos namus, 1860 
E. Grand Blvd., aplankė gar
nys, apdovanodamas juos (lik
ta ir gražia kaip tik ką pražy
dusia radastele-dukrele Onute.

Daktaras su savo moteria 
Marijona yra linksmi iš gar
nio dovanos, nes esą bus ra
miau ir turės su kuomi pa
žaisti jų vienturtė dukrelė Le- 
onėlė, kuri yra vienų metų ir 
10 mėnesių amžiaus.

Mes nuo savęs linkini dakta
rui ir jo moteriai, o taipgi 
viešniai Onutei kuogeriausios 
kloties dabar ir ateity!

Bet..... Perdaug.
Teisėjas Moynihon sutiko

J. Geller, kad pastarasis nega- 
iškentėti ilgiau ir sutei- 

"divorce” nuo ponios
lejo 
kė jam 
Hazel.

su

Štai už valandžiukės 
social-buržujus.

. įeina

gerą draugas, P., o ką 
rėtute? skubina klausti 
nistai pas socialistą. Pastarasis 
išdidžiai sėda kėdėn ir sako: 
nuaukite man, tamsta, šitą
čeveryką, o apaukite kitą - 
pasako kokį ir klausia pas
kom. — biznierių: bet tamstos 
gal nenorėsite socialburžujui 
suteikti savo patamavhflą ?

—•(), no, no mes patarriau- 
jam visiem vienodai, nes mes 
esam visi lygus; ir pradeda vėl 
komunistas tūpčioti apie "so- 
cial-buržujų“. Bet socialis
tas pašiepiančiai klausia — 
gal turite geresnių čeverykų— 
raudonų? ”Tai, draugas, kad 
raudonų niekas nereikalauja, 
todėl mes jų nei neturime, tu
rime tik geltonų — atsako 
kom. biznierius. "Labai ge
rai, tai užaukite mano senuo
sius čeverykus, užriškite ir aš 
eisiu kitur.”

Taip jie neteko ir antro kos- 
tumerio.

Komunistai patarnavę "bur
žujams” ir nieko nepelnę, 
spaudosi rankas ir keiksnoja, 
kad jų "principas” kenkia biz
niui.

14 dieną rugsėjo buvo dide
lis lietuvių masmitingas, kurį 
Šaukė visos progresyvės orga
nizacijos tikslu protestuoti 
prieš visiems gerai žinomą 
Jclinsoiio bilių. Tokis masmi- 
tinga< buvo sušauktas ir pir
miau, bet kadangi visą tvarką 
turėjo komunistai (jų pirmi
ninkas buvo) tai jie tą susirin
kimą leido Bimbai išardyti, 
bet šitas susirinkimas pavyko 
gerai. Kalbėtojai buvo tik du

Sirvydas ir Andrulis. Abudu 
kalbėjo į dalyką ir jokių užsi
puldinėjimų nebuvo. Priimta 
prieš Johnsono bilių rezoliuci
ja ir susirinkimas ramiai 
baigė. Pirmininku buvo 
Mikalauskas, tautietis; 
komunistų pirmininkas 
buvęs tai nežinia, kaip 
buvę; bet jau šį kartą draugi
jų konferencija komunisto ne
rinko, nežiūrint to, kad Siur- 
ba ir kandidatavo. Dabar ren
giamasi prie kito masmitingo 
liksiu užprotestuoti prieš Lie
tuvos valdžios paskelbtas neti
kusias taisykles pasų klausimu 
ir už antdėjimą didelių mo
kesčių ag t Amerikoje gyvėn- 
nančių Lietuvos piliečių.

šitie susirinkimai yra šau
kiami tautininkų iniciatyva,

gi no- 
komu-

ližsi-
P- 

jeigu

daiktų krautuvę prie 7203 
Gratiot Avė. Plėšimas p 
10:30 vai. rytą, kur ] 
$5000 vertės aukso daiktų.
čiaus, kada plėšikai mėgii/o 
apleisti krautuvę, savininkhs 
vieną mirtinai pašovė, kiti 
bėgo automobiliu.

paimta M’ 
įniktu. rle/

Gime sūnūs

sie-

8.

1.
1.

S. Pugviliam gimė sūnūs. 
Jis busiąs kunigu. J. šakaliam 
irgi gimė sunūs, kuris busiąs 
inžinierius.

Šiomis dienomis Gurskius 
labai išgąsdino, nes kada jie 
sumigo, per miegą išgirdo ko
kį tai nepaprastą balsą ir 
phimpsejimą. Pabudę, rado 
garnio plunksnų ir mergaitę.

Navickam gimė mergaitė. 
Navickas su žmona džiaugiami, 
nes, esą, bus galima žentų 
j ieškoti.

sen-

1. Paskaitos iš bijologijos.
1. KulturiŠki piešiniai.
1. Meilė, poema.
2. Kodėl aš netikiu į Dievą.
1. Nuosavybė ir darbas.
1. Revoliucijos atbalsiai.
1. Ar L W. W. prieš Socializmą 

voja. . _ .
1. Negyvėlės meilė.
1. FarmazonaL
1. Pileniečiai.
1. Ar Socialistas gali būti kataliku.
1. Dievo žmogus.
1. Pramoninis komunizmas.
1. Lytiškos ligos.
L Sausio devintą.
1. Dvi prelekeijos apie ukininkystę.
1. Vaišes Jėzaus Kristaus pas 

piežių.
1. Barbora Ųbryka.
1. Meilė ir dailė.
1. Moralybes išsivystymą.
1. Karės laukuose.
1. Po priedanga šventenybės.
1. Moteriškė ir meilė.

ko-

po-

1.
1.
i.

i.
i.
1.
1.
i. pram.

JONAS' LUKOŠEVIČIUS, CHICAGO.
1. Socializmas jr religija.
1. Socializmo minties blaivumas.
1. Moteris ir socializmas, t

Žmonių skerdykla.
Penktas prisakymas.
Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys.
Išganymas vargdienio.
Kultūriški piešiniai.
Kunigija ir svietiška valdžia.

1. K. Marks. |
1.
1.

1.
1.
1.

i.
i.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERE A

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Telefonas Yards 1119

Nepriklausomybė.
Kunigai, bedieviai- ir socialdemo
kratai.
Iš kur atsiranda nusidėjėliai.
Kūdikių vergija laisvoje Amerikoje 
Krikščionybė ir Socializmas.
Rusijos Caras.

1. Teatras.
1. Militarizmas.
1. Jono Biliūno Biografija.

AČių draugams už knygas.
A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

(Daugiau bus).

1.
1.
1.
1.

“Kada 
kunigas 
iš bažnyčios mano Hazel nu
traukė ne su manim, bet su 
kitu vyru į “rooming-house” 
ir ten išbuvo valandą laiko. 
Kada aš nuėjau jos jieškoti, 
radau ją sėdint ant vyro ke
lių. O kad aš norėjau ją su- 
sarmatinti, kad taip elgtis nė
ra gražu, tai Hazel tik juokus 
darė iš manęs.” Taip pasako
ju teisėjui Mr. Geller.

“Tai skaudžiausis smūgis, 
kurį vyras gali pergyventi, ir 
tu ilgiau kentėt jau ne 
tarė teisėjas suteikdamas 
skirimo akta. c

mudu suvjnčiavojo 
bažnyčioje, tai išėjus

Žilinskiam gimė dukrelė. 
Esanti labai mitri ir kaip val
gyt įsigeidžia, tai verkia; p. 
Žilinskas su moterių džiau
giasi.

LSS. kuopos darbuotė.

per-

Lietuvių socialistų susirin
kimas įvyko š. m. 17 d. Lie
tuvių, svetainės kambariuose.

Visi nariai yra pasirengę 
dirbti socializmo ir darbinin
kų labui. Pradžiai to viso jie 
nutarė įvesti lavinimosi sky
rių; pirmas toks lavinimosi 
susirinkimas įvyks spalio 15 
dieną toj pačioje vietoje. 
Visi, rengiasi prie savų disku
sijų, kurias sukels patys na
riai.

Atšaukimas
sky-
pra-korespondento 

ant kampo Cardoni 
suareštavo 

vyrų.

Nesenai 
riuje buvo 
nešta, kad 
ir Greely
dailiosios lyties ir

Tokio kampo visai nėra De
troite. O netolimais kaimynai 
įsižeidė ta žinute, nes, esą, 
pas juos tokio atsitikimo visai 
nebuvo girdėt.

H. Ford užsidarė.
Subatojc, rūgs. 16 d. H. For

do dirbtuvės užsidarė ir nie
kas nežino, kada jos atsidaris 
ir apie 43,000 Detroito darbi
ninkų pašauks prie mašinų.

Priežastis esanti ta, kad fi
nansininkai nori išlupti iš For
do apie $10,000 kasdien už 
anglis ir važtą. Todėl jis nu
taręs geriau savo dirbtuves už
daryti, o ne $10,000 kasdien 
sudėt į kieno nors kišenių.

Kiek tame teisybės, tai 
jis težino.

tik

Bitės konfiskavo namą.
Hillsdale, Mich. Bitės užė

mė namą tūlo John Timms’o 
ir pradėjo lipint korius prie 
sienų ir nešti medų, o Timms’ą 
su šeima išvarė lauk. Vėliaus 
daktaras bitutes apgalėjo ir 
jas išvijo; kada jos apleido na
mą daktaras rado 2(X) svarų 
medaus.

Darbuokitės, draugai, nes 
tai musŲ visų pareiga lavinti 
save ir kitus 'darbininkus.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL COn
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

v DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Anthony NeĮson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg, 
Ofiso vai. <8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ii* pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

Puikiausis visokių ijibų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mierą 

vėliausią madą, kaip vyrams, 
taip ir moterim®.
Valau -ir prosinu

Simon Jaškevičius
Kussell ir Westminster Str. 

DETROIT, MICH.

ir

9243

J. VILIS, CHICAGO, ILL.
3 Dnvbas#
L Naujosios Giedojimo Psalmės.
2. Tikroji Draugija ir Dirbtinė.
1. P. Vaičaičio Eilės.
1. Agitatorius.
2. Sindikalizmaš.
1. Ženyba ir žmogaus gyvenimo 

kinys.
2. Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybė.
1. Kruvina Revoliucija ar Ramus Kul

tūros Darbas.
Minykii Kunigii Darbai Filipinų 
Salose.
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo.
Sauja pipirų senberniams ir 
mergėms.
Džiova.
Bevalstybinė draugija.
Rasputinas.

1. Žemė ir Žmogus.
Naujosios dainos ir eilės.
Hygiena.
Akis už akį, dantis už dantį.
Gyvenimo banga.
Paparčio žiedas.
Tarptautinė taryba Amat. ir 
prof. Sąjungų.

1. Lenkai ir Lietuviai.
1. Pramoninis Socializmas.

Pasakojiami iš Geologijos.
1. Vanduo ant žemės, po žeme ir vidu

ryje žemės.
1. Chemija.
5. Anarchizmas ir Socializmas.
3. Militarizmas. e

Jono Biliūno biografija.
Ant rytojaus po socialės revoliu
cijos .
Pramoninis unijizmas.
Otec Kąnstantin.
Kareivis.
Darbininkai ir jų ateitis.

3. K. Marks.
5. Dėdės Šamo gyvenimas ir darbai.
1. Moters ir politika.
1. Ar krikščioniškoji bažnyčia panai

kins kares.
1. Legališki žmogžudžiai.
2. Trumpa lietuviu kalbos gramatika.
1. Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pra

garą.
Ko mums reikia pirmiausia.
Ar yra Dievas?
Revoliucijos dainos.
Socializmas kuomi jis yra ir kaip 
jį įkūnyti.
Žemaitės raštai karės metu.

1. Proletarinė revoliucija.
2. Istorija Socializmo Suv. Vai.
1. Badas.
4. Kokius Dievus žmonės garbino se

novei.
5. Socializmo minties blaivumas.
1. Vakarų Europos literatūros irtorija.
1. Karė — Ko dėlei.

Mokslinio Socializmo išsiplėtojimas.
Atmosfera.
Rusija 1919 metais.
Mačio Kėkšto Eilės.
Kunigai ir revoliucija.
Kaip sutaisytas žmogaus kūnas.
Veislių atsiradimai.
Monologai ir deklamacijos.

2. Byla Detroito Katalikų su
listais. -jį/

1. Moteris ir jos ekonominis 
jimas.

1. Audėjai.
1. Žmogus.
L Kas yra taip, o kas ne taip.
L Kas išganys liaudį.
.1- Valšči-nis rėdą ir sūdąs.

1.

3.
3.

1.
1.
1.
2.

1.
1.

1.

1.

1.
2.
2.
1.
3.
1.
2.
2.

Socia-

JONAS SKUPAS, CHICAGO.
1. Socializmo minties blaivumas.
1. Apie žemė ir kitus svietus.
1. Technikos stebuklai.

Lytiškos ligos.
Inkvizicija.
Vagis.
Jėzaus draugija.
Komunistų manifestas.
Apie Žemę.
Reformacija.
Dvi kelioni į tolimą šiaurę.
Šeimynos istorija.
Iš dvasišku tėvelių gyvenimo.
Barbora Ubryka.
Gyvenimas švento tėvo pop. Ben.
Vadovas į sveikatą.

1. Kun. VI. Dembskis.

Baigusi 
Akušeri- 

08 kole#* 
ią; ilga 
praktika- 
usl Penu 
silvanijos 
hospital^ 

be. Pasek- 
ningai pe 
tarnauja 

lirie gina 
tymo. Due 
la rodą 
■okiose 

Irose ir 
okiuose 
caluose 
erima

| merginoms.

li
ki
te! 
mo 

ir

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

J. MAURICAS, AKRON, MICH.
1. Mokslinio Socializmo Išsipletoji- 

mas.
1. Ka?§ — Ko delei.
1. Baltoji vergija.
1. K. Marks.
1. Militarizmas;.
1. Valstybė ir Revoliucija.
1. Pramoninis Unijizmas.
1. Moteris ir Politika.
1. Tveremasis Revoliucinis 

mas.
1. Gyvenimo Mokykla.

Socializ-

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
ValsbaŽenklls Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambi no yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitą vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

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

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

Brooklyn, N. Y.

^■ua.HERZMAN^l i
H RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chronižkaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 1 
elektros prietaisus.

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

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

į ^Dienomis: Canal 
m i > I 8H0 arba 857 Telefonai; J ,

) N akt. Drexel 959
' Boulevard 4186

3813 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

ST. ŽUKAUSKAS, KINGSTON, PA.
1. Kas yra taip, o kas ne taip.
1. Dvasios gyvenimo mechanika.
1. Apsireiškimai atmosferoje.
1. Ar buvo visuotinas tvanąs.
1. Apie patriotizmą.
1. Baudžiava Lietuvoje.
1. Barbora Ubryka.
1. Aušros Kalendorius.
1. Kada ir kokiu budu svietas 

tvėrė.
1. Kur musų bočiai gyveno.
1. Atmosfera.
1. E. Steponaičio raštai.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti 

pasimatymui su giminėmis 
, rite atsikviesti draugus, 

susi- laivakortė butų pirkta

Pa<le-( P. J. LATVCNAS, MINIERSVILLE, ’ ti.

L V.alšči'ms rėdą ir sūdąs.
L Knin Maskolių persekioja Lietuvą.

PA.
1. Ant rytojaus po socialės revoliu

cijos.
1. Anarchizmas ir socializmas.

Mano tėvai. J
1. Dėdės Šamo gyvenimas'ir darbai.
1.

1 Vi 1*1 • •• .’ ĮSIUVU. *• . JI VIC*A

1. Kiuhk'nj yersriia laisvoje Amerikoje. 1- Laiškai1 pašmėlktųjų mirtln.
i. Kas padarė Dievus. ji. Galutinis klesiį koyos tiksiąs.

i- ii. į' i i *ir T į i ’ Į į Jgj. į .'Ii i, in,|i,,'į,r itn ,i i i i

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The 

Royal Main Line. Didelį ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai jreng- 

Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna* informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

W. Washngton St., Chicago. 
Second Avc., So. Minncapolis.

117
325

TAUP1NKIT L.
KLEIN STAMPĄS’

Už pilną kny 
gėlę moka
me $3 tavo- 
rais bile ko
kio departt-^ 
mento musųl 
krautuvės, ai Į 
ba $2.50 cash

Taupios gaspadinės lin 
ksmai proga naudojasi 
iš L. Klein štampų.

i

ęOME PUT O F THE B E ATE N PATU

n

RAKANDŲ VERTE BETAIPA“Lengvi Išmokėjimai

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS ENGLANDER DA-LOVŲ
Gali įsigyti vieną iš puikiausių Englander Da-lovų už pažymėtiną 
sutaupymą — 3 patrinų; tvirti plieno rėmai — Amerikoniško wal- 
nut baigimo — atsidaro pilna lovos miera; puikiai austi kratiniai 
springsai ir pilnos mieros vatinis matrasas, apvilkta labai pat
raukiančiu cnetone, puošnus užtiesalas $39.75

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser 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
Of iScis •

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

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland AveH 
arti 47-tos gatvls

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, III.

RALTIJOS-AMERIKOC L# Ll NIJ A 9 Bro a dvay, Ne k. N Y
SeILIETUVV .

PSR HAMI3UP GA PILI/CvĄ 
ARBA LEPO JI 

Važiuokit visi parankiu ir tiaaifl keli* 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (kandorlų) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

t. S. ESTONIA...............................  Spalio 4
S. S. LITHUANIA ......................  Spalio 18

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
Šit HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

t

3 šmotai — Davenport, kėdė ht

croJi ■ $98.50

VELOURO APMUŠTA SEK
LYČIOS SETAS

Šis parankus 3 šmotų setag 
— padarytas pagabumui ir 
pailsini — Queen Anne ma- 
hogany baigimo rėmai —

springsinė sėdynė — pasirinkimas velouro viršais — 
puikiausios vertės, kuomet kada nors buvo siūloma 
Chicagos šeimyninkėms — 
visaS setas

ITALIŠKAS ATG1MTIES DINING SETAS 
Amerikoniško walnut, naujo ir populiario de- 
zaininimo, padaryta, kad laikys per metus, už 
didelią sutaupymo kainą. 
Stalas — stambus, 42 
x54 viršus, platus 
kraštas, 6 pėdas iš- 
skeČiamas, kojos ir 
skėstuvas puikiai nu
tekinta, specialiai ap 
kainuota

$36.50
$3 į mėnesį

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Kėdes —ii tikrai, tin
kančios prie stalo pil
nas box sėdynes i§- 
dirbimas, nuolaidais 
kraštais, mėlyno ta- 
pestry, specialiai vie
na

DINING STALAS | 
Tikro aržuolo, gol- 
den baigimo, tvirta 
apačia, 42x42 viršus, 
6 pėdas išskečiamas, 
ekstra specialiai ap-j 
kainuotas šiame 
pardavime po

DRESERIAI
Geros nvieros apa 
čia, gilus stalčiai, 
su franeuziško sti 
klo veidrodžiu — 
royal ųuarter ar
žuolo baigimo

$14.85
$2 į mEnesį

$12.85
$2 į mėnesį

3 COLIŲ STUL
PELIAIS MISIN
GINfiS LOVOS.

Dideliais antga
liais ekstra stam
biais virbalais — 
English gvaran- _ 
tuoto lakerio —satin ir — 
polet baigimo aprubežiuota 

$2 į mėnesį

iš-

$8.50
$3 j mėnesį

23.75

Akuierka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd., 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
vpatišką :rižiu 
rėjimą. Zoodu 
patarimus mo
terims ir mergl 
noms veltui.

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

Optometrlrt 
Tel. BOU levard 5487 
4444 8. Aihlanž Are.
Kampaa 47-toe gat

2-roe lubos

DR. S. BIEŽIS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 6 

Leavitt St. Tel. Canal 6S22.
Reaidencija 8114 W 42»d 81

Tel Lafayette
Vai. 1—4 fr 7—9 Ne4.
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Padėka

1.76
1.01

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chieago, 
UI. — Telefonas: Roosavelt 8600.

$7.00

2.00
1.50

.. .75

NAUJIENOS
rh« LuMbadud Daily Nava

Rublis h«d Daily axcapt Sunday 
Tba Lithuanian Pub. Co., Ine.

Užsimokėjimo kainai 
Chieago je — paltui

Metams ___ ______—__
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams — 
Dviem mėnesiam —— 
Vienam mėnesiui

Chieagoje per neiiotojuai
Viena kopija --------------
Savaitei ............   — 18c.
Mėnesiui _______— ...........—- 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chieagoje 
paltu:

Metams---------------------------- —
Pusei metų ..... .........    —■
Trims mėnesiams__________
Dviem mėnesiam ............... ........
Vienam mėnesiui.... ...... ...........
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams . .........—< ---- -------- ---$8.00
Pusei metų .......—------- -------- 4.50
Trims mėnesiams------------------ 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Editor P. Grigaitis.

171» Soath Halsted Street i 
Chieago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8601
Suhecription Rate*: 

d.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chieago, 
$8.00 per year in Chieago, 

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, III., ondar the act of 
March 2nd, 1879. v

ryje (apžvalgoje) yra pa
duotos trumpos žinios apie 
kiekvieną socialrevoliucio
nierių, kuriuos Maskvos tri
bunolas nuteisė sušaudyti.Jų 
yra dešimtis vyrų ir dvi mo
ters.

Visi jie kovojo po dešimtį, 
penkioliką arba dvidešimtį 
metų prieš caro valdžią, sė
dėjo kalėjimuose ir buvo iš
trėmime.' Visi jie po 1917 
m. revoliucijos dalyvavo dar 
bininkų tarybose ir užėmė 
jose įžymias vietas. Kai ku
rie jų aktingai prisidėjo prie 
Kolčako nuvertimo.

Bet bolševikų valdžia ap-t Vokietijos monarchistų 
į šaukė juos “kontr-revoliu- siautimas privertė atsipeikė- 

— *4'50 cionieriais” ir, išlaikiusi po 
_____ 2^25 r * ‘ J ----v-n—

buvo galima manyt, kad vie
nybė neįvyks nieku budu. 
Centralinis nepriklausomų
jų organas, “Freiheit”, smar 
kiai barė K. Kautskj, kam 
jisai keliąs bereikalingus er
gelius savo agitacija už susi
vienijimą, ir partijos orga
nizacijos viena po kitos ra
šė rezolicijas pritariančias 
organo redakcijai. O dabar 
ta pati “Freiheit”, išspaus
dinusi augščiaus paminėtąjį 
programo projektą, entuzi
astiškai šaukia: “Tegyvuoja 
Jungtinė Socialdemokratų 
Partija!”

keletą metų črezvyčaikos 
urvuose, pasmerkė mirčiai!

Jungtinė Socialde
mokratų Partija 
Vokietijoje.

ti įsikarščiavusius darbinin
kų vienybės priešus. Reak
cija tą patį padarys ir kito
se šalyse.

žoalga

r

$

M

i/

į J į*

•j.I'|l

naujuos, Chtcago, m.

vo žinių, kad jisai jau miręs 
kalėjime; vienos žinios sake, 
kad jisai nusižudęs, kitos —•; 
kad jį nukąnkinę kalėjimo sar
gai. Bet tikros žinios dar nė
ra. Apie visus pasmerktuosius; 
pranešama, kad valdžia dar 
iki šiol nepasakiusi jiems, jo-Į 
gei mirties nuosprendžio 
kirtimas yra atidėtas, ir 
jie dėlto diena iš dienos 
kia sušaudymo, štai tos 
ševikų “justicijos” aukos:

jvy- 
kad 
lau- 
bol-

M
Pėtnyčia, Rugsėjis 22,

Per du metu Jungtinių 
Valstijų kongresas svarstė 
sumanymą duoti bonusus 
kareiviams, kurie dalyvavo 
didžiamjam kare; pagalios, 
nubalsavo, kad reikia duoti. 
Bet prezidentas uždėjo savo 
“veto” ant kongreso nutari- 
mo ir sumanymas tapo pa
laidotas.

Tokios “padėkos” susilau
kė kareiviai už savo tarna
vimą, už tai, kad jie statė 
pavojun savo gyvastis Fran- 
cijos laukuose. O karo laiku 
jie buvo garbinami, kaipo 
didvyriai, kuriems šalis vi- 
somet pasiliksianti dėkinga!

Jau rašėme, kad Vokieti- 
• jos socialdemokratai (dau- 

gumečiai) ir bepriklauso
mieji socialdemokratai keti
na susilieti į vieną partiją. 
Berline laikraščiai dabar pa
duoda jau ir tos partijos 
programo projektą.

Naujoji partija vadinsis 
“Jngtinė Vokietijos Social
demokratų Partija”. Ji pra
dės gyvuot tada, kai abiejų 
senųjų partijų suvažiavimai ( 
patvirtins tą programą. Po| 
to tuojaus įvyks Jungtinės 
partijos suvažiavimas, kuris 
išrinks valdybą ir sutvar
kys kitus dalykus.

Kad daugumiečių ir ne
priklausomųjų suvažiavi
mai priims projektuojamąjį 
programą, apie tai negali 
būt abejonės, nes beveik vi
sa abiejų partijų spauda 
karštai jam pritaria ir sto
ja už susivienijimą. Prie
šingų balsų girdėt labai ne

PASTATĖ SAVE ANT JUOKO.

Tie intrigantai, kurie Chica- 
gos lietuvių rubsiuvių sky
riaus vardu apšmeižė “Naujie
nas”, gali šiandie pasižiūrėti į 
savo “darbo” vaisius.

Savo šmeižtą jie atkreipė 
prieš vienintelį lietuvių dien
raštį, kuris yra spausdinamas 
unijinėje spaustuvėje. Ir tą 
šmeižtą jie paskelbė komunis
tų organuose, kurie ne tiktai 
neturi unijos savo spaustuvė
se, bet net meta iš darbo tuos 

'darbininkus, kurie reikalauja 
• unijos.

Šitaip susidraugavę, su skeb- 
lapiais, tie šmeižikai iš rubsiu
vių tarpo susilaukė ir dauginus 
panašios rųšies sėbrų. Jų 
šmeižtą išspausdino “Draugas”, 
kurio bosai ne tik neįsileidžia 
unijos, bet net ir šiaip darbi
ninkus pakeičia ‘broliukais”.

Puikioje kompanijoje atsidu 
re Butvilas, Čapas ir Katilius: 
tarpe skebų ir minykų!

Ali right, vyručiai. “Dar- 
buokitės” su tėvo Kapucino 
pagelba!

1. Abraomas Goc, 40 metų 
amžiaus, socialrevoliucionierių 
partijos centro komiteto na
rys. Nuo 1900 m. dalyvauja 
revoliuciniam judėjime; nuo 
1905 m. yra vyriausias social
revoliucionierių kovos Organi
zacijos vadas. Jisai dalyvavo 
surengime pasikėsinimo ant vi
daus reikalų ministerio Dur- 
novo, ant vieno generolo ir 
pulkininko Rimano, kurie mal
šino sukilimą Maskvoje, ant 
justicijos ministerio Akimovo, 
ant Maskvos miesto galvos Su
valo vo ir policijos departamen
to vicedirektoriaus Račkovs- 
kio. 1900 m. jisai buvo su
areštuotas, o sekančiais me
tais karo teismas Petrapilyje 
pasmerkė jį astuoniems me
tams katorgos. Atlikęs baus
mę, Goc 1915 m. buvo ištrem
tas į Sibirą, 
nėšyje 1917 
ja, tai jisai 
lį ir buvo 
Darbininkų 
vų Tarybos
vėliaus Visos Rusijos Centrali- 
nio Pildomojo Komiteto vice
prezidentu. Lapkričio mėnesy
je 1917 m. jisai buvo išrinktas 
į Steigiamąjį Susirinkimą. Ge
gužės menesyje 1920 m. jį su
areštavo bolševikai ir nuo to 
laiko jisai be paliovos sėdi ka
lėjime.

suareštavo bolševikai ir nuo to 
laiko nepaleido iš kalėjimo.

3. Michail Gendelman, 41 
metų amžiaus, advokatas ir 
rašytojas. Nuo 1899 m. daly
vauja revoliuciniam judėjime. 
Trečiam socialrevoliucionierių 
partijos suvažiavime tapo iš
rinktas į centralinį komitetą. 
Po 1917 in. revoliucijos buvo 
Maskvos Darbininkų Tarybos 
narys. Buvo išrinktas Rusi
jos Steigiamąjį Susirinkimą. 
Caro laikais daug kartų buvo 
areštuotas ir ilgą laiką sėdėjo 
kalėjimuose ir išbuvo ištrėmi
me. Bolševikų kalėjime sėdi 
nuo kovo mėnesio 1921 m.

4. Dimitrij Donskoj, 41 me
tų amžiaus, gydytojas. Revo
liuciniam judėjime dalyvauja 
nlio 1897 m., socialrevoliucio
nierių partijai priklauso nuo 
11)02 m. Daugiausia darbavo
si tarp ūkininkų. Po kovo re
voliucijos pateko į 
Darbininkų Tarybą, 
Kaukazo Tarybą.
m. buvo išrinktas
Steigiamąjį Susirinkimą. Nuo 
trečio partijos kongreso yra 
centralinio komiteto narys. Ca
ro laikais buvo tris kartus iš
tremtas į Sibirą ir išsėdėjo vi
so šešis metus kalėjime. Ke
letą metų sėdi bolševikų 
Įėjime.

5. Eugeniją Ratner, .‘16 
tų amžiaus, nuo 1903 m.
cialrevoliucionierių partijos na
re, kur ji lošė vadovaujančią 
rolę. Nuo 1917 m. priklauso 
centraliniam komitetui. Buvo 
Maskvos Darbininkų Tarybos 
centre 1917 m. Prie caro val
džios buvo devynis kartus su
areštuota, teisiama ir išsėdė
jo kalėjimuose 6 metus. Bol
ševikai suėmė ją gruodžio mė
nesyje 1920 m. ir laiko kalėji-

Petrapilio 
vėliaus į 

Gale 1917 
į Rusijos

DVYLIKA MIRTIES 
KANDIDATŲ.

Kas yra Rusijoje 
‘‘kontrrevoliucio - 
nieriai”?

Šiame “Naujienų” nume-

Kuomet kovo me
ni. kilo revoliuci- 
sugrįžo į Petrapi- 
išrinktas vietinio 
ir Kareivių Atsto- 
vice^prezidcntu, o

nuo 1903 m. ir dirba joje be 
paliovos. Nuo ketvirto parti
jos suvažiavimo yra centralinio 
komiteto narys. Buvo Rusijos 
Streigiamojo Susirinkimo na
rys, o po jo išvaikymo — tre
čiojo ir ketvirtojo Tarybų Cen
tralinio Pildomojo Komiteto 
narys. Prie caro valdžios ke
letą kartų sėdėjo kalėjime ir 
buvo ištremtas. Bolševikai su
ėmė jį sausio mėnesyje 1921' 
m.

8. Nikolai Ivanov, 34 metų 
amžiaus, socialrevoliucionierių * 
partijai priklauso nuo 1906 m. 
Del dalyvavimo pasikėsini
muose ant caro valdžios tarnų 
buvo 1907 m. nuteistas 15 me
tų katorgos. Kovo revoliuci
jai paliuosavus jį, nuolatos bu
vo vienas įžymiausių partijos 
darbininkų ir nuo ketvirto su
važiavimo! yra centro komite
to narys. Buvo suareštuotas 
Kolčako ir tik, laimingai pa
bėgdamas iš kalėjimo, išsigel
bėjo nuo sušaudymo. Bolše
vikai suėmė jį rugpiučio me
nesyje 1921 m.

9. Sergiej Morozov, 34 metų 
amžiaus, dalyvauja revoliuci
niam judėjime nuo
buvo vienas vadovų Maskvos 
sukilime 1905 m. Del priklau
symo socialrevoliucionierių 
partijai, caro valdžia nuteisė 
jį katorgon ir tik kovo revoliu
cija paliuosavo jį. Buvo veik
lus darbininkų tarybose ir yra 
centralinio partijos komiteto 
narys. Bolševikai suėmė > jį 
1919 m. rugpjūčio mėnesyje ir 
laiko kalėjime ligi šiol.

10. Nikolai Artemjev, 38 me
tų amžiaus, politinės ekono
mijos ir statistikos žinovas. 
Revoliuciniame judėjime da
lyvauja nuo 1903 m. Socialre
voliucionierių partijoje užėmė 
vadovaujančią vietą nuo 1904 
m. Caro valdžia 1907 metais 
ištrėmė j Sibiran, iš kur jisai 
sugrįžo 1912 111. ir vėl ėmė vei
kti partijoje. Nuo . 1917 m. 
yra partijos Maskvos komiteto 
narys ir jo atstovas centro ko
mitete.
sėdi be pertraukos 
mėnesio 1920 m.

11. Elena Ivanovą, 38 metų 
amžiaus, partijai priklauso 
nuo 1905 m. Buvo kovos orga
nizacijos narys ir dalyvavo su
rengime pasikėsinimų ant ke
leto caro valdžios tarnų. 1908 
m. buvo nuteista katorgai ligi 
gyvos galvos. 1917 m. revoliu
cija paliuosavo ją. Ligi suėmė 
ją bolševikai, buvo nuolatos 
veikli partijoje.

12. Vladimir Aganov, 33 
metų amžiaus, partijai pri
klauso nuo 1909 m. Buvo Mas-

kvos gubernijos tarybos narys 
1917 m. ir užėmė kitokias vie
tas tarybose. Bolševikai suė
mė jį tris kartus, ir nuo 1921 
m. jisai sėdi kalėjime.

Šitos trumpos žinios apie pa
smerktuosius mirčiai socialrc- 
voliucionierius rodo, kad jie 
visi yra drąsus ir pasišventę 
laisvės kovotojai. Daugelis 
jų buvo išbuvę po dvejetą ir 
trejetą metų bolševikų nelai
svėje, kuomet valdžia sumanė 
užvesti prieš juos bylą. .

k

Ui

1904 m.,

ka

me-
so-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Ruošiamasi prie Seimo 
rinkimų.

Kaunas 30—Vili. Prie rin- » 
kimų į busimąjį Seimą įau 
rimtai yra ruošiamasi, šiomis 
dienomis jau išlipyta mieste 
skelbimai su nurodymu busi
mųjų rinkimų vietų (adresų) 
ir dalinamos asmenims kor
telės teisei dalyvauti rinki
muose.

Viešų partijinių rinkinių 
reikalais mitingų Kaune tuo 
tarpu dar nebuvo.

—Kaunietis.

Trūksta duonos.
Kaunas VIII—29. Sąryšy su 

nepaprastu markės kurso nu
puolimu ir dėl darbymečio, 
Kaune jau bent kalintą dieną 
jaučiama duonos stoka, o ypač 
juodos. Juodos duonos svarui 
nuo G auksinų staiga pašoko

1

los 25—28 auksinai.
Netiktai, kad trūksta duonos, 

bet gi mažai beatvežama ir 
bulvių, kurios irgi žymiai pa
brango; 1 svarui reikia mokė
ti 6 auksinai.

Tikimasi, kad toks maisto 
krizis bus greit pašalintas, nes 
kaip girdėt valdžia imantis 
griežtų priemonių, o javų 
derlius šiemet geresnis, negu 
praėjusiais metais ir duonos 
Lietuvoj užtektinai. Tokį mies
tuose maisto krizį iššaukė su
sidariusios nenormalios politi
nio gyvenimo sąlygos — Vo
kietijos finansinė katastrofa, • 
dėl kurios gavo skaudų smū
gį ir musų jaunutė respublika, 
kuri ekonominiai eina tvirtin.

Yra vilties, kad įvedus savo 
valiutą Lietuvos padėtis pasi
taisys. —Lietuvos pilietis.

6. Leonas Gerštein, 45 metų 
amžiaus, laikrodininkas, vė
liaus darbuotojas kooperaci
jose. Revoliuciniam judėjime 
dalyvauja nuo 1898 m. Pra
džioje veikė provincijoje, o nuo 
1913 m. Petrapilyje. Trečiam 
socialrevoliucionierių partijos 
suvažiavime tapo išrinktas į 
centralinį komitetą. Buvo Ru
sijos Steigiamojo Susirinkimo, 
narys. 1920 m. prisidėjo prie 
Kolčako valdžios nuvertimo Si
bire. Prie caro valdžios sėdė
jo keturis su puse metų kalė
jimuose ir išbuvo 5 metus iš
trėmime. Bolševikai suėmė jį 
balandžio mėnesyje 1921 m.

7. Michail Lichač, 35 melų 
amžiaus, rašytojas ir koopera
cijų darbuotojas. Socialrevo
liucionierių partijai priklauso

2. Eugenijus Timofejev, 46 
metų amžiaus, žurnalistas. Nuo 
1900 m. dalyvauja revoliuci
niam judėjime. Nuo 1902 m. 
yra socialrevoliucionierių par
tijos narys, kurioje nuo 1905 
m. lošia vadovaujančią rolę. 
Garo teismai du kartu nuteisė 
jį ilgiems metams katorgos ir 
12 metų tos bausmės jisai at
liko. Kovo revoliucija (1917 
m.) jį paliuosavo ir tuojaus 
jisai ėmė aktingai dalyvaut re
voliuciniame judėjime Sibire. 
1917 m. gale jisai -buvo išrink
tas į Steigiamąjį Rusijos Susi
rinkimą. Po St. Susirinki
mo išvaikymo, Timofejev 1918 
m., visos Rusijos tarybų kon-

Sparčiai betgi šiandie kei
čiasi dalykai Europos darbi
ninkų judėjime. Vos trys, 
mėnesiai atgal mums teko ll,a";c1 truml>as, bioerafi.jus tų 
sekti Vokietijos socialistų kuriuos Vyriausias Tri),unolas 
spaudoje ginčus dėl partijų Maskvoje pasmedke mirčiai.' grėsė tapo išrinktas Pildomo- 
ssivienijimo, ir iŠ tų ginčų Apie vieną jų, Tiniofejevą, bu- jo Komiteto nariu. 1920 m. jį

Europos laikraščiuose ra n-

Bolševikų kalėjime
nuo liepos

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

rudenį iš Sovietu Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

J* (Tęsinys)

Išvažiavus įgaliotiniui, pradėjom rengtis į ke
lionę: pardavėm paskutinias baldų liekanas ir šiaip 
jau daiktus, kurių negalima buvo vežtis vagone 
su savim. Labiausiai man buvo gaila knygų, ku
rios nebuvo iš manęs, kaipo mokytojo, rekvizuo
tos. Sudėję į dviejus krepšius kelis pudus bran
gesniųjų knygų, skirtų vežtis su savim, kitas par
daviau pūdais, gaudamas už vieną pūdą 8 tūkstan
čius rublių (apie 3 ostmarkes); taip pardaviau 14 
pūdų knygų. [Bolševizijoj knygos, meno dalykai 
ir kiti pirmosios reikiamybės daiktai buvo tada 
labai pigus; pav., geriausias naujas piano galima 
buvo pirkti už 2 milionu rublių, reiškia už kelius 
dolerius; bet ir tat retai kas pirkdavo tokius daik
tus, nes iš pirkusiojo tuoj rekvizuodavo kokio 
nors komunistinio klubo reikalams, o inteligentai 
-amatninkai, kurie turėjo teisės tokius daiktus 
pirkinėti ir laikyti pas save, neturėjo tokių pini
gų.] Kadangi įgaliotinis, išvažiuodamas liepos m. 
19 dieną, įsakė, kad ešelonas bus išsiųstas iš Cher- 
sono pirmomis rugpiučio dienomis, tad visi Lie
tuvos piliečiai, tremtiniais užrašyti, stengėsi kuo- 
greičiausiai likviduoti savo turto likučius, kuo, 
žinoma, naudodavosi perpirkliai ir spekuliantai, už 
niekus supirkdami gan brangius kartais daiktus. 
Liepos gide “nevake” buvo iškabintas skelbimas, 
kad ešelonas išvažiuosiąs rugpiučio 5 dieną. Bet 
tai dienai atėjus, apie išvažiavimą nei manyti ne
galima buvo: nebuvo net tam tikslui skirtų vago
nų ; musų komiteto narys sužinojo stotyj, kad apie 
ešelono tvarkymą nė girdėti nesigrdi. Rugp. 6

dieną didoka žmonių minia (apie 400 asmenų), 
reiškia visi tremtiniai, susirinko “uevakpunkte” 
ir reikalavo kuogreičiausio išsiuntimo, nurodyda
mi, kad viskas jau išparduota ,butai perleisti ki
tiems, iš tarnystės visi paliuosuoti, paruoštas ke
lionei maistas tirpte tirpsta. “INačevakas” iškil

mingai apskelbė, kad jis gavęs iš Odesos telegra
mą, kurioj skiriama išvažiavimui 15 rugp. diena. 
Drąsesnieji reikalavo parodyti telegramą, bet “na- 
čevakas” pasakė pasodinsiąs į čeką tuos, kurie ne
rimausią ir kelsią triukšmą.

Reikėjo kantriai laukti dar 10 dienų. Daug 
vargo tame laike reikėjo pakelti, ypač blogoj pa
dėtyj buvo tie, kurie atvyko iš apskričio, už 100 
ir už 200 varstų: neturėdami kur apsigyventi, jie 
kiauras dienos ir naktis voliojosi po “nevakpunk- 
to” kiemą ir gatvėj prieš “evaką”; daug vaikų ap
sirgo, suagusieji keikė valdžios betvarkę, dauge
lis jau gailėjosi, kad išsirengė į kelionę, kurios dar 
nepradėję jau tiek vargo patyrė.

Galop atėjo laukiamoji 15 rugp diena. Vėl 
apsivylėm: Koganas pasakė, kad tikriausiomis 
žiniomis, iš Nikolajevo gautomis, ešelonas iške
liausiąs rugp. 20 dieną. Bet ir toji diena nieko 
mums malonaus neatnešė. Musų komitetas i'n 
corpore ntiėjo į “Ispolkomą” skųsti ant “načeva- 
ko” už žmonių suvedžiojimą. Ten gavom tokį at
sakymą: “ucvakpunktas” esąs žinioje ir priklau
sąs “gubevako”, o ne “ispolkomo”, tai reiškia rei
kia paduoti skundą į Nikolajevo “gubevaką”. Ta
da nutarėm išrinkti iš savo tarpo delegatą ir siųs
ti jį į Nikolajevą, o jei ten delegatas jokių tikrų 
žinių negautų, tai turi važiuoti į Odesą ,vakarinės 
Ukrainos centrą. Visuotiname tremtinių susi
rikime tokiu delegatu išrinko mane; sumetę mano 
kelionei 240.000 rublių ir gan lengvai gavę tam 
tikrą iš miesto išvažiuoti leidimą (prie Lietuvos 
piliečių komunistai atsinešdavo švelniai ir todėl 
greičiau išdavė vadinamąjį “propuską”, išsiuntė 
tremtiniai mane į Nikolajevą.

Nikolajevo “gubevake”’ nieko ypatingo nesu
žinojau, musų skundo nepriėmė. “Reikia laukti”, 
pasakė man tenai: “čia tokioj pat padėty 700 
tremtinių, jie taip pat jau pusantro mėnesio lau
kia vagonų, ir nieko nesigirdi, kada bus galima iš
važiuoti. Gal ir visai nevyks šį rudenį išvažiuoti, 

nes baisi vagonų stoka, ir garvežių liuosų nėra”. 
Tad nieko čia nepešęs, išvažiavau garlaiviu į Ode
są. Nebeaprašinesiu čia tų sunkenybių, kokias 
reikėjo man pergalėti, kad gauti leidimą sėsti 
į garlaivį; pasakysiu tik, kad kyšiams išaikvojau 
apie 100,000 rub., o dar Odesos neprivažiaivau. 
Įgaliotinio Odesoje neradau, buvo išvažiavęs vago
nų gavimo reikalų į visos Ukrainos centrą, Char
kovą. Iš jo pavaduotojo, p. Juųdalio, sužinojau, 
kati tokia pat, jei ne blogesnė padėtis 
tremtinių ir Odesoje: jie jau nuo gegužės mėne
sio laukia ešelono, taip pat kaip Chersone ir Ni
kolajeve viską savo išpardavinėjo ir elgetauja da
bar, skursdami be darbo ir maisto. Nemalonu 
man buvo grįžti Chersonan, nieko nepešusiam. 
Vis dėlto norėjau parvežti kokių nors, ar teigia
mosios rųšies, ar .neigiamosios, bet tikrų žinių 
savo žmonėms, kurie, skirdami mane delegatu ir 
siųsdami į Odesą, daug turėjo vilties, kad sužino
siu tikrą ešelono išsiuntimo terminą.

Kaip tik tomis dienomis viešėjo Odesoj vyriau
sias visos Ukrainos vadas, vadinamasis “predsov- 
narkomas”*) Rakovskis. Man atėjo į galvą drąsi 
mintis: kreiptis į jį asmeniniai, nupiešti tremti
nių skurdą ir prašyti greitesnio jų į Lietuvą iš
siuntimo.

Gavęs iš įgaliotinio pavaduotojo tam tikrą 
liudymą, kAd aš esu Chersono ir Nikolajevo trem
tinių delegatas jų reikalais į Odesą, perdirbau rei
kalingus žingsnius pasimatymo su Rakauskiu 
tikslais. Tą mano paskirtą dieną Rakauskis posė
džiavo Odesos “gubispolkome”. Nuėjęs tenai, 
nebuvau į vidų; sargyba pareikalavo iš manęs

vadinamojo “propusko”, reiškia iš “čekos” leidi
mo įeiti į komunistų šventyklą, “ispolkomą”. “če
ką” buvo kitoje miesto pusėje. ( Kol atlikau tuos 
formalumus su “čeką”, atėjo vakaras, “ispolko- 
mas” jau tyuvo uždarytas ir šią dieną neteko man 
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rytą jau buvau “ispolkome”, 
vyriausįjį sekretorių sužinojau, 
kosvkio jau iškeliauta stotin, ir kad 
dien jis rengiasi visai iš Odesos išvažiuoti, 
redamas būtinai su juo pasimatyti, nuėjau į sto
ti, kitan miesto galan, čia sargybos kareivis man 
pasakė, kad privačiams jasmenims draudžiama įei
ti į stotį, kol Rakovskis neišvažiuosiąs. Man už
sispyrus, kad aš turiu svarbiausio reikalo pas R., 
raudonarmietis patarė gauti “propuską” iš stoties 
“čekos”, kuri buvo čia pat. “čekoj”, sužinoję, 
kad aš noriu pasimatyti su R. Lietuvos piliečių 
reikalais, be jokių kliūčių išdavė tam tikrą leidi
mą, ir aš atsiradau stoty. Pas dežuruojantį sto
ties komendanto paradųotoją sužinojau, kad R. 
yra savo vagone ir kad ant perono, be atskiro “če
kos” leidimo, išeiti negalima. Reikėjo vėl grįžti į 
stoties “čeką”, vėl stoti į interesantų eilę ir vėl 
laiką gaišiąiti. Vis dėlto po poros valandų atsi
dūriau perone, čia mane nustebino( paslaptis, 
kuria buvo apsuptas R io asmuo: klausinėjau ka
reivių, gelžkeliečių ir taip besibastančių “čekistų”, 
kur čia R-io vagonas, ir nieks jų ar negalėjo, ar 
nenorėjo tikrai pasakyti. Prie kiekvieno gan ilgo 
traukinio vagono stovėjo sargybos kareivis, kurs 
į mano klausimą, tartum nebylys, nieko neatsaky
davo. Vienas jų tiki lig nenoroms, prabilo: 
“kreipkis tovarišč,* į traukinio komendantą”. Ko
mendanto vagonas lengviau buvo surasti: gelžke- 
liečiai tuoj jį man parodė. Peržiūrėjęs mano liu- 
dymus ir “čekos” leidimus, komendantas tiek te- ■ 
pasakė: “Rakovskio sekretoriaus vagonas 576 N.” i

atgauti iš-

pas vietos 
jam išaiš-

savo mintį?
Ar teko kada per naktį ne

užmigti susirupinus dėl to laiš
ko, ir noreli atgal jį atgauti?

Jeigu nors sykį tas atsitiko, 
tai tam atsikartojus nesiru- 
pink daugiau, nes einant nau
jais pašto įstatymais ir pat
varkymais lengva 
siųstas laiškas.

Tik turi nueiti 
pašto direktorių ir
kinti, kad nori atgal gauti iš 
pašto laišką. Pašto direktorius^ 
turi tą padaryti, jei tik gali 
įrodyti, kad esi to laiško siun
tėjas. Turi aiškiai pasakyti • 
koks laiškas, ir raštu parodyti, 
kad raštas ant laiško yra ta
vo.

Pašto skyrius leidžia pašto 
direktoriui telegrafuoti gelž- 
kelių pašto prižiūrėtojui ati
daryti pašto krepšį, kuomet 
jis iš miesto išvežtas ir išim
ti tą laišką. Tą tenka daryli 
tik nepermatytuose atsitiki
muose.
<S=

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

/

*) l’redsiedatiel Sovietą narodnych komisarow (Daugiau bus)

—______________
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MAISTO PRODUKTŲ IR NA
MŲ DIRBINIŲ PARODA.

Ateinančią, savaitę, rugsėjo 
30 d., i

Scivyskupą, kun. l apelis nega
ilėjo prirodyti,* kas už tas bilus 
yra nupirkta. Čia ir pasirodė 
visas jo suktumas.

Kun. Lapelis čia išbuvo su
virsimi 7 metus. Kaip rodo 
knygos, įplaukų būdavo 
taip kad butų buv£ galima len
gvai bažnyčią išmokėti. Dabar 
ne tiktai kad skolos neišmokė
ta, bet jos padidinta.

Kuių Lakelis kaip

Lietuvos darbininkams* kurio žegnoję klausosi ką kunigas
trokšta numesti nuo savo pe
čių Lietuvos jėzuitų jungą. 
Visi į prakalbas!

— Brightonparkietis.

BRIDGEPOR'fAS.

pasakys, tai jie į vienus metus 
padarytų visus Lietuvos žmo
nes socialistais.“

Paskelbė dividendus

LSS. 4 kuopos prakalbos.

Pabaigus prakalbą buvo ren
kamos aukos. Viso surinkta 
$48.10. Aukautojams taria
me širdingą ačių.

ŠIANDIE PINIGU I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: t
9c. už 100 auks. Į 

arba
1,112 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant I 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th, Street
Turtas $6.000,000.00

PRADĖK DIENĄ SU MUZIKAI

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tonaįs ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10^ colių 
aukščio ir 10 coliu nločio.

Noel State Banko, re guli ari
niam direktorių tarybos mitin
ge tapo paskelbta bertaininiai 
dividendai 2%, dalininkams 
esantiems banko rekorduo.se 
ant 25 d. rugsėjo, 1922 m.

Dividendai bus išmokami 
rugsėjo 30 d., 1922 m.

Antras kalbėjo daktaras A. 
Montvidas apie Lietuvos pilie
čių registraciją Amerikoje. Jis 
trumpai nurodė registracijos 
įstatymo blogumą — skriaudą 
Amerikos lietuviams. Jis sako:

• J
“Lietuvos valdžia mano, kad 

Amerikos lietuviai yra mel
žiama karvė — tik milžk ir 
milžk iš jos dolerius. Iš prad
žių ji (Liet, valdžia) milžo tą 
karvę geruoju, paglostydama 
—pardavinėdama paskolos bo
nus ir rinkdama aukas. Bet 
kuomet ta karvė pradėjo truk
ti — Amerikos lietuviai pradė
jo stoti davę geruoju maišus 
pinigų Lietuvos" valdžia, kle
rikalai sugalvojo naują sky- 
mą. Jie nutarė tos karvės ge
ruoju nebemilžti, bet trumpai I 
prisirišus už ragų tai daryti—! 
paskelbė registraciją. Kitais 
žodžiais, Lietuvos valdžia pa
kišo Amerikos lietuviams špy
gą panosėn — padekavonę už 
suaukautus niilionus dolerių.”

Daktaras Montvidas patarė 
Amerikos lietuviams atsimo
kėti Lietuvos valdžiai tuo pa
čiu — špyga jai panosėn, bet 
ne registruotis ir mokėti $10 
kasmet. Pasak jo, geriausi bu
dai priversti Lietuvos valdžią 
panaikinti registraciją yra — 
ne cento Lietuvos valdžiai ir 
nė vienam Amerikos lietuviui 
ncsircgistruo'li. Jis užbaigda
mas savo prakalbą pridūrė, 
kad Lietuvos kunigai tai .Ro
mos agentai, kromelninkai, ku
rie, mokėdami papai tam tik- 
’ą nuošimtį, keliauja per pa
saulį su maišais rinkdami pi
nigus.

Susirinkusieji buvo labai pa- 
enkinti kalbė.tojais. Buvo ir 
'eli vyčiai, kurie vaipėsi kaip 
mik is perka 1i dęs rugštin į
obuolį. Bet tai jiems išeis 
uit sveikatos. Patartina pa
bengti ir c'i ugiau panašių pra
kalbų. —Parapijos Lyderis.

Pereitos seredos vakarą, rug
sėjo 20 dieną, Mildos salėj įvy
ko prakalbos, surengtos LSS. 
4 kuopos paremti Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją rinki-, 
mų kampanijoj į paprastąjį, 
Lietuvos Seimą. Kalbėtojais 
buvo “Naujienų“ redaktorius 
P. Grigaitis ir daktaras A. 
Montvidas. Paklausyti susirin
ko daug žmonių.

Pirmiausiai kalbėjo P. Gri
gaitis. Jis savo turiningoj kal
boj aiškino Lietuvos mokyklų 
ir žemės reformos įstatymus, 
rinkimus į paprastąjį Seimą ir: 
krikščionių-demolkratų iškep
tąją konstituciją Lietuvos liau
džiai. Kalbėtojas trumpais 
ruožais įrodė, kaip krikščio- 
nįs-demokratai viliugingai įsi
skverbę Steigiamajan Seiman, 
biauriai apgavo savo darbuote 
liaudį — suvaržė jos pilietines 
ir politines teises.

“Per rinkimų kampaniją į 
Steigiamąjį Seimą klerikalai 
žadėjo visokių gerybių Lietu
vos liaudžiai — didžiausią lai
svę darbo klasei, atimti dva
rus iš dvarininkų ir išdalyti 
žemes bežemiams, mažaže
miams ir žemės darbinin
kams“, aiškino P. Grigaitis. 
“Jie žadėjo kalnus gerybių, 
jei bus išrinkti Seiman Lietu
vos liaudžiai prižadėjo net ir 
dangaus karalystę, kad tik ši 
remtų ir rinktų juos Seiman. 
Bet papuolu Seiman, jie nieko 
neištesėjo. Liaudis negavo 
Į) žadėtų gerybių, bet susiauri
nimą pilietinių ir politinių tei
sių. Darbo klasė negavo paža
dėtų laisvių, bet įstatymą drau 
džiantį darbininkams organi
zuotis, streikuoti, kovoti dėl 
savo būvio pagerinimo. Iš dva
rininkų netapo atimta žeme 
bet riebiai nuo jų išperkama. 
Bežemiai, mažažemiai ir že
mės darbininkai negavo že
mės, bet ją gavo storakaklia: 
ūkininkai, bažnyčios, kliošto- 
riai ir turintieji pilnus kiše- 
nius pinigų. Biednuomenė 
kaip nieko neturėjo, taip ir 
neturės.

“Mokyklos, tapo pavestos 
dvasiškių nuožiūrai, mokslo 
laisvė suvaržyta, religinės pa
mokos padarytos neatbūtino
mis mokyklose, religiją turės 
išguldyti ne kunigai, bet patys 
mokytojai. Kunigai bus vald
žios činauninkais — ims sau 
algas iŠ valstybės iždo. Religi
nes organizacijos, draugijos, 
dvasiškiai turi teisę įsteigti re
ligines mokyklas ir palaikyti 
jas valstybės lėšomis. Tų mo
kyklų tikslas — mulkinti Lie
tuvos jaunuomenę.

“Prezidentui duota monar- 
ko galių: atmesti Seimo pri
imtą įstatymą, išvaikyti Sei
mą, komanduoti karines jė
gas, paskelbti šaly karo stovį 
ir gniuždinti kiekvieną laisvą 
judėjimą šaly.“

Toliau kalbėtojas nurodė, 
kad šalies konstitucija dar ne
reiškia visko — tik valstybės 
rėmus. Pasak jo, svarbiausia 
kas tuose rėmuose bus įdėta— 
koks bus išrinktas Seimas. Jei 
Lietuvos darbininkams pasi
seks pravesti ganėtiną skaičių

ir visi 
ir šmeižė 
kitus pa- 

1 draudė 
išstatys!savo parapijonams eiti į ^ocia- v ♦ J 1 1 11 •

2C J., Coliscum salėj prasidės kiti kunigai, keikė 
įdomi ir pamokinanti paroda.1 socialistus ir visus 
Illinois universiteto agrikultu-1 žangius žmones. Jisai • • « .
ros departamentas 
maisto produktus ir namų dir
binius. Paroda užsibaigs spa
lio 7 d.

Rengėjų tikslas yra parodyti 
chicagiečiams valstijos darbuo
tę dėl apsaugojimo gyventojų 
sveikatos ir maisto normų. 
Bus išstatyti ir netikę maisto 
produktai, kurie buvo konfis
kuoti pardavyklose ir gamyk
lose, su nurodymais — kodėl 
jie buvo konfiskuoti ir koks 
pavojus gręsė- jų naudotojams. 
Kiaušinių skyriuj bus šeiminiu 
kėnis nurodyta, kaip atskirti 
šviežius, netikusius kiaušinius 
nuo prastų.
' Parodoj bus mikroskopų, 
kuriais bakteriologai, chemi
kai ir maisto departamento 
inspektoriai parodis lankyto
jams pavojingus mikrobus bei 
ligų gemalus. Namų dirbinių 
skyriuj bus drapanos, virtu
vės aparatai įr kiti dalykėliai. 
Patartina visiems atlankyti 
parodą.

listų parengtas prakalbas ir 
tautiškų draugijų vakarus. Jis 
išmokino savo parapijomis ker 
što prieš socialistus ir pažan
giuosius žmones. Pagalios ir 
patsai nebeteko drąsos lankyti 
susirinkimo be guzikuoto poli- 
cisto. Lietuviška patarle sa
ko: “kokią sėklą sėja, tokią ir 
pjauja.“

—Buvęs parapijonas.

PASKOLA
Esame markete įvairių 
ant namų paskolų. Grei
tas patarnavimas.

Iowa State Savings 
Bank

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit 50 cen
tų depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit paštoriui $7.50. NEATIDĖLIOK 
— RAŠYK DABAR.

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

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

Telefonas Victory 9082
—1 ......

BRIGHTON PARK.

Įdomios prakalbos.

APIPLĖŠ® KOMPANIJOS 
KRETORIŲ.

SE-

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 174 kuopa rengia labai 
įdomias, svarbias ir pamoki
nančias prakalbas, kurios įvyks 
šiandie, rugsėjo 24 d., 7:30 va- 

i landą vakare, Liberty svttai- 
nėje, 3925 So. Kedzie Avė. 
Kalbės P. Grigaitis, “Naujie
nų“ redaktorius —- apie rinki
mus į Lietuvos Seimą ir apie 
piliečių registraciją. Visiems 
bus labai įdomu išgirsti drg. 
Grigaičio kalbą.

Visiems jau yra
kad ateinančio mėnesio prad
žioj įvyks Lietuvos Seimo rin
kimai. Taigi laiko beveik vi- 

; sai mažai. Taipgi visiems yra

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. raka
te. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. N e d <61. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, m.

žinoma,

E. T. Walker, sekretorius ir 
iždininkas Chicago Raihvąy 
Eųuipinent kompanijos, f 
banditų pavojingai pašautas ir bllvo iaifcjnas 
apiplėštas $2,600. Tai įvyko 
jam grįžtant iš Peoples Stock- varllilI rankosc ir jie panaudo. 
yard State banko su 
mokėti darbininkams 
Trys nužiūrimi asmenys areš
tuoti. . . ,t.

*al’° j žinoma kokių žmonių rankose
----- --------- > Lietuvos Sei
mas: Jis buvo klerikalų-juod-

pinigais jo savo 
algas.

------L-f ........................ =

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

t)R. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

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.

WESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Chicago Avė., Dept. P. 182. 

Chicago, III.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą, 
Jei įkaitant reidu susilieja. 
Jei ii raldls darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių. 
Jei skaitant ar siuvant akis aka* 

da, tuomet reikalaukit akinių,

John J. Smetana
Akinių steciallatM 

1801 So. Ashland Aven 
Kampas 18-os gatvia.

ant trečio augšto viri Platt’e ap 
vlekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak 
............  -I —... I.......... /

DR. A. MONTVID

Lietuviu Kaleliuosee

ROSELAND.

Kun. Lapelis neteko vietos 
Policija parapijonų susirinki

me.

Čionai 
na kova 
parapijonų, ir tą kovą laimėjo 
parapijonai. Kun. Lapelis su da 
valkomis neatsilaikė. Jis su 
savo davatkomis padarė už
puolimą ant parapijonų koinir 
teto 10 d. rugsėjo ir vieną ko
miteto narį apdaužė. Užtat 
komitetas suareštavo 5 davat
kas, ir 15 d. rugsėjo, So. Cbi- 
cagoj įvyko teismas. Teisėjas 
prigrąsino davatkom po $100 
bausmės, jei kitą sykį padarys 
tok. užpuolimą.

17 d. rugsėjo įvyko parapi
jonų susirinkimas. Kun. Lape
lis pasikvietė policiją palaikyti

jau nuo tūlo laiko ei- 
tarp kun. Lapelio ir

išplėšti iš 
Lietuvos darbo žmonių kaiku- 
rias pilietines teises, panaikin
ti žodžio ir sąžųics laisvę, įve
sti mirties bausmę, pavesti mo 
kyklas davatkų nuožiūrai, tre
mpti cariško kazoko batu kiek 
vieną laisvą judėjimą šaly ir 
nukalti nuožmiausius geleži
nius pančius Lietuvos liaud
žiai. Ant galo visi žinome, kad 
Lietuvos klerikalai priėmė re
gistracijos įstatymą, sulig ku
rio kiekvienas Amerikoj gy
venantis lietuvis turi užsire
gistruoti, išsiimti tam tikrą
pasą ir mokėti metines duok
les. Priešingam atsitikime,
lietuviams amerikiečiams bus 
atimtos pilietines teisės ir jų 
turtas, jei tat kokį jie 
Lietuvoje, konfiskuotas.
Rusijos caras tokių barbariškų 
įstatymų nesugalvojo.

Lietuvos darbo žmonėms 
reikės atkakliai kovoti su kle
rikalizmu Lietuvoje. Jų kova 
gali būti žymiai palenginta 
ir pergalė priartinta išrenkant 
kuo daugiausia darbininkiškų 
atstovų Lietuvos Seilium. Pra
kalbos ir yra rengiamos išaiš
kinti Lietuvos lietuviams ko
kio Seimo reikalauja Lietuvos 
darbininkai ir kokią partiją 
mes amerikiečiai irrivalome 
daugiausia remti Seimo rinki
mų kampanijoj. Tai yra svar
bu žinoti visiems Amerikos 
lietuviams, nes jie atstatė, su
organizavo ir organizuoja Lie
tuvos valstybę savo pinigais — 
pirkdami paskolos
aukomis. Todėl lai nei 
lietuvis nepraleidžia 
atlankyti prakalbas.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.-..... • .____________

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3362 

1824 Wabanaia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

...........................     s
Dr. A. J. Tananevičius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir gyvenimo vieta
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai.' vak.
V.i.......... ........ /

turi
Nei

3114-16 Rooievelt RA 
Arti St. Loals Avsų

EMICAUO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos fflt
I2th STREET H
Tel. Kedzie MŲ!

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

Pinigai

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted Št., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12. dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

dr. p. mvms
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

bet prie muštynių neprieita. 
Matomai bijojo policijos. Su
sirinkime kun. Lapelis paduo
da savo rezignaciją. Komitetas 
įrodė, kad kun. Lapelis nere
zignuoja, bet yra per arcivys- 
kupą išvaromas.

Kun. Lapelis graudena para
pijomis už jų tokį “necivili
zuotą“ pasielgimą sako: “Aš 
visą savo .sveikatą padėjau dėl 
jūsų ir parapijos bedirbdamas. 
O jus mane dabar išvarote!”

Davatkos verkia, o parapi- 
jonkos juokiasi. Sako: “Atėjo 
kai šakalis sudžiovęs, nusku
ręs, o dabar prisiplėšė pinigų 
išsiaugino pilvą, ir dar sako 
visą sveikatą padėjęs. Ar tai

bonus ir 
vienas 
progos

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikyto jus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

iš

Brighton Park

LIETUVA 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.
*

Tlephonas Yards 5082

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

nebemato ir giriasi, sveikatą

kad arei-Kun. Lapelį ne tik 
vyskupas išvarė, bet ir parapi
jos jam neduos kitos, kol su 
šia parapija neatsilygins. Mat 
be komiteto žinios pridarė išnio 

kojinio bilų. Kai komitetas 
nuvažiavo su bilomis pas ar-

Apart to kalbėtojas aiškiai 
nupieš registracijos įstatymą 
ir nurodis reikia ar ne reikia 
registruotis. Tai yra labai 
svarbu visiems Amerikos lie
tuviams, ypač tiems kurie yra 
arba nori tapti Amerikos pilie
čiais, 
visi į

Visi 
kinai, 
eikim
Gal daugiau 
proga 
Atsilankymu į prakalbas 
parodysime

Nepraleiskite progos 
prakalbas.

- vyrai, moterįs, vai- 
merginos, jauni ir seni 

į prakalbas šį vakarą.
nebepasitaikis 

išgirsti tokių prakalbų.
mes

savo užuojautą*

savo atstovų Seiman, konstitu 
eija gali būti pataisyta ir kle
rikalų ragai nulaužyti. To at
siekti — išrinkti daugiausia 
darbo klasės atstovų — gali
ma varant plačią agitaciją lai
ke rinkimų kampanijos. Bet 
tokiam darbui reikalinga musų 
draugams parama — pinigine. 
Kviesdamas susirinkusius au
kauti socialdemokratams, Gri
gaitis pridūrė “Lai musų drau 
gai Lietuvoj turi tokias apys- 
tovas, kaip klerikalai, ku
riems nereikia nei publikos 
kviesti, nei plakatų spausdin
ti, nes žmonės susirenka į baž
nyčias paskirtu laiku ir persi-

.. ........................................................... ................................................................................ 1 ..............

Svetaines Rendai Capital Building
(Buvęs Masonic Tample)

159 No. State Street.
Dideles šokiams svetainės, kas vakaras ir nedėldieniais. 
Taipgi svetaines pilnai įrengtos susirinkimų laikymai 
ir Masoniškoms organizacijoms. Dienomis ar vaka
rais. Prieinama kaina.
Kreipkitės į namo ofisą, ruimas 1315,159 No. State St. 

Phone State 7200.
»■—■■■!...... II......... .. ........ J II ................................................ ■ ■ I

Pinigai
iš”

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervui ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

IOAKLAND VARTOTŲ-AUTOMOBILIŲ 
PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS

Peitaisom savo visą namą, kad butų per pilnai vietos musų padi
dėjimą, kokio niekad nebuvo naujų automobilių biznio. Musų išlai
dos ant šių automobilių pamirštos — naikiname juos už tokias kainas, 
neatsižvelgdami kiek kainavo ar verti. Teisingas pasiūlymas neat
metama.
, Dealeriai gali pirkt bile vieną automobilių ir turės gerą pelną.

Šie automobiliai bus'parodomi ant tuščio loto, užpakalyj musų 
namo, kur bus galinu! dienos šviesoj peržiūrėti, starduoti, važiuoti ir 
pirkti su didžiausiu pasitikėjimu kaip stovio, taip ir vertos. Kaina ant 
kiekvieno automobilio pažymėta aiškiais numeriais ant nuo vėjo prie
dangos. •
ŠIS SPECIALUS IŠPARDAVIMAS BUS SUBATOJ IR NEDELIOJ 

ATSINEŠK PINIGU, JEI NORI PASINAUDOT ŠIAIS BARGENAIS 
IŠMOKĖJIMAI.

DIRBTUVĖS SKYRIUS.
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 S'o. Michigan Avė.,
Tel. Calumet 5310.

,n—i"...... .  m—n

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

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

I ■ ♦

Waukegan 
j Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus
v aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Waukegan, III.
v

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

rekorduo.se
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Atvažiuoja iš Lietuvos per 
Naujienų Pinigų Siuntimo 

Skyriaus patarnavimų
Ona Aleksandravičiūtė pas J. 

Asciį 30 d., rugsėjo, gavo lei
dimą juo Amerikos konsulio ir 
27 d. Šio mėnesio išplauks iš Li- 
bavi laivu “Lithuania”.

Su ja atvažiuoja ir Mykolas 
Alekjandravičia pas savo moti
ną Maskaliunienę. Kadangi My
kolas yra tiktai 13 metų am
žiaus ,tai tėvai privalo pasiųsti 
tam tikrą affidavitą į Emigra
cijos Kommisionierių ant Ellis 
Island, nes kitaip jis bus sulai
kytas . Pasažieriai pribus į New 
Yorką apie 12 d. spalio.

Veronika Nuobaraitė ir Ona 
Jurkstaitė gavo visas reikalim 
gas popieras iš laivų kompanijų 
ir abidvi rengiasi važiuoti į 
Kauną, paduoti aplikacijas Ame
rikos konsulini dėl vizų.

Pranešimai!
LSS. 137 hp. extra susirinkimas 

įvyks petnyčioj, rūgs. 22 d., 8 vai. va
kare, Strumilų svetainėje. Nariai ir 
norinti prisirašyti meldžiami atsilan
kyti. — Kuojios Organizatorius.

D. L. K. Keistučio Pas. ir Pol. Kliu- 
bo Dramos Skyriaus repeticija “Neti
kėtas Sugrįžimas” įvyks Petnyčioj, 
rūgs. 22 d., 7 v. v. McKinley Paiko 
svetainėje. Visi artistai turit pribūti.

— Valdyba.

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, rūgs. 24 d, 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
svet., 46 ir S. Wood gat. Visi nariai 
malonėkit susirinkti, nes bus daug da
lykų apsvarstyti. — N. K» nut. rašt.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis,' Sekr.

Draugijų domei: — Lietuvių Darbi
ninkų Stygų Orkestrą rengia didelį 
koncertą ir balių spalio 29 d., 
mian Hali selėj, 1436-40 W. 
gat. Prašome draugijų, I

Bohe-
________ ____ ______ 18-tos

Prašome" draugijų, kliubų ir 
kuopti nerengti pramogų tą vakarą,
kad neužkenkti vieni kitiems.

— Komisija.

Lietuvaičių Baltos Lelijos Pašalpinis 
Kliubas rengia šaunų šokių vakarų, 
kurs įvvks subatoj, rugsėjo 23 d., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Jau
nimas yra maloniai kviečiamas ant 
naujų ypatingų šokių.

— Kviečia Komitetas.

Cicero, III. — Lietuvos Seserų Tau
tiška Draugystė rengia pasilinksmini
mo vakarėlį, kuris įvyks subatoj, rug
sėjo (Sept.) 23 d., 7:30 vai. vakare, B. 
Lukšto svetainėj, 1500 S. 49th Avė. 
Įžanga 25c ypatai.

— 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 Sarpal*U3 žada nebe- 
priimti naujų mokinių. Taigi tėvai 
neužmirškite nedėlioj savo vaikus pa
siųsti į Raymond Chapel.

Tikietus “Birutės” šokiui, seredoj, 
spalio 11, galima gauti sekančiose 
vietose: “Naujienų” red., 1739 South 
Halsted St.; Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St.; Kulio aptiekoj, 
3259 So. Hąlsted St.; F. A. Jozapai- 
čio aptiekoj, 4559 So. Hermitage Av.; 
ir pas Birutiečius. — Valdyba.

Pirmyn Mišraus Choro vienų mer
ginų repeticija įvyks subatoj, rūgs. 23 
d., kaip 7 vai. vakar Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Av. Visos dainininkės, 
susirinkit, nes turim prisirengt prie 
busiančio savo koncerto.—Valdyba.

Lietuvos Laisvės vyrų ir moterų pa- 
šalpinis ir politinis kliubas turės sa
vo susirinkimą septintadienį, rūgs. 24 
d. McKinley Parko svetainėj ties 39 
gat. ir Westem avė., 2. vai. po pietų. 
Kviečiama visi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

—A. Juzavdienė, nut. rašt.

“Aušros” Mokykla. — Panedėlyjc, 
rugsėjo -25 d., prasidės žieminis sezo
no “Aušros” Mokyklos, 3001 So. Hals
ted St. Mokinama bus: 1) Lietuvių 
kalbos — mokytojas A. Dvylis, bai
gęs aukštesnę žemdirbystes mokyklą;
2) Anglų kalbos — mokytojas Jonas 
Lazdauskas, Louis Instituto studentas;
3) Visokios matematikos (rokundų)— 
mokytojas V. Mišeika.

Mokinama bus vakarais. Prisira
šyti galima visada.

3001 So. Halsted Street.

Roseland, FU. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 27 d., 
7:80 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi di
rektoriai malonėkite atsilankyti į mi
nėtą susirinkimą paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbiu dalykų apsvars
tymui.—Jonas Tamašauskas, sekr.

North Side. Vaikai, pris’žadėiu- 
sieii imti smuiko lekcijas, malonėkite 
atsirinkti subatoj, rugsėjo 23 d., 2 vai. 
po pietų, Dr. Montvido ofise, 1824 
,Wabansia Av»,

Pėtnyeia, Rugsėjis 22, 1922

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ANTANO IR VINCO 

Varnių, Tauragės apskr., Šilalės valsč. 
žąsinų kaimo. Malonės patįs atsi
šaukti, arba juos žinanti teiksis pra
nešti. Už pranešima atlyginsiu.

ADOMAS TRIMER, 
2120 — 23rd St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO VYRO ANDRIE- 
jaus Antanavičiaus, kuris prasišalino 
nuo manęs vasario 26 pasiimdamas su 
savim vieną 7 metų vaiką ir visus pi
nigus, palikdamas mane ir vieną vai
kelį ant Dievo apveizdos. Kas apie jį 
žinote kur'jis randasi, bukite geri pra
nešti. Petronėlė Antanavičienė, 3125 
W. Pershing Road. Chicago, III. Tel. 
Lafayette 3154.

JIEŠKAU SAVO TĖVO J. STAČ- 
kaus. Mielas papunėlį, sugrįšk pas 
mumis, mes vienos neturim ką daryti. 
Mamą išvežė į ligonbutį. Grįžk grei
čiau, mes tave mylėsime.

JULIJONA STAŠKUS, 
2917 So. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SIMONO BUČIO, PA- 
eina iš Lietuvos Malėto valsčiaus, 
Kavalniškių kaimo. Dabartiniu laiku 
gyvena Chicagoj. Taipat jieškau 
Jono Nosikos, paeina iš Latvijos Li- 
bavos miesto. Pirmiau gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
atsišauk‘t. Jei kas žinote, malonėkit 
pranešti, busiu labai dėkingas.

M.PONAS BIMBIRIS, 
3726 So. Wallace St., 

Chicago, III.

JIESKD KAMBARIŲ
REIKALINGAS APŠILDOMĄS 

kambarys dėl merjginos su valgiu prie 
gerų žmonių North Side arba West 
Side apielinkėie. Turėdami tokį kam
barį pašaukite telefonu Humboldt 
1292 tarpe 6 ir 7 vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI didelis fruntinis kam- 

baris — visoki parankamai.
3356 Emerald Avė. ' 

3-os lubos.

KAMBARIS rendai vienam 
vaikinui, be valgio.

639 W. 18th St.
2-ros lubos priekis.

RENDAI du kambariai dviem 
vaikinams sykiu, arba po vieną. 
Elektro šviesa, garu apšildoma 
ir maudynė.

3031 So. Union Avė.

RENDAI KAM BARIS DVIEMS 
vaikinams, merginoms arba vedusiai 
porai. Kambaris didelis ir šviesus iš 
fronto, su valgiu ar be. Galima ma
tyt nuo 6 iki 9 vai. vak., subatoj nuo 
12 vai. iki vakarui, nedėlioj visą die
ną. J. K., 703 W. 31st Place, 3-os lu
bos priekis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

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

REIKALINGA mergina į Real 
Estate ofisą.

STANDARD REALTY CO.,
736 W. 35th St.

REIKIA merginų finišerkų 
prie dresių ir koutų.

702 Roosevelt Rd., 
'Room 214

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME T

MOTERŲ
■ i - ■***"■**

VYRŲ

REIKIA MOTERŲ IR VIRŠ 
16 METŲ AMŽIAUS MERGINŲ 
Į DĖŽIŲ DIRBTUVE.

Kreipkitės:
RATHBORNE, HAIR & 

RIDGEWAY CO., 
1418 W. 22nd St.

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

PARDAVIMUI BtJČERNĄ IR GRO 
sernė puikioj lietuvių kolonijoj, biznis 
geras cash ir kredito; parduosiu pi
giai. — Važiuoju Lietuvon.

Atsišaukit laišku.
Box 125

1739 S. Halsted St.

Į TRUMPĄ laiką turi būt par
duota Fotografijų Studio. Gera 
proga profesionalui arba amato- 
riui, nes išmokinsiu už dyką. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 
126.

REIKIA merginų abelnai dirb 
tuvės darbui.

Kreipkitės į
Superintendento Ofisą

3132 So. Canal St.

Darbininkų. Užmokame kas
dieną.

Kreipkitės:

LORD & BUSHNELL CO.
2424 South Laflin St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. Pasiskubinkit, nes turi 
būt greitai parduota. Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4432 S. Honore St.

REIKALINGA MOTERIS MERGI- 
na ar ženota pora prižiūrėjimui kam
barių. Moteriai valgis, kam-baris ir 
užmokestis. Ženotai porai kambariai 
už dyką. Galite matyt po 6 vai. vak. 
T. Vasiliauskas, 2746 W. Park Avė., 
palei California Avė. Seeley 4135.

REIKIA medinių freitinlų ka
rų taisytojų; kontraktine šapa, 
nuolatinis darbas gerai nuo šmo
tų apmokamas. Streets Co., W. 
48th & S. Morgan Sts.

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

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

REIKIA 50 merginų lengvam 
nuo šmotų dirbtuvės darbui — 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 West 21st 
Street.

REIKIA patyrusių skrybėlių 
dirbėjų kopijuotojų prie rankų 
darbo skrybėlių.

ARTISTIC HAT WORKS
56 E. Randolph St.

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

Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.
MERGINŲ reikia prie tvarky 

mo mažų pakelių filling ruime— 
lengvas darbas, smagios sąlygos. 
The Albert Dickinson Co., 35th 
St. ir California Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKALINGAS į saliuną pa
tarnautojas (porter). Nuolati
nis darbas su valgiu ir kamba
riu. Kreipkitės. Wm. Dowgiollo, 
5240 S. Halsted St. Blvd. 5155.

REIKIA cofe makerių į mi
singinių foundrę; trumpos va
landos, gera alga. Kreipkitės pri
sirengę dirbti .Sloan Valve Co., 
4300 W. Lake St.

PARDAVIMUI saliunas arba 
mainysiu ant automobiliaus, ar 
kokio kitoniškesnio biznio, gera 
proga. Atsišaukit:

2241 W. 21st St

DRAPANŲ VALYMO IR DAŽY- 
mo krautuvė labai stebėtinoj vietoj, 
perpilnai darbo, gerai įrengta Hoff- 
mano mašinoms ,tikras bargenas grei
tame pardavime. Žingeidumo jieš- 
kanti neatsišaukite. Kreipkitės:

4732 N. Robey St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne, gražioj vietoj ir visokių 
tautų apgyventa ir kitos bučer- 
nūs arti nėra (biznis cash). Atsi
šaukite tuoj. Tel. Canal 0831.

TIK
Norėjimas namo, niekuomet jo 

neįsigysi. Turi turėt kaip nervų, 
taip ir pinigų.

$25.00 GALI PRADĖT. ČIA 
TAMSTOS PROGA!!!

Didžiausis pasisekimas šioj šalyj 
šiandien guli real estate. Už penkių 
metų nuo šiandien pamatysi prapertę 
ant South West pusės, tūkstančių do
lerių vertės, ką gali pirkti šiandien už 
keletą šimtų lengvais išmokėjimais. 
Daugelis laimingų šeimynų čia apsi
gyvenę. Kasdieną čia nauji bizniavi 
ir rezidencijiniai namai statomi. Di
džiausi zoo-ologiški daržai tik kelių 
minutų ėjmo. Geriausia transporta- 
cija, didžiausi bulvariai šalip praper- 
čių, mokyklos, bažnyčios, krautuvės 
etc., parankiai. Tai yra geriausia 
vieta ant sout-west pusės tamstos mo
teriai ir vaidams.
MOKĖJIMAS TIK $5.00 Į MĖNESĮ, 

— DIDELI 60x137 PĖDAS NA
MAMS LOTAI.

štai kur ^ali gaut geriausiai pirkti 
už savo pinigus; gaukit faktus šian
dien.

Adresuckit — Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 127.

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

VIENAS iš puikiausių namų 
Brighton Parke, 2424 W. 45 St. 
Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie
nas 6 kamb., visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Savininkas mai
nys ant mažesnio namo arba lo
to ir padarys paskolą be jokio 
komišion ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės prie savininko, Stan
ley Martinkus, 3335 So. Halsted 
St. Phone Yards 6894.

NORIU BIZNIO PARDA
VIMUI AR MAINYMUI

Ant bučernės, grosemės Joto, mažo 
namo ar kito kokio biznio. Turiu 
dviejų pagyvenimų mūrinį namą po 5 
ir 6 kambarius: elektra, maudynės, vi
sur kietmedžio ba;gta, aukštas cimen- 
tuotns skiepas. Randasi South Side, 
netoli 63-os ir bulvaro, labai puiki vie
ta. Rendos neša $80.00 su viršum į 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Kreipėtės: J. Namon. 808 W. 
33rd Place. arti Halsted St. Tel. Bou
levard 1550.

TURIU PARDUOTI — PINIGŲ 
reikia modernišką 2 aukštų muro na
mą su skiepu, p© 5 kambarius. Kai
na $9.300—$2.000 cash, likusius leng
vais išmokė iirna’s.

2703 W. 47th St.
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PARDAVIMUI kukninis pe- SAVININKŲ ATYDAI! 
žilis su anglimis kurianamas, su 
įtaisymu šildomo vandens visai 
mažai vartotas, kaina $35. 3202 
S. Halsted St. ant 2-rų lubų.

SAVININKŲ ATYDAI!

duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkė.i bjutų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas j trumpą lai
ka, nes kostumeriai laukia musų ofise.

F. J. SZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinė cottage su dviem lotais, 
1 karvė, 75 vištų. Geras barge
nas. Pardavimo priežastis — 
einu į biznį. Chas. Nocin, 5207 S. 
Cicero Avė., netoli Archer.

1

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

Vyrų 
į scrap iron 

yard. 
Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
SAM COHEN & SON 
52nd Avė. & 16 St.

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:

ROSENBAUM BROS.
x ‘Feed Mill.
87th St. & Stewart Avė.

MAŠINISTŲ REIKIA, GERI PA- 
tikėtini vyrai, gyvenanti West Side, 
kuris galėtų investyti $1,000 už Šerą į 
biznį. Alga $200 į mėnesį ir nuo Še
rų pelnas. Kreipkitės tarp 9 iki 5.

MR. HART, 
1427 Carrtoll Avė. 

5-os lubos.

REIKIA 10 AGENTŲ TUOJ AUS. 
Jei nori pirkti arba parduoti Real 
Estate arba formos žeme, ateikite ir 
nanvatykit mus. Mes tokiame padė
jime, kad suvesime į daiktą.

PUBLIC REALTY^O., 
not inc.

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1303

Insurance, Foreign Exchange. claim 
adiiisting, leprai papers. Veltui pa
tarimai. Reikia tuojaus 10 agentų.

L. A. Jacobson, advokatas,
Waltei1 S. Tadda, Notary Public

REIKIA grittderių prie įran
kių ir pjautuvų gelandymo 70c 
į valandą.

3226 Belmont Avė.

REIKIA vyrų 
derių, pielyčia 
darbui.

Kreipkitės:
3226 Belmont Avė.

polišerių, grin- 
arba bėnčiaus

REIKIA darbininkų į scrap 
iron jard.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St. ,

REIKIA darbininkų į found
rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI, SALIUNAS SU 

gerais rakandais/ renda pigi, sma
gus 4-ri ruimai dėl gyvenimo. Par
duosiu už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo pirkau namą už tai turiu 
parduoti biznį. Atsišaukit:

3759 So. Wallace St.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO 
labai geroj vietoj. Vienas saliunas 
ant keturių kampų. Biznis gerai iš
dirbtas. Gera proga dėl reikalingo 
žmogaus.

2956 Emerald Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
cigarų, tabako, kendžių, aiskrimo ir 
notions krautuvę. Mainyčiau ant au
tomobilio ar loto . Geras biznis, turi 
būti parduotas į trumpą laiką. Kreip
kitės į Naujienų Skyrių, 3210 South 
Halsted St.No. 34.

PARDAVIMUI VIENAS Iš GE- 
riausių gasinių pečių su 3 kepyklom, 
visas percelino. Perkant mokėjau 
$200.00, parduosiu už $75.00. Taipgi 
naujas iee boksis ir atalavas setas už 
$15.00. Kreipkitės:

5925 S. Bishop St.
Tel. Republic 4623.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
likatesen krautuvė, ant kampo. 
Pardavimo priežastis, nesutiki- 
hfafc pSrt’nerių.

2058 W. 21st St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė. Visokių tautų apgyventa. 
Biznis cash. Kambariai dcl pagyve
nimo. Apleidžiu miestą. Priežas
tis. Parduosiu už cash arba mainy
siu ant namo. Galima matyti nuo 8 
ryto iki 6 vak. 5832 S. Westem Avė. 
Nedėlioms nuo 11 ryto iki 6 vak. 3042 
W. 40th St. Tel. Lafayette 5773. Ed. 
Remeiko.

EXTRA EXTRA
Pardavimui saliunas labai geroj vie

toj visokių tautų apgyventa. Kampi
nis saliunas, sena vieta. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4900 W. 14th St., 
Cicero, 111.

PARDAVIMUI restaurantas 
lietuvių ir rusų kolonijoj, labai 
pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 821 W. 14th St. 
Tel. Canal 3113.

GERAS cash groseris ir bu
čemė pardavimui.

4958 Princeton Avė.
Tel. Boulevard 3200

PARDAVIMUI bučemė, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis ge
ras. Priežastis . pardavimo — 
turiu du bizniu.

128 E. 39 St.
PARDUODU BUČERNE IR GRO- 

sernę ant pietrytmetinio krašto, viso-; 
kių tautų apgyventa, ledų dirbama 
mašina, elektriką, kavos ir mėsos ma-, 
lama mašina, daug stako, visas n^u-j 
jas, visi geriausi įrengimai. Biznio
daroma $1000 j savaitę. Kaina $5000 
cash arba mainysiu ant bizniavo 
namo.

S. J. MITCHELL,
3214 So. Halsted St.,

2 lubos^Į

PARDAVIMUI čeverykų krau 
tuvė ir čeverykų taisymo prie 
daikto šapa.

813 W. 35th St.

PARSIDUODA SALIUNAS, SE- 
na, išdirbtas biznis. Pagyvenimui 3 
kambariai. Lysas ant 2 metų. Par
duosiu už prieinamą kąiną. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Parnell Avė.

ĮMOKĖK 2 TŪKSTANČIUS
Nupirksi 3 flatų naują mūrinį na

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

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

SAVININKAS PRIVERSTAS PAR 
duoti puikią, 7 kambarių rezidenciją, 
kuri randasi prie 56-os ir Honore St. 
Furnaso šiluma su mediniu 2 automo
biliams garadžium. Bargenas grei
tam pardavime už $9,500.

FRANK WOZNICK, 
2703 W. 47th St.
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PROGA IŠLAIMĖTI
Mes perkam, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus visokius biznius 
imam ant pardavimo ir mainymo.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS
Dviejų aukštų puikus namas, cimen 

to fundąmenas, 2 fialai 4 ruimų, man 
dynės, gasas, elektros šviesa — vis
kas gerame stovyje.

Kreipkitės:
4825 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI 10 kambarių- 
namas su trimis lotais prie 64 ir 
Spaulding Avė. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite. Jokūbas Maluškevi- 
čius. 3238 W. 64th St.

PARDAVIMUI MODERNIŠKA 5 
kambarių bungalow, ant 60 pėdų lo
to; furnaso šiluma, miegojimui prie
angis. Aržuolo trimingai ir grindys; 
čerpių maudynė, garadžius, arti par
ko. 7127 So. Talman Avė. Stewart 
5795. "•

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai elektros šviesa, mau
dynės, aukštas eimentuotas skiepas, 
ir visi kiti naujos mados įtaisymai, 
narnąs randasi labai gražioj vietoj, 
Bi4ghton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj.

PARDAVIMUI NAUJA, 5 KAM- 
bariu su dideliu antaukščiu stuba. Lo
tas 66x130. 38-čia ir 200 pėdų j šiau
rius i nuo North Division St., Melrose 
Parį 
kas v’ptos subatoj ir nedėlioj. Pa
šauki! Kildare 1115.

Didelis bargenas. Savinin-
1

r;

>Į'

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
rr?a: 45 akeriai dirbamos. Žemė labai 
gera juod-žemis; namas ir kiti visi 
budinkai nauji; 2 arkliai, 7 melžia
mos karvės, 1 jautis, 5 lėliukai, 5 di
delės kiaulės, ir 3 mažesnės, 50 vištų 
ir visos farmos darbui mašinos, 
duosiu pigiai už $9,500.00, arba 
nysiu ant naujo mūrinio namo, 
ma randami labai geroj vietoj, 
kryžiavo kelio, tad galima gerą 
padaryt. Pardavimo priežastis 
kau vienas ir yra labai sunku apsi
dirbti. Antrašas:

MR. PETER PETRONIS, 
R. F. D. No. 1, Box 31, 

Rhinelander, Wis.

Par- 
mai- 
Far- 
prie 

biznį 
- li-

PARDAVIMUI AR MĄINYMUI 
ant Chicagos prapertės fermos, šios 
yra pirmos klejos farmos: 90 akerų 
netoli LA PORT, IND., geri ir dideli 
namai; 111 akeru netoli SOUTH HA- 
VEN, MICH>. elektrų apšviesta stu
ba, garu apšildoma, gera žemė, 60 
pkerų viduryj Illinois, geri budinkai 
ir gyvuliai, taipgi 80 akerių. 119 ake
ru, 214 akerų ir 240 akerų farmos su 
staku ir viskuo, netoli MAUSTON, 
WIS.. ir daugelis kitų farmų visose 
Suv. Valst.

J. G. KAWALL,
1111 West 59th Street,

MOKYKLOS

ii

: 'į:

230 AKERIŲ FARMA UŽ M1L- 
waukee, Carney, Mich., puiki vieta, 
pusė mylios nuo miesto ir North Wes- 
tcrn geležinkelio stoties. Pusė žemės 
užsėta, kita pusė gečos ganyklos ir 
miško; upelis bėga per ūkę, didelis 
gražus namas, didelis gražus sodas 
aplink stubą, didelė barnė, ir kitoniš
ki budinkaį; didelis inventuorius ir vi
sokių mašinų ant ūkės vartojamų; vi
sų metų javai ir Šienas. Pirmos kle
sos žemė, nėra pieskų. Parduosiu ar 
mainysiu ant namo. Pats savininkas.

PARDAVIMUI RESTAURANAS,j Apielinkė, susiedai lietuviai. Už vis- 
geras biznis, tarp visokių tautų ir ap- kartu kaina $16,000. Kreipkitės 

Gera proga nonn- - — 
Pardavimo prie-

link dirbtuvės, 
čiam įsigyti biznį, 
žastį patirsite ant vieos. J. L. 1734 
Diversey Parkway.

loifiVil •

LEO IVANAUSKAS, 
Box 35, Carney, Mich.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir patterti ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. Biz
nis išdirbtas gana gerai, priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės: 
Naujienos No. 128, 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, AP
GYVENTA lietuviais, airiais, ir vokie
čiais. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Patyrusiam žmogui graži vieta. 
Pardavimo priežastis — nesutikimas 
partnerių.

3601 Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj bizniškoj vietoj, svetainė gale sa
liuno, biznis geras daromas. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukit:
3152 So. Wallace St.

PARDAVIMUI PIGIAI POOL- 
room geroj vietoi. T 
žastis — einu j kitą bizni. Parduo
siu už pirmą pariulymą. Rezidencijos 
tai. Pullman 3119, Chesterfield 0909, 
8940 Cottage Grove.

BARGENAS
Pardavimui lotas 50x212, prie ci- 

mentuotų gat. Ir du namai, po 2 fla- 
tu, po 5 kambarius. Modemiški. Dar 
galimi pabudavoti du namu. Lietuvių 
kolonijoj. Kaina $10,000. Savinin
kas gyverįa.

8107 Vincennes Avė., 2 fl.
I . ......................................... j ■įjiįi i -> -

PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 
50x125 pėilaę, randasi tarp 56-os ir 
57-o sgatvių, prie Albany Avė. Van
duo. gasas, ir gatvė. Parduosiu labai 
pigiai. Lietuvių kolonijoj . Savinin
ką galit matyt visada. C. A. Kakta, 
3251 S. Lowe Avė., 8-ios lubos, užpa
kalis.

PESKAITYK Iš LENGVO IR PA- 
imk $500. 4 ir 5 kambariu muro na
mas. Kaina $2,500, įmokėk $500, la
kusius kaip renda, ant Bridgeporto. 
2-jų pagyvenimų nauios mados muro 
namas 5 ir 6 kambariu prie nat vie
nuolyno. (įraru apšildomas. Rendos į

Pardavimo prie- nvSnesį $140. Kaina $9,500.

X. J. TAMOŠIŪNAS, 
3234 So. Halsted St., 
Tel. Boulevaril 8663

Panedėlyj rugsėjo 25 dieną
prasidės žieminis sezonas

AUŠROS MOKYKLOJ
3001 S. Halsted St

Mokinama bus:

1) Lietuvių Kalbos
Mokytojas A. Dvylis baigęs 
aukštesnę žemdirbystės mo
kyklą.

2) Anglų Kalbą
Mokytojas Jonas Lazdauskas, 
Lewis Instituto studentas.

3) Vosokios rūšies matematikos
(rokundų mokslai) Moky
tojas V. Mišeika.

*
Tai seniausia ir geriausia mo

kykla* Pradėkite tuoj visi. Mo
kinimas vakarais. Prisirašyti 
galima visada.

3001 S. Halsted St
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