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fokietijos socialistai 
susivienijo

.. ............................ .  .....  ............ .. ...........

Trakų ir kad gintų juos 
gclba ginklo.

Kodėl turkai atmeta 
talkininkų sąlygas,

pa- 8 angliakasig nepaleidžia 
iw už kauciją

Iš kitų apkaltintų Herrino an
gliakasių reikalauja didelės 

kaucijos.

Rusijos “Čekes“ galva 
Dzeržinski užmuštas. Lietuvos žinios

Turkija atmetanti talkinin
kų sąlygas <

Konstantinopolio Turkijos 
džia rezignuosianti.

Talkininkai priešinasi tautą 
sąjungai

Vokietijos socialdemokra
tai susivienijo

Didžiumiečiai ir nepriklauso
mieji socialistai suėjo į vieną 

partiją. Partijai programą 
rašys Karolis Kautskis.

BERLINAS, rūgs. 25. Vo
kietijos socialistu partijų susi
vienijimas patapo įvykusiu 
faktu vakar, kada Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos (di- 
džiumiečių) ir Vokietijos Ne
priklausomosios Socialdemok
ratu partijos delegatai susirin
ko Nuremberge ir vienbalsiai 
ratifikavo padarytus Augsber- 
ge ir Geroj nutarimus tas dvi 
partijas suvienyti į vieną Vo
kietijos socialistų partiją.

Susirinkimas išrinko Karolį 
Kautskį pirmininku komisijos, 
kuri pagamina naujos parti
jos programą. Naujosios par
tijos pirmininkais išrinkti bu
vęs kancleris Muller, Crispien 
ir Wels.
Wels, perskaitęs partijos ma

nifestą, kalbėdamas apie arti
mųjų rytu padėtį, pareiškė, 
kad tik paikšai gali tikėtis, jog 
Anglijos-Francijos karas gali 
išeiti Vokietijai ant naudos.

Ndrembeilgo susirinkimasl 
buvo laikomas tik dėl forma
lumo, nes abi partijos jau pir
miau buvo nutarusios vieny
tis ir šis susirinkimas buvo 
sušauktas tik galutinam pat
virtinimui pirmesnių abiejų 
partijų nutarimo ir išrinkimui 
centralinės valdybos.

Didelių spėliojimų daroma 
delei to, kokią įtaką į šalies 
valdžią ir politiką padarys to- 
kis dviejų didelių socialistų 
partijų susivienijimas. Mano
ma, kad visa valdžia pasida
rys daug pažangesnė. Taipjau 
kalbama, kad nepriklausomų
jų socialistų vadovas Rudol
fas Breidscheid pataps užsie
nio reikalų ministeriu.

Pereitą gegužės mėn. val
džia buvo prižadėjusį sį mėne-

sį laikyti prezidento ir reichs
tago rinkimus. Bet dar nieko 
tuo reikalu nėra padaryta ir 
apie rinkimus dabar ir nekal
bama. Prezidentas Ebertas 
prezedentauja jau ketvirtus 
metus. Bet dabar, susivieni
jus abiems socialistų parti
joms, Eberto pozicija tapo žy
miai sutvirtinta ir niekas ne
abejoja, kad jei dabar ir butų 
rinkimai, jis vistiek išnaujo 
^aps išrinktas prezidentu.

Turkija atmetanti talkinin
ką pasiūlytas sąlygas

Jie priešinasi Dardanelų demi- 
iltarizavimui.

vai- —- -------
MARION, Ilk, rugsėjo 25. — 

Teisėjas DeWitt šiandie padu-' 
rė prirengiamuosius tardimus 
apkaltintųjų Herrino angliaka
sių.

Teismas* įsakė aštuonis ap
kaltintuosius laikyti kalėjime, 
nepaleidžiant jų nė už kauciją, 
šeši jų jau yra suimti, o kiti 
du, tikiinąsi, bus suimti šian
die ar ryto.

šešis kitus apkaltintuosius 
teismas sutiko paliuosuoti už- 
sistačius po $20,000 kaucijos., 
Iš 20 apkaitintųjų pareikalau
ta po $10,000 kaucijos, o iš ki
tų 10 pareikalauta po $5,000

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Iš Maskvos pranešama, kad 
lenkas Dzeržinski, vidaus rei
kalų komisaras ir galva bolše
vikų žvalgybos “Čeką,” 
nužudytas.

Iš okupuotos Lietuvos Lenką užsienio politika •

tapo

pusės sutinka 
Dąrdanelams, 
turi nuspręs-

Kauciją sutiko užstatyti trįs 
Herrino ir Cartervillc bankai 
ir tų miestelių biznieriai. Ma- 
riono gi biznieriai nepanorėjo 
prisidėti prie kaucijos užstaty
mo už apkaltintuosius dėl 
streiklaužių skerdynių anglia
kasius.

Neduos Japonijai 
Sachalino

Pa- 
Ru-

MASKVA, rūgs. 25. — 
sak oficialinių laikraščių, 
sija atsisakys atiduoti Japoni
jai šiaurinę dalį Sachalino,
kaipo atlyginimą už japonų
skerdynes Nikolajevske. Laik
raštis priduria, kad tose tary
bose, sulig Washingtono kon
ferencijos nutarimais, turėtų 
dalyvauti ir Jungi. Valstijos. •

—Ek. MARCINKONYS, Tra- 
kų apskr. — čia lenkai labai 
pradėjo kirsti girias. Kiekvie
ną dieną siauruoju gelžkeliu’ 
iš “Gudo žolies” perveža po 4 
traukinius žalių medžių (ąžuo
linių, pušinių ir alksnių). Lent 
piuvej nepiauna.

“Danina.”
“Zicmih Wilenska nr.27 

paduoda žinių, kad lenki) 
nansų Ministerija iš ‘’daninos” 
gavo įplaukų iki liepos 5 d. 
61 milijardą 639 milijonus 
718.000 markių W630.718.- 
000 markių) t. y. 77 nuoš. nu
matytos sumos.

Tai vis valstiečiai tokią naš
tą pakėlė ir patenkino lenkų 
gobšumą, šią sumą lenkai su 
nagafca surinko.

' ••džius pranašai vyriau
>i< uaštu bokšte orą Chica

• /mielink ei pranašauja

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:40 v., leidžiasi 
5:43 v. Mėnuo leidžiasi 9:04 
v. v.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs, 
sėjo 25. — Gauta žinių, kad 
taikinįnkų pasiūlytosios taikos 
sąlygos, kaip jos yra gautos 
bevieli n iu telegrafu, yra nepri
imtinos Turkijos nacionalis
tams. Kernai Paša ir jo pata
rėjai, kurie laiko savo susirin
kimą Smyrnoje, ypač priešina
si Dardanelų dėmi Ii tariza vi
lnai. Talkininkų nota, kaipo 
dokumentas, dar nėra gauta 
A agoroje.
Turkai vėl neutralėj zonoj.
ATHENAI, rūgs. 25. — Gau

tomis iš Konstantinopolio ži
niomis, Turkijos nacionalistų 
kavalerija įėjo į neutralinę zo
ną ir užėmė Erenkiui, į vaka
rus nuo čanako, prie Dardane-

Turkijos pulkai taipjau arti
nasi prie Kum Kale.

Daroma skubus reorganiza
vimas Graikijos armijos Tra
kuose, skersai Dardanelus, Eu
ropoj, Tapo pastatyti ištiki
mieji kareiviai, vieton tų, ku
rie buvo pradėję nerimauti.

Gautomis žiniomis, Kem 
Pašos ministeriu susirinkimas 
vis dar tęsiasi Smyrnoje. Ja
me svarstoma talkininkų ko- 
misiomierių Konstantinopoly 
pranešimai ir galimas karas su 
talkininkais.

Paskutinieji anglai Konstan
tinopoly apleidžia miestą ir pa
sislėpė ant Anglijos karinių 
laivų.

Graikijos valdžia nutarė su
šaukti, seimą spalio 2 dieną ir 
pareikalauti pasitikėjimo bal
savimo, taipjau apsvarstyti ko
kio nusistatymo valdžia turi 
laikytis linkui talkininkų tai
kos sąlygų. Manoma, kad da
bartinė ministerija turės pasi
traukti ir jos vietą užims koa
licinė. Laikraščiai reikalauja, 
kad graikai nesitrauktų iš

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
25. — Turkijos nacionalistų 
valdžios Angoroje atstovas 
Ko-pstantinapoly Hainid Bei 
vakar pareiškė, kad talkininkų 
pakvietimas į taikos konferen
ciją negali būti Turkijos na
cionalistų priimtas pakvietime 
pažymėtomis sąlygomis.

Jis sako, kad sąlygos yra 
nepriimtinos, nes jos demilita
rizuoja Marmoros jurą ir dalį 
Trakų ir padaro negalimu Tur
kijai gabenti kariuomenę iš 
Azijos į Europą. Taipgi turkai 
negalį priimti tos sąlygos, kad 
turkų armijos neitų priekyn 
’a ke taikos konferencijos, nes 
tas duotų priešams laiką pri
sirengti naujiems puolimams 
ant Turkijos.

Turkai iš savo 
suteikti laisvę 
bet’ konferencija
ti kas juos, kontrojiuos. Be to 
i tą konferenciją turi būti pa
kviestos visos šalįs, kuiros pre
kybiniai, kariniai ar kitaip yra 
už interesuotos 
kaip Bulgarija, 
Taipjau Anglija 
(lyti visus karinius ir laivyno linį“teisėjas YVJJIkcrson for- 
jiulėjimus pertakosc laike tai- maliniai patvirtino ir paskel- 
kos konferencijos. I

Talkininkai bandys padaryti 
1’OnferencijtĮ,. th'vp Graikijos ir 
Turikijąs apie padarymą mūšių 
paliaubos tarp tų dviejų šalių. 

“Tikroji” Turkijos valdžia 
Konstantinopoly užprotestavo 
prieš talkininkus, kam jie pa
siuntė savo pasiūlymus tiesio-! 
g.'niai Turkijos nacionalistams, 
aplęnĮkidami Konstantinopolio 
valdžią. Betgi ta valdžia pa
siuntė nacionalistams praneši
mą, kad ji nedarys kliūčių ir 
nesmagumų Kemalio valdžiai 
ir todėl jos ministeriai yra pa
sirengę rezignuoti, pavesda
mi visą valdžią nacionalis
tams. Daugelis ministeriu ir 
valdininkų jau rezignavo. Ma
noma, kad nacionalistai pas- i įįs geležinkeliečiai atsikreips 
kirs Konstantinopoly savo ge- į augštesnį teismą ir jei bus 
nerabgubaraatorių, | realas, kreipsis ir į augščiau-

sįjj teismą, kad tą injunetio
ną panaikinus, nes jis palie
čia ne vien tik geležinkelie- 
čius, bet padaro sprendimus, 
kurie paliečia ir visas darbi
ninkų unijas ir visus dides
nius streikus padaro negali
mais.

Dai Gandais, 
Rusija ir k.■ 
turi sustab-

Reikalauja augštesnio 
sprendimo

CHICAGO. — Vakar federa-

bė nuolatinį injunetioną prieš 
s freiknojanČius > geležinkelie
čius. Injunctione tik keli Žo
džiui pakeisti, kad butų aiš
kiau, iš to injunetiono pro
jekto, kurį buvo padavęs ge
neralinis prokuroras Daugher-

Stręiikieiią • advokatai iuo- 
jaus pareikalavo, kad genera
linis prokuroras paduotų savo 
injunetioną apsvarstyti ape
liacijų teismui, kaip rodo įs
tatymai, kada valdžia pareika
lauja svarbaus injunetiono. Th$ 
teismas turi nuspręsti konsti- 
tucijihgumą teisėjo Wilkerson 
nuosprendžio.

Jeigu Daugherty nenorėtų 
to padaryti, tai veikiausia pa-

BERONA.S, rūgs. 25. — Iš 
Maskvos pranešama, kad už 
kelių savaičių Rusijos valdžia 
išsiųs į Kanadą prekybos mi
siją, kuriąja vadovaus Volkov. 
Tuo bus išpildyta pereitą pava-

Neutralė zona,
Lenkai neutralėje juostoje 

mobilizuoja vyrus.
Ek. MOCKAVA. — Aplink

Punską nuo rugpjūčio 13 die-

E. VARŠUVA. — Lenkų už
sienių reikalų ministeris p. Na^ 
rutavičius pirmą kai tą priėmę 
spaudos atstovą, kuriam apie 
savo užsienio .politiką trum* 
pai pareiškė štai ką:

Kai dėl Pabaltijos sąjungos; 
tai p. Narutavičius mano, kad 
Suomių neratifikavimas Var
šuvos Pabaltijos valstybių kol! 
fercncijos esąs tik laikinas it 
reiškia vilties, kad Pabaltijo$ 
valstybės, (kaip Genujos konfc; 
rencijoj, vėl parūdysią savo 
solidarumą, kad tos valstybės 
turi taikiai bendradarbiauti 
Rytuose ir todėl Lenkija ma
nanti priimti Sovietų valdžios 
papildymą šaukti nusiginklavi? 
mo klausimu konferenciją, 
prie kurios prisidėtų Pabalti
jos valstybes ir Rumunija.

Kai dėl lietuvių klausinio tai 
p. Narutavičius pasakė, kati 
Lenkija daro visą tai, kad tik 
susiartintų su Lietuva, gi 
tuvos valdžia visas musu 
ciatyvas atmetanti (?).

Vilniaus klausimas yra
gtas ir neturįs būti keliamas 

1 tarptautiniam forume. Dabar 
mums rupi tik neutralės zonos 
gyventojai, kuriems gręsia pa
vojus iš lietuvių užpuolimų 
(?). Tos zonos padalinimas 
baigtų tą klausimą. Tuo tikslu 
Tautų Sąjunga siunčia savo at
stovą, kurio laukiama kiekvie
ną dieną. Lietuvos pripažini- 
mas dė jure iš Santarvės pusės 
yra surištas su Neinuno neut
ralizacija. Tą principą ir mes 
iš savo pusės turim karštai pa-

■ remti, i

im-

bai-

sarį padarytoji tarp Rusijos ir nos ienLai pradėjo imti karino
Kanados sutartįs. Panašią ini- lnenj»n įįa neutralinėje juos- 
siją pasiųs ir Kanada ištirti toje visus tuos vyrus, kuriems 
prekybos sąlygas Rusijoje. Į į^į buvo išdavę šaukimo 

---- - ; kortas (kartą po\volania). Mat, 

Anglija nebenaikina laivy čia nuolat šaukdavo visus vy- 
WASHINGTON, rūgs. 25.—j™* nuo 18 iki 37 metų ani- 

Anglija sustojo naikinti senuo-: žiaus, bet lietuviams į tą jų 
shis parmins laivus, kaip to Šaukimą visai nestojant buvo 
reikalauja Washmgtorie pada-: Hai kurie sugauti, pristatyti 
rytoji jurų ginklavimos apru- žandarų į priėmimo vietą, ap- 
bežiavįmo sutartis. Dabar An žiūrėta sveikata, nuskirta į 
g Ii j ai yra * reikitlingi’ visi dailį, išduota tam tikra
niai Įaivai; kokius tilk ji turi, 

:»eni ry . iuiuji, detei .įtemptos 
padėties artimuose frytūose.

Anglija sustojo naikinti semto 
sius karinius laivus,

bežjavįmo sutartis. Dabar An

Daug žmonią žuvo.
, COFENHAGEN, rūgs. 21.- 
įteveik visa įgula Aalanšluif 
Švyturio laivo žuvo kartu su 
laivu, kuris užgavo plaukio
jančią miną. Klek žnibnių bu
vo ant laivo dar tikrai nežino
ma.

Rytoj, Rūgs. 27 d. '.
Garfield Park apielinkėj, John EngePs Salėj, 3720 W. Har- 
rison St., 7:30 vai. vakare įvyks žingeidžios ir pamokinan
čios prakalbos. Kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” Redakto
rius ir A. Žymontas, LSS. Sekretorius, apie rinkimus į Lie
tuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registraciją. Įžanga 
dykai. Rengia Susipratusių Darbininkų Būrelis.

Tautų sąjunga nesimaisys 
į artimyjy ryty reikalus.
GENEVA, rūgs. 25. — Ne

žiūrint pageidavimų pačios 
Anglijos kolonijų, taipjau 
mažųjų valstybių ir Graikijos 
su Bulgarija, kad tautų s^jun- 

įsimaišytų ir padarytų tai
ką taip Graikijos ir Turkijos 
r padėtų tuo išrišti artimųjų 
•ytų klausimą. Anglija, Fran- 

ci'ja ir Italija tam pastojo ke- 
’ią ir griežtai pasipriešino tau- 
ų sąjungos" bandymui kištis į 
'okius reikalus, kurie priklau
so didžiųjų valstybių intere- 
ams. Jos vienos nori šaukti 
‘taikos” konferenciją ir jos 
ienos nori rišti artimųjų ry- 
ų klausimą, ir jos nenori, kad 

kitos valstybės, kurių jos pa
lios nekviečia, kištųsi j tą rei
kalą. Kaip pirmame “susitai- 
kime,” tos valstybės ki’dk galė
jo tiek griebėsi iš Turkijos, nė
ra abejonės, kad jos ir dabar 
tiek griebsis,* kiek tik ir dabar 
pajiegs griebtis. Tas gali su
ardyti ir naują susitaikymą.

Rengiasi pradėti streiką
CHICAGO.— Ateinančią su- 

batą prasidės didžiųjų ežerų 
laivų jūreivių streikas, kuria
me dalyvaus apie 5,000 darbi
ninkų. Jie streikuos už trum
pesnes darbo valandas, nes da
bar jie dirba 48 vai. savaitėje. 
Jie reikalauja gi 50 vai., po 8 
bar jie dirba 84 vai. savaitėje.

Darbininkai jau dabar Chi- 
cagoje, Buffailo, Clevelande ir 
kituose miestuose meta darbą 
ir apleidžia laivus, kad strei
kas neužkluptų juos svetiniuo
se uostuose, toli nuo savo na
mų.

Carpentier nuveiktas.
PARYŽIUS, rūgs. 24. — 

Garsus franeuzų kumštininkas 
George Carpentier, kuris per
nai mušėsi su pasauliniu čem
pionu amerikiečiu Dempsey, 
šiandie tapo nuveiktas Senega- 
lijos negro Siki ir dabar Siki 
lieka lengvųjų kumštininkų 
čempionas. Siki nuveikė Car
pentier į 6 žygius. Bet abu 
buvo' taip nusilpę, kad ir lai
mėtoj ds neteko sąmonės. 
Sprendikas išpradžių buvo pa
skelbęs ilaimėtpju Carpentier 
dėl netikusio Siki kumščiavi- 
mos, bet kĮlus triukšmui teisė
jai atmainė nuosprendį ir pa
skelbė Siki pergalėtoju. Pas 
Carpentier buvo perdaug pasi
tikėjimo, o permažai prisiren
gimo. Jo karjera kaipo kum
štininko tapo ant visados 
baigta. : r '

šaukimo korta, kurioje pažy
mėta, ka-d savanoris, ir paleis
ta vėl namo. Taigi dabar tuos 
visus gaudo slaptai ir veža į 
Suvalkus, kur skirstopia į pul
kus.* Čia prie pat Curzono li
nijos jau keliolika tokių vyrų 
Sugauta.

Eik. VARfiNA. -- Rugpjūčio 
16 d. Čia keitėsi kariuomenė ir 
vieni batalionai atsitraukė už
pakalin kiti užėmė pafrontėj 
jų vietą. Bet ir atėjusieji kan
kina žmones neunenkiau už 
anuos, ir pravardžiuoja lietu
vius banditais.

Už-

TEHERAN. — Buchara ap
siskelbė nėpriklhUsoma Valsty
bė esanti. Persijos valdžia jau 
ją yra pripažinusi. Sovietų Ru
sija irgi.

GROOKSTON, Minu., rūgs. 
20. — Penki plėšikai, kurio > 
apiplėšė Mentore banką, taip
jau pašovė tris žmones, o vie- 
uą vijiką sunkiai sužtiM?-

I

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 25 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų .... 
Panijos 100 frankų....
Finų 100 markių ........ 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų..........
Lietuvos 100 auksinų 
]>enkų 100 markių .....
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų .. 
švedų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių .. 
Vokietijos 100 markių

DABAR
Reikalingiausia

MM 
$20.91)

. $4.20
.... 8c
.. lUc .
$16.95
$88.77
$26.50
$18.7Ž
...... 8c

Jūsų 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
r, ■ . i

Pinigus Lietuvon
To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
7aip Pataria Lietuvos Bankai

M z
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Iš Mokslo Srities 
--------------------- ! >. 

Gyvenimo eiga.

A. Dvylis.

' (Pabaiga)

Kokios permainos bus ateity?
Tai laibai patraukiantis 

klausimas. Gyvūnai pergyvens 
organines, bet ne labai svar
bias permainas. Ant musų 
žemės nebebus daugiau mil
žinų dinosaurų, gązdinančių 
baisūnų, sparnuotų gyvačių, 
lakiojančių ore. Tų rųšių tva
riniai jau atgyveno savo lai
kus. Gamta baigs savo tyri
mą su žmogumi. Tobulesnio 
pavidalo sutvėrimo jau nebe
reikia. Žmogus išmoko ge
riausia prisitaikinti prie že
mės gyvenimo sąlygų ir pa
naudoti kai kurias gamtos pa
jėgas savo gerovei.

Vienintelė logiška išvada — 
žmogus vienas valdys žemę. 
Žinoma, jis nuolat keisis — 
ne išlaukiniai, bet vidujiniai. 
Jo galvos kiaušas taps dides
niu, apvalesniu. Didelės ir 
stebėtinos permainos įvyks 
m ulonuose celių smegenyne. 
Taigi svarbiausios permainos 
įvyks tikrame žmoguje — gal
vos kiauše. Žmogus taps pro
tinis galiūnas!

Pagarsėjęs anglų natūralis
tas kartę pasakė: “Skirtumas 
tarp ankštai civilizuoto žmo
gaus ir laukinio barbaro yra 
didesnis, negu skirtumas tarp 
laukinio barbaro ir žolės lape
lio.” Jis pasakė tiesų.

Didžiausi skirtumai gamtos 
tvariniuose nėra figūroj, pavi
dale arba didume. Skirtumas 
tarpe peliukes ir dinosauro 
nėra tokiu dideliu, kaip skir
tumas tarpe paprasto žmoge
lio ir Šhakespeare’o. Pirmasis 
yra paprastas gamtos tvarinys, 
pastarasis gi -r protinis galiū
nas.

Vienok skirtumas tarp Sha- 
kespeareo ar Michelangelo ir 
žolės lapelio nėra tokiu 'dide
liu, kokiu bus skirtumas taip 
protinių galiūnų musų laikų ir 
tikrų , protinių galiūnų, kurie 
užgims po milionų metų atei
ty. Žmogaus smegenys per
gyvens tokias milžiniškas per
mainas ateinančiuose amžiuo
se! Gal tie ateities didvyriai 
žiūrės į mus žemiau, negu mes 
šiandien žiūrime į laukinius 
žmones.

Busiantieji žemės gyventojai.

Ateis laikai, kuomet visa 
neapykanta ir egoizmas tarp 
žmonių pranyks. šių dienų 
suktybės, godumas, noras pra
lobti iš kitų darbo, industrinis 
parazitizmas bus amžinai už
kasti kapinėse. Musų žemė 
bus apgyventa žmonėmis, ku
rie visą žemės paviršį pavers 
j puikiausi darželį, į grožę ste
bėtiną parką, į linksmumo 
teisingumo ir lygybes respub
liką. Tos respublikos gyvento
jai nuoširdžiai atsiduos proti- 
niam darbui — studijuos be
ribę ir visatą, gamtos pajėgas, 
kurios kontroliuoja visus sut
vėrimus dausose.

Mes žinome, kad užgimęs 
kūdikis, negalėdamas įkalbėti, 
negali nieko suprasti nei iš
mokti nuo suaugusių, kurie 
liūliuoja jį lopšy. Lygiai mu
sų žemė, kaii>o naujai gimęs 
kūdikis tarpe kitų planetų 
dausose, negali susikalbėti su 
kitais pasauliais arba ko nors 
išmokti nuo jų. Mes žinome, 
kad kiti pasauliai yra milio- 
nais metu senesni už musuV v

žemę. Taigi jų gyventojai turi 
būti daug tobulesni ir galėtų 
mus ko nors naudingo pamo
kinti, jei tik mes mokėtume su 
jais susikalbėti, šiandien mes 
to negalime padaryti.

Bet taip nebus per amžius. 
Busiančioji žmonijos rasė, ku
ri gyvens ant žemės, susikal
bės su senesnėmis planetomis 
ir mokysis iš jų. Protiniai ga
lindai, kurie užgims po mi

itionų metų ateity, lengvai per- 
matys ir supras visas gamtos 
slaptybes — tikslą ir budavo- 
nę saulinės sistemos. Jie sup
ras tai taip lengvai, kaip mes 
šiandien suprantame paprasto 
Vežimėlio mekanizmą.

Tuose laikuose žmogus kon
troliuos saulės karštį bei šili
mą, klimatą ir orą ant žemės 
taip lengvai, kaip šiandien jis 
kontroliuoja šilimą, vandenį ir 
ventiliaciją moderniškiausiame 
name. Vilnių, audrų, viesulų, 
ciklonų ir saulės pajėgos tkps 
jo geriausi taniai.

Ateis diena, kurioj musų 
ainiai, laimingi žmonės, žiūrės 
į mumis, į musų egoizmą ir 
žiaurumą, į musų kruvinus ir 
kraujageringus karus su did
žiausia neapykanta ir pasigai- 

i įėjimu. Jie žiūrės į mumis to
kia poza, kokia mes šiandien 
žiūrime į bezdžionžlmogį, kurs 
užmušdavo savo kaimynus, stt- 
skaldydavo jų kauluš ir ėsda
vo kaulų smegenis. Tokiais 
mes busime jų akyse. Mes ne
žinome į 'kokius sutvėrimus iš- 
sivystj'sime.
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Gerbiamas skaitytojau, tai 

atrodo lal>ai misteriška, pasa
kiška, keista ir netikėtina. Jus 
turite teisę tam tikėti ir neti
kėti. Jei jus abejojate apie tai, 
paklausk savęs, ką tas bež
džionžmogis, kurį nupiešėme 
šioj rašinio pradžioj, 4>utų at
sakęs, jei kais butų mėginęs jį 
įtikinti, kad ateis tokie laikai, 
kuomet ant žemės ir ore be 
arklių, perplauks plačiausius ir 
giliausius vandenynus, plau
kios po vandeniu submariįlo
mis ir darys didžiausius ste
buklus? Tokiuose laikuose mes 
šilui d ie gyvenamo. Sa
kau, sukoncentruok gavę .pro
tines pajėgas valarufeliai ir 
rimtai pagalvok apie tai.

Nepraustaburnis kun. Gar
mus gavo gerą antausį
Dauguma lietuvių, ypač kata

likai, atsimena nepraustaburnį 
kun. Garmų, kuris, atvažiavęs 
Amerikon, pasirodė didžiausiu 
ciniku ir nachahi, kokį kada 
nors musų išeivija buvo mačiu
si ir girdėjusi. Jo vardas Ame
rikos lietuvių tarpe tapo prikal
tas prie gėdos stulpo. To na- 
chalo juodais darbais gali “di
džiuotis” Amerikos ir Lietuvos 
klerikalai. Jis savo pliovonių, 
melų ir šmeižtų tečiau neišsižada 
nei Lietuvon sugrįžęs, štai ką ra 
šo apie Garmų V. Chicagiečiui 
R. iš Pilviškių:

“žinomas keikūnas kun. Gar
mus jau parsidangino į Pilviš
kius (iš čia jis ir Amerikon buvo 
atvažiavęs.—V). Jis rugp. 13 
d. sakė pamokslą ir pasigyrė, 
kad buvęs Kanadoj ir Amerikoj. 
Esą Kanadoj toki katalikai, kaip 
ir čia, bet Amerikoj, girdi, jau 
kas kita. Ten, sako Garmus, 
kaip tik nuvažiuoja, iš Lietuvos 
geri katalikai, tai tuoj cicilistai 
—capt ir nusitveria ir traukia 
prie savęs. Tokiu budu, girdi, 
cicilistai pritraukė prie savęs mi- 
lionus žmonių. Iš atvykusių 
Amerikon, pirmiausia, meluoja 
kun. Garmus, cicilistai išvilioja 
pinigus iš biednų žmonių ir juos 
paleidžia. Taip jau melavo, kad 
Amerikoj yra 20 katalikiškų urii- 
vefsitetų, o girdi, mums čia nė 
vieno neduoda turėt. Kiek jis 
daugiau pripliauškė, tdi neverta 
nė minėti, žmonės, klausiusieji 
jo pamokslo, tik šypsojosi iš jo 
“švento pamokslo”.

Toliau pilviškietis rašo: 
“Rugpiučio 27 d. buvo Pilviš
kiuose dideli atlaidai. Iš Kau-
no į Pilviškius atvyko pažangių
jų atstovas (gaila, kad nepasa
kyta atstovo pavardė ir kokioš 
partijos jis buvo siųstas.—V.). į

Atvykęs tas atstovas ir vietiniai 
piliečiai pradėjo sakyti prakal
bas pas mokyklą ties švento
rium. Garmus išgirdęs, kad pa
žangieji laiko prakalbas, atbėgo, 
ir pasiprašęs balso pradėjo vi
saip kolioti ir šmeižti pažangiuo
sius, žmonės, kurie taip ramiai 
klausėsi pirmųjų kalbėtojų, ne
galėjo pakęsti Garmaus kolionių 
bei šmeižtų ir nutvėrę jam už 
ilgų skvernų, nutraukė jį nuo 
palaiptų. Garmus tuoj pradė
jo šaukti: ‘milicija, milicija’, 
vienok milcininkai, kurie neto
liese stovėjo, tik šaipėsi iš Gar
maus riksmo. Apstumdytas 
Garmus nubėgo prie šventoriaus 
durų, užsirioglino ant bestovin
čio žydelio vežimo ir vėl bandė 
kalbėti. Bet ir čia jį minia su
rado, tik dėka Pilviškių davat
koms, kurios kaip avys vilką ap
supo iš visų pasių ir neprileido 
nė vieno artyn”.

Tai matote, kaip “puikiai” 
pilviškiečiai priėmė savo parapi
jos kun. Garmų, parvykusį iš 
Amerikos.

šis įvykis Pilviškiuose parodo, 
kad žmonės Lietuvoje taip jau 
gerai arba dar geriau moka at
skirti kūkalius nuo kviečių kaip 
ir mes, amerikiečiai.

Dabar, kaip visiems žinoma, 
iki rinkimų į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą liko tik apie pora 
savaičių. Parėmimui pažangių
jų — Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos L. S. S. partija rengia 
prakalbas ir renka aukas. Ka
dangi dabar kova eina, ant žūt 
būt, todėl musų visų užduotis 
yra aukoti kiek galint, kad tą 
kovą laimėtų ne Garmai ir Rum
šai bei kiti panašus jiems gai
valai, bet Lietuvos darbo žmonių, 
gynėjai—Socialdemoratai. Tada 
Garmui nereikės nei Amerikon 
važiuoti nei ant žydelio vežimo 
kraustytis, — jis' bus ten, kur 
jis priklauso.—Vincas.

įvairenybės
Svarbus dalykai žinoti.

Kanados šių metų kviečių 
derlius siekia viri 150 milionų 
bušelių. I-

* ★ ★

Paskilbęs Paryžiaus gydyto
ms sako, kad ankstybas galvos 

plikimas pareina nuo dantų 
spaudoj i mo. 

* * *
Brest’o gydytojai Francijoj 

raikalauja astuonių valandų 
larbo dienos. 

* * ★

Kanada surinks $750,000 
:aksų už šių metų arklių lenk
tynes. 

¥ ¥ ¥
Atmokė j imui Anglijos impe

rijos skolų yra ' reikalinga 
*7,171 tono aukso.

★ * *
Asmeniniai Romos katalikų 
papos iškasėtai viršija $500 j 
metus. Čia yra įskaitoma tik

KAINA JO IR 60 C£NTAh\ 

Klauskite pas apftekorilrc*}

j Išftk’nrjdS linirnentaS'

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, lininio, raumenp šįyvumą 
skausmu^ strėnose it! šonuose.

SEVERAS) 
gothaRDOL i

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
5EIMVN05 SVEIKATA.

Skausmus ir gėli mus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valibaženklia užreg. B. V. Pat. Ofisą

& "•
DRAUGAS RrikALB 

įvairios smaguriavimo iJlai- 
dos. # * *

Pasuly yra bereikalingai 
praleidžiama kasdien tarpe 
trijų ir keturių milionų dole
rių. * * *

Apskaitliuojama, kad da
bartiniu laiku Budapešte ran
dasi apie dvidešimtis tūkstan
čių benamių gyventojų — vi
siškai neturinčių prieglaudos. 

. * * *
Kubos gyventoju skaičius 

siekia 2,888,895.
* ♦ ★ •

Hongkong tolimuose rytuose 
eksportuoja kasmet du bilio- 
nu svarų ryžių.

* * »
Salto no jure Impėr labame klo 

ny, Arizonoj, nuolat traukiasi 
— mažėja. Artinasi laikas jos 
išnykimo.

* ♦ » ■ *' <
Tulriiliouto mieste, Belgijoj, 

randasi mezginių mokykla, 
kurią lanko 1600 mokinių.
i V?PA / i • <

Anglijos kalėjimuose nė vy
rai, ne moterys kaliniai neturi 
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudod ir pašalpos or- 

ganizacTB Suvienytose Valstijose, ku
ri^ turtas arti $400,000.00.

Nuo susiorgajiizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
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SLA. kuopos randasi visuose didpsniuose n^ę^tuose.. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai ga’ūna ikiKra'štį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del ptaįtesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
..... .. „i.i i ,, 'RI U I    

—--.r ■ 7-.——.-.Tr .r.,;, ..rrrr..-

Kodėl per
“Naujienas”

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

11 kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią 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) kadi 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 numėrį.

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. Ralstcd Si., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHTCAGOJE 
, .I. .. „ ■ .u

BRIDGEPORTO skyrius
3210 So. Haloted St., Tel. Bonlerard 9663

T0WN OP LAKE SKYRIUS
1614 46th Stfoet, Tel. Bonierard 0672

BBIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., * Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pnllman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pnllman 9659

teisės naudotis veidrodžiu per 
visą įkalinimo laiką.

* * *

Kainos kai kurių maisto pro
duktų Syrijoj pakilo 500 nuo
šimčių nuo to laiko, kaip ka
ras prasidėjo.

* ♦ .«
Jungtinėse Valstijose ap- 

škaitHuojama, kad šiais me
tais bus pagaminta 250 milio
nų svarų medaus, kurio verte 
sieks apie $50,000,000.

* * *

PfcSauJžO popieros gamyk
los sunaudoja kasdien 9500 ak
rų miško.

Bėgy keturiolikos menesių 
Lebkija išleido virš trijų šim
tų skirtingų rųšių krasaženk- 
lių.

* $ *
1792 metais didžiosios pa

saulio valstybės tarptautinėj 
konferencijoj nustatė aukso 
vertę $20.67 už unciją.

* * * t

Dešimtas nuošimtis Kansas 
valstijos ūkio darbininkų, ku
rie buvo paimti karan, sugrį
žo prie savo užsiėmimo ant 
ūkių.

Amerikos i (carinių 
gų perviršis buvo 
už $822,293,235. ‘ 

* * *
Pereitais metais 

Valstijos importavo 
biliono švari) kavos.

* * *

Pereitais inetais 
bulvių derlius sieke 
lionus bušelių arba
nūs bušelių mažiau negu 1918 
metais. eeh. ■A. Dvylis.
.■■I........  iAiW nMH II r-|Į |> ,i4i. Iiiiįuti iMiii ■

medžią- r**4 
parduotas

Jungtinės 
pusantro

Amerikos
358 mi-

54 milio-

Draugas Reikale
Tikras Draugas.

P-nia Hardee rašo apie 
Lidijos E. Pinkliam augme- 
ninį vaistą Vegetablė Coitt- 
pound.

Los Angeles, Cal. — “Turiu jums 
pasakyti, kad esu tkira draugė Lydi- 

jos E. Pinkham 
augmeninio vaisto 
Vegetable Corip- 
ound. Aš ėmiau jį 
reikalui parėjus 
per dvidešimtį me
tų ir jis mane 
permainė iš silp
nos merginos į 
sveiką moterį. Ka
da apsivedžiau sir
gau visą laiką iki 
pradėjau imti Ly-

UlJUb JL>. A Vegetable Com-
pound’ą. Daugiausia gulėjau lovoj 
skausmų apimta ir kas mėnesis tu
rėjau turėti gydytoją. Vieną dieną 
aš radau knygutę savo kieme Guthrie, 
Oklahomoje, perskaičiau ją ir nusi
pirkau vaistų — Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — išgėriau aš- 
tuonias bonkas ir vartojau Sedative 
Wašh. Aš tuojau pradėjau stiprėti. 
Aš prikalbčjau daugelį moterų jas 
vartoti, pasakodama kaip jos man 
pagelbėjo. Aš turiu jaunesnę sese
rį, kuriai taip pat pagelbėjo kaip ir 
man. Aš noriu, kad jus žinotumėt, 
kad aš esu, tikra draugė, tamstai, 
nes esu draugė reikale’.” — Mrs. 
George Hardee, 1043 Byram St., Los 
Angeles, Calįfornia.

Tegul Lydijos E. Pinkham vaistas 
Vegetable donpaund buvo tamstai 
“draugu reikale”.

PINIGAI
IŠ

West Piillmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagoš 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini- 

| ... fgų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueiną Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
kartano aptiekoje, 523

120-th St., West Pul
lman, tu.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A, A. PAIŠYS
220 Mihvaukee Avė., ą 

Kenosha, Wis.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

>27 N. Dearbom St., Room 1111-14
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halrted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekVU 
ną vakarą, išskyrus utaminka ir 
ketvergę. Nediliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Trr?

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd 8t., kerti Leavitt St
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuoM 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas Ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg9- 
iaus ant lengvų išlygų.

w-

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiMtyj. 

ASSUC1AT10N BL1JG.
19 So. La Šalie SL

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 683
Tel.: Central 6890

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

< '-j:"“-1-...2" 
( Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAI
Lietuvis Advokatas 

Karnbaris 30G, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakarė.

*

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Cbicngo 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Haisted Si.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 »ai 

«■ ‘ I. .'Kllliii I I ■ l «H. I , „

■■■

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421
, J?,.-vv.. "F.j. f jr. t- . .---r-, n-,

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavys Advokatės 

Dienomis :Rootn 511 
127 N. Dęarborn Su 

Telephone Dęarborn 6096 
Vakarais: 10786 S. Wabaaii Are.

Tel.: Pullman 6877

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadčt* 
patarnauju kuogeriausia!

M. Yuška, 
3228 W. 38th St, Chicago 01.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Nortnai Af.

| Tel. Yardš 2296.
^i„i,nrr.irwwrw.TT-7-i...... -r U'

K. ŠIREVIČIA
Uetuvis patarnauja pagrabams h 
pristato automobilius/del vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

tel. Caiiėl 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

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

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
KreipkitSs:

G. Bendoraitis
520 Wilson S t., 

WATERBURY, CONN.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą ataką nusibankrutiju- 
sių P. Stein. kurį išleido Suv. Vąlst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, pątrinų ir dydžio, apie ui 
40% ant aolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių šiutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams in vai 
kinams overkotai po $10 ir aukščiai 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau. .

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedS’.l* 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi lelgost 1401 S. Haisted St. ii 

x 739 W. 14tb St.
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Protesto rezoliucija.

1 1 | '

i '

' Dllil'llihl Zillili:;

Kadangi musų tėvynės Lie
tuvos valdžia yra išleidus tokį 
įstatymų, kuris paliečia kiek
vienų lietuvį svetimoj šaly gy
venantį, kuris buvo priverstas 
prasišalinti nuo kruvinojo ca
ro valdžios ir dabar, griuvus 
caro valdžiai, susikūrė nepri- 
gulminga Lietuvos valstybe, 
šioje šalyje gyvenančių lietu
vių, užvirė širdys džiaugsmu, 
ir kiekvienas savo noru rėme 
neprigulmingų Lietuvos val
džių, pirkdami paskolos bonus 
ir šiaip aukaudami Lietuvos 
valstybei; . .

Bet dabar Lietuvos valdžia, 
atsimokėdama tiems lietu
viams, kurie kitose šalyse gy
vena, išleido įstatymų, kad 
kiekvienas lietuvis svetur gy
venantis turi užsiregistruoti 
Lietuvos Atstovybėj ir užsimo
kėti $10, o potam mokėti po 
10 dol. kas metai; to nepada
ręs praranda pilietybės teises 
Lietuvoje ir jų turtas lieka 
konfiskuotas, ir pilietybės tei
sių negali atgauti sugrįžęs į 
Lietuvų be 10 metų.

Tai mes, Terre Haute lietu
viai visuotiname susirinkime 
rūgs. 17 d. 1922 m., Hungarų 
svetainėje, 16th and Mapie 
avė., Terre Haute, Ind. griež
tai protestuojame prieš tokį 
žiaurų Lietuvos valdžios įsta
tymų ir pareiškiame, kad mes 
nesdregistruosime, ir nemokė
sime uždėtų mokesčių.

Pasirašo Komitetas:
V. Povilaitis, 

, W. Urbonas, 
Jos. Beniulis.

Majoras James Couzens.
Miesto majoras James Cou

zens išsireiškė už valdžios 
kontorlę anglių kasykloms ir 
gelžkeliams. Esu, jei anglių 
kasyklas kontroliuotų valdžia, 
tai žmonėms nereikėtų
kėt trys doleriai už 50 centų 
vertės anglis.

mo-

Fordas grąžina prie darbo.

H. Fčrdas išsiuntinėjo telegra
mas visoms firmoms, kurios 
turėjo reikalo su Fordo užsi
darymu dirbtuvių, kad vėl im
tų dirbti kaip dirbo. Kartu 
jis šaukia ir savus darbinin
kus grįžti atgal prie savo dar
bų kur katras dirbo, 
dirbtuvės 
nio rytų,

Visos 
atsidarė penktadie- 
rugs. 22 d. 
pristatymas esąs už-

tik vintas.

BART, MICH.

Atsakymas melagingam 
korespondentui.

Reikalauja pripažinimo.
Michigano Darbo Federaci

ja, kuri laiko savo konvencijų 
Battle Creeke, Mich. išnešė 
rezoliucijų, pasmerkiančią vy
riausio prokuroro Daugrerty 
žngsnius, kuris pasirūpino 
gauti injunitionų prieš gelež- 
keliečius. Joje sakoma: “Jei 
ne kas kitas, lai Amerikos pi
liečiai nepakęs tokių Daugher 
ty žingsnių.” O teisėjui Wil- 
kerson’ui primetama savaran
kiškas teisių aiškinimas.

Konvencija atsikreipė į Det
roito majorų įr miesto gatve- 
i< ,rių pirmi* inkų, ro’’ alau<la- 
ma pripažint galvoką <hrlJ 
ninku unijų, kur pažymima 
kad majoras J. Couzens ir gal
va gatvekarių skyriaus kol 
kas elgėsi teisingai su gatve- 
karių patarnautojais, bet tai 
tik majoro gerumas, ^/^urio 
darbininkai negali 
visų busiančių jo 
kų.

Kad apsaugojus
kus nuo politikierių, majoras 
I. Couzens privalus tuojau pri
pažinti unijų.

Konvencija reikalauja, kad 
darbininkų spauda butų sut
varkyta. Kad vieton dabar 
daugelio, bet silpnų leidinių, 
butų leidžiama mažesnis skai
čius, bet tvirtesnės dvasios, 
laiipgi kalbama apie įsteigimų 
darbininkų universiteto.

tikėtis iš 
papėdinin-

darbinin-

Bet tas
Ūkininkai

nori apšmeiž-

p. I. Andrei- 
<ht žmones iš

Nušvito veidai.
Kaip tik II. Ford paskelbė, 

-iad uždarys dirbtuvę neapri
botam laikui, daugelio darbi
ninkų veidai įgavo kitokių iš
vaizdų. Bet dabar vėl link- 
mesni. Geriau dirbti, kad ir 

sunkiai, negu badas kentėti.

Užbaigdamas jis išaiškino 
savo žodžių prasmę, sakyda
mas, kad bažnyčios žmonėms 
ir Californijos žmonėms ten
ka žiūrėti, kad teisingumas bu
tų padaryta Tomui Mooney ir 
Crarlottai Anitai Whitney.

P-lė Whitney, žymi kliubie- 
tė ir visuomeninė darbuotoja 
Oaklande, Calif. kiek laiko at
gal tapo nuteista nuo vienų 
iki keturiolikos metų kalėji
mo einant kriminalinio sindi- 
kalizino įstatymu. Augščiau- 
sias Californijos teismas nese
nai patvirtino tų nusprendimų 
ir dabar yra apeliuota į Jung
tinių Valstijų Augščiausį Teis
mų.

Kalbėdamas toliaus dras 
Lathrop sakė:

“Norėčiau žinoti, ar Califor
nijos žmonės žino, kad juos 
kritikuoja šitoj šaly ir Europoj 
už jų nematymų ar nežiūrėji
mų šitų principų tuose dvie
juose atsitikimuose, kurie da
bar taip labai stovi pasaulio 
akyse?

“Will Irvin savo knygoj 
‘Busimasis Karas/ sako daug 
kritikos esu užsieny dėl nepa
liaujamo kalinimo Tomo Moo
ney. Po to. kaip Mooney tapo 
nuteistas, tapo surasta kiti įro
dymai, kurie parodė, kad tas 
nuteisimas buvo neteisingas. 
Tie įrodymai buvo tokie įtiki
nantys, kad net teisėjas nu- 
teisusis Mooney kalėjiman pa
sakė, kad jis turi gauti naujų 
bylos nagrinėjimų.

“O vienok viename jūsų ka
lėjimų šiandien yra kalinamas 
Dievo sūnūs dėlto, kad jūsų 
valstijos įstatymai neleidžia 
teisingumo padaryti, Tai yra 
gėda, gėda valstijai ir (Califor
nijos žmonėms, ir atsakomy
bė krinta ant jūsų, jums pa
reina žiūrėti, kad teisingumas 
butų padaryta.

“Ir su šituo drauge aš turiu 
paminėti kitų dalykų, nors 
man skaudu tas padaryti, ka
dangi įpainiota yra moteris, 
kuri buvo ankštai surišta su 
socialines tarnybos darbu. Aš 
kalbu apie p-lę Charlottų Ani- 
tų Whitney, kurios laukia ke
turiolika metų kalėjimo už 
tai, kad ji buvo narė tos or
ganizacijos, kurių įstatymas 
draudžia.

“Ar jus žinote, kad jei šitas’ 
įstatymas butų buvęs, kuomet 
jnusų bažnyčia tapo įsteigta, 
tai šv. Petras ir šv. Povilas bu-' 
tų buvę< sukišti j kalėjimų, nes
jie buvo pirmutiniai komunis-' 
tai?

“Tegul man bus leista pasa-i 
Lyti tiems, kurie turi autori
tetų Californijoje, kad jie turi 
pamatyti, kad vengdami atsa
komybės jie gali pastatyti sa
ve į tų pačių kategorijų su tuo, 
kuris buvo laikomas prakeiki
mui, nes jis iškentėjo musų 
Išganytojo nukryžiavojimų.”

dustrijos B-vę Wilkes Barrėjj 
Pu. minėtos bendrovės agen
tai važinėdami po kolonijas 
įkalbinėja žmonėms pirktis jų 
bendrovės Šerų už visus pini
gus, kiek tik jų pas kurį yra, 
nes iš to busiu didelės naudos 
jiems patiems it Lietuvai. Kad 
geriau padrųsinus žmones pir
ktis jų šėrų, jie žada sugrąžin
ti jų pinigus su dideliais pala
kiais kiekvienai! jų pareikąla- 
viman.

Tarp šitų agentų yra du ku
nigai: Bumša ir Kasakaitis. Jie 
drauge su tos bendrovės va
dais surengia prakalbas, ar va
karus su dainoimis ir kitokiais 
.vakaro pamarginimais, kąd 
daugiau sukvietus žmonių ir 
užrašinėja savo laikraštį *ir 
pardavinėja serus.

Kada ant galo nekuriems tų 
“šėrininkų” pritruko pinigų, 
tai jie pareikalavo savo šėrų 
iš bendrovės. Bet bendrovės 
viršininkai pasakė jiems, kad 
jie negrųžina pinigų užmokėtų 
už serus, nes, girdi, ■ vienam 
sugrąžinus, visi gali pareika
lauti, Tųsyk tie žmones pa
traukė agentus į teismų ir pri
statė laiškus trijų bendrovės 
agentų parašais, kur prižada
ma pinigai grųžinti su dide
liais procentais. Bet agentai

užsigynė tų laiškų ir sakė, kad 
jie nei prakalbų niekur ne
laikė tuo tikslu. Kadangi skun
dėjai neturėjo liudytojų, tai 
teismas kaltinamuosius tuo 
taniu paleido iki tardymui, 
paskirdamas kiekvienam laido 
$500.

Po to kun. Kasakauskas su
sišaukęs advokatėlius bažnyti
nio skiepą n neva prakalboms 
ir. tie ėmė gųzdinti žmohes, 
kad tie, kurie, reikalaus savo 
pinigų iš bendrovės, bus sukiš
ti į kalėjimų, jžinoma, tuomi 
jie gali įgųztUnti tik nežinėlius, 
nors, tiesa, kad tokių yra.

Bendro viii inkai savo laik
rašty gyrėsi surinkę $50,000. 
Bet buvusiame Inkermane, Pa. 
šėrininkų susirinkime Petraus
kas vėl prašė šėrininkų pirkti 
daugiau Šerų, nes jei jie ne
pirksiu, tai pirmiaus jų įdėti 
pinigai žūsiu. Ir atsirado apie 
keturi žmoneliaj, kurie dar su
metė jam po dešimtinę.

šitam nešvariam bizniui 
agentai kaulindami iš žmonių

pinigus užtikrina to biznio ge
rumų tuomi, kad jų klebonas 
taipgi yra pirkęs Šerų. Ir šitie 
klebonai leidžia jiems apgau
dinėti žmoneš jų vardu. ,

Naujienų num. 414 buvo 
įdėta korespondencija iš Kart, 
Mich., kur buvo pasakyta, kad 
Stankevičius vežiojo 4 žmones 
dvi dienas, rodydamas jiems 
ukes, o nepardavęs jų, norėjo 
išlupti iš jų po $20. 
yra visai netiesa.
to nedaro. Daro tų tik agen
tai; Ūkininkai atvažiavusius iš 
miesto žmones priima mylė
dami ir už ūkių parodymų nie
ko nenori ir nereikalauja. Tik 
agentai, matydami, kad prie 
ūkininkų daugiau atvažiuoja ir 
nusiperka ukes, 
ti ūkininkus.

Anais sykiais 
kus parsivežė
Chicagos, vežiojo juos dvi die
nas, rodydamas jiems ukes, 
bet tiems jos nepatiko ir jie 
nepirko iš jo. Tųsyk p. Andrei
kos su savo vežiku susitarė, 
Sustabdė automobilių ir parei
kalavo iš jų $40 už vežiojimą. 
P. I. Andreikus, kiek jis ma
žas, tiek jis pradėjo čirkšti, 
bet tiedu vyrai nenusigando ir 
pavadino juodu imtis. Tųsyk 
musų agentėlis nusiminė ir 
savo kailį vaduodamas, prade 
jo taikytis ir susitaikė ant $10. 
Bet po to jis pamatė, kad čia 
jis padarė negerai, kad tuo- 
mi suteršė savo rankas ir bandė 
jas nusišluostyti į Stankevi 
čiaus skvernus. Bet čia jam 
vėl nelaimė; tiedu vyrai yra 
žinomi ir pirtys gali pasakyti, 
kas tiesų sąko, o kas meluo
ja. Tais vyrais yra pp. J. Darn
ia ir Antanas Feiza, 1125 In- 
dopendent blvd., Chicago, III.

—Barto Ūkininkas.

Kunigas gėdina Califor
nijos žmonės už Moo- 

ney’o kaltinimą.

gė- 
kad 
ka- 

puola

LIETUVIS

I
Ant Bridgeporto

Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rimus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir nžganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

San Francisco. — “Tai 
la Cabfomijos valstijai, 
Tom Mooney yra -Šiandien 
ėjime ir atsakomybė 
int Californijos žmonių.

Šitų kandų papeikimų šitos 
valstijos atsinešimo į žmogų, 
kurio nekaltybė tapo įrodyta 
be mažiausio abejonės šešėlio, 
iviedė į dantis tai gaujai, lai
kančiai Mooney ir Billingsų 
kalėjime, kun. dr. Charles N. 
Lathrop, nesenai pasakyto j 
kalboj Malonės (katedroj šita
me mieste. Jis kalbėjo apie 
‘socialinę tarnybų bažnyčio
je.” - s

Dras Lathrop seniaus gyve
no San Franciscoje. Paskuti
nėj visuotinoj episkopalų baž
nyčios konvencijoje tapo įkūr
us krikščioniškos socialinės 
tarnybos skyrius ir jis tapo iš
rinktas jį vesti.

Savo kalboj dras Lathrop 
pasakė aiškiai, kad kol jis bus 
to skyriaus galva, tol jis bus 
einamu dalyku. Pradėdamas 
lis pasakė, “jei jis neturi žo
džio kiekvienai atskirai sielai 
bažnyčioje, tai bažnyčia pada
rė klaidų Įfetfeigdftma tokį sky
rių.”

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

So. Halated St., kampan 81 gal 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Akušeri- 

oš kolef* 
V, liga 
praktika- 
ųsl Pen>» 
silvanijos 
hospitalA 

<e. Pasek 
tingai pą 
tarnauja 

,.rie gim 
lymo. Due 
La rodą 
mokiose 
trose ir 
okiuose 
^aluose 
erims
merginom*

3101

I LIETUVĄ

yxWHITESTAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr.. 11 
Majestic—Spal. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 
.Olympic—Sp. 14; Lapkr. 4; Gruod. 2 

(pidžiausi pasaulyj laivai)

V* American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
M on g oi i a Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 11 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; Lapk. 16 
Manchuria Spalio 26; lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

Red star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Spalio 24

Atsikvieskit aavo gimines ir drau
gus ant pagabių nvusų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas, žemos mu
sų kainos.
; Kreįpkltės prie:

PASSENGER DEPARTMENT 
14 No. Deajborn St., Chicago, III.

Arba jirie vietinių agentų

vi 
li

ki
te) 
mo 
ii

NORTH• 
GERMAN 

LLOYD 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą. 

Puikiai jrengta trečios 
klesos parankumai. 

Pakankamai vhlgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentą. 
North German Lloyd 
Geo. W. ClanMCMius 
100 N. La Salk 

Chicago, IU,

5peneh.Jlne
Jųrėmjs visa kelionė j ir iš Lietu

vos garlaiviais:
LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28 
LAFAYETTE .................... Rūgs. 30
PARIS ...............u....... Spalio 4
CHICAGO ..................... . Spalio 5

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems

. žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbeme, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancu- 

. ziŠkas valgis, vynas ir ajus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuaų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Une agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

r-
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PINIGAI

^SR.HERZMAN^I
Ifl RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pur Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chroniškus Hgaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

r " Dienomis Canai
I 8110 arba 857
j N akt. Drexel 959 
' Boulevard 4136
So. Balsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

■■-'■■'-.■■T ............

Telefonai

8313
Valu 9—10

iš
Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Pinigai

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 
Ofisas:

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedeliomis 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 fld 
5 vai. po piet ir nup 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vab. j)o piet. 
Telefonas I)rexel 2880

KUNIGINĖS BENDROVĖS 
AGENTAI APGAUDINĖJA 

ŽMONES.

Trys jos agentai pastatyti 
kiekvienas po $500 laidu.

Anot “šėrininko” straipsnio 
atspausto ‘Dirvos” pereitos 
savaitės laidoj apie Liet. In-

DETROIT, MICHI6AN
........ ■'...... ...... . ..... .

West 1394 HemL 6978
WM. J. STOLL COM

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mieli.
V........... ,,,,, „■.............. oi.. „aJ

DR. F. MATULAITIS, 
8799 Jos. Campan Av, 

DETROIT, MIC*.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—-8 vakaro
Tol. Market 6284, Market 4526

.... ...  ............. ... ................ ,m. , 
Z4JBBU-LM1-11!.............................................. . ......... iii h—Bj

Anfhony Nelson
Advokatas ir Netary Public 

1601 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:80 — 5 p. p., panedė- 
Hais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MIČH.

K tEPERSENAl buvo utiuuijiijtos .kalbos, 
| N Standard Oij. Cpmpany (IiĮ-
; . djąhfc) priklauso thistui ir didžiumoj 
operuojama it vadovaujamą ųžįiitęresuotų 
ypatų, negu kad pačios kompanijos -Board of 
Dirėetors. Tokios kalbos visai iieteisihjlfbs/ 
The Standard Oil Company (Indiana) yra Vi
sai nepriguiminga korporacija,., palaikoma 
21,109 pavienių ŠSrihinkų, daugelis iš ji) dar
bininkai.
Nei viena pavienė ypata neturi daugiau kW 
10 nuošimtį Capital stako.
Kompanijos veikimas sutvarkytas ir prakti
kuojamas per tam tikrų komitetą susidedan
tį iš devynių, kurie visai aktyviai yra prisi
dėję prie šio biznio, bet ne kitokį.
Robert W. Stewart, pirmininką#
W. M, Burton, preiidentsą
W. Ė. Warwick, antrae vice-preal4e»taB
B. Parka, trečias vice-prezidenta* r
E. G. Seabert, ketvirta# vice-prezidaMtas, aefrr. ir iM 
Aliau Jackaou, >ęuktaa vice-urerideptat 
R. H. McElrey, trafiks waUadžsri<a
E. J. Bullock, pirkime direkteriua
T. J, Tliopmeen, genaralią pardavime manadžeriua.

šių vyrų pasistengimu yra tvarkyti šios kom
panijos biznį taip, kad butų galima aprūpint 
kuogeriausiu patarnavimu Vidur Vakarus; 
nuolatos suteikti savo 26,000 vytų ir moterų 
darbą; išmokėti geriausius pelnus ant įves- 
tuoto į tą biznį kapitalo.
The Standard Oil Company (Indiana) nėra 
nei savasčia, nei po kontrole kukio individu- 
alo, nei kitos kokios organizacijos. Ji tvir
tai ir teisingai stovi ant savo kojų ir drąsiai 
sako, kad mėgina atlikti tų didelį darbų ir 
dideliame pavidale.

Bridgeporto
Telefonas: Boiilevard 7042

'4 *

LIETUVA
per

:• NAUJIENAS
3210 So. Habted St., 
Tel. Boulevard 9663.

A

PINIGAI
■P

Roselando
Lietuvon

2»»4

Standard Oil Company
(ladiaąa)

910 South Michim Avmue, Chie»«», flliasii.

Roselandiečiams ir ken- . 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 

Tupikaičio aptieka, 233 
Eaat 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
' L •. . - tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
268 E. 115-th St. Ken- 
sington.
5 - • ‘ • • . *

■miiiijHąiAE? "■W!AJUW. .1 J

E OR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Den tįstai.

4712 South Ashland Anų 
arti 47-toa gatvli

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akeierka
3113 S.Halsted <
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek

1 ningai patamau 
^siu prie gimdymo 
W Kiekviename at 

įtikimo 
H patišką 
H ėjimą.
I patarimui 
■ terims ir 

™ noms veltuiTO

i < i

teikiu 
rižlu 

7 uodv
mo 

mergi

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

T«l. BOU levart

fi-rop lubos

----- Dft. S. BlEŽIS
RVDYTOJAS IR CHIRURGAI

X-SpinduHaj
2201 W. 92n6 8t„ tremta* 

r^avltt St Tel. Cane) 9922 
*«videncUa 8114 W O»-» *

Tąl. Lafayettc

_ I X.
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fubliaheri Daily aacept Rnnriay by 
Tba Uthuanian Hawa Pub. Ca.. Ine.

1719 Soath Habted Street 
Chleaio, Illinois.

Toiephone RooMveit 8509

Subocrlption Batee: 
S.00 per year in Cnnada. 
17.00 per year outaide of Chicaso, 
<8.00 per year in ChicagO) 

8c. per copy.

Entered na Second CImm Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of diicajgro* IU.» andar th^ of

2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
aedėldieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 850&

rią jame vadpvovA, Publika 
jau žino, kad tokiose prakal
bose, kur bolševikiški “ora
toriai” kalba, nieko protin
go negalima išgirsti, ir ji 
neina į jas.

Be to, ką bendro turi mu
sų bolševikėliai su ateivių 
teisėmis arba panašiais daly
kais? Jokiomis žmonių tei- 

Besistengdamos* sėmis jie iki šiol nesirupln- 
viena kitai pakišti koją, jos davo, bet atvirkščiai — nie- 
susilaukė to, kad šiandie ir kindavo visus, kas tik nepri- 
sujungtomis jiegomis jos ne
begali nieko padaryti galiai, 
kuri dar nesenai gulėjo po 
jų kojų.

nų mahometonų, gyvenančių 
Azijoje ir Afrikoje, kas pas
tatys į pavojų Didžiosios 
Britanijos imperiją ir kitų 
Europos valstybių interesus 
tose pasaulio dalyse.

Ir kas davė progos Turki
jai šitaip atsigriebti? Na-gi 
tarpusavinės tų valstybių 
tąsynės!

Uisimokijimo kainai 
ilcagoja — paltui 
Metama ___ '
Puma metų_______________
Trims minėdama - 
Dviem mineaiam - 
Vienam minėsiu! 

Chicagoje per neiiotojuaB 
Viena kopija ___________
Savaitei . —, ------ 18c.
Minėsiu! --------- ■ . „ 71c.

Suvienytose Valatijoae oe Chicagoje 
paštu:

Metams------------------------------- $7.00
Pusei metų ----- - ............ , <J0
Trims minėsiantis  2.00 
Dviem mėnesiam .. . 1.50
Vienam mėnesiui ,___________ .78
Lietuvoj ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta) 
Metams---------------------

Pusei* metų ____ r ___
Trims mėnesiams

|8.0Q
. 4.50 
2^5 
1.75
14M

Žmones nebetiki 
veidmainiais.

Bet Aotetume nė vi&n ( 
tiktai tikėti gražiais “Draugo*’ 
pranašavimais, o ir suprasti, 
kuo jisai remia savo viltį, kad 
Lietuvos pinigas eis “ne ma
žyn, bet aukštyn”.

Naujas Lietuvos pinigas, li
tas, turės dešimtą dalį dolerio 
vertės, tai yrą, bus vertas 10 
amerikoniškų centų. Jeigu, 
kaip “Draugas” tvirtina, jisai 
eis “aukštyn”, tai tolinus jo 
vertė bus ne 10 amerikoniškų 
centų, bet 11 arba dar dau
ginus. “"Draugas” gal būt ma
no, kad lietuviškas litas gali 
kiniu nors dar* ir amerikonišktj 

dolerį “subytinti”.
Bot kokiu budu tas lito ver

tės kilimas gali įvykti? Lito 
vertė yra nustatyta vertė auk
so, iš kurio tas litas bus lieja
mas arba kurio “atstovu” ji- 

________ a sai skaitysis. Bat aukso kie- 
cija, tai kam jie blefuoja, gir- (didumas), esantis lite, 
damiesi, kad jie esą didžiausi iu|k nebus didinamas — tai

maišyti au Labor Party) buvo iš 
pradžių nutarusi laikyt savo 
konvenciją rugpiučio 28 d. Chi
cagoje. Bet kada nesenai poli
cija suėmė keletą jos vadų, už
klupusi juos Michigano valstijos 
miškuose, kur jie buk laikę 
slaptą komunistų partijos suva
žiavimą, tai konvencija tapo ati
dėta iki rugsėjo 11 d. Dabar 
gi pranešama, kad ji susirink
sianti tiktai gruodžio mėnesio 
25 d., ir ne Chicagoje, bet vei
kiausia New Yorke.

Tie nuolatiniai “darbininkų 
partijos” suvažiavimo atidėlio
jimai leidžiu abejot, ar jos šu- 

važiavimas galės 'kada nors įvyk
ti. Jos vadai, matyt, bijosi į- 
kliut į policijos rankas.

Mes nesmerkiame jų dėl tos 
baimės, nes kiekvienas žmogus 
turi teisę saugoti savo kailį. Bet 
jeigu jiems taip baisi yra poli-

Staltytojil Balsai
•■t***“**,

——m........................ I ■ i
(CV Urv/Aite* itamt •tyria]* 
MMtynaa JMiJtcUa

MOTINOS BALSAS.

j Nedėlioję, rugsėjo 17 d., 
buvo surengtas Chicagoje 
“milžiniškas” protesto mi
tingas prieš kongresmano 
Johnsono bilių, siūlantį su
varžyti ateivius Amerikoje. 
To mitingo iniciatoriai buvo 
“legaliskieji” komunistai. 

! Jie per kokius tris mėnesius
$8.oo rengėsi prie jo ir ragino vi- 

sas Chicagos lietuvių drau- 
PWu.' “be partijų skirtumo”,
Orderiu, kartu su užsakymu. i prisidėti.

Prieš mitingą mes girdė
jome, kad rengimas einąs 
kuopasekmingiausiai, nes 
apie 50 “progresyvių” orga
nizacijų dalyvaują tame dar
be ; buvo todėl įdomu patirti, 
kokių jisai davė vaisių. Well

Turkų laimėjimas.
Naujo Europos karo pa

vojus nugąsdino Antantės 
(talkininkų) valdžias, ir jos, 
ažuot stojusios su ginklais h
rankose prieš turkus, pa- — keletas žingeidžių žmo- 
kvietė juos taikos konferen- nių nuėjo pažiūrėti to "rtiil- 
cijon, iš kalno žadėdamos su- žiniško” mitingo., Ir ką jie 
grąžinti jiems Konstantino- tenai rado? 
polį ir rytinę Trakiją kartu' 
su Adrianopolio miestu. Bet 
dabar turkų nacionalistai 
jau zyra taip įsidrąsinę, kad 
jie net šitą pasiūlymą nesi
skubina priimti.

Mes manome, kad abi pu
sės galų gale susitaikys. 
Turkai išeis iš to konflikto 
laimėtojais, nes jie atgaus 
tas žemes, kurias buvo pra
kišę per didįjį karą, ir prie 
to dar bus įgiję daug presti-l Tai ir visas “milžiniškas” 
žo (garbės), kad įvarė bai-' mitingas, 50 draugijų su- 
mės galingiems priešams, rengtas!
kaip Anglija, Francija ir Aišku, kodėl išėjo toks di- 
Italija. Po šito laimėjimo delis fiaseo. Ne mitingo 
Turkija pasidarys stiprės- tikslas yra tam kaltas, bet 
nė, negu prieš karą. Ap- kalti yra tie elementai, ku-

Visoje svetainėje tapo su
skaityta 105 žmonės. Jų 
tarpe buvo 20 choristų, ku
rie buvo pakviesti dainuot; 
5 muzkantai; netoli 10 komi
teto narių; 7 “literatūros” 
agentai, ir 2 kalbėtojai. Atė
mus šituos asmenis, palieka 
kokie 60 žmonių — kartu su 
tais, kurie tik dėl žingeidu
mo buvo tenai nuėję pažiop
soti. ! ■ ;

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

rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

(Tęsinys)

Po pažastės turėjau suspaudęs vasaros ploš- 
če4į (dar gerų laikų liekaną), iš kurio žmona ke
tino padirbti sunui drapanėles, o dabar davė man 
kelionėje apsisiausti, nes vakarais jau buvo šal
tas oras. Kol gaudžiau savo špulikes ir rinkau 
išmėtytus ant gatvės daiktus, pajutau, kad kaž 
kas’ užpakaly ištraukė iš po mano pažastės ploš- 
čių. Šokęs nuo (žemės surikau ne savo balsu: “To- 
varišč, ploščių pavogė!..” “Čia vagių nėra, piktai 
atrėžė vienas čekistas, prašau eiti į čeką, tenai 
tave pamokys, kaip pravardžiuoti vagimis valsty
bės agentus.” Aš paskubėjau pasiteisinti, kad 
mano žodis “tovarišč” buvo šauksmininko linksnis, 
o pavogė kas kitas, ne tovariščiai-čekistai. “Buk 
atsargesnis kitąt-sykį, pasakė nusišypsojęs žval
gas r pasisuko į ša'lį. Taip ir žuvo ploščelis, kurs 
galėjo kainuoti, tuo metu mažiausiai 150,000 rub-

Chersono tremtiniai, išklausę mano iš Odesos 
pranešimą, visai nuliūdo; kai kurie jau rengėsi 
pasilikti čia žiemai. Praslinko savaitė. Staiga, 
rugsėjo 7 dieną, kaip griaustinis trenkė žiniai kad 
ešelonas išeina iš Chersono penktadienį, rūgs. 9 
dieną. Nors visi buvome važiavimo ištroškę, ta
čiau nedrįsome tikėti, kad toji laiminga diena jau 
atėjo; bet načevakui parodžius jęautą iš Charkovo 
telegrama, visi persitikrinoni ir, kadangi liko tik

»
Bet, antrą vertus, blogumą 

aš matau ne tik pas kunigą. 
Kunigas yra tik toks pat žmo
gus kaip ir visi kiti. Jis gali 
būti geras, arba ir visai blo
gas. Mums pareina žiūrėti į jj 
tik kaipo į žmogų ir spręsti 
apie jį iš jo darbų. Dabar gi 
mes dažnai žiūrime į kunigą 
kaipo į kokią augštesnę ne
klystančią esybę ir iš to susi
laukiame ne tik sau blogo, o 
ir jį sugadiname. Jei mes ma» 
tom, kad jis daro skriaudą 
musų vaikučiams ir mums leis
damas lenkėms juos tamsinti 
ir mulkinti, tai mes privalom 

atimti juos iš ten ir pasiųsti 
kiton mokyklon, kad ir viešo 
jon. Ten jie tikrai gaus moks
lą, apsišvies ir bus savo tė
vams palaiminimu. O iš dar 
barti nes lenkių seserų mokyk
los kokią naudą turi parapijo
nai? Man paklausus vienos 
mergaitės, ji pasisakė ėjusi į 
ją trejis metus, bet nieko ne
išmokusi, tik laiką sugaišinu
si. Ir ji ne viena tefiria. Bridge- 
porte yra geras būrys Jurgi
uos parapijos auklėtinių, kurie 
slapstomi pakampėmis, vagi
šiauja ir visuomenei yra ken
ksmingi. Du šių jaunuolių šią 
vasarą, kaip žinia, padarė už
puolimą ant krautuvės ir pašų- 
vė du žmones.

Taigi dar sykį sakau, garbė 
toms motinoms, kurios užpro
testavo prieš lenkių seserų m<> 
kykią. Seniau tas reikėjo pa
daryti.

Ir neapsistokite, * motinoj 
varykite lęnkes seseris laukan 
kol išvarysite. —Motina.

“Naujienų” num. 209 buvo 
pranešta, kad kunigas pašau
kęs policiją motinoms mušti. 
Rūgs. 5 d. šv. Jungto parapi
joj ištikro atsitiko baisus da
lykas. Baisus tuomi, kad kun. 
Kruša, būdamas doros moky
toju, -turėjo drąsos Saukti j>o- 
liciją lietuves motinas mušti. 
Ir kokią skriaudą jos padarė 
kunigui? Kokią jis teisę turi 
prie motinų ir jų vaikų? Jei 
tos motinoš kėlė protestą prieš 
jį, tai tik dėlto, kad jas verte 
prie to jų vaikų labas, o vai- 

' kai priklauso motinai ir te- 
į vui.
i Taigi toms lietuvėms moti- 

kuri yra jam n<>ms, kurios protestavo prieš 
duodama dabar? |j° laikomas seseris lenkes mo-

Gal “Draugas” teiktųsi kytojas,, tariu pagarbos žodį, 
mums šitą misteriją išaiškinti.

klauso jų “partijai”. Kiele- 
vienam žmogui yra aišku, 
kad tie elementai ir protestą 
kelti prieš Johnsono bilią 
sugalvojo tiktai tuo tikslu, 
kad gavus progos prieiti 
prie "‘palšų minių” ir pasi
reklamuoti joms.

Kas gi norės tokį jų tiks
lą remti? Žmonės, supratę, pasaulyje “revoliucionieriai”? Ir kaipgi gali pakilti lito vertė! 
kad komnistai veidmainiau- tam jje suvedžioja darbininkus, • augščiaus .tos, 
ja, atsuko jiems nugarą.

Aptoalga Į
VOKIETIJOS SOCIALISTAI 

JAU SUSIVIENIJO.

Įviliodami juos į tokią organiza
ciją, kuri sakosi esanti legališ- 
ka, o užsiima kokiais tai slaptais 
darbais ?

Darbininkai gali tiktai pasi
juokti iš tokių “kovotojų”, ku
rie šūkauja apie nuvertimą viso 
pasaulio valdžių, bet kurie tuo- 
jauš, lyg žvirbliai, lenda į šakas, 
kai tik pasirodo policistas.

PINIGŲ VERTE EIS 
♦‘AUKŠTYN”.

‘Draugas”

o kunigui, kuris taip nežmoniš
kai pasielgė su jomis, reiškiu 
didžiausios paniekos, 
darbai yra visai priešingi jo 
mokinimui. 
Kristaus 
mokina žmones artimo meilės, 
o pats parodo apmaudą, pik- 

šaltinių, kad Bi’ooklyne išei- tmiią, žiaurumą, 
nantis dienraštis ‘Laisvė’ yra1 
traukiama teisman. Byla jau 
įduota New Yorko augščiau-^ 
šiam teismui rugsėjo 7 d.

“LAISVE” TRAUKIAMA 
TIESON.

“Tėvynė” rašo:
“Teko sužinoti iš patikėtinų

nes jo

Jis vadina save 
jp&diniu ir kasdien

ar

Šioje vietoje jau buvo rašyta, 
kad Vokietijos socialdemokratai 
ir nepriklausomieji socialdemo
kratai rengiasi susilieti vienoje 
partijoje, ir kad jau yra pagar 
mintas ir tos jungtinės partijos
projektas, kurį turės patvirtinti tas, kad Lietuvos valdžia pa- 
abiejų senųjų partijų suvažiavi
mai, po ko tuojaus įvyks Nuern- 
berge naujosios partijos suva
žiavimas.

Telegramos iš Berlino prane
ša, kad tie suvažiavimai jau į- 
vyko. Socialdemokratų suvažia-, buvo S»t. Seimui tik-ką susi- 

. Savo* apsileidimu Lie
tuvos valdžia privedė valstybę 
beveik prie finansinio bankni- 
to. į

Paklauskite tečiaus, kokių 
gėrybių Lietuvai žada “Drau
gas” iš tos pavėlintos pinigų 
reformos, kuri dabar pradėta 
vykinti’. Jisai sako:

“Žiūrint tad į tai, kas 
vo, Lietuva? neturėtų 
biednyn, bet turtingyu,

galios sumanė įsigyti savo pi
nigus, litus. Bet jisai nepa
sako, kodėl ta valdžia laukė 
per dvejotą suvirsimi metų, kol 
auksino kursas pasidarė dvide
šimts kartų žemesnis, negu

vinias buvo rugsėjo 20 d. o, ne- rinkus, 
priklausomųjų •socialdemokratų 
—rugsėjo 22 d., ir juodu abu nu 
tarė suvienyti savo partijas ir 
priimti jungtinės partijos pro
gramą. Pągalios, rugsėjo 24 d. 
įvyko ir naujosios partijos suva
žiavimas Nuemberge. Reiškia, 
Vokietijos Jungtinė Socialde
mokratų Partija jau gyvuoja.

Telegramos sako, kad pirmu
tinis tos partijos suvažiavimas 
buvo labai entuziastiškas.

Jungtinė Socialdemokratų 
Partija turi vieną milioną ir tris 
šimtus tūkstančių narių, ir 181 
atstovą Vokietijos reichstage.

f Pasakyk man, kunige, 
kalbi Dešimtį Dievo įsakų ir 

j ar yra -ten pasakyta, kad pa- 
“Šitą’byįprieš ‘Laisvę’ už-' ,ir kJit^ln

vedė p. K. Pilėnas už krimina
li jo apšmeižimą, ti'lpusį 
‘Laisvės’ 91 num., iš balan
džio 17 d., kuriame viešai ap
šaukiama p. Pilėnas provoka
torium, už ką p. Pilėnas rei-1 tautai ir katalikybęi. Tu paro- 
kalauja 100,000 dol. atlygini- dai, kad tu moki savo parūpi
mo.”
Taigi išrodo, kad “Laisvė” tu

rės truputį “trobelio”. Kažin, 
ar ji iš to džiaugsis — taip, kaip 
ji iki šiol visuomet džiaugėsi, iš
girdusi apie nemalonumus ku
rių kartais turį kiti laikraščiai? 
Apie “Keleivį” ji, pav. nesenai 
paskelbė visai melagingą “ži
nią”, kad jo 'leidėjas buvęs su
areštuotas, ir kiek smagumo ji 
iš to turėjo!

motinoms mušti, jei jos ateina 
protestuodamos pkieš tavo 
blogą pasielgimą su jų vaiku
čiais? Aš to nemačiau.

■ i . , n .,, * *

Tikrai tu darai gėdą musų
Kalėjimo valdžia perse 

kioja politinius ka
linius. ■ i

Leavenworth, Kas. — Kalė
jimo perdėtinis Biddle Ral- 
phui Chaplinui P. P. D. 
laikraščio “Solidarity” redak
toriui, nuteistam 20 metų ka
lėjimo už jo netikėjimą karo 
reikallngu'rtiu, atėmė teisę ra
šyti laiškus ir priiminėti laiš
kus ir -lankytojus.

Kalėjimo pendėtinis užsirus-* 
tino ant Chaplino už tai, kad 
jis bandė pasiųsti telegramą 
dovanojimų gynėjui James A. 
Finch Washingtone nuo 52 P. 
P. D. narių, kurie atsisakė pra
šyti dovanojimo atskirai.

Finch rašė Vyriausiam Gy
nimo Komitetui Chicagoj, kad 
kalinių pareiškimai apie daly
ką galėtų palengvinti jų bylų 
peržiūrėjimą. Chaplinas veik
damas už 51 savo draugą ka
lini, padavė kalėjimo raštinei 
raštą persiuntimui Fineliui te
legrafu. Raštas buvo toks!

“Jūsų laiškas į Vyriausį Gy
nimo Komitetą nėra supranta
mas čia. Kokiu budu kaliniai 
gali padėti išspręsti ginčą taip, 
kad pilno teisingumo butų pa
siekta? Ką jus suprantate, 
fakto pareiškimu, kurį turėtų 
padaryti patys kaliniai? Ma
lonėkite pasakyti mums, ko jus 
laukiate iš mus’.’

Biddle pasišaukė Chapliną, 
pasakė jam, kad telegrama 
yra ne vietoj, išbarė jį už eilių 
rašymą kalėjime ir įsakė per
kelti į kalėjimo skalbyklą. Jis 
taipgi grasino jam pervedimu j 
trečią klasę, vadinas atėmimu 
mažne visų pasilikusių privi
legijų.

jonus mokyti ne žodžiais, ne 
pavyzdžiais, o pagaliu mušda
mas ir iš klebonijos mesda
mas laukan taip, kad jie kuL 
virte nusirita žemyn; ir šitaip 
pasielgi su kuo? — su silpno
mis moterimis!... Vyras, pap
rastas vyras, ne kunigas, ku
ris gerbia save ir yra bent 
kiek civilizuotas, niekuomet 
taip nepažemins savęs ir neuž- * 
dės savo raumeningos rankos 
ant silpnos moters. Tamsta gi 
esi kunigas, skaitai save ap- 
šviestu žmogum ir mokini ki
tus doros ir šitaip piktini tuos 
mažutėlius, kurie tavimi tiki. 
Ar skaitei kada Kristaus žo
džius: “Geriau tau bus, kad

1)11- 
eiti 
jos 

pinigas ne mažyn, bet ankš
tyn.”
Sakykite, koks puikus ^pra

našas! įsisteigs Lietuva savo 
valiutą ir šmaukšt — pasida
rys turtinga! Reikia tiktai 
stebėtis, kodėl klerikalai, nu
matydami tokią didelę naudą 
Lietuvai iš naujų pinigų,, iki, nių, kurie sėdi įvairiuose šalies Kunige, paklausk savo sąžinės, 
šiol leido pp. Vailokaičiams da- kalėjimuose. Susirinkimą ren-jffr tu nepasėjai papiktinimo

DarHninkif partija” ^(Work- ryt milžinišką biznį iš špoku- gia bendrai įvairios miesto or-'tarpe parapijonų? Buk vyras, 
nereikia hacijos markėmis (auksinais), ganizacijos. atsakyk.

BORAH KALBĖS AMNESTI
JOS RElkALU.

NUSMUKO NUO KOTO.

Amerikos komunistų spauda 
pianeša, kad jų “lega'lė” partija 
vėl atidėjusi savo suvažiavimą.

ir

ers, Party, kurios

viena diena laiko, puolėm kuo greičiausiai 'likvi
duoti savo turtų liekanas. Kaip kraugeringos pik
tos musės apsupo mus iš visų pusių spekuliantų 
būriai, piešdami už menką pinigą likusius gerus 
daiktus, kurių negalėjome išsivežti su savim, ir su 
kuriais iki paskutinės valandos gaila buvo persi
skirti. Mes su žmona maža ko teturėjom. Par
davę lovas, ir visai jau buvom prie kelionės pri
sirengę. Dar rugsėjo 8 d. vakare daugelis trem
tinių išsigabeno iš miesto į stotį, tikėdamiesi iš 
anksto užimti geresnes vagonuose vietas. Aš ir 
dar kai kurie skeptikai nesiskubinome važiuoti į 
stotį, žinodami, kad ir taip musų nepaliks, — ir 
gerai padarėme. Rugsėjo 9-tą d. ryto metą nu
ėjau į stotį pažiūrėti, kaip stovi išvažiavimo da
lykai. Ant plikų, nešvarių grindų, ant ^gatvės ir 
kieme—visur radau pilna tremtinių su šeimyno
mis (apie 400). Paklausęs stoties viršininką, kada 
važuojame, gavau šitokį atsakymą: “Aš-nieko ne
žinau, man nepranešta. Nekalbant apie garvežį, 
kurio visai nėra Chersone, mes ir Vagonų, trem
tiniams skirtų, neturime”. Dideliai nusiminiau 
dėl tokių jo žodžių. Bet pasirodė, kad jis sakė tie
są: paliepimas iš Charkovo ešelonui išeiti IX-9 
buvo, bet gelžkelių valdyba, kuri buvo Ekaterino- 
slave, jokio paliepimo duoti vagonus ir garvežį 
negavo. Vadinasi, dešinioji ' sovietų ranka neži
no’, ką <Jaro kairioji. Vis tai butų dar niekis, jei 
dėl tos betvarkės nenukentėtų nieko nekalti trem
tiniai. Dabar jų padėtisIbuvo bloga. Visa išpar
davę,’ be maisto, be pastogės ant galvos, jie vo
liojosi ant .žemės, nežinodami tikrai, kiek jįęms 
čia dar. reikės flaukti. Taip praslinko kelios dienos. 
Tik rugsėjo 13 dieną atėjo gelžkeliečiams paliepi
mas duoti vagonų. Tada ir aš persikrausčiau iš 
miesto ir apsigyvenau kiaurame prekių vagone 
drauge su kitais 28 tremtiniais. Tame vagone ir 
važiavome 3 savaites iki Latvijos sienos. Visą va-

Senatorius N. E. Borah kely 
į namus sustos Chicagoj ir _____ ___ ____?
p teinantį ketvergą kalbės ma-1 prisirisi po kaklu girnų a'kme- 
siniame susirinkime dėl pa-' nį ir prįsigirdysi, negu kad 
liuosavimo 75 politinių kali- piktini vieną tų mažutėlių.”

atsakyk.

sąrą nebuvo Ine lašo 'lietaus; o dabar, kaip ant ne
laimės, ėmė smarkiai lyti, ir čia aiškiai pajutome, 
kaip nemalonu gyventi po kiauru stogu. Rytmetį 
užkaišiau šiaip taip stogo skyles ir porai parų pra
slinkus, rugsėjo 15 dieną išvažiavome iš'Chersono. 
Maršrutas musų buvo toks: Nikolajevas, Poltava, 
Charkovas, Kurskas, Orias, Smolenskas, Vitebs
kas ir Sebęžius (Rusijos ir Latvijos siena) .(Svar
bių kelionėje nepatogumų neturėjome, žymesnių 
atsitikimų taip pat; vienas tik žydas susirgęs šil
tine vagonepasimirė. Kitą kartą turėjome ne
maža baimės. Buvo taip. Vieną vakarą privažia
vome Znamenką (didelė Ukrainos stotis, netoli 
Ekaterinoslavo). Išlipę iš vagonų, pastebėjome 
didelėmis raidėmis parašytą ir ant stoties sienos 
prilipytą komendanto paliepimą— šitokio turinio: 
“Kadangi Znamenka yra apsupta didelėmis ban
ditų gaujomis ir galima tikėtis puolimo ant Zna- 
menkos ir ginkluoto susirėmimo, griežtai drau
džiama vaikščioti po apylinkes ir išeiti iš namų 
vėliau 8 valandos vakaro”. Perskaitę tokią /lin
ksmą žinutę, sprukom kuogreičiausiai į vagoną 
ir užsidarėm duris. Atėjo vienas pažįstamas iš 
kito vagono ir papasakojo liūdną!atsitikimą; jisai 
sužinojęs stoties komendantūroje, kad užvakar 
ant to kelio, kuriuo mums dabai’ reikės važiuoti, 
buvo plėšikų puolimas: traukinys buvo numestas 
nuo‘bėgių į pakalnę, žmonės (ypač žydai) išžu
dyti, daiktai atimti. Toji žinia dar daugiau at
ėmė mums ūpo. Po valandos pasklydo garsas, kad 
čia nakvosim, nes mašinistas atsisakęs naktį va
žiuoti toliau. Mums pasirodė, kad taip bus geriau. 
Bet apie 10 vai. vakaro atėjo iš komendantūros 
paliepimas skubiai važiuoti murtis toliau iš čia, 
nes šią naktį laukiamas puolimas: plėšikai užgir
do tremtinius vežant daug su savimi visokio tur
to. Komendantas davė musų ešelonui kareivių- 
palydovų būrį, ir apie 11 vai. nakties patraukėm

per didelius to krašto miškus, žmonos musų pa
liepė mums užbarikaduoti.duris, o pačios pasiryžo 
visą naktį budėti ir melstis. Pakabino ant va
gono durų šventųjų paveikslus, užsidegino žva
kes ir ėmė traukti liūdnas davatkų meliodijas. •— 
Rytmetį laimingai atsidūrėm Kremenčiuge. Dar 
vienas nemalonumas buvo mums jau Sebežiuje, 
ant Latvijos sienos, čia buvo generalis«visų mu
sų daiktų tikrinimas ir griežta krata. Viskas 
ėjo gerai, kol čekos atstovai nepriėjo mano knygų, 
kurių vežiau su savim 12 pūdų. >“Kur tamstos lei
dimas knygas išvežti ?’T paklausė apsukrus žydu
kas, vyresnysis tos kratikų komisijos. Aš jam pa
rodžiau liudymą, kad lesu mokytojas ir kad savo 
specialybės knygas, sulig valstybinės sutarties 
dėsnių, turiu teisę išsivežti. “To maža”, atsakė 
jis, “reikia, dar turėti tam tikrą leidimą iš tarp
tautinės I komisijos knygoms ir dokumentams per
žiūrinėti. Ar buvai tamsta toje komisijoje Char
kove?” Pasisakiau buvęs, nors žinojau, kad pa
našios komisijos Charkove visai nėi’a. Tremtinių 
dokumentai ir knygos buvo peržiurėtosiant vietos, 
Chersone ir Nikolajeve. Mano knygų Chersone 
atsisakė peržiūrinėti, pasiteisindami tuo, kad vie
nuolika kalbomis spausdintų knygų jie negali tik
rinti,'nes jiems trūksta tiekos kalbų žinoyų. 

čekistas kaž ko užsimąstė ir pradėjo varteiioti 
mano knygas, išimdamas po vieną iš pirmo krep
šio (jų buvo trys). Jo palydovams atsibodo sto
vėti,! ir jie išsiskyrė po kitus vagonus, kur galėjo 
naudingesniais daiktais pasipelnyti. Pasilikom 
dviese. Staiga žydukas pašoko iš vietos, kurs sė
dėjo, ir tarė: “Tamstos knygos bus konfiskuotos, 
tamsta neteisėtai stengiesi jas išvežti”. Aš pra
dėjau maldauti nedaryti man tokios skriaudos, 
nurodydamas, kad tai mano yVenintėlis turtas ir 
kad aš verčiau kitą ką palikčiau <'čia, tik ne kny
gas. (Daugiau bus)

LS.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAMS AUKOS.
Ghicago, III. LSS. 174 'kuo

pos surengtose prakalbose, 
rugs^ 22, aukayo šie draugai: 
M. Karlovas $2.25 V. Pikelis 
$2.00 Po $1.00 — K. Kinderis, 
M. Punia P. Karlson, A. Ke- 
meža. Po 50c. A. Dvylis, Kubi
lius, Vėžys. Ir smulkių 25c. 
Viso suaukota 10.00 dolerių. P. 
Petrauskas, Ghicago $5.00. P. 
Sinkus, 
Pakšys,

Ačiū

Chicago fl.OO. A. 
Kenosha, Wis., $1.00. 
draugams už aukas.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius,



CHICAGOS 
p: ŽINIOS ::
NELAIMES SU AUTOMOBI

LIAIS.

Peetitą sekmadienį Chicagoj 
nelaimėse su automobiliais už
mušta septyni žmonės ir su
žeista penkiolika. Reikėtų turė
ti daugiau atsargumo.

PERMAŽOS MOKYKLOS.

Šiais nietais Chicagai pri
truko mokyklų. Tyrinėjimai 
rodo, trukumų 140 mokyklos 
kambarių dėl žspie 11,000 mo
kinių. Ačiū tokiai padėčiai 
mokyklos baisiai perpildytos.

CHICAGIEČIAMS KAINUOS 
$10,000,000.

Anglių vertelgų skaitlinės 
rodo, kad šią žiemą chicagie- 
Čiai turės, išmokėti $10,000,- 
000 daugiau už kurą dėkai 
anglių pabrangimui. Tai įvyk
sią “ačiū angliakasių strei
kui.”

KARAS SU IŠTVIRKIMU.

likusiais pinigais suaukotais jo čia jus turėsite progoš patirti 
palaidojimui. tiesą apie dabartinę Lietuvos

Susirinkimą vedė dr. A. valdžią ir kokios valdžios geid- 
Karaliu*. Pareiškimą davė pa- žia Lietuvos darbininkai, kad 
laidojimo fondo kasininkas p. padarius Lietuvą pilnai laisvą 
V. Mišeika. Aukų Undaro ku- huo carizmo ir demokratingą. 
no palaidojimui 
$258.40. Išmokėta 
$100 ir už žemę $16. Palieka 
dar $142 su centais.

Nabašniriko mantos yra šeši 
cimentiniai kryžiai, 7 ar 8 pa
vyzdiniai vaizdakalybos kuri
niai ir vaizdakalio įrankiai. 
Kryžiai ir įrankiai yra sudėti vo jokios visuomeniškos įstai 
pas p. Pupėną. Susirinkime 
buvo pakeltas klausimas, 
negalima jų atimti 
dailės daiktų prideramai kur 
sunaudoti be nu’kriaudimo 
dailininko vardo. Bet iš komi
teto — dro Karaliaus ir p. Mi- 
Šeikos pareiškimo paaiškėjo, 
jie yra be vertės; jų padirbi
mas esąs toks prastas, kad, 
girdi, butų gėda jam pačiam 
pastatyti vieną jų ant kapo; 
antra vertus, jie yra cimenti
niai ir jau dabar yra suaižėję; 
jei butų noro juos atėmus par
duoti, tektų plyšiai užglieti ir 
nenu’imanantį pirkėją apgauti. 
Bet toliaus paaiškėjo, kad 
het atimti negalima, nes 
p. Pupenui atidavęs juos 
savo įsiskolinimą jam.

Taigi susirinkimas nutarė 
jais visai nesirūpinti. Bet ko
roneriui Hoffanui kokia tai

WEBT 8IDE.

MASINIS MITINGAS.

surinkta Todėl visi atsilankykite į pra- 
graboriui kalba’. — Rengėjai.

GARFIELD PARK.

AtsiŠaukima* į visuomenė.

Ikišiol musų kolonijoj nebu-

Vai tos “Naujienos”!

ku-Sako kartą buvo ponas, 
ris už vieką kaltino eaVo tar
ną. Jei jis pareina girtas pra
mušta kakta, tai kaltas tarnas, 
kam negerą lazdą jam padavė. 
Jei jis atrandu skvo pačią su 
meilužiu besimeilaujailtu tai 
kaltas tarnas, kad prastai dar 
bojo žmoną. Ant galo pono 
žmonai gimė kūdikis žvairo
mis akimis; tarnas nugirdęs, 

laiku kad ponas rengia jam pirtį, 
nieko nelaukęs išdūmė ir atsi
dūrė šeštoj karalijoj.

Dabar to tarno padėty yra 
“Naujienos.” Jei tik kas blogo 
atsitinka su komunistais, tai 

tam kaltos. 
Kaltina ja’ komunistai už vis- 

Jei komunistai surengia

gos. Vietos lietuviai neturėjo 
ar ■ šventadieniais ką veikti ir kur 

ir kaipo ’ nueiti. Bet dabartiniu 1__ _
padėtis kiek atsimainė. Lietu1* 
vos Gelbėjimo Politinis ' Pašai
piais Vyrų ir Motėrų kliubaS 
į’teigė knygyną. Čia galės už
eiti kiekvienas lietuvis pasis
kaityti visokių knygų ir laikai Vis “Naujienos 
raščių.

Šis darbas yra gana didelis ką.
ir sunkus musų kliubui. Nors piknikų savo spaudai patepti 
jau daug ko toj srityj nuveikė-. *r lietus sugadina jiems Tisų 
me, bet dar reikia daug veik-' 
ti. Turime keletą nuosavų 
knygučių, o nupirkti užtekti-* 
nai knygų musų kliubas neiš
gali. Tuo reikalu komitetas 
atsišaukia į visuomenės įstai 
gas ir pavienius asmenis. Mes 
prašome padėti mtims įsigyti 
daugiau knygų. Gal draugijos, 
kuopos ir organizacijo* galės 
paaukauti kokių nors knygų

biznį tai tam kaltos būva 
“Naujienos,” kad jos suagita
vo lietų prieš komunistus.

Nemažiau kaltos jos ir už 
komunistų masinio protesto 
mitingo nepavysimą. Komunis
tai rengėsi prie to mitingo 
kaip tie ubagai į šidlavą ant 
atlaidų, kurie tikėjosi daug 
tdrbų prisikrauti ii’ sugrįžo bu 
tuščiomis. Kiek jie konferen
cijų turėjo; komunistų posė
džių, spaudos agitacijų buvo 
galybės. Ir, rodės, buvo gerų 
vilčių; šimtai draugijų jau pri
sidėjo ir tik poros šimtų drau
gijų reikėjo, kad visa Chicaga 
stotų su komunistais. Vienas 
delegatas kartą pasididžiuoda
mas pasakojo: kas tas jūsų 
maršavimas į Seventh Regi- 
ment Annory svetainę, niekis; 
susiėję Vidun tik sėdynes tėUŽ- 
ėmėte. Bet pamatysite, kaip 
mes surengsime protesto mir 
tingą prieš Johnsono projek
tą, tai ta pati svetainė bus

jy 
jis 
už
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MPereitą nedėkiienį Cliicagos 
policija savo užpuolimuose ant 
tvirkavimo lizdų areštavo 200 
vyrų ir moterų. Daugiausia jų 
areštuotą vakarinėj ir pietinėj 
miesto dalyse.

NORI PRIIMTI MIESTO 
SĄMATĄ.

Majoras Thompsonas skubi
nasi priimti miesto sąmatą 
1923 metams pirm majorinių 
rinkimų. Sąmata sieksianti 
$40,000,000.

MANDRAPYPK1S PRAKIŠO.

Hugo Pollaeack sumanė iš
kirsti šposą — pasipinigauti. 
Jis perdirbo savos pėdės Čekį 
iš $50 į $8,500. Nabagas įkalin
tas.

TAKSAI BUS AUGŠTESNI.

Vienas demokratų lyderis 
pranašauja, kad ateinantį me
tą miesto taksai busią 40 nuoš. 
aukštesni. Tai busianti kaltė 
majoro Thompsono.

34 WARDAS SVEIKIAUSIS.

Sveikatingumo departamen
to miesto investigacija davė 
sekamų rezultatų: 31 wardas, 
apgyvtntas čekais, sveikiausis 
ir 2 wardas, apgyventas neg
rais, purviniausis.

daile9 kompanija yra įdavusi 
$40 priklausomų iš jos Užda
rui už jo darbą. Šitie pinigai 
>ako galima atgauti ir susirin
kusieji zišrinko komitetą tam 
dalykui.

Sunkiausias išspręsti klausi
mas buvo, kas daryti su li'ku- 
“iais $142 aukų ir $40, kurie 
yra j)as koronerių Hoffmaną, 
ei bus galima jie gauti.

P-nas Balsis pasiūlė, kad 
butų pastatyta velioniui pa
minklas. Jis atsinešė vieną 
Undaro jiavyzdinių kurinių — 
vėtros nulaužtą stuobrį su' 
Undaro paties padėtu parašu 
ant jo. Vėliom8 jį geriausiai 
mėgęs. Tokį paminklą vienas 
Undaro draugų apsiimąs pas
tatyti už $150, 1x4 tikroji jo 
kaina esanti $250. Čia p. Mi
šeika pridėjo savo pataisymą, 
kad vietoje stačius jam akme
nį, padėti ant jo kapo nedidelį 
akmenėlį už kelias dešinit'iš 
dolerių, o likusius per kokią 
nors draugiją paaukoti moks
leivių pašalpai, tai busiąs ge
resnis paminklas.

Teoiaus susirinkusieji iš vi
sų pusių tą dalyką apsvarstę, 
p. Mišeikos pataisymą atmetė 
ir priėmė įnešimą pastatyti 
paminklą kaina nuo $100 iki 
$150. Išrinkta komitetas iš 
dro Karaliaus ir Balsio ir Žu- 
rausko, kurie apsiklaus tuo 
dalyku ir sušaukę kitą susirin
kimą paduos savo sumanymą 
susirinkimui nuspręsti.—Re.p

iš savo knygynų. Už tai mes 
tariame iš kalno širdingą ačiū.

— St. Balčiūnas.
P. S. Knygas siųskite šiuo 

antrašu: St. Balčiūnas, 3908 
W. Congress St., Chicago, III.

— St. B.

TOWN OF LAKE.

Prakalbos.

0

Pereitą sekmadienį rugsėjo 
24 d., Lietuvių Socialiau Są
jungos Pildomasis Komitetas 
surengė prakalbas ant Town 
<>f Lake EĮias sąlej, 1809 W. 
46-th St. Kalbėjo “Naujienų“ 
redaktorius P. Grigaitis ir M. 
Jurgelionienė apie rinkimus į Į 
Lietuvos Seimą ir Lietuvos pi-1 
liečiu registraciją. Paklau’yti 
susirinko gana daug žmonių. 
Jie visi buvo labai patenkinti 
kalbėtojais.

Čia nėra reikalo aiškinti d. 
P. Grigaičio prakalbos. Vi- Į 
siems žinoma, kaip nuosakiai 
jis moka dalykus perstatyti ir 
juos išaiškinti. Susirinkusieji 
su didžiausiu įdomumu klau
sėsi kaip kalbėtojas aiškino 
rinkimus Lietuvos Seiman ir 
jų svarbą, mokyklų ir žemės

Lietuviu Rateliuose AŠTUONIOLIKTA GATVE.

reformos įstatymus, o kas 
svarbiausia, Lietuvos St. Sei
mo priimtąją konstituciją.

Jurgelionienė kalbėjo apie 
Lietuvos valdžios iškeptą regi
stracijos įstatymą Amerikos 
lietuviams. Ji gana gyvai, aiš
kiai ir nuodugniai nupiešė 
svarbiausi dalyką dabartiniu 
laiku cliicagiečiaips lietuviams.

Prakalbos.
LSS. VIII RAJONO KON

FERENCIJA.

Pereitą sekmadienį, rugsė- 
sėjo 24 d. “Naujienų“ name, 
1739 So. Halsted gatvės, įvyko 
■Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštunto Rajono konferencija. 
Konferencijoj dalyvavo apie 
dvylika delegatu. Išduota Ir 
priimta daug visokių raportų, 
aptarta daug svarbių reikalų. 
Dalykai buvo svarstomi garnį 
rinitai ir nuosekliai. Konferen
cijos daibuotė bus paskelbta 
vėliau.

BRIDGEPORTAS.

Undaro šermenų reikalo likvi* 
davimas.

Pereitą ®eptintadienj vakarą 
Raymond Chapel ' svetainėj 
Surinko vaizdakalio Undard 
nabašniįvko draugą burelia jo 
šermenų reikalui likviduoti. 
Surinko aukų rinkėjai ir tie, 
kurie rūpinosi jo palaidojimu. 
Jie. svarstė, kas reikia pada
ryti su JO likusia manta if

Kaip kitos Chicagos lietuvių 
kolonijos, taip ir Aštuoniolik
tos Gatvė® kolonija turės pro
gos išgirsti gana įdomias ir 
•ramokinančias prakalbas, 
šiandie Lietuvių Socialistų Są- 
ungos 22 kuopa rengia pra

kalbas, kurios įvyks šį vakarą, 
7:30 valandą vakare, Ma<ldrau
sk io salėj, 19-tos ir Halsted 
gatvių. Kalbės daktara8 A. 
Montvidas ir M. Jurgelionienė 
apie rinkinius į Lietuvos Sei
mą ir apie Lietuvos. piliečių 
regis t rac i j ą A me ri koj.

Rengėjai nori atkreipti apy
linkės lietuvių domę,- kad pasi
stengtų skaitlingai atsilankyti 
i prakalbas. Jums bus išaiš
kinta svarbiausieji šių dienų 
nuotikiai Lietuvoj. Bu8 trum
pais ruožais papasakota apie 
Lietuvos Valstybės konstituci
ją, Lietuvos prezidento parei
gas ir jo galias, apie mokyk
las ir žemės įstatymą ir apie 
registracijos įstatymą.

Gerbiamieji vieto3 lietuviai! 
Jūsų didžiausia pareiga yra 
šį vakarą ateiti j prakalbas.

Kiekvienam suprantamai buvo 
įrodyta įstatymo tikslas ir kaip 
Amerikos lietuviam į jį atsi
nešti. Iš jos kalbos jie labai 
daug pasimokino. šiandie 
jiems daug lengviau — nebe4 
reikia sukti bereikalingai gal* 
vą.

P. Grigaičiui paraginus ir A. 
Žymonttli, tvarkos vedėjui, 
gražiai paprašius paaukauti 
kiek kas gali Lietuvos social
demokratams vesti rinkinių 
kampaniją į Lietuvos\ Seimą, 
susirinkusieji duosniai auka
vo. Viso aukų su įžanga su
rinkta $54.50.

Valio tovvnofleikiečjai! Jus 
neatsilieka te huo kitų koloni
jų. Aukavote savo sunkiai už- 
liirbtus skatikus kovotojams 
už jūsų draugų reikalus ir tei
ses —■ socialdemokratams.

Reikia pastebėti, kad town- 
ofleikiečiai pradeda žengti pir
myn. Susirinkime užsilaikė la
bai kultūringai, tvarkiai ir 
rimtai klausėsi prakalbų. Kai 
kurie man ypatiškai pranešė, 
kad jie nori išgirsti daugiau 
socialistų prakalbų.

~ Apsišvietęs.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėti} būti
Kietmedžio grihdys, tuji būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgriritlimui po .........  12Č.
Parinkto aržuolo išgrindimui ...................   10c.
Švarių klevo išgrindimui ...............     10c.

Galime pagelbėt tomistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs. >.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beveriy 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. Ulth St.J

Saule nudegus nosį 
Vartok apščiai Saldančio

“The TAttle Nursę 
for lAttle litą

Lengvai gydo, greitai ir 
antiaeptiškai.

ONA JURtNIENB 
Po tėvai® GritenaiU.

Mirt inbutoj, r*gs. vi, »;4i 
mto. vak., smlaukuri 81 meto 
amžiau®. Paliko nuliūdime vyiH 
Antang ir sUnų Antanuką 12 m. 
ir! dukrelę Emiliją 10 m»tų; Lie
tuvoj motiną, broli Steponą ir 
sėsėrį Katrę ir brolį Viheą Ame
rikoj. PMjb Khuno red., Pane
vėžio apskto Vtdklių parapijos, 
bomontanių kaimo. Meldžiu 
giminės ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvšsė, kurios įvyks sere- 
■doj„ rūgs. ,27 d., 9 vai. iš ryto 
iš nathų 8874 Butkoff Av«. į šv. 
Juožapo bažnyčią, iš ten į ŠV. 
JCaeimiero kapines.

Lieka nubudime vyta®, tunus, 
dūkti ir brolis.

ftlANDLK PIN1GL 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
9c. už 100 auka.

arba
. 1,112 auks. už $1.00 
Pigesnįjį kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 Weot 35th Street
Tartam 16.000.000.00

Dr. AL. D A VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofinaa: 2816 So. Michigan Are.

Valandos:
ano 10 ryto iki 3 tai. po piet 

Telefonas Victory 9082

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

Dr, A. L. Yuska 
PHYSICUN and SURGEON

IBM So. Halsted St. 
CtlCAGt), ILL.

4118 Archer Avė.
Tel. Lftfayette 0098

(F
Dr. V. Šimkus

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUIERAS

IKI S* Halsted St.
Nūn 9 iki 3 no nirttH

r
Boulėvard 5052

Ganai 2118 
Naktinis z

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą, 

25 E. Wa»hington SL 
Valandos^ nuo 10 iki 12 ryt* 

Telephone Central 8862 
1824 Wabsnsia Avė.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijo* tel Kedzie 7716

...... „...... „ M

Telephone Boulevard 6052
DR. A. JUOZAITIS

OENTISTĄS
Valandos; nuo 9 iki 9 vai. raka I 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va I 
karais 6—9. Nedil. pagal įtarimą į 
3261 Se. Halirted St., Chicago, II) I

, Tel. Austi n 78r»

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrjžo iš Califomljos ir 
vii te® Savo praktikavimą po No.

5208 W. Rarrišon St 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—s 

vakare išskiriant nedčldlenius I

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja® ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted SU Chicago
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Rėš. 1189 Indeoendence Blvd. Chicag*

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Reridencijoa Tel. Fairfan 5574 

Chicago.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pmigę Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjo parašais.

Pinigus gavo:
14229 O. Kaupienė 
14231 A. Šokas 
14235 J. Petrintis

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

TeL Pullman 3213 
Vai. 8:80 Iki 10 ryto: 1 iki B i

U nn.>.i»i 
rĄtįU*..; L ■ilOlilit t ii iįil

50620 K. Račius 
£0637 V. Manoms 
50653 P. Stakonis

?^rid^cij0s Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS

DENTISTAS t , 
Ofiso Tėl. Boulevard 7179 

3243 So. Halsted St., Chicago. 
NedSIdienias pagal sutarimą

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v» ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 ▼. nedildieniais huo 1ū 
iki 1 vai. po pietų.

I " ■■■ ............... .H—

’ Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

bu. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St^ 

Kampas 18 ir Halsted St
A-,.-D.,.' — - - ... . _ _ ,

14244 M. Berrin
14246 J. Stašaitis
14248 K. Labanauskas
14260 A. Liutkevičius
14288 H. Karčauskiene
14305 J. Vilkauskas
14343 S. Bunis
14346 M. Januškevičienė
14360 J. Grušas
14369 J. Pukkutė

50662 C. Gudelaitė
50669 P. Dirse
50670 J. Maskaliunas
50680 R. Briedaitė
50698 J>-Stučinskis
50700 O. Antanavičienė
50709 F. Dobravalskis
50711 J. Ulytė
85137 U. Veršulytė
85140 J. Maskaliunas

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

10900 Michigan Avė., 
Roseląnd, 111.

tol. Pullman 0842 ir Pullman B349 
Vai. 1P—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

.......-.......=ra?^
Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
NėdSlioms ofisas yra 

uždarytas

14388 A. Maurušaitis
14437 J. Tirmas
50599 L. Žubricka
50618 P. Mikalaičiui

85147 J. Tamulevičius
85161 N. Nemkunas * 
90063 A. Daukšis 
95051 S. Gedmontas

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafdyette 0268

A.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

- : ■ rT. T ...j.-S------------L., --.i. . .................................................. .. »l

Parašė L. Krzytvickl.
Vertė A. J. Karalius.

Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoje kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafižikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagel- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c^
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S, Halsted St., 

Chicago, III.

Serganti žmonas yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo

ir J
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.

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

943 W. 33rd Plače
Patarimai dovanai.

Valandos huo 2 iki 8 vai. vakare.

Telephonę Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 11 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted SU, Chicago, III.

bilė kokią ligą, 
___ ___ Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. R. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(įtampas Monroe ir Dearbom St.) 
įnikite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, III.

Ofiso valandos 16-5 po piet. NedŠl- 
dieniais 10-1 po piet. PanedSlyj, 
Sėredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE. >■ 

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Dr. A Z beRTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lufayėtte 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 Sb. Halsted St., Chicago 
.—a.... .. -Įrr */ —- —

A. ,i a h 011 ---------

Pr. c. k. kliauga“
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 02E7 f
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Lietuviu Rateliuose g organizacijoms, tai šita min- PRANEŠIMAI I REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
(Seka nuo 5-to pusi.)

gat-

mi- 
da-

tis jį išgązdino. Dabar Gasiu- 
nui teks prašyti plaukų pas tą 
kalbėtoją, kad jais pasisinilki- 
nus nuo išgąsčio.

—Komieta.

BRIDGEPORTAS.

Neramumai.

“Aušros” Mokykla. — Panedėlyje, 
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 Sb. Halsted Street.

MOTERŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

nuo šmotų dirbtuves darbui — 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 West 21st 
Street.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

sėmė puikioj lietuvių kolonijoj, biznis 
REIKIA salesmanų — turime la- geras cash ir kredito; parduosiu pi-

RAKANDAI
VYRŲ

j bai puikia pardavojim® propoziciją, Klai- ~ Lietuvon.
Apsukrumas vadovauja - gera komi Atsisaukit laišku, 
gina, kurią galėsite padaryti pinigu * į25
Musų žmones uždirba nuo $100 iki S. Halsted St.
$300 j savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldgo 25 N. Dearbom St

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai $75.00.

3139 So. Normai Avė.
2 fl. iš užpakalio

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
černė. Išdirbtoj biznio vietoj kur 
galima padaryti gražų pragyve- 

i nimą. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. 6000 S. Aber- 
deen St.

i
»—r. ——   ............... .......—

PARDAVIMUI grosernė ken- 
džių ir schooles reikmenų krau- 

. tuvė. Biznis išdirbtas visokių 
, tautų apgyventa, arti mokyklos. 
Atsišaukite 1903 W. 23rd St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard h;

VYRŲ reikia nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c. j valandą.

E. F. HOUGHTON CO., 
3534 Shields Avė.

REIKIA moterų j kehavlmo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

Roscland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorhj 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 svarbių dalykų apsvars
tymui.—Jonas Tamašauskas, sekr. į

Town of Lake Draugystėms ir Kliu- 
bam*3. Susivienijimas < 
ant Town of Lake šaukia susirinkimą 

, * į visų draugysčių ir kb'ubų valdybas se-į
Panašiai Įvyko ir su musų kle- redoj, rugsėjo 27 d., 7:30 vai. vakare, 
bonu. Pirmiausia jis statė

. v. . _. i St. Visi draugysčių ir khubų virsinm- į
save gana aukštai nenorėjo j kai malonėkit susirinkti, nes yra la

bai daug svarbių dalykų apsvarstyti.
, — Kviečia Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai- 
č‘ams šelpti susirinkimas bus trečia
dienį, rūgs. 27 d., Raymond Chajtel 
svetainėj, 816 W. 81 gat., 8 vai. va
karo. Yra svarbių reikalų apsvar
styti; taipgri yra laišku iš T.ietuvos 
nuo IJetuvių Moterų Globos Komite
to ir Lietuviu Raudonoio Kryžiaus. 
Malonėkit skaitlingai atsilankyti.

— M. Zolpienė, sekretorė.
... ....................... .... I ..........................................................

Parąpijonų streikas su 
to Jurgio parapijos 
Kruša dar nepasibaigė. Parapi
jonai dar yra įpykę ant savo 
klebono už neprašai inimą len 
kių seserų. Dėlto jis nustojo 
savo gero vardo parapijonuose.

Patarlė sako: “lėkė kaip sa
kalas, nutūpė kaip vabala8 ”

grūste prigrūsta. Todėl nesi- 
vėluok, jei nori įtilpti.

Bet po kiek laiko girdėjau 
komisiją atklausinėjant tik 
apie Westside Auditoriją. Ant 
galo žiūriu garsina, kad mas- 
mitingas bus Meldažio svetai
nėj. Sutikęs tą patį delegatą 
klausiu, kame dalykas, ar to
kia daugybė tūkstančių žmo
nių sutilps į Meldažio svetai
nę?

Girdi, sutilps, nes mes paė
mėm visas tris Meldažio sve
taines, o jei svetainėse netilp-Į 
tų, prakalbas laikysime 
vėje.

Man labai norėjos į tų 
tingą nueiti, bet nelaimė
ve sulaukus tos dienos,—rūgs. 
17 d. — pasivėluoti. Kad ne
tektų gatvėje snapsoti, pasi
imu “Taxi,” moku dvigubus 
pinigus už nuvežimą h- sakau 
lėk strimagalvia. Mums atva
žiavus ties svetaine buvo 3 
vai. po pietų (susirinkimas ke-1 rolę, 
tino prasidėti 2 vai. po pietų), 
bet gatvėje nieko nematyt. 
Puolu žemutinėn svetainėn, 
nieko nėra. Nubėgau augštyn, 
keli asmens vaikščioja po sve
tainę; turbut komitetai. Jau 
po trijų. Nekurie nerimauja 
ir reikalauja, kad susirinki
mas butų atidary tas. Pirminin
kas, norėdamas laukti dar 
daugiau publikos ir susirinku
siems laiką sutrumpinti, palie- 
)>ia traukti krėslus iš po estra
dos ir statyti asloje.

Po valandėlės pirmininkas 
išeina estradoje, atidaro susi
rinkimą ir aiškina, kodėl žmo
nių nėra svetainėje. Girdi, mes, 
draugai, dejom visas pastan
gas tam, kad sutraukus visas 
lietuvių minias į šios dienos 
masinį protesto susirinkimą. 
Bet, draugai darbininkai, tos 
prakeiktos buržujų “Naujie
nos” viską sugriovė; jos suagi
tavo visuomenę ir niekas be
atsilankė į musų pratęsto su
sirinkimą. Taigi dar kartą ma
tote, kad “Naujienos” tam kai-Į 
tos; mes norėjome “Naujie
nose” net apskelbhną už du 
doleriu įdėti, bet jos nei dvie- 
jų dolerių ėmė, nei garsinimo

Klausydamas šito kaltinimo 
labai hustcbau, nes, nors “Nau- 
jiėfras“ visuomet skaitau, nei 
sykį neradau jose jokios agi
tacijos nei prieš tą susirinki- 
Ibą, nei už jį. Už protestą dar 
BuVo kore§ponden ija įdėta.

Toliaus jis pareiškė, kokios 
draugijos prisidėjo prie šito 
protesto susirinkimo surengi
mo. Jis suskaitė jų net 44. Tai 
buvo vis Am. Darb. Part. liet, 
skyriai, ar AIJJLD. skyriai, 
apskričiai bei chorai ir rate
liai. Bet net ir taip skaitant 
susirinkusių turėjo būti dau
giau; jei kiekviena draugija 
butų atsiuntusi tik po tris de
legatus, tai butų 132 asmens. 
Dabar gi svetainėj viso buvo 
105 žmonės. Iš jų 9 buvo ren
gimo komisijoj, 2 kalbėtojai, 
20 choristų,1 7 laikraščių par
davinėtojai (visi komunistai), 
5 reporteriai ir keletas kores
pondentų, kurių prie publikos 
negalima skaityti.

Taigi iš didelio debesio išėjo 
mažas lietus.

Baigdamas noriu pažymėti 
dar vieną incidentą. Vienu kal
bėtoju buvo amerikonas adv. 
Bental, ar kaip jis ten vadinos. 
Advokatai paprastai kalba be 
riksmo ir tik tam tikros min
ties pabrėžimui surinka, šitas 
advokatas yra neblogas kalbė
tojas ir jis žino, ką jis sako. 
Baigdamas savo kalbą, jis pra
dėjo agituoti už darbininkų są
jungas ir sušuko: “Stokite visi 
( darbo unijas!”

šitą jam pasakius, “Vilnies” 
redaktorius Gasiunas, strakt 
ir atsistojo. Matyt jo butą už- 
snudusio ir kalbėtojo suriki
mas “unijos” jį prižadino. Ma
tyt jam rodėsi, kad jo “Vil
nies” radĄkdM darbininkai 
bf sMniMibjasi į uniją. Kadangi

šven- 
klebonu

JIEŠKAU MERGINOS ARBA Mo
teries prie namų darbo, prie 3 vaikų, 
mažiausis 6 metų. Valgis ir kamba- 

0 gž- • i,:J« ris su mokesčiu susitaikinsime.
A. E. NOVICKIS, 

3242 W. Division St. ant 1 lubų 
Tel. Albany 8091

REIKIA nituotojų pagelbinin 
kų į plieno būdavo j imo šapą.

Kreipkitės:
2611 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME

skaitytis su parapijonais. Bet 
pastarieji susitarę privertė jį 
husižeminti. Taip ’akant, no
rėjo pasistatyti mandrus — 
palaikyti visus parapijomis du
rnais. Bet išėjo priešingai — 
pats klebonėlio turėjo lošti tų

Kruša buvo iškirtęs nemažą 
[šposą ir savo vikarams. Mat 
jis išvažiuodama8 ant vakaci- 
jų nepaliko jiems raktų nė 
pinigų. Bet už tai jis paliko vi
sko savo gaspadinei. Jinai 
savotiškai ir “komanduodavo“ 
parapijomis. Bet pastaruoju 
laiku jos ragiukai tapo nulau
žti — Paulyna pasidarė žmo
niškesnė.

Būdavo parapijonas 
klebonijon turėdavo 
papasakoti 8avo reikalą 
dinei, o po to galėdavai 
bonu pasimatyti — gaudavai 
permitą. žinoma, parapijonai 
to negalėjo ilgai kęsti; jiems

; ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 

Kazimiero činskio, paeina iš Žarėnų 
parapijos, Siderio kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas meldžiu pranešti laišku: 

ANNA RĖK Aš AITE, 
1739 S. Halsted St., 

Box 133.
Chicago, III.

atėjęs 
pirma 
gaspa- 
su kle-

ISRENDAVOJIMUI

“reformų .
Po "reformų” klebonas Kru

ša nekaip jaučiasi, 
ko atgal turėjome parapijos

EXTRA RENDAI SALIUNAS 
prieš pat Crane Co. Vieta gera ir biz
nis išdirbtas gerai. Kam reikalinga 
gera vieta, pasiskubinkite, nes neilgai 
bus. Kas pirmesnis tai visugeresnis. 
Atsišaukite pas namo savininką.

FRANK URBIKAS,
4147 So. Kedzie Avė., ant 2 lubų

Savaite lai-

patėmyjau, 
susirupi- 

susirupinti. 
iš jo šešių

kad klebonas labai 
nęs. Ir yra kuo 
Parapijonai paieško 
tūkstančių dolerių.

Antra8 dalykas, pereitą sere- 
dą nigsčjo 20 dieną, dar nebu
vo bazai-as atidarytas, bet kle
bonas užsispyręs atidarė ir į 
būdas suprašė darbininkus, 
kurie dar tebestreikavo. Į vie
ną būdą įstūmė P.......
įkaitoma — “N.” Red.) 
būdoj prapuolė $10 vertės dai- No. 61,

(neį- 
Jos

k tas.
Vienok mu’ų klebonas 

klupo už neteisybę. Jis
SU- 

-------------------mušė 
kun. Žukauską ir kun. Vaičiū
ną. Kad ne kun. Albavičia, 
gal klebonas butų juos ir ge
rai pritampęs. Dabar jau 
žmonės žada abudu prašalint 
— kleboną Krušą ir gaspadi- 
nę Paulinutę. Pamatysime kuo 
viskas užsibaigs.—Parapijonas.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
<ut atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
ų draugai prašomi pranešti Naujie- 

ių ofisan apie einančius streikus, 
’ant Naujienų darbininkai geriaus 
dėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
’ais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
nobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
įai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jiefikoji- 
apmoka-

pasirodo’ęigu kurie apskelbimai pasirodo 
lotini, Naujienų administracija pa- 

teisę jų netalpintl, kol neiš
girs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- 
iakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos <ji* 
•os Naujienas, turi priduot savo pa- 
kelbima ne vėliau, kaip 9 vai. va

karo.

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

z — Komisija.

Bohe- 
18-tos

RENDAI bakernė. 1976 Wil- 
mot Avė., arti Armitage ir Wes- 
tern.

Tel. Albany 4557

ĮIEŠKO KA«H8ARIĮI
JIEŠKAU kambario, su valgiu 

arba be valgio. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą, Box 132.

1739 S. Halsted Št.

JIEŠKAU KAMBARIO, VIENAS 
vaikinas. Vakarienė turi būt paga
minta name. Vieta turi būt tan? 
Kedzie ir State ir 43 ir 63. Pranės- 

j kit “Naujienų” Town of Lake Skyriui

1614 W. 46th St. 
Tel.: Boulevard 0672

.............. ..J! ......

įvairus skelbimai

REIKIA 100 merginų nuo 14 
iki 18 metų, lengvam dirbtuvės 
darbui.

NACHMAN CO., 
2241 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA J VULKANU 
ŽAVIMO IŠTAIGĄ. 45 CEN
TAI J VALANDĄ.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO.,
37th & Morgan Sta

PARDAVIMUI SALIUNAS; Biz
nis išdirbtas gerai, visokių tautų ap
gyventa, — noriu parduoti į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo nesuti
kimas su partneriu.

8948 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 
50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-o sgatvių, prie Albany Avė. Van
duo, gasas, ir gatvė. Parduosiu labai 
nigiai. Lietuvių kolonijoj . Savinin
ką galit matyt visada. C. A. Kakta, 
3251 S. Lowe Avė., 3-ios lubos, užpa
kalis.

PARDAVIMUI soft drink par 
lor. Kaina ir renda prieinama. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa.

1900 S. Western Avė.

DIDELIS BARGENAS
Trijų aukštų mūrinis namas su sa- 

liunu ir ekstra lotas prie 51-os gat
vės. Greitam pardavime $11,500. 
Kreipkitės: J. J. Beran, 1957 W. 51st 
kampas Robey, ant antrų lubų. Tel. 
Prošpect 0252.

REIKIA SILKINIŲ DANGČIŲ 
DIRBĖJŲ.

Patyrusių ir nepatyrusių.
Galime pavartot 100 patyrusių 

dangčių (shade) dirbėjų. Ge
riausia alga mokama.

Jei ir ne esi patyrusi dangčių 
dirbime, bet gali adatą valdyt, 
mes išmokinsime kaipo eksperte 
dangčių dirbimo po musų atidžia 
priežiūra.

Mokinantis algą mokame.
Atsakančios darbo sąlygos ir 

nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuoj aus, pasirengę dirbti.

ART LAMP MFG. CO.,
6 N. Franklin St.

REIKALINGA mergina i lie- 
tuvišką valgyklą, nešti valgius j 
stalus; turi būt’, patyrusi savo 
darbe. Valandos geros ir alga 
gera. New City Restaurant, 4630 
So. Ashland Avė.

...... ................................................Į. .............J.................-P—>

REIKIA MOTERŲ PAKAVIMO 
ir asseniblinimo- 1 darbui. Dieninė 
mokestis kol mokinasi. Išm.okue’om8 
arba patyrusioms nuo šmotų atiduo
da. Vai. nuo 7 iki 5 subatoms iki 
pietų.

CASSIDY FAIRBANK
Division of ther,;Washbum Co., 

6!26 S. U .Me St.
.8..'.!»■<

REIKIA ŪARBININKŲ

▼

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas ii* 

Sriubų sukamų kaltų ašmenis. Taip-, geras.

....?....■T”....................   ■’

VYRŲ REIKIA PAURUOTI 
f ' ’ , 
gi vyrų įteikia abelnam dirbtuves dar
bui. 
Iki

Valandos nuo 7 iki 5; subatoms 
pietų.,

CASSIDY FAIRBANK 
Division of the Washbum Co.

6126 S. La Šalie St.

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

Ateikite pąsirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

■ -................../r- ■ '»;............ .............

REIKIĄ tvirto vaiko, virš 16 
metų mokintjg apdarymo 
amato. Tūri būt darbštus ir pa
siryžęs. Reimer & Co., 701 So. 
La Šalie $t.

REIKIA' Vyro J maudynę 
(bath house).

Atsišaukite:
Great Westem Bath House,

1115 So. Paulina Št.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
•miįos darbininkai čia dirba.- J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-8413 Ogden 
Avė. Tel. Lawnda1e 0114. — Visi 
Skyriai.

Vyrų 
į scrap iron 

yard. 
Gera a'lga.

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

1400 S. Union St.

DIDELIS BARGENAS
3 lubų aukštu mūrinis namas, 3 pa

gyvenimai po 1 kambariai, 2 lotai, 
randasi 6815-17 Emerald Avė. Gali
ma nupirkt su mažu pinigu. Kreipki
tės: M. j. Kiras, Rcal Estate, Impro- 
vement Co., 3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Cash. biz
nis.

5342 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI barbemė ir 
pool ruimis — gera vieta, labai 
pigiai.

2048 W. 22nd St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
valymo, prosinimo ir naujų dra
bužių siuvimo. Vieta gera, yra 
gana darbo dėl 2 žmonių. 121 W- 
Main St., St. Charles, IU.

BARGENAS — Soft Drink 
PaHor su Ice Cream ir kendems 
parduodu ar parendavoju. Gera 
vieta, geras biznis, 3816 S.Union 
Av. Savininkų matysit ant vietos

. PARDAVIMUI čeverykų tai- 
pymo labai pelninga vieta 
(r graži l apjelinkė — elektros 
(našįnoB dr visi geri įtaisymai, 
t’ąrduosiu labai pigiai. 3932 So. 
RockV ell. 8t.

■*

NAMAS IR 2 LOTAI PARDAVI 
mui ir už gana prieinamą kainą. No
rinti įsigyti namą nepamirškite kreip
tis sekamu antrašu:

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas, arti 54-los gatvės ir Ked- 
zie Avė., 6 ir 5 kambariai, 5 metų se
numo, dubeltavas garadžius, su lotu 
$10.500.

5 kambarių medine cottage arti 
Garfield bulvaro ir Racine Avė. Gra
žus jardas ir aukštas skiepas — mau
dynė $8,500.

. Mūrinė cottage prie Union Avė., B 
kambpr'ai. elektra ii* maudvnė $2,100.

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

Atdara nedėldieniais.

PARDAVIMUI 50 A KERIŲ FAR- 
m. netoli Fourttntn. Mich. miesto, lie
tuviais flhgvventa, d^rPn^a Žemi?, visa 
snfvertd, sodas, geros triobos, labai 
nnikioi vietoi. tik reikia gem žmo- 
<r«vR. Parduosiu marini • Platesnių 
žinių kre;nJ<jtėc ]?išVn Geo. R^ma-

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rima. Parduodama geriausios rūšies 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 
20c., 25c., 80c. ir 35c., taipat parduo
dame sveter’us dideliems ir mažiems.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 88rd St., kampas Pamell Av. 

Medinis namas, 2-ros lubos

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO OFISE AR 

krautuvėje, nesenai išbėgęs iš bolše
vikų Rojaus ir vos kelios dienos pri
buvęs Chicagon kartu su šeimyna. 
Labai norėčiau gaut darbą V'etuvių 
įstaigoje. Pagal profesiją esu knyg- 
vcdys ir ilgus metus dirbęs. Rusijoje 
prie gelžkelių už bugalterį. Kam to
kio reiktų meldžiu pranešti. Karolis 
Jablonskis, 1739 S. Halsted St.

REIKIA darbininku
VYRŲ ir MOTERŲ

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

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

st,r K'uiio'apSi:! BAKER FOOD PRODUCTS
- — —- - COMPAJNY,;

4856 S. Halsted St

Tikietus “Birutės” šokiui, seredoj, 
snalio 11, galima gauti sekančiose 
"lotose: “Naujinu” red., 1739 South 

St.: Universal State Bank

ir pas Birutiečius. — Valdyba;

REIKIA darbininkų ir troke- 
rių nuolatiniam darbui.

Kreipkitės:
North Westem Terra-Cotta Co.,

2525 Clybourn Avė.

REIKALINGA vyras ir gaspa- 
dinė, arba vędusi pora dirbti ant 
farmos netoli Chicago.

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

REIKIA salesmanų geron vie
ton, nuolatiniui darbininkui. Mu
sų žmonės padaro daugiau, nei 
po $75 į savaitę. Kreipkitės: 
Room 809 Transportation Bldg.

REIKIA patyrusio bučerio, 
mokančio lietuvių ir anglų kal
bas, 1222 St. Charles Rd. kam
pas 18th Avė.

Maywood, III.

REIKIA vaikų virš 16 metų, 
lengvam dirbtuvės darbui .Atsi
neškite paliudvmą.
RmJHLic bok pa m m 

926 N. (Hulstad Št.

REIKIĄ vaikų 16 metų ir se
nesnių lįlokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metĄ • Y • '

EMPIRE MATTRESS CO.
2287 W. Madison St,

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
seriiė geroj, lietuviais apgyven
ti vietoj. Riznis gerai eina. Prie 
iaštis pardavimo turiu kitą biznį 
parduosiu pigiai. Kreipkitės į 
Naujienas No. 131.

Į nausky, R. 1, Box 89, Fountain, Mich.

PARSIDUODA MEDINIS NA- 
mas su Salįupvl. Labą! geroj vietoj, 
vokiečių ir švedų apgyventoj. Labai 
smjgi vieta deį- gyvenimo, švarus 
oras. Namas 2 pagyvenimų, po 6 
kambarius. Garadžius, į kurį galima 
tris karus sutlėti. Tiktai $8000,-

Taipgi parsiduoda naina* ant Town 
of Lake 6 pagyvenimų, medinis 
namas. Elektros šviesa, gazas, mau
dynė. Rendos neša $100 j mėnesį. 
Kaina tik $6,750.

Kreipkitės:
. 1005 W. 69 St., 

Tel.: Wentworth 3228

REIKIA 50 darbininkų . Ge
ra alga. Kreipkitės:

U. S. REDUCTION CO., 
East Chicago, Ind.

Tel, South Chicago S410
• . 1 , ,k * . J'. \

PARDAVIMUI' SALIUNAS, GE- 
rai bizni* eina, nuo senai bizni* iš
dirbtas, daug kostumerių turi. Dau- 
pdausiai svetimtaučiais apgyventa. 
Taipgi ir automobilius 5 pasažieru — 
eina kaip naujas. Savininkas važiuo
ja į Lietuva.

3758 $. Nodmal Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
muro namas, elektros šviesa, 
maudynės, namas gerame stovy
je. Duosiu ant lengvų išmokėji
mų. 3021 Pamell Avė.

h

PADAVIMUI

PARDAVIMUI BARBERNfi, 2 
kėdžių outfit, 2 elektriniai plaukų 
kirpikai. cash negisteris, elektros fe
nas, elektro masažinua mašina. Daro 
gera biznį, $650.00, 4 pagyvenimui 
kambariai —- pigi renda — apleidžiu 
miestą.

5207 So. Ashland Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
gerais rakandais, reidą pigi, sma
gu* 4-ri ruimai dėl gyvenimo. Par- 
duosiu už prieinamą kainą, Priežastie 
pardavime pirkau namą už tai tund 
parduoti bizni. AisišauHt:

3759 So. W*n*ee St.

DRAPANŲ VALYMO IR DAŽY- 
mo krautuvė labai stebėtinoj vietoi, 
perpilu! darbo, gerai įrengta Hoff- 
mąno mašinpm-s, tikras bargenaa grei
tame narHnrim*. žingeidumo jieš- 
kanti nentaiŠavklt*. Kre'nkitės:

4782 N. Robey St.

VALENTINES DRESSMAK1NG 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
TeL Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmlainkė.
PARDAVIMUI GROSERNfi GE- 

roj vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. 1 Pasiskubinkit, nes turi 
būt greitai parduota. . Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4482 S. Hpnore St.

........... ..|,I I imi l K'I 1 mp1

PARSIDUODA SALIUNAS, SE- 
na, išdirbta* biznis.. Pagyvenimui 3 
kambariai. Lvsas ant 2 metų. Par
duodu už prieinamą kainą. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Pamell Ava.

PARDAVIMUI ŠAUTINAS SU 
niilkit! dnržu. Labai gemi vietoj. Vie- 
ans salfuna* ant kelių blokų ir viso
kių taut” ąhgvventoj vietoi. Biznis 
0-nrns. Pnr-rlnx4>no — part
neriu — npįq|tiVitpnq. Parduosiu r»<- 

KrtrrikitSs: 658 W. 128 St. Tol 
Pnllman 1602.

~~ AlITnMflBUIll

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ
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PARDAVIMUI PIGIĄI SALIU- 
nas, vienas, arba su namu. Biznis 
išdirbtas tarpe lietuvių. Pigi renda, 
yra kambariai. pagyvenimui. Prieža
stis pardavimui —* esu ne lietuvis ir 
turiu kitą biznį.

12946 S. Halsted St 
W. Pullman, IU.

, PARDAVIMUI motoreycle 
Anderson 4 cilindrų su “aide 
car” ir visi įrankiai kas reikalin
ga. Parduosiu pigiai už teisingą 
pasiulimą. Jonas Jasaitis, 737 
W. 84th St.

PARDAVIMUI BARBERNffl IR 
pool room, 8 metu lyass, pigi, renda. 
G^rus blznfR. Pardavimo priežastis,

Šit W. 14th St.

CHALMER septynių pasažie- 
rių touring car. Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio automo-

I Street.

Deeigning, kirpimo, fitavimo ir sua
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo ąmatą. Mokiniai akta- 
ališkai kerpa, mneruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į’trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kalną. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING

Kampa* Laka Str., ant 4 lubų
C


