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Rengiasi pradėti kariavimą vengti karo, jie turės -apleisti 
neutralinę zonų Azijoj ir per
sikelti Europos pusėn Darda- •

Turkijos nacionalistų karvedžiai

130 žuvo eksplozijoj 13Ožmoniyžuvo 
ekspliozijoj

Graikijos sukilėliai užėmė Athenus 600 žmonių sužeista eksplio- 
davus tvirtovei Italijoje.

Abi pusės rengiasi prie 
pradėjimo kariavimo

enuose nuversta. Kiek pir
miau, anglams reikalaujant, 
Trakai buvo atiduoti Graikijai.

Manoma, kad Trakuose 
didelės skerdynės.

kils

Anglai nesitiki išlaikyti Kons
tantinopolį. Karo išvengti jau 

nebegalima. Padėtis kritinga

MILANAS, rūgs. 28. — UJO 
žmonių liko užmušta ir 600 
žmonių sužeista ekspliozijoj 
Spezia tvirtovėj, kurioj 
sukrautas parakas.

Ekspliozija buvo tiek 
ki, kad du kaimai liko
kinti ir namai sugriuvo net už 
6 mylių nuo ekspliozijos vie
tos. Visi apielinkės ligonbu- 
Hai yra pripildyti sužeistųjų.

buvo

smar
su nai-

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Užsibaigus kabineto susirinki
mui pareikšta, kad padėtis ar
simuose rytuose darosi vis la
biau kritinga. šį vakarų bus 
laikomas trečias kabineto su-

Visi yrą susidomėję galimy
be naujo karo ir nekreipia jo
kios domės net ir į Graikijos 
atkilimų. Dar Anglija niekad 
nebuvo taip arti karo su Tur
kija, kaip dabar. Turkijos at
sakymas gen. Harringtonui 
vra nepatenkinantis ir Angli- 
‘a siunčia į frontų dar daugiau 
aeroplanų.

Gautomis žiniomis, Kernai 
Paša veža talkininkų notų — 
pasiūlymų taikos konferenci
jos, į Angorą, kad padavus jų 
apsvarstyti nacionalistų sei-

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Turkijos nacionalistams igno
ruojant reikalavimų pripažinti 
neutralinę zoną, kur jie yra 
tvirtai apsikasę, Anglija sku
biai siunčia į Dardanelus sa
vo aeroplanus ir sunkiąsias 
kanuoles.

Kad jau butų įvykę susirė
mimai, dar nėra apie tai žinių. 
Tečiaus manoma, kad turkai 
tik vilkina, tikslu per tą laiką 
atsigabenti į frontą daugiau 
kanuolių ir kareivių.

Valdininkai jau netiki, kad 
nors kiek ilgesniam laikui bu
tų galima išvengti karo, ang
lams nesitraukiant, o turkams 
rengianties prie karo su did
žiausiu paskubumu.

Tuo pačiu laiku nereguliari- 
niai turkų kareiviai (partiza
nai) koncentruojasi Trakuose, <nui. Todėl nesitikima atsaky- 
ir rengiasi pulti graikus, kad ’no į tą notų mažiausia iki vi- 
juos iš ten išvijus. Bet tečiaus * dūrio sekamos sųvaitės. Tuo 
turkai ten veikiausia pasitiks 9 tarpu Anglijos-Turkijos ka- 
80,000 graikų kareivių, ku-1 ras prasidėti, kas visai sū
riuos jie kiek pirmiau išvijo. ardytų visus prospektus taikos 
iš Mažosios Azijos. | artimuose rytuose.

Turkai yra gerai apsirūpinę 
ginklais ir amunicija. Jie be to 
turi apie 60 aeroplanų. Anglų 
aeroplanai nuolatos seka tur
kų judėjimų.

Konstantinopolis yra ramus, 
bet padėtis yra visgi įtempta. 
Patįs anglai pripažįsta, kad jie 
negale® išlaikyti Konstantino
polio, jei turkai tą meistą 
puls ir jei pačiame mieste pra
sidės sukilimas. Norima iki 
nigs. 30 d. išgabenti iš Kons
tantinopolio visus pabėgėlius, 
bet tai darosi negalimas daly
kas. Gyventojai yra sujudę ir 
manoma, kad sultonas turės 
abdikuoti.

Anglai Turkijoje turi apie 
30,000 kareivių, 6 dreadnau- 
tus, 7 kruizerius ir 20 torpedi
nių laivų.

Prisibijoma skerdynių.
PARYŽIUS, rūgs. 28. — 

Francijos kabinetas šiandie nu 
tarė reikalauti Trakų atidavi
mo Turkijai, nors priešinga 
Francijai valdžia ir tapo Ah-

Turkai reikalauja sustoti 
budavojus fortifikacijas

Užėmė dar keturius miestelius 
neutralinėj zonoj.

Sukilėliai užėmė Graikijos 
sostinę

Graikijos karalium patapo 
Kronprincas Jurgis. Sukilė
liai už tęsimų karo su 

Turkija

v a aižios pranašas vyriau
iojo pašto bokšte orų Chica 

ir apielinkei pranašauja

šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:44 vai., leidžia
si 5:37 v. Mėnuo leidžiasi

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
28.— Turkijos nacionalistai 
x?r savo pasiuntinį Hamid 
3ey pranešė talkininkų koman- 
luotojui gen. Harrington, kad 
’ie netoleruos budavojimo for- 
ifikacijų niekuriose vietose 

’aip vadinamos neutralinės 
Dardanelų zonos ir žiūrės į 
tęsimų tų fortifikacijų buda
vojimo, kaipo į reikalingų ka
linio veikimo iš pusės Turki- 
os nacionalistų.

Šis turkų įspėjimas anglams 
nodo, kad turkai nieko nepai
so apie anglų įspėjimų turkų 
neiti neutralinėn zonon ir 
kad turkai patįs draudžia ang- 
’ams fortifikuoti tų zonų.

Turkijos kareivių judėjimas 
ebesitęsia ir jie užėmė dar 

keturius miestelius neutralinėj 
<onoj, į kurių anglai jiems bu
vo uždraudę ir kojų įkelti. Už
kiltieji miesteliai yra Dumb- 
rek, Ijimpsaki, Jagžilar ir San- 
gakeli.

Betgi Kernai Paša paskelbė, 
kad jis pagerbs Dardanelų ne
utralumų laike taikos konfe- 
encijos, tas nors biskutė- 

liu sumažina padėties kritin- 
jumų. Betgi jis sakosi neži
nąs jokios neutraliuos zonos, 
kas reiškia, jei anglai norės iš-

ATIIENAI, rūgs. 28. — Su
kilusieji kareiviai užėmė Athe
nus. Įvajrųs valdžios trobesiai 
tapo užgriebti. Kareiviai ir 
jurininkai patruliuoja gatves. 
Apskaitoma, kad Athenuose ir 
iriemiesčiuose yra nuo 15,000 
iki 20,000 sukilusiųjų karei
viu.

Kronprincas Jurgis apėmė 
sostų, užimdamas vietų abdi- 
iavusio karaliaus Konstantino. 
Apie tai ir kitoms šalims tapo 
oficiali n iai pranešta.

Bandymai sukelti demonst
racijas už Konstantinų nepa
vyko. Delei žmonių sujudimo 
prekyba praktiškai apsistoju

si. 
, Sukilimo vadovai išleido at
siliepimų, kuriame skaito val
džių atsakomingų už sumiši
mus ir įsakė seniesiems mi
nisterijos nariams eiti savo 
pareigas iki nebus paskirti 
nauji nrinisteriai.

Vaikšto gandų, kad ex-ka- 
ralius Konstantinas yra užda
rytas kalėjiman, bet tam nela
bai tikima. Kur yra Konstanti
nas betgi tikrai nežinoma, 
kiteliai reikalauja, kad jis 
’eistų Graikijų bėgyje 24 
andų.

Sukilėlių vadovai skelbia, 
kad Graikijos armija gins Tra
kus ir stos karan su turkais, 
:ei turkai bandys Trakus už
uiti.

Buvo žinių, kad Konstanti- 
10 sūnūs Povilas tapęs suim
tas, bet tam užginčijama. Gen. 
kipoulas, kuris buvo pasiųs- 
as tartis su sukilėliais, paskel- 
'ė, kad visi jų 1_________
us šipldyti. Nors ir jų reika-| 

’S X Protestuoja prieš sutartis 
'thenus. 15,000 žmonių paro-l VIENNA, nigs. 25. — Va- 
lavo gatvėmis ir sustoję ties ^'1- įvairios vokiečių draugi-

Su- 
ap- 
va-

Šiandien, Rūgs. 29 d., 1922
West Sidėj, Meldažio Salėj, 2244 W. 23rd PI., 7:30 vai. va- 
kare bus didelės ir pamokinančios prakalbos. Karbčs Dr. A. 
Montvidas ir Agronomas A. Dvylis, apie rinkimus į Lietu
vos Seimų ir apie Lietuvos piliečių registracijų. Įžanga lė
tų padengimui — 10c. Rengia LSS. 22 kuopa.

Turkijos nacionalistų diktatorius Mustapha Kernai Paša, 
kuris jau kelinti metai kariaua su talkininkais ir nesenai 
visiškai sumušė graikus ir išv jo juos iš Mažosios Azijos 
(Jis stovi dešinėj pusėj, prieky). Karas kįlo talkininkams su
manius patrempti Turkiją ir padiktuoti jai sunkias taikos 
sąlygas. Kernai Paša tada atsimetė nuo Turkijos valdžios, 
suorganizavo partizanus, įkūrė atskirą valdžių Angoroje ir 
gabaus surinko tokią stiprią armiją, kad ir anglai nelabai 
drįsta pradėti karo, ir šiandie padėtis tiek persimainė, kad 
ne talkininkai turkams, bet turkai talkininkams diktuoja 
taikos sąlygas. Toliau stovi Rafet Paša.

Šauks visuotiną nusigink- Pabalti jos pripažinimas
lavimo konferenciją

GENEVA, rūgs. 28. — Tau
tų sąjungos susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją, pritariančią 
sušaukimui pasaulinio kongre
so apsvarstyti sausumos nusi
ginklavimo klausimą ir įsakė 
nusiginklavimo komitetui iš
dirbti pienus tokiam nusigink
lavimui, teisingiaus aprube- 
žiavimui ginklavimus.

Reikalauja respublikos
ATUEiNAI, rūgs. 28.- Nors 

sukilėliai valdo sostinę ir ka
ralius Konstantinas tajK) paša
lintas, priverčiant jį abdikuoti, 
tečiaus dalis sukilėlių tuo ne
pasitenkina ir reikalauja įstei
gimo Graikijoje respublikos. 
Delei tokio reikalavimo, ypač 
kad skaičius respublikos šali
ninkų nuolatos didėja, kron
princas Jurgis gal turės daug 
vargo iki jis įstengs užimti 
sostą ir apsikar anuoti.

Konstantinas ilgai . nenorėjo 
abdikuoti ir tik tada abdikavo, 
kai minia apsupę jo ramus 
ir prigrūmojo prievarta jį pa
imti.

Sukilimas ikišiol apsiėjo be 
kraujo praliejimo ir nebuvo 
jokio susirėmimo sukilėliams

reikalavimai >oinant 1 Athenus.

nglijos ir Francijos konsula- 
ais sveikino talkininkus.

Konprincas Jurgis tarėsi su 
*en. Metaxas ir manoma, kad 
‘asis bus paskirtas ar diktato- 
iuin, ar premjeru.

Sukilėliai taipjau valdo 
Salonikus.

jos surengė milžiniškų susirin
kimų, užprotestavimui prieš 
visas “taikos” sutartis, kurio
mis užbaigta pasaulinis karas. 
Kalbėtojai aštriai smerkė tas

I sutartis, nes jos vienos yra kai 
ij.’tos už pasibaisėtinų centralinės

111.
90

WEST FRANKFORT, 
rūgs. 27.— čia sustreikavo 
mokytojų delei neišomkėjimo 
algos ir visos mokyklos delei 
to užsidarė. Mokyklų taryba 
nežino nė kų daryti, nes gy
ventojai atmetė jos pasiūlymų 
užtraukti $68,000 paskolos al
goms išmokėti. Ižde gi pini
gų jhu statei 'nte'b^ia.

Iš

Lietuvos žinios
Seimo rinkimai

Mariampolės žemdirbiai 
mete iš sąrašo Voldemarų.

Mariampolės Ūkininkų Są
junga išbraukusi iš sąrašo ba
ronų šilinga (perėjusį visus 
jau etapus—nuo socialdemok
rato iki krikščionio demokra
to) .

Į Ūkininkų Sąjungos sąra
šus įsitraukė ministeris Karo
blis. Ar sutiko kviečiamas Gal
vanauskas, dar nežinia. P. Le
onas, d-ro Elizejaus Draugelio 
prašomas įsirašyt į Ūkininkų 
Sąjungos sąrašų, nuo tos gar-

iš-

a) Seras Juozas, b) Matulevi
čius.

15) LKD. Partijos Lietuvos 
Katalikių Moterų draugijos, 
blaivybes pavasario, a) Tumė
nas, b) Starkus, c) Krupavi* 
čius, d) Gurauskas e) Butvit 
tas.

16) Pepartyvių Lietuvos at
gimimo sąrašas, a) Pauliuko-^ 
nis, Vlad. b) Bulota .Tonas.

17) Žydų liaudies Ogus sąra
šas.

18) Zvviązek Ludu Pracy, a) 
RondomanskLs, c) Liaugertas?

Europos padėtį.
Protarpiais dainavo 

balsų choras.
7,000

a)

bės atsisukę. 
Sąrašas kandidatų į Seimą

Utėnos ąpygardos.
' ’ ■■■ ■ ' \ ’ >• '

1) Darinninkų kuopos,
Raišis Antanas, b) Norkūnas 
Povilas. (

2) Valstiečių Sąjungos, La
šas, Kviesko.

3) Liaudininkų Demokratų, 
Sleževičius Motiejus.

| 4) Socialdemokratų, a) Kai
rys, b) Purėnienė, c) Pilkaus
kas.

i 5) Darbo žmonių “Žemes ir 
Laisvės“ griųičs, a) Januškevi
čius, b) Baltuška Jonas, c)

5= č.erčkus Aleksa.
6) Žemdirbių pažangos, a) 

Smetona, b) Tūbelis, c) No
reika.

| 7) Rusų baltgudžių blokas 
j a) Fedotovas, b) Afanasevas 

Lietuvos galės įvažiuoti per c) bedotovas — Veriovkinas

Telšiai. Į IV rinkimų apy* 
gardą (Telšių, Kretingos, Ma
žeikių) paduota išviso 19 są
rašų, kurie rugsėjo 7 dienų 
rinkimų komisijos bus peržiū
rėti ir paskelbti.

Telšių sąrašai.
1) Socialdemokratai (Bie

linis), 2) Darbo federacija, 3) 
Kr-dem. ir moterų blaivybės, 
4) Ūkininkų sąjunga, 5) Dar
bininkų ir vargingesniųjų ūki
ninkų (Vilūnas), 6) Latvių, 7) 
Bepartyvės Liet. Atgim. D-jos 
(gener. Bulota), 8) žemės ir 
Laisvės (Butkų Juzė), 9) Žem

maino ateivių kvotas
metus 2,310 žmonių.

(Iš Liet Inform. Biuro)
Pabalti jos trijų valstijų pri

pažinimas išsaukė atmainų nu
statytose ateivybės kvotose 
Ligšiol iš Rusijos buvo įleid
žiama Amerikon per metus iki 
34,247 asmenis; dabar bus įlei
džiama tik 21,613. Tuo® nukir- J 
stus nuo Rusijos 12,634 Ameri
kos Valdžia valstybės Komer
cijos ir Darbo departamentai 
priskyrė netik trims naujai 
pi [pažintoms Pabaltijo® vals
tybėms, bet taip-pat Rytų Gali
cijai ir Pinsko Apygardai. Lie
tuviams labai svarbu bus žino
ti kad dabar naujai nustatyta 
kvota leidžia iš Lietuvos įva
žiuoti Amerikon per metus 
2,310 žmonių, paskirstant taip, 
kad jokį mėnesį įvažiavusių 
skaičius neviršytų vienos pen
ktos dalies visos paskirtos 
kvotos. (Iš Estonijos nustaty
ta 1,348 žmones, iš Latvijos 1,- 
310 ž.) Kvota Pinsko apygar
dai nustatyta 4,284 į metus ir 
Rytų Galicijai 5,786. Nors tie
dvi šąli dabar yra okupuotos 
lenkų, tečiau joms yra nuskir
tos atskiros kvotos. To prieža
stį “Philadelpliia Bulletin” 
šiaip aiškina: “Skirdama šias 
atskiras kvotas Amerikos vald
žia, matyt, manė kad ji pavar
toja teisėtų administratyvę 
diskrecijų — tur būt paremtą 
ta teorija, kad Lenkijos Rytų 
siena yra dar neišrištas klau
simas.“

SANDER|SVILLE, Ga., rūgs. 
28.— Jim Jornson, negras, 
kaltinamas už užpuolimų ant 
baltos moteries, gabenant j 
teismų, tapo atimtas iš polici
jos ir nulinčiuotas.

No-

buv. gubernatorius.
8) Lenkų Centro komitetas, 

a) Brazauskas Genrikas, Mac
kevičius, Kaniauskas.

9) . Bepartyvių rageliečių 
kuopa, a) Kunigas StokeJė.

10) Darbininkų bežemių ir 
mažažemių darbo federacijos,
a) Jočis Petras, b) Kiembis 
c) Skymtmdris.

11) Ūkininkų Sąjungos, są
rašas, a) Vailokaitis Juozas,
b) Šilingas Stasys.

12) “Už tautos Autonomi
ją” sąrašas, Soloveičikas, b) 
Bruckus c) Volfas,

13) Žydų bepartyvč grupė, 
a) Rohelsonas, b) Raudau, c) 
Goldbergas.

14) Valstiečių mažažemių ir 
bežemių grupės, Tauragėno,

Jį. U)...i'

10) Valstiečių Sąjunga (tas 
pats Nr. St. Seimo), 11) Rusų 
baltgudžių, 12) Darbo žmonių 
kuopa (D-ras Mikuckis), 13) 
Žydų tautos autonomijos, sio
nistų, 14) Žemdirbių — Telši
škiai (kun. Juozapavičius), 
15) Soc.-Liaudininku D., 16)
‘Dalgis” (Zubauskis), 17) Žy
dų liaudies sųr. (Folk-Cetl), 
18) Žydų Achdus (Liaud. sąra
šas), 19) Socialistinių rankpel
nių grupė, (Raštikis ir k t., se
diškiai). (“L. ž.°)
e-g------ 'j, . j i . i

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 28 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... H c
Belgijos 100 frankų ............... $7.17
Danijos 100 frankų .........   $20.65
Finų 100 markių ..................  $2.21
Francijos 100 frankų ........... $7.59
Italijos 100 lirų........................ $4.25
Lietuvos 100 auksinų ............... 7c
J^enkų 100 markių ................... lV6c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.02
Olandų 100 guldėnų ........... $38.77
Švedų 100 guldėnų ............... $26.8o
Šveicarų 100 markių ........... $18.64
Vokietijos 10'0 markių ............... 7c

1 f i-ei1. 11 j—agj.Bffg__ i-a—-i. j»į Hi. uju

DjA.BA.R
Reikalingiausia

Jusy 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? Pagalba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7b Prašo Lietuvos Žmones ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

i _______ ;_______j
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Pačios kaltinimas vyro 
gali išteisinti Sacco 

ir Vanvetti

Kl. Jurgeionis
ADVOKATAS

Nieko nereikia pirkti

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

SOAPTOILE

Name,

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Cbicago 
Phone Central 2560

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

Bankroto 
Išpardavima

Kainuojant jums nei cento, 
Kodėl fnilijonai žmonių vartoja 

kiekviena 
visai

Tel. Haytnarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas

visai DYKAI

Atiduokite šį Kuponą 
Jūsų Pardavėjui
PINIGŲ NEREIKIA 
čia yra jusu proga išbandyti tą puikų muilą—dy
kai. ’ Nepraleiskite progos. Iškirpkite kuponą 
tuojau ir nuneškite jūsų grogerninkui. Tai yra 
dykai! Mes jam užmokėsime. Negaišuokite, 
jeigu jus ir nevartojote pirmiau dykai duodamų 
kuponų. Vartokite dabar — bandykite šį dykai

tirpsta kiekviename vandeny — kietame arba min
kštame, šiltame ir šaltame. Su juo galima išmaz
goti švariai. Pačiupinėkite koks jis yra dailus ir 
švelnus, taip kaip brangus Francuziškas muilas. 
Sweetheart muilas neturi savyje dažytų spalvų. Jus 
galite pagitiėti jo pilnam grynumui; Sweetheart 
muilas yra puikius odai ir veido spalvai.. Gtyni už- 
rubežiniai alyvai yra gerai sumaišyti ir kaip ge
riausias cold cream suminkština odų, nuplauja šva- 
i-iausiai, stimuliuoja ir atšviežina, padaro jų dailia 
ir švaria.

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

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

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie St. 
ROoni 706

Telephoriė Harrison 0421

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

BALANDŽIAII! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom* BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St., 

WATERBURY, CONN.

Tėl. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmieątyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St 
Rooių 1803 

Valandos: 9 fyto iki 5 po pietų
•1 '-I-*

Namų Tel.: Hyde Park 8893

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 83 St. Chicaga 
Tel. Yards 4681

si puiku Sweetlieart muilą 
diena. GaoKitte dideli mieros šmotu 
dykai nud jusu pardavėjo ŠIANDIEN.

pas kiekvieną teisingą ir iš
mintingą žmogų apie mirtie# 
ištarmės teisingumą tiems 
dviem teisingiems ir nuteis
tiems darbininkarris.”

bandykite šį dykai 
pasiūlymą. Jus pamigsite SVVEETTIEAR1 mui
lą geriausiai. Milionai žmonių jau pamėgo. Ku
ponas yra geras kur tik šis laikraštis yfa platina
mas.

Ofiao vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausiai.

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

Addrcu --------  ■ ...............- .
Thi» offer rimited to ona coup

TO THE DEALER1 Tedr ctf tb- 
part with'the “S” in the diamonJ 

ditions have been fuiitf compliZu' with.

not p<rrtiitted to rėd«n*n» thi> coupon. 
sent direct to ui for redemptton.

Pirkome visą s t aką nusibankrutijn- 
sių P. Stein, kurį išleido SUv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir tfvėrkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie Jž 
40% ant dolerio. Įsitėmyklt seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams įfi vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ka
linės $2.50 ir aukščiau.

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

S. GOItDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ii 

739 W. 14th St.

DUODA TEISIŲ PATARIMAS

Kaip tik jus pradėsite vartoti ji, jums jis patiks, 
švelnios putos, kvepiantis kaip pėrfiumas ir graži 
forma šmotelio. Jis kaip tik tinka paimti i rankas. 
Sweetheart muilo yra didelis šmotas, ekonomiškas 
muilas — daugiau negu jūsų pinigai verti numažin
ta kaina. Kuomet jus gausite jūsų šmotą dykai, pa
žiūrėkite kaip kietai jis yra suvyniotas! Tai reiškia 
daug muilo už jūsų pinigus. , ;
Sweetheart be abejonės yra gerausias muilas kiek
vienam vartojimui — rankoms, burnai, maudynei, 
galvos mazgojimui, ir vaikų mazgojimui. Lengvai

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ 
Siūlo sekamus bar genus:

Cystos baltos žusų plunksnos ev. 89c
Cystos baltos rinktines pi. sv. $1.25
Cystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89 

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store
3823-25 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL,

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.

| Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

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

Dh A* L* Yuska 
PHYSlCtAN AND SUKGEON 

1900 Šo. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

UI................. ................................................... .................................................................................................—

„„I ifliu’.r Soap

Extra BALIUS Extra
Rengia 

Lietuvių Tautoj Atgimties Dtaugijd _

SUKATOJ, RUGSEJO-SEPT, 30, 1922, 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

, 35ta ir S. Union Avė.
Pradžio 7:80 vai. vakare.

Kadangi išvažiavimai vasaros linksmi laikai užsibaigė, tartum 
viskas užmirė; svarstant apie pasilinksminimus ptfola galvon sveika 
mintis, — .daryti balius .linksminti, lietuvišką liaudį, puikią muziką ir 
profesionališkais šokiais.

Taip-gi nepamirškite laiko, kas sveikas į balių, nes bus turtingai 
papuoštas, gražiausia muzika importuoti saldainiai ir gėrimai pagal 
Washingtono prohibiciją. «

Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.

.Present thiš Coupon to your gtocef or dealer 
vvithin 10 days and receive one •full-siz 
SWEEtHEAKT SOAP absofatėfy free.

My šignature below cėrtincs that I K&ve received one cakė of 
SWEETHEART TOILET SOAP for this coupon. »

u>lll not Cout>dns cnt otrt of n«wfw|f>rr> bnuąht hy tteaten

Manhattan Soap Co., 326 Rivcr St., Chicago
Naujienos 9-29-22

>pn to a faniily 
of the carton (the 

v„.v ............ w ......... . 'vni8 cbupon (with thc box
rep ftttachcci) is reclfenijible et Tcproviilng all of above cdn- 
ditions have been fuliį compllZu’ with. Any vtolatfon of the 
ubove conditions r«t>d|rs ibis coupon VO1D. Joboork are

Coupons mu»t be

Pilnos Mieros 
Šmotas

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo rietą: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvle 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

* ——*.......... ........ - , -
- - ■ —--- r - --- —T

JOHN KUCHINSKAS
Lietuvis advokatas 

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

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
cus ir padirba visokius Dokumen 
tuš, perkant aiba parduodant Lo 
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge 
iaus ant lengvų išlygų.

turi teisybės žymes. Bet ar jos 
vyras prisipažindamas pasako
jo visą teisybę, tai kol kas 
negalime pasakyti. Dalykas 
yra tyrinėjimas. Tenka many
ti, kad jis kaipo trynęsis SU va
gimis š|-tą Žinojo, bent patei
sinamąją jo pareiškimo dalį —- 
dalį išteisinančią Sacco ir 
Vanzetti.

Istorija ypatingai svarbi tuo- 
mi, kad ji yra tik viena iš nuo
latos augančio skaičiaus apys- 
privesdama savo buvusio vyro 
žodžius. Jos pasakojimas yra 
smulkmeningas, nuosakus ir 
tovų, kurios turi sukelti (švel
niai sakant) rimtas abejones

Automobilinis vagis prisipaži
no jai, sako ji reikalaudama 
perskirą. Dodson dabar kalėji
me už pavogimą teisėjo Tha- 
yer’o Buicko automobiliaus.

Dedham, Mass. — “Aš va
žiavau automobiliu, kur už
mušimas įvyko ir Sacco su 
Vanzetti nieko su tuo neturi.”

Nežymi perskirų byla čia 
staiga virto sensacija tarptau
tiniu plotu, kuomet p-ia Jessie 
H. Dodson, jieškodama perski
rtą su savo vyru William F. 
Dodsonu viešai prikišo jam ši
tą prisipažinimą jai.

Reporterių klausiama p-ia 
Dodson papasakojo šitaip: Iš
tekėjusi už jauno gražaus pat
rankos ji pradėjo įtarti jį kri
minaliniuose darbuose. Apie 
tą laiką, kuomet Nicola Sacco 
ir Bartolomeo Vanzetti tapo su

areštuoti, jis po ilgo nebuvi
mo sugrįžo namo ir rodė po
pierinių pinigų gniūžtę. Pra
dėjusį su juo kalbėti, ji pasa
kė jam apie du italus, kurie 
tuomet buvo rodomi daugybei 
žmonių visoj kauntėj, su vilti
mi, kad kas nors “pažins” 
juos.

Tuomet, anot Dodsonienės, 
jos vyras pasakė žodžius, ku
riuos ji priskaito jam, tolinus 
paaiškindamas jai, kad jis ga
vęs $1,000 iš to grobinio už 
Važiavimą žmogžudžių auto
mobiliu.

Dodson dabar yra kalėjime 
padėtas nuo 3 iki 5 metų 
Charlestosvne valstijos kalėji
me už pavogimą Buidko auto- 
mobiliaus. Jis yra pasižymėjęs 
vagis ir jo jiačiai lengva buvo 
gauti perskiros. {domus su
puolimas yra tame, kad pa
vogtasis automobilius, už kurį 
jis dabar sėdi kalėjime, prik
lausė teisėjui Websterui Tha- 
yertti, kuris pinnsėdžiavo gar
sioj Sacco Vanzetti byloj.

Dodsonienės nuostabus kal
tinimas savo buvusio vyro nė
ra naujiena kaltinamajai pu
sei. Valstijos ir valstybes poli
cijos senai žinojo tą, bet ne
papasakojo apie tai kaltinama
jai pusei, ką jie turėjo padary
ti. Tečiaus ji sužinojo tą nors 
ir iš išsibliovimo. Apkaltinimui 
yra daug kerčių, kaip gynėjas 
sakė, kurios tiriama su atsi
dėjimu ir tas tyrimas gali tu
rėti didelės svarbos.

Policijai yra žinoma, kad 
Dodsonas specializavosi Bui- 
cbko automobilių vogime. Sa
koma, kad jis pavogęs dau
giau kaip septyniasdešiiuts 
Buick’ų. Gali būti svarbu tas, 
kad vadinamasis banditinis 
automobilius, kuris figūravo 
darbininkų byloj pernai me
tais (ir kurio kaltinančioji pu
sė visai nesugebė primesti Sac
co, ar Vanzetti’ui) buvo ne tik 
Buick, bet buvo pavogtas Ne- 
edhamo miestely, kur Dodson 
gyveno ir “dirbo” lapkričio 23 ' 
d., 191!) m. Apie tą patį laiką1 
buvo pavogta trys numeriuos 
plokštės iš vietos arti Dodsono 
namų.

Socco-Venzetti Gynimo Ko
mitetas, kurio adresas yra Box 
37, llanovcr Station, Boston, 
pareiškime spaudai po nubers 
atidangai tarp kitko ve ka pa
sakė:

“Mes turim priežastį tikėti, 
kad Dodsoniene kalbėjo tiesą,

y » .1 J . L > i

Į ?»

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

PASKOLA
Atneškite 'savo na- 
ibų paskolą pas mus. 
Greitas patarnavi
mas.
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PER h^mburg^pIli/^A • /' ARbA LIEPOją.
7> y Važiuokit risi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TRECIA KLASSA PADALIN- 

TA l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
gįj ‘ 6-šių ir 8-nių LOVŲ
įŽIs. S. ESTONIA............................... Spalio 4

S. S. LITHUANIA ......................  Spalio 18
'1 TRECIOS KLASOS KAINOS 1:

?! t HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
f* —LIEPOJU IR MEMELI $107.00.
| Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

MTIJOS-AMi-RIKO
L1NI JA 9 Broadvay, Nev\ork(. N Y
BILIETU Ą.

NAUJIENOS, Chicago, III.
----------------------------------- —y— ’ ’ -r--------- :-------------

Protesto rezoliucija.
Prieš Lietuvos St. Seimo 

Tarimui

Mes, Westvi|llės, 111. lietuvių 
septynios draugijos masinia
me susirinkime rugsėjo 3 d. 
1922 m. išnešėme tokių rezo-

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

BAMBINO
Vtiibaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos 1 Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geniausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau!
35c. aptiekosc. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Rezoliucija
PRIIMTA TARPTAUTINIO BIBLIJOS STUDENTŲ SUSIVIENI

JIMO KONVENCIJOJE, CEDAR POINT, OHIO, 
RUGSĖJO 10, 1922 M.

įvairių tautų Biblijos studentai savo didžiausiame suvažiavime pripažino 
už pareigą ir privilegiją paskleisti šį pranešimą:

Kaipo kuopa Krikščionių pasišventusių klausyti ir sekti Viešpatį rrjųsų ir 
Išganytoją Jėzų Kristų, mes nenorime ir negalime eiti kariautą, todėl prie
šinamės karei, revoliucijai, anarchijai ir visokiam nuskriaudimui ir._ žiauru
mui; mes priešinamės apgavystei ir klastai .kokiomis kiti apgaudinėja žmo
nes klaidingai perstatydami jiems Žodį Dievo arba kitaip. Mes labai trokš
tame matyti, kad žmonės gyventų taikoje, turėtų laisvę ir laimę, u mes ti
kime ir tvirtiname kad vienatinas būdas pasiekti tokį gyvenimą yia Kara
liavimas Kristaus.

Rėmdamiesi Dievo žodžio, o ypatingai išsipildžiusiais pranašavimais že
miau paduodame teisingą aprašymą įvykių^atsinešančių į esamo laiko padėtį.

f. Kati žemės valdonai dažnai girdavosi jog Pasaulinė Kare buvo kova 
apsaUgbjinvui pasaulio ir padarymui jo demokratišku; vienok, toks jų tviiti
nimas pasirodė esąs prigavyste ir apmaudai

2. Kad tarptautinės konferencijos laikytos Paryžiuje, Washingtone, Ge
nujoj ir Hagoje, kuriose dalyvavo finansininkai ir valstybių atstovai, ir ku
rios buvo užgirtos vardiškų pasaulio bažnyčių klerikalų, kurių tikslas, su- 
lyg jų tvirtinimu, buvo atsteigti ant žemės taiką, jos visos kaip viena nie
ko gero neįstengė. .

3. Kad visos tautos ir visi žmones nusigando, nusiminė, ir atsitiko taip 
kaip pasakė musų Viešpats pranašaudamas apie šiuos laikus; ir kad visai 
draugijinei'ir politikos budavonei gręsią visiškas suirimas; todėl atsižymėję 
valstybės atstovui ii* žemės valdovai, kurie pažįsta šios dienos įvykius ir 
mato kad negali įsteigti nei taikos nei laimės, drebėdami šaukia kad bažny
tinės sektos apsaugotų žmoniją nuo ateinančio pavojaus;

4. Kad visos tautos ir visi žmonės trokšta pakajingo ir laisvo bei laimin
go gyvenimo;

5. Kad tie kurie bando patenkinti tokius žmonių troškimus ir užvesti
taiką ir laimę bei laisvę per internacionales konferencijas ir sutartis, ku
rias jie vadina Tautų Sąjungomis ir tam panašiai, yra tik žmonių suvedžio
tojais. • . •

Todėl atsišaukiame į visus aut žen.Sš gyvenančius žmones, į jų valdonus 
ir vadus, ir į visus visokių bažnyčių klerikalus, jų pasekėjus ir lėmėjus, į 
didžiausius biznierius ir didžiausius jiolitikus, prašydami jų tegul parodo 
mums kuo jie gali pate sinti tokį savo pasielgimą kuriuomi noršjo įsteikti 
Žmonėse taiką ir pasisekimą ir laimę; todėl matydami jų nepasisekimą, at
sišaukiame į juos prašydami kad pasiklausytų liudijimo Viešpaties Jėzaus, 
kurį mes pasiūlome; ir tegul jie pasrko ar tas liudijimas teisus ar ne.

Remdamiesi Dievo žodžiu ir nusitikėdami jo apveizdo, mes, kaipo jo liu
dininkai, per Kristų Jėzų, liudijame ir tvirtiname sekančius punktus:

1. Kad Pasaulinė Karė prasidėjo 1914 metais ir kad po jos sekė didis ba
das, maras ir revoliucijos įvairiose žemės dalyse, t ktai taip kaip musų Vieš
pats pasakė;

2. Kad 1914 metai paženklino įstatymišką senojo pasaulio pabaigą, ir
kad tuomet Kristus, tas tikrasis Karalius, pasisavino karališką galybę ir 
valdžią; ■ f

3. Kad Viešpats Kristus Jėzus dabar yra sugryžęs čia ant žemės, bet 
žmonėms nematomas, ir dirba darbą įsteigimo savo karalystės, dėl kurios 
karalystės jis mokino melstis ir prašyti jos atėjimo;

4. Kad šėtonas, kuris ilgai buvo dievu šio svieto, prigavo politikus, fi
nansininkus ir klerikalus, intikindamas juos kad per intemacionalę sutartį 
ar per kitokias sujungtas pastangas jie inteiks žmonėms tikrai tą ko geidžia 
visos tautos;

5. Kad iš visų pasaulyje esančių organizacijų susidaro matoma dalis šė
tono organizacijos arba viešpatijos, ir kad dabar turi sugriūti šėtono vieš
patija, pirma negu tikrasis garbės Kaialius pradės pilnai karaliauti;

6. Kad visos internacionalės konferencijos ir iš jų išeinančios sutartįs, 
ir pati Tautų Sąjunga .nieko nelaimės; kadangi Dievas taip skyrė ir taip 
paženklino pranašystėse;

7. Kad visos vardiškų bažnytinių organizacijų, jų klerikalų, jų vadų ir 
rėmėjų pastangos išgelbėti žmoniją ir įsteigti ant žemės geresnę tvarką, 
būtinai turės pralaimėti, nes jų darbas nėra dalimi ir nesutinka su kalaryste 
Nf esijo ;

8. Pasaulines Kar'es metu, klerikalai įvairių tikėjimo išpažinimų parodė 
savo neištikimumų Viešpačiui Jėzui Kristui tanve kad Jie susijungė su di
deliais biznieriais ir su dideliais politikais stumti pirmyn Pasaulinę Karę; 
jie prigavo žmones ir neuvedė juos ant karės lauko apgaudinėdami ir meluo
dami jiems buk jų mirtis ant mūšio lauko busianti priskaityta prie atpirki
mo aukos Jėzaus Kristaus;

9. Kad tolesniai jie paniekino Dievą ir jo Karalystę ir išrodė neištiki
mumą liuosnoriai susivenydami su Šėtono organizacija ir drąsiai skelbda
mi žmonėms kad Tautų Sąjunga yra politiškas vardas Dievo karalystės, nors 
toks jų išsitarimas visai nesutiko su žodžiais Jėzaus ir apaštalų.

10. Tolesniai mes tikime ir liudijame kad šis laikas yra diena Dievo ker
što prieš šėtono viešpatiją — matomą ir nematomą;

_ 11. Kad atsteigti senąjį pasaulį arba senąją tvarką nėra galimybės; kad 
atėjo laikas įkurti Dievo karalystę per Kristų Jėzų; ir kad visos valdybos 
ir organizacijos, kurios nenorės pasiduoti teisingam Viešpaties Jėzaus kara
liavimui, bus išnaikintos;

12. Kad jeigu politikai butų geri žmonijos atstovai, ir didieji biznieriai 
nebeskriaustų žmonių, o klerikalai sakytų žmonėms tiesą apie Dievo planą, 
ir žmonės nustotų ginčytis ir varžytis, tada Mesijo Karalystė galėtų būti 
įkurta be jokio tolesnio vargo; bet to nepadarius, ateis dar didesnis vargas;

13. Delei tos priežasties žmonijai gręsia, pagal žodį Kristaus Jėzaus, di
dis pavojus, “didis vargas kokio nebuvo dar nuo pradžios svieto iki šiol, ir 
po to nebus“, šį ateinantį pavojų ir didį vargą mato daugel žemės galiūnų 
ir valdonų.

Bet mes tvirtinam ir apsakom kad Mesijo Karalystė yra vienatinis vais
tas visoms žmonijos ligoms, iv kad per ją ateis ant žemės taika ii žmonėms 
gena valia, tiktai tas ko visos tautos geidžia; ir kurie pasiduos jo teisingai 
valdžiai dabar prasidėjusiai, tie bus palaiminti ir apturės amžiną taiką, gy
venimą, laisvę it nesibaigiamą laimę.

Todėl mes atnešame žmonėms Dievo pamoksluę, gerą žinią didžios links
mybės, kurią randame Biblijoje, jo žodyje tiesos; ir mes skleidžiame tarp 
jų pamokslus taikos ir amžino išganymo,.būtent tą kad Karalius garbės, Iš
ganytojas žmonijos yra čionai ant žemės, tik nematomas, ir pradėjo savo 
karaliavimą: kad senasis pasaulis, kurio valdovas buvo šėtonas, jau paąi- 
>ai.xS’ ve,’kiai. yra daužomas ir trupinamas ir taisomas kelias amžinai tei

sybės Karalystei dabar kuriamai,%ir kad milijonai dabar gyvenančių žmo
nių, kurie klausys ir pildys teisvbės įstatymus tos karalystės, galės gyven
ti ir niekados nemirti; todėl atsišaukiame į,visas tautas, žmones, gimines ir 
liežuvius, j visus kurie myli teisybę ii* nekenčia piktybės, idant ž;notų ir tik
tai pnpazmtu kad Jehova yra vienatinis tikras Dievas ir kari jo mylimas Sū
nūs Kristus Jėzus yra Karalius karalių ir Viešpats viešpačių. (Apg.)

Nuo pat Lietuvos Respubli
kos susikūrimo laiko mes 
karštai rėmūm Lietuvos val
džių jos sunkioj kovoj už Lietu 
vos nepriklausomybę, .pirkda
mi Lietuvos (Laisvės Paskolos 
bonus ir gausiai aukodami vi
sokiems Lietuvos reikalams. 
Dabar Lietuvos St. Seimui 
rugpiučio 1 d., š. m. galutinai 
priėmus Lietuvos konstitucijų, 
nutarėm štai ką pareikšti:

1. Kadangi Lietuvos pilie
čiams Amerikoje tapo paskelb
ta privaloma registracija, už
dedanti žymias pinigines duok
les ir grasinanti atėmimu pi
lietybės teisių ir turto Lietu
voje, todėl mes augščiau mi
nėtos draugijos, susirinkę ma
siniame susirinkime Westvi- 
Hes miesto svetainėj, reikalau
jame St. Seimo, kad jis tuojaus 
panaikintų tuos skaudžius pa
tvarkymus. < *

2. Mes griežtai reikalaujam, 
kad dabartinis Lietuvos At
stovas Amerikoje, V. Čarnec
kis, kuris atstovauja tik vie
nai klerikalų srovei, butų tuo
jaus atšauktas ir jo vieton pa
skirtas tinkamesnis 
kuris atstovautų visai 
visuomenei.

3. Mes reikalaujam, 
tų panaikinta mirties

4. Mes reikalaujam,
tų įsteigta asmens sąžinės, žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė.

5. Mes reikalaujam, kad baž
nyčia butų atskirta nuo valsty
bės ir mokykla nuo bažnyčios 
ir kad jokia religinė įstaiga ne
būtų steigiama ir užlaikoma 
valstybes' iždo pinigais.

6. Mes reikalaujam, kad* Lie
tuvos Respublikoje butų per
mainytas Žemės Reformos Įs
tatymas ir kad žeme butų duo
dama bežemiams ir mažaže
miams be apmokėjimo už ją.

7. Mes taipgi griežtai protes- 
tuojam prieš Lietuvos St. Sei
mo suteiktų Lietuvos Prezi
dentui neapribotą galią paleis
ti parlamentą by kokiu laiku, 
paskelbti karo padėtį, ir tt.; ir 
reikalaujam, kad Lietuvos 
Respublikos Prezidentas butų 
renkamas visuotinu piliečių 
balsavimu, o ne skiriamas Sei
mo.

8. Mes reikalaujam, kad Lie-

kad Lietuvos valdžia čia pa
duotus musų reikalavimus iš
pildytų, o jei musų reikalavi
mai liks neišpildyti, lai mes 
atsisakom toliaus savo auko
mis remti Lietuvos valdžią ir 
su ja skaitytis.

Rezoliucija vienbalsiai pri
imta.

Rugsėjo 3 d., 1922 m.
Rezoliucijų Komisija (pasi

rašė) J. Norkus,
T. Kerge,
J. Mažeikis.

p, s. — Kiti laikraščiai, ku
rie sutinkate su mumis, ma
lonėkite perspausdinti šitų re-

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
-r 
Ai

žmogus,

kad bu- 
bausme. 
kad bu-

ta atgal “Lietuvos Respubli
kos” vardas vietoje įdėtojo 
Lietuvos Valstybes” vardo* 

Ir mes griežtai reikalaujam,

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO^ 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asiatentaa) 
GRAKORIUS

1829 - 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mieli.

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

DETROIT. MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

Puikiausia visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pa'gal mierą 

vėliausią madą, kaip vyrams, 
taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir Westminster Str. 

DETROIT, MICH.
................- -----  X- - Į - s >

ir

k.

Svetaines Rendai Capitol Building
(Buvęs Masonic Temple)

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

Phone State 7200.

MRS. A. MICHNIEVICZ.
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 81 gal 
Telefonas Yardu 1119

Baigusi 
Akušeri- 

oš koleg* 
ą; Ilga 
pr akt i ka
usi Peni* 
silvanijoa 
hospitalfc 

<e. Pasek 
-ningai p* 

tarnauja 
»rie gim 
tymo. Duo 
la rodą 
mokiose 
irose ir 
okiuose 

valuose 
terims
merginoms.

PO
T

Telefonai

vi 
Il
ki 
rei 
mo

3813
Vai.t 9—10

JonaH Lukas
Generalis pardavėjas 

N*. 6. Busiu dėkingas 
už atsilankymu, o su
teiksiu geriausi patar
navimą.

Draugystė Atgimties Lietuviu I Tautos 
Vyry ir Motery 1

Laikys savo susirinkimą 1 dieną Spalio (Oct.) nedėlioj 1 vai. 
po pietų, Raymond Chapel Svet., 816 W. 31 St Malonėkit
visi nariai susirinkti, nes bus renkami darbininkai ant bar- 
liaus ir malonėkite apsimokėti mėnesines duokles, nes busit 
suspenduoti ir,i malonėkite atsivesti naujų barių.

Kviečia Valdyba.

| DAILUS
Laikrodis Veltui

Su kiekviena naują $5 taupymo 
saskaita, laike

10 Metų Sukaktuvių Apvaikščiojimo
Spalio 2-rą iki spalio 15-tai

S Fordas Bus Dovanota
Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas kviečiami apsilankyti.

Didelės Dovanos Išparodymas
Vaikams dovanos.

CENTRAL "Kg™™“ BANK
1112 W. 35th Street

Atdara sęredų ir subatų 
vakarais iki 8 vai.

Radio koncertai 
kasdieną.

taCpinkit L.
KLEIN ŠTAMPAS 

Tūkstančiai Cbįcagos 
gaspadinių 

aplaikė pir
mą lekciją 
už savo tau
pumą nuo 
L. KLtSIN’O 
Už pilną kny 
gėlę moka $2

tavorais arba $1.50 pi
nigais.

• KLyjiM
Halsted.l4-'&Liberty

u- 'ru it n p’ THF H F ATE N PATH L.ęOME 'PUT QF THE BEĄTEN PATĮĮ

LENGVI
i Išmokėjimai
Davenport, kėdė ir

$98.50

M^-OR.HERZMAN^lll
H RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W.
18th St., netoli Fisk St 

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

r Dienomis: Canal 
J 8110 arba 857 
j N akt. Drexel 951 
' Boulevard 4186
So. Halsted St.

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. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišky ir 
Vaikų ligų

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

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

J Telefonas: Boulevard 7042

3 šmotai — 
supamoji

•'dė

Rakandai, Kurie Ilgai Tarnaus DR. C. Z. VEZELIS j
Lietuvi) Dentistas 

4712 South Aahland Ava^

5432Tel, Pullman

SrECIALIS IŠPARDAVIMAS ENGLANDER 
DA-LOVŲ

Gali įsigyti vieną iš puikiausių Englander Da-lovų už 
pažymėtiną su taupymą — 3 patrinų; tvirti plieno rė
mai — Amerikoniško walnut baigimo — atsidaro pilna 
lovos miera; puikiai austi dratiniai springsai ir pilnos 
mieros vatinis matrasas,' apvilkta labai patraukiančiu 
cretone, puošnus užtiesalas 7^1
dabar ($3 į mėnesį)____ _  __ ■ w

PEMATOMA PEČKURfi
Žinomi iš savo puikaus subudavojimo, ar 

Estiško dezaininimo, ži 
novų darbo ir švelnaus 
kastirųęo, storai apipilto 
liuotas. Geriausiai ap- 
šildo su mažai kuro. Iš
imtina vertė

$59.75
$5 į mėnesį

BAKERIO HOT 
BLAST APŠILDYMUI 

PEČIUS
Dega visokis kuras, 
ciongui įėjimo apačia, 
stambaus kastingo pastpvos, visas 
tvirčiausio plieno, storai iŠklo-ta ugnk 
vietė lengvai išimima C9A 71!

$3 į mėnesįI U

FVELOURO APMUŠTA SE
KLYČIOS SEl’AS

Šis parankus 3 šmotų se
tas — padarytas pagabumui

ir paikiui — Queen Anne mahogany baigimo 
rėmai — springsinė sėdynė — pasirinlrimas 
velouro viršais — puikiausios vertės, kuomet 
kada nors buvo siūloma Chicagos šeimy- 
ninkėms — visas CiCIfl
setas ($6 į mėnesį) ^vOhUU

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, III.

SETAS

$5 i mėnesį

Amerikoniško Walnut Dining Setas 
šmotai, — specialiai 
tiktai 
Stalas — Queen An- 
ne stailo —> pailgai 
apvalainas viršus, 
24x54 — 6 pėdas iš- 
skečiamas, 6 kojos— 
tvirto padarymo, spe 
daliai

$27.45

5

$46.85 
Kėdės — aukštu už
pakaliu, plačia slip 
slip sėdyne, tikros 
odos apmušimas, sp- 
ealiai viena

$4.35

PARANKUS 3 ŠMOTŲ ODOS
Stambus rėmai, turtingo mahogany; ąukšti užpaka
liai, plačios sėdynės, springsais ir pakabintos apa
čios, apmušti tikra oda, kambaris pilnas puikių ra
kandų, labui specialiai
apkainuota • ■ OhvU

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Alraierka 

3113 S.Halsted rt.
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
-ekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
ningai patamau 
iu prie gimdymo 
Kiekviename at
Įtikime 
/patišką 

• ėjimą, 
patarimu* 
terims ir 
noms veltui

teikiv 
trižiu 
2codv 

mo 
mergi

CHIFFOROBES
Tikro aržuolo, 
daug drabužiams 
vietos, 3 stalčiai 
ir kepurei dėžė

$23.75
$2 i mėnesi

3 COLIŲ STULPELIAIS 
MISINGINĖS LOVOS

Dideliais antgaliniais ek
stra stambiais virbalais— 
English gvarantuoto la- 
kerio — satin ir polet bai
gimo — apru bežiuota

$23.75
$2 į mėnesį

L. Klein, treČidš Itibos
i-

/

-

LENDRINĖ SE
KLYČIAI SUPA. 

MOJI KĖDĖ 
Gražaus dezainini 
mo, puikaus rudo 
mahogany baigi
mo, budrfnis užpa
kalinis ir sėdynė, 
Queen Anna patri- 
nos — tinka ir kė
dė yra už

$13.75
$2 į mėnesį

''' - F*

DK S. BKite— 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

K-Spindulhd 
OfiBM 2201 W. 12nd 8L, 

Lea-ritt 84 Tel. Cenal 
Reridenrija 8114 W 43b* *

. TeL Lafąyetta 4HL 
’ Vai. 1—4 Ir 7—9 Ne*

_
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Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metama —---- ----- -----------
Puaei metų ...... ...............
Trim* minėsi ams
Dviem mėnesiam
Vienam minėsiu! ........

Chicagoje per netiotojuai
Viena kopija ■ ■— ...
Savaitei ....... ' ■ ■ -----  18c.
Mėnesiui_______ ... ........ 75c.

Suvienytose Valstijom ne Chicagoje 
paštu: >

Metams-------------- , *7.00
Pusei metų ...
Trims mėnesiams --------
Dviem mėnesiam ___ _ ,.>K.
Vienam mėnesiui ■ ■ ■' f ■ V,
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ...... ................. ;------------
Pusei metų ...... ..............——- —
Trims mėnesiams ----- ----  2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.. . ..■■-■rZ-M—U—i... ■ ■--=

*8.00
. 4.50

2.00
1.50

.76

Karas ir s 
karalių sostai.

Vėl vienas karalius gavo 
pasitraukti iš savo vietos — 
graikų Konstantinas. Atsi
žadėdamas sosto, jisai pas
kelbė, kad savo vainiką jisai 
pavedąs savo sunui.

Bet Graikijos žmonės ne
sitenkina tuo. Jie reikalau
ja, kad ir karaliaus sunufc 
butų pašalintas nuo sosto ir 
kad Graikijoje butų įsteigta- 
respublika.

Tai yra pralaimėto karo 
pasekmė. Jeigu graikų ar
mija butų sumušusi turkus, 
tai monarchijos galybė Grai
kijoje šiandie butų neįvei
kiama ir Konstantinas butų 
garbinamas, kaipo didvyris.

Karo pralaimėjimas su
griovė karalių sostus ir Ru
sijoje, Vokietijoje ir Austri
joje.

Karas yra baisus daiktas, 
bet ir jis atneša šį-tą gero. 

Liūdnas vaizdas.
S. Naudžiui, Grand Rapids, 

Mieli. — Siuntėme Jums laiš- 
gis Gervė, kurio įspūdžiai iš ką,'bet nežinia delko jisai su- 
Lietuvos, dabar yra spaus- grįžo.

Musų bendradarbis, Jur-

JURGIS GERVĖ

Lietuvos Gyvenimo Vaizdai
Iš LAIŠKO Iš LIETUVOS

[Musų speciali© korespondento]

(Tęsinys)

Tie, kuriems reikėjo, savo laiku neprirengė 
jokių prirengiamųjų darbų Lietuvos pinigams 
išleisti, o dabar Seimui įstatymą skubotai pra
stumus, tai tie patys darbuotojai Lietuvos ekono
minėj padėty naują košę verda: išleidžia įsakymą, 
kuriuo visi mokesčiai, muitai, rinkliava turi būti 
apmokamos Lietuvos valiuta, kuri turės būti pa
remta doleriais ir auksu. Tuo tarpu algos temoka
mos vokiečių markėmis, tuo tarpu kada toji lietu
viška valiuta bus ir kokią vertybę tikrenybėje 
turės — vienas Dievas Tėvas žino ir Motina Šven
čiausia! O pirkliai, užsimokėję mokesčius ir mui
tus palyginamąją aukso valiuta, turės teisės ici- 
kalauti, kad ir jiems už prekes butų mokama 
aukso valiuta. Koks triukšmas, kokia košė iš to 
dar pasidarys — sunku šiandie ir numatyti dai!

Kaip Lietuva pergyvens šią ekonominę bai
senybę, kaip išbris iš šios nelaimės? Jeigu tok
sai reiškinys butų kurioj kitoj šaly, ne Lietuvoj, 
tenai tokia valdžia padariusi iš turtingo krašto 
nuskurusią elgetą, butų senai šėveliais nuėjusi, 
tenai žmonių pasipiktinimas, kerštas, kova uz

teises senai butų nušlavusi visus parazitus nuo 
liaudies tako. Bet šventojoj Lietuvoj, kur kara
liauja iezuitų pasiųsti agentai, Lietuvoj tokie 
dalykai — neįvykinamas sapnas!.. Lietuvoj vargo 
žmoneliai, krikščionių demokratų pasakomis užliu- 
liuoti, ir •dvasinių bei politinių šrtiugelniiikų na- 
gaika užmigdyti, dėl s^Vo paprasto apsileidimo 
nesugeba pasipriešinti, hešugeba besikryžiavo- 
jančius bei poterius bekalbančius spekuliantus į 
jiems tinkamą vagą įstatyti... O Liėtuva, šį kri- 
zį žinoma pergyvens, ir gal net nepasipiirtins, 
kad jo greičiau nusikračius! Juk Lietuvoj gyve
nimas taip pamažėli slenka! Juk Lietuvoj kiek
vienas pilietis laiko taip daug turi! Juk kol Lie
tuvos visuomenė prisirengs reaguoti į kokią skau
džiausią opą — varna Atlantikos vandenyną su
spės perlėkti! Ir dabar, jeigti Lietuvos visuo
menė pradės reaguoti į nieko neipatesinamą Val
džios elgesį sukuriant Lietuvoj negirdėtą ekono
minį krizį, tai jau tiktai, kai bus pervėlu, arba 
kai jau nebebus reikalo, arba kai jau visviena nie
ko nebepagelbės...

šit vienas kitas karakteringas vaizdas, kaip 
Lietuvoj' visuomeninis darbas dirbama. Važiuo
ja šitai traukinys iš Mažekių į Šiaulius. Netoli 
nūo Šiaulių kažkodėl ima ir sustoja laiike. Ko
dėl sustoja — kas jį žino, patirt nepavyko. Tiktai 
mašinistas, mechanikas, poris • konduktorių, dar 
kokie tai trys tarnautojai šu žvaigždėmis kakto
je' šoko stačiai iš traukinio ir sugulė pakeliui... 
žilviuose! Paskui šiuos “valstybės tornautojus” 
pasipylė iŠ traukinio ir visa kirbine ‘piliečių”.

dinami “Naujienose” (žiur. 
Lietuvos Gyvenimo Vaiz
dai), rašo, kad Lietuva šian
die, dėl markės kurso puoli 
mo, esanti paskendusi bai
siam skurde. Štai, ką jisai 
pasakoja:

“Kelių paskutinių mėne
sių metu, Lietuva, iš šalies 
su vienu stipriausių Eiro- 
poj ūkių, pasidarė nusku
rusiu elgeta! Jus Ameri
koje nei įsivaizduot nega
lite, kas dedasi Lietuvoj,

kios. Ir žmonės, kuriems teko 
visas karo sunkybes pakelti, 
pasidaro neramus, nervingi. 
Jų dabartis sunki, ateitis mig
lota, neaiški. Tokioms aplinky
bėms susidėjus, misticizmas it 
religija tarpte tarpsta. Paskil- 
bęs Amerikos psichologas, 
Joseph Jastrow, sako, kad ci
viliniam karui pasibaigus re
liginis kvaitulys, lyg kokis gais
ras, ėmė plėstis Jungtinėse 

mas prekes jau ir taip už-j Valstijose. . Bet, jo manymu, 
deda nuošimčių tiek, kiek'tai buvęs ne sveikas seftti- 
tik jų spekuliatinė išmin-! centas,., ? liguistos* psichologi-

- - pat padarinių davė fr pasauli-

vokiečių markei kelių pas
kutinių mėnesių bėgy nu
kritus nuo 300 iki trijų 
tūkstančių už dolerį!... Ta
rytum kažkokia slėpinin
ga esybė atėjo į prekių 
rinką ir sumaišė visus ma
tus, visus saikus, visas 
įkainavimo priemones! 
Pirkliai parduodami esa-

tis pakelti gali, bet šit k«j, rt reiškinys. Lyginai tokių 
... __PQt padarinių davė it pasauli-vietoj parduotų prekių nii ra<lo

tenka naujos pirkti, jų sau nepaprastai palankios dir-
*8.00 jau nebegali gauti ta pa-1 vos.

čia kaina, kuria pardavė 
— turi mokėti brangiai. 
Pirklys krinta į desperaci
ją, ir kainą už prekes ke
lia iki pasakingų laipsnių. 
Lietuvoj ekonominė padė
tis kurkas sunkesnė, negu 
pačioj Vokietijoj, dėl ku
rios valiutos Lietuva taip 
žiauriai kenčia...”

Kenčia, girdi, dėl to mar
kės kurso puolimo ne tiktai 
pirkliai, bet dar labiaus tie, 
kuriems reikia pirktis pre- 

I kės. Kenčia valdininkai, 
kenčia darbininkai, kenčia 
visi miesto gyventojai ir, pa- 
galiaus, ūkininkai. Lietu
voj, toj turtingiausioj duo
nos produktais Eiropos šalį, 

(šiandie, pasak musų kores
pondento, “galima iŠ bado 
galą gauti”!

Ir kodėl Lietuvą ištiko to
kia baisi nelaimė? Kodėl jos 
valdžia ir Seimas ligi šiol ne
sirūpino užbėgti už akių se
nai besiartinančiam finan
sų krizini?

Liaudies Švietimo
Darbas Europoj.

K. Sėjikas.

Studentų judėjimas.
Pasaulinis karas išjudino 

žmones. Prasidėjo perkainavi- 
mas visų vertybių. Yra gerai 
žinoma, kad po karų žmonės 
gyvena nenormaliųjų gyveni
mu. Įvyksta staigių permainų. 
Gyvenimo aplinkybės pakitėja: 
jos pasidaro nepakeliamai sun-

, |  —...   AMUV

T3 sau nepaprastai palankios dir-
. Bet,’ iš kitos pusės, tarp 

jaunimo prasidėjo didelis ver
žimąsi į mokslią.

Niekuomet pirmiaus centra- 
linės Europos universitetuose 
nebuvo tiek daug 
kai dabar. Pirma į 
tus stodavo visokių 
profesionalų vaikai.
mažą nuošimtį sudaro darbi
ninkų vaikai. Delei įto visa 
studentų gyvenimo atmosfera 
pakitėjo. Studento tipas, kuris 
rūpinosi tik, kaip linksmiau 
laikas praleisti, pradeda nykti.

Cecho Slovakijoj pasireiškė 
toks nepaprastas veržimąsi į 
universitetus, kad vienoj tik 
Dragoj apie 1,000 studentų ne
galėjo surasti sau butų gyve
nimui. Studentų draugija at
sišaukė tuo reikalu į visuome
nę. Miestas tuoj paskyrė že
mės studentų bendrabučiams. 
Žymus Pragos architektas ap
siėmė dykai padaryti bėndra- 
bučiams planą. Įvairus amat- 
ninkai pasiūlė studentams sa
vo patarnavimą. Prasidėjo dar
bas. Buvo dienų,- kada apie 
500 studentų dirbo prie ben
drabučių statymo. Bendrabu
čiai galės sutalpinti apie 700 
studentų. Juose galės gyventi 
tik tie studentai, kurie prisi
dėjo savo darbu prie jų pasta
tymo. Aprokuojama, kad šią 
žiemą Pragoj busią apie 25,000 
studentų. Tokio didelio stu
dentų skaičiaus tas miestas 
dar niekuomet nebuvo turėjęs.

Vokietijos Studentų Sąjunga 
turi apie 500,000 žmonių. Są
jungos tikslas — tvarkyti ki
tokiais pamatais studentų gy

studentų, 
universite- 

turčių ir 
Dabar ne- 

venimas. Dėka tos sąjungos 
įtakai, daug radikalinių per
mainų jau yra padaryta vokie
čių universitetuose. Sąjungą 
taipgi rūpinasi studentų mate
rialine padėtim. Ji padeda 
kiekvienam neturtingam stu
dentui surasti darbas. Vokieti
jos darbininkų unijų suvažia
vimas buvo .pakvietęs studen
tų atstovus, kad darbo klausi
mas išrišus taip, jog nebūtų 
skriaudos nė darbininkams, 
nė studentams.

Darbininką švietimas.
Tačiaus, pasak, E. C. Lin- 

demano, darbo žmonių intelek
tualinis atgimimas turi, nepa
lyginti, didesnės reikšmės ne
gu studentų judėjimas. “Dar
bininkų švietimas’* yra papras
čiausi frazė Anglijoj ir konti
nente. Anglijos Uhiatinės uni
jos sukurė taip vadinamą 
“Darbininkų švietimo Asocia
ciją,” kuri per ištisus * metus 
palaiko specialines darbinin-' 
kams klases. Vasaros mėne
siais įvairiuose miestuose ati
daroma mokyklos. Unijos 
siunčia į tas mokyklas gabes
nius savo narius. Mokslas va
sarinėse mokyklose esąs labai 
geimai pastatytas.

Norvegijoj, Švedijoj, Dani
joj, Vokietijoj, Italijoj ir kito
se Europos šalyse darbininkai 
dideliu pasiryžimu mokinasi 
ir kuria savo mokyklas. Verta 
pastebėti ir tas faktas, kad 
darbininkai nesitenkina siau
ra programa, bet stengiasi vi
sapusiškai lavintis. Politinė 
ekonomija, socialogija ir poli
tikos mokslai, žinoma, užima 
svarbią vietą, bet nėra neigia
mos ir kitos mokslo šakos. Vo
kietijoj praeitais metais Social
demokratų Partijos ir unijų 
vedamas mokyklas lankė 
60,000 darbininkų.

Liaudies universitetai.

Kitas džiuginantis reiškinys 
— tai nepaprastai spartus au
gimas liaudies'universitetų Eu
ropoj. Viepėme didžiuliame 
mieste liaudies universitetą 
praeitą žiemą lankė 5,000 dar
bininkų. Tų universitetų mok
slo metas tęsįasi šešis mėne
sius. Universitetams paprastai 
vadovauja tam tikras komite
tas, kurį sudaro įvairių parti
jų, miesto valdžios ir unijų at
stovai.

Helsingforse, Danijoj, nela
bai senai' įvyko Europos liau
dies universitetų studentų su
važiavimas. Suvažiavime da
lyvavę 23 delegatai nuo 8 
tautų. Tame pat mieste yra 
įkurtas Internacionalinis Liau
dies- universitetas. Jis vedama 
tokioj dvasioj, 'kad davus pro
gos įvairių tautų darbinin
kams geriau vieni kitus pažin
ti ir suprasti. Tuo tikslu yra 
mokoma tarptautinė kalba, 
esperanto.

Vienas jų dar buvo užkliuvęs ant traukinio pako
jos dar kalbėjo iš karto “pilietine kalba” “čtož 
vy čerti”, — bet paskui ir jis numoklino į kom
paniją. Na, jau tiek to, sustojo traukinys, pa
valgė žirnių, kas norėjo — galas jų nemato, gai 
biedni žmonės, gal neturi už ką nusipirkti, dabar 
viskas taip brangu! Bet “piliečiai”, kurie, tarp 
kitko, lietuviškai nemoka, nešioja ilgas barzdas 
ir kalba, tarytum Lietuva butų “gubernija Kos- 
tromsk^ja” — tai jie dar po glėbį prisirovę žir
nių nunešė į traukinį bachurams...

Tūlam provincijos miestely paštas ateina du 
kartu į savaitę. Tą dieną kai jis ateina, papras
tai, prisirenka daugybė žmonių, laukdami kores
pondencijų. šit vieną tokį .gražų vakarą prisi
rinkusi publika išlaukus kokias tris valandas 
virš normos gauną patirti, *tą vakarą paštas atvež
ti užmiršta! Prižadama, kad rytojaus dieną paš
tas tai jau tikrai busiąs. Rytojuj — turgaus 
dieną, žmonių prisirenka dar daugiau. Pasirodo 
—paštas busiąs tiktai v^lų vakarą. Kas daryti 
—publika susirenka ir vėlų vakarą. Bet paštas 
esąs busiąs tiktai dar rytojaus rytą. Publika po
ną Dievą garbindama ir perkūnus į pagelbą kvies
dama išsiskirsto ir susirenka vėlai ankstų rytą 
rytojaus dieną. Bet ir tuomet pašto dar nėra, jis 
busiąs tiktai m' dviejų-trijų valandų. Publika 
kelintą jau kartą atvykusi pasiimti to nelaimingo 
pašto, nusprendžia dvi tris valandas palaukti. Bet 
paštas ateina lygiai dvylikai Valandų praslinkus. 
Tuomet publika Visai ramiai susirenka, pasiima 
koi’espdndchciją ir vyksta namo. O paštas tris

Tjiip tąi liaudies švietimo 
darbas pastatyta Europoj. 
Amerikoj darbininkų švietimu 
mažai tesirūpinama. O tai gal 
ir bus tiesiogine priežastis to, 
kodėl Am. darbininkai yra 
mažiau susipratę už Anglijos 
arba Vokietijos darbininkus.

Skaltytola Baisa-
r t... .

[Ui lirtlkitM Šiam* •kęriaj* 
ntanonta Redakcija neatsako.}

RUSŲ INDUSTRIALISTŲ AT
SAKYMAS CHICAGIŠKEI RU

SIJOS DRAUGŲ KON
FERENCIJAI.

Chicagiškiai -Sovietinės Rusi
jos Draugai (Friends of Soviet 
Russia) laikrašty “Svobodnaja 
Rosi j a” š. m. liepos 19 d. nu
mery įdėjo atvirą laišką į Pa
saulio Pramonės Darbininkų 
Ratelį delei Ratelio atšaukimo 
savo delegatų iš delegatų kon
ferencijos baduoliams šelpti.

Tame laiške nepaduoda dele
gatų atšaukimo priežasties ir 
jame nėra jokių faktų. Jo tiks
lu yra apšmeižti P. P. D. Rate
lį. Jame sakoma, kad P. P. D. 
R. delegatai stengėsi panaudoti 
konferepčiją savo partyviškai 
agitacijai; tas -netiesa ir tas 
priekaištas niekuomet nebuvo 
įrodytas konferenoijoje. Rate
lio delegatai darbavos tik ba
daujančių Rusijos žmonių nau
dai ir tą jų darbuotę nušvie
čia apyskaitos aukų baduo
liams pagarsintos laikrašty 
“Gotos Tružehika.” Bet šitas 
priekaištas kaip lik tinka ko
munistams. Jie ne tik komu
nistinę agitaciją varė prisi
dengdami organizacija Rusi
jos baduoliams šelpti, o ir au
kas surinktas tam tikslui pa
naudodavo tos agitacijos rei
kalams. Niekam nėra paslaptis, 
kad kiekvienas komunistų pa
sirodymas buvo ne pagalbos 
prašymu badaujantiems Rusi
jos žmonėms, o agitacija už 
sovietinę vąlflžią. , Ir tas pri
verto atšaukti musų delegatus.

Vasario 7 d., 1922 m. chica- 
giške konferencija, eidama 
Ncw Yorko S. R. draugų įsa
kymu surengė paskaitą temo
je: “Kaip mes važiuosime Ru
sijon.” Prelegentas buvo New 
Yorko komunistas Antoniuk, 
kuris išėjo kaipo komunistas. 
Šitas kalbėtojas imdavo iš su
dėtų aukų $4() savaitinės algos 
ir S. R. D. pinigais važinėjo 
po Jungt. Valstijų miestus va
rydamas agitaciją už komunis
tų partiją. Chicagoj jis pasakė, 
kad darbininkų piliečių val
džia plačiai atidariu8i du
ris. visiems organizuo
tiems profesionalams, bet 
darbininkai be jokios pro
fesijos Rusijai nereikalingi. 
Susirinkusius tas sujudino ir 
jie pradėjo šaukti, kaip darbi
ninkų piliečių valdžia gali už-

d išaušti atvažiuoti pr^stieiiis 
daihinibkams. Antoniuk pama
tęs, kad jam sunku bus su jais 
susitaikyti, Visai atsisakė at
sakinėti.

A/tvirain laiške konferencija 
teisina Fosterio knygos išleidi
mą pinigais iš fondo baduo
liams. Jie sako, kad $400 iš
mokėta jos išleidimui, bet, 
kaip jie patys išsiplepėjo, tie 
pinigai jau buvo gauti už par
duotus egzempliorius. Tas bus 
visuomet juoda dėmė tai orga
nizacijai.

Antra tokia juoda dėmė yra 
suvartojimas suaukotų baduo
liams aukų “Soviet Russia” 
žurnalui. Už vieną birželio 
mėnesį š. m. išleista tam tiks
lui $0,400.

Mes tvirtai tikim, kad Sov. 
Rus. Draugų veikimas trumpu 
laiku išeis į aikštę taip, kaip 
išėjo į aikštę veikimas Medici- 
nės pagalbos Sov. Rusijai, 
šitie sukčiai darbininkų ir jų 
organizacijų spaudimu pri
versti buvo pakrikti, o dabar 
vėl sulindo po Sov. Rus. Drau
gų pastoge, kad varius toliau 
šavo niekšiškąjį darbą. Chica- 
gos rusai industrialistai turi 
gana įrodymų savo apkaltini
mams S. R. D. pafemti.

Jei chiragiškė konferencija 
Sako, kad’ mes neturėjome už
tenkamo pamato savo .delega
cijai atšaukti ir nesitenkina 
musų atsakymu, tai P. P. D. 
R. sutinka sušaukt masinį su
sirinkimą, kur bus paduota vi
si faktai musų žodžiams pat
virtinti.

Rusų Industrialistų Skyrių 
vardu

X. Saikus.
—J---------- u--------

KURIE YRA CIVILIZUOTI, 
O KURIE NE.

<4------------ -----
Kunigų “Draugo” bendradar

bis, pasirašiusis vaidu “Ten Bu
vęs”, 217 to laikraščio numery 
aprašo Detroito įvykusias lietu
vių prakalbas. Ar tas tiesa, ar 
ne, kad komunistai sukėlė jose 
triukšmą, tas man nesvarbu ir 
nėra jokia naujiena. Komunis
tai taip kaip ir katalikai visuo
met džiaugiasi “Naujienų” re
daktorių Grigaitį pamatę ir kaip 
mokėdami savo jausmus išreiš-, 
kia. Bet man įdomu jo pasa
kymas: “Daug dar laiko pra
bėgs, kol musų tautos išmatos, 
laisvamaniai prieis prie susipra
timo ir civilizacijos”.

šitą perskaičius man phisimi- 
nė Kri'lovo pasakėčios “osiol i 
solovei”, kur asilas sako pieme
niui, kad lakštingala gieda gra
žiai, bet nepalyginti jos prie kai
mo gaidžio.

Ten Buvęs nori pasakyti, kad 
katalikai dabar jau visi yra ci
vilizuoti, o laisvamaniams dar 
daug laiko ims iki jie civilizuo- 
tumo laipsnį pasieks. Aš nesa
kysiu, kad visi tie, kurie vadina 
šave laisvamaniais pasirodo su 
šavo darbais atatinkamais civi

dienas neatvyko lodei, kad vežėjai pakeliui trupu
čiuką įsikaušo ir paštą pametė. Kol vežėjai iš
sipagiriojo, kol korespondencijas suieškojo, tai ir 
nusitęsė laikas.

Sulūžo pavasarį per upelį ant vieškelio tiltas. 
Trims savaitėms praslinkus valsčius rašo apie 
tai pranešimą į ministeriją. Ministerija už savai
tės siunčia pranešimą j deportamentą. Depar
tamentas vėlei tiek pat laiko praslinkus siunčia 
į plentų valdybą, o ši — savo viršininkui. 0 vir
šininkas — žmogus ne prastas, jis visuomet vis
ką dirba sulyg plano. Todėl ir pasiėmė visų pirma 
padaryti sulūžusio tilto planą. Kiek to plano pa\ 
daryta — patirti neteko, tik kad šiemet tiltas* ne
bus pataisytas — niekas ir abejot neabejoja... Ta 
pati plentų valdyba yra drauge su vandens kelių 
valdyba ir upių pakrančių viršininkė. Plauklo
jant garlaiviams Neinuhu, ne visur yra tilteliai, 
kur garlaiviai galėtų priplaukti. Daugely vietų 
iš garlaivio publika išsodinama į mažučius laive
lius. Bet kai Nemunas; kiek patvinsta, tai jis ir 
nusineša į Baltijos mares ir laivelį, ir publiką. 
Mat valdyba dar nesuskubo išdirbti plano!.. O iš 
išdirbtų planų butų galima paminėti kad ir tokį. 
Kaunui ir Mariainpolėj, vienam didesniųjų pro
vincijos miesčiukų, susisiekti kitokių priemonių 
nėra, kaip tiktai plentas. Bet kadangi plentų val
dyba pienus dirba, tai ji išleidžia įsakymą, kuriuo 
draudžiama tuo plentu važinėti sunkiesiems auto
mobiliams, nes girdi nuo to plentas gali subaigt 
gesti.

(Bus daugiau)
*

lizuotiems žmonoms, o visi Kata
likai pasirodo savo necivilizuo
tais darbais. Bet aš tiek galiu 
pasakyti, kad tikyba, ypatingai 
katalikų tikyba, yra prastas sai
kas civilizacijai. Katalikų tiky
ba reikalauja iš tikinčiojo tikėt 
tuo, ką kunigas sako ir klausyt 
to, ką kunigas sako, o tą dary
damas Žmogus jokiu budu nega
li paniekti civiližuotumo laipsnį. 
Tikėjimas — aklas tikėjimas — 
ir klausumas negali nieko išmo
kinti žmogaus. Taigi tamsu
mas ir su juo drauge necivilizuo- 
tumas ir yra labiausiai pas tuos, 
kurie tiki ir kitų valios klauso. 
Paimkime meksikonus, ar ispa
nus, kur kunigija per ištisus 
šimtmečius kale žmonėms viso
kius prietarus, ar jie ne tamses
ni ir todėl mažiau civilizuotesnį 
už kitas laisnesnes tautas? Tas 
pats buvo su rusais, su lenkais 
ir su mumis pačiais. Mes, kaip 
ir visi kiti pakilome tiek, kiek 
mes patys pradėjome vaduotis 
savo, o ne svetimo protu; kiek 
mes patapom laisvamaniais. Tik
ri katalikai, kurie aklai pildo ku
nigo įsakymą — tikėk ir klau
syk, arba busi prakeiktas — ir 
dabar yra necivilizuotais, nelai
mingais žmonėmis, kuriuos iš
naudoja kiekvienas, kas tik nori 
juos išnaudoti.

Jei “Draugas” deda tokiais sa
vo bendradarbio nesąmones, be 
jokių pastabų iš savo pusės, tai 
jis daro tą tik norėdamas savo 
skaitytojus mulkinti toliau. Ti
kėjimas neturi nieko bendra su 
civilizacija. Ir kur tikėjimas 
bus maišoma su valdžia, ten ci
vilizacijos nebus, nes kaip žmo
gus užsirišęs akis negali matyti, 
taip šalis atsidavusi prietarams 
negali būti civilizuota. Tai ve 
delko mums taip gaila Lietuvos, 
kuri nelaimingai pakliuvo į šmu- 
gelninkų rankas. Šitie žmonės 
šmugeliuoja ne tik tikietais į 
dangų, o ir sacharinu ir .žeme ir 
miškais ir žmonėms nieko nepa
lieka.

Toliaus jis klaidingai pavadi
na laisvamanius “tautos išma
tos”. Jau jei kas yra tautos iš
matomis Jai tik musų kunigai. 
Jie sėbrauja su 'lenkais, pardavi
nėjo musų šalį kaizeriui, o dabar 
prisispyrę siūlo ją lenkams. Pri
sipažink, brolau, kad apsirikai.

Laisvamanis.

GAISRAS PLftTOJAS — UG- 
NAGESIAI RAMUS.

Anglija rimtaii rengias ka- 
ran. Italija nori “taikos,” 
Francija “nenori“ karo. Ar il
gam? ’

Kada skalikas sutinksta, me
dėjas iššauna iš šautuvo .ir 
skalikas lyg lik ką atvestas 
medžioklei, bėga ant šūvio ir 
ieško žvėriukų pėdų. Tas pats 
atsitiks ir su “taikanore” Ita
lija ir kraujo praliejimo “ne
norinčia” Francija, kai Angli
ja atvers savo kanuolių praga
rinę ugnį.

O ką veikia darbininkai tuo 
klausimu? Ogi sėdi ramiai 
kaip tie netikę ugnagesiai, ka
da gaisras plėtojasi. Trečias 
Internacionalas (Rusija), per
mirkęs krauju nuo dantų iki 
kulnių žvangina ginklus — 
rengias karan, — o jo nariai 
užsieniuose rankas trina iš 
džiaugsmo. Antras Internacio
nalas, kaipo didžiausia darbi
ninkų jėga, ramiai laukia karo 
pradžios. Vienuos Interna
cionalas irgi ne kitaip į daly
kus žiuri. O valdančioji kla
sė veidmainingomis frazėmis 
rimtai ir skubotai rengias prie 
daug baisesnės skerdynės, ne
gu nesenai buvusioji.

Todėl, vyručiai, sėdėkite ra
miai, o po to karo ir vėl galė
site •skaldytis į frakcijas ir 
aiškinti minioms, kuri jų yra 
“tikras darbininkų draugas.”

—Laisvės Mylėtojas.- ...r -
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DR. A. MONTVID * 
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 

' 25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Ava. 

Valandos: nuo 6 iki 8 Vakara 
Rezidencijos tel. Kcdzie 7715
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P. KUKUTIS PRIGAVO DR 
YUSKĄ.

Sako prikišęs apie $700.
Komunistų oratorius, P. 

Kukutis, noriai taikindavosi 
prie gyvenimo sąlygų — sten
gdavosi išnaudoti kiekvieną 
progą. Jis buvo didelis “revo
liucionierius,“ ir kaipo tokiam 
prisiėjo kelti “revoliuciją” — 
dumti iš Chicagos prasiskoli
nus savo draugams ir šiaip 
žmonėms.

Andai daktaras Yuška, 1900 
So. Halsted gat., nemažai tu
rėsiąs nuostolių dėl padaryto
sios Kukučio “revoliucijos“. 
Kiek laiko atgal jis statęs jam 
namą ant kampo Archer ir 
Sacramento gatvių. Jo išmokė
ti Kukučiui čekiai apie $000 
sugrįžo. Pasak daktaro Yuš- 
kos, čia daugiausia nukentė- 
sianti materiolo kompanija. 
Pats Dr. Yuška dėl tų čekių 
neteksiąs tik apie $200. Apart 
to, Dr. Yuška jam paskolinęs 
apie $500, ir tai dar prieš 
jo pabėgimą.

pat

TROCKIO KAREIVIS 
PASIGĖRĖ.

Utarninke, apie 5 vai. vaka
re, kuomet proletarai skubi
nosi iš kapitalistinių dirbtuvių 
namon, ant Archer ir Halsted 
gatvių pasirodė girtas kaip 
maišas, “Trockio kareivis“, ar
ba kaip juos čia vadina, lietu
viškas komunistas. Kairiojoj 
rankoj laikydamas “darbinin
kišką ginklą” — “Vilnies“ ko
piją, o dešinėj — rūkstančią 
pypkę, krapaliavo, vartoliojosi 
šalygatviais ir gatvėj. Žmonės 
latrai piktinosi. Laimė, kad 
nepasitaikė kapitalistų “buo
žė“ — gal butų nuvedęs karei
vį “sovietų“ kanceliarijon, ku
ri netoli tos vietos randasi. 
Sarmata taip prisilesti.

— Menševikas.

DAVĖ

paroda, 
mėnesį 

Tie

PROGRESO PARODA 
$21,000.

Pagent of Progresą 
kuri užsibaigė pereitą 
davė pelno virš $21,000. 
pinigai busią panaudoti staty
mui vaikų dantų klinikos.

REIKALAUJA KARINIŲ 
ALGŲ.

Signalų darbinirikai prie gel- 
žkelių pareikalavo darbo tary
bos sugrąžinti jiems karines 
algas, tai yra kokias jie gauda
vo laike karo. Dabar jų algos 
nukapotos. Taipgi jie reika
lauja mokėti viršlaikį po as
tuonių valandų, bet ne po de
vynių, kaip kompanijos nori.

SUDEGĖ 70 MULŲ.
Užpereitą naktį iškilusiame 

skerdyklose gaisre, prie Peoria 
ir 43 gat. sudegė 70 mulų. 
Nuostoliai siekia $70,000. Mu
lai priklausė pirkliui Harry 
McNair.

TRAUKS ATSAKOMYBĖN 
SUKČIUS.

Užvakar pavieto teisėjas Ri- 
gheimcr pranešė trauksiąs at
sakomybėn visus penkto war- 
do rinkimų sukčius. Viso jų 
esą užrekorduota 20 asmenų 
— 7 moteris ir 13 vyrų. Jife vi
si turės stoti prieš teisėją spa
lio 6 d., pasiaiškinti, kodėl jie 
vogė balsus ir visokių sukty- 

. šim- 
pereito 
Teisė- 

sukčius

bių savo prėcinktuese 
tai balsų buvo pavogta 
balandžio rinkimuose, 
jas žada bausti visus 
be pasigailėjimo.

SURINKO $4.25 SOCIALDE
MOKRATAMS.

4 kp. 
vakar

J. Kavaliauskas, LSS. 
finansų raštininkas, 
įteikė A. žynį on t ui $4.25 aukų, 
kurias jis surinko iš pašalinių 
žmonių. Briketų ir kitiems 
pasidarbuoti dėl socialdemo-

Marijona Rakauskaitė 
kviečiama Lietuvos

H...

f$.4

w

IB
Žymiausi Chicagos lietuvių 

dainininkė, p-lS Marijona Ra
kauskaitė, šiomis dienomis iš 
Lietuvos Operos gavo tokį pa-

kaip 
per šį 
musų

•Gerbiu. M. Bakauskaite, 
Chicago, III.
Jau greit du metai, 

Įsikūrė Opera Lietuvoj 
ięrs taip neilgą laiką
aunos operos srityje daug kas 

nuveikta, bet kad plačiau ir 
sėkmingiau praplėsti darbuotę, 
Lietuvos Valstybinės Operos 
Direkcija nutarė kviesti Lietu
von visas geriausias jiegas, ku
rios išsiblaškė po platų pasau
lį, kad sukoncentravus vienan 
centram Tuo budu Direkcija, 
urėdama omenyje ir Tamstą, 
maloniai kviečia atvykti Lietu
von šį sezoną ir prisidėti prie 
bendro Operos kūrybos darbo. 
Darbas kol kas apmokamas 
tiek, kad Lietuvoje pragyve
nimui pilnai užtenka.

Operos jau eina “Traviata”, 
“Demonas“, hRigoletto,” 
‘Faustas“ ir šį sezoną tur eit 
’Pajacai“ su “Gegužės Kara- 

’aite” Glucco, “Madam Buter-
Kirpikas,” 
ar “Car- 

‘Sevilijos

nen .

Repeticijų pradžia 
m.

15 d. š.

Teatro, 
mėnesio

Dėlei reniontavimo 
iczono pradžia sausio 
'923 metų.

Direkcija turi vilties greitu 
’aiku Tamstą matyti savo tar
pe.

A. B. Sodeika,

Lietuvos Valst. Operos 
Direktorius.’4

Taigi, ko gera, chicagiečiai 
neteks vienos labiausia myli
nes dainininkės. Ir reikia tie
są sakyti, kad paskutiniais ke
liais metais p-lė Rakauskaitė 
buvo labiausia chicagicčių mė
giama dainininkė. Jos puikiu 
balsu gėrėjosi tūkstančiai lie- 
uvių. Kur tik buvo rongia- 
nas svarbesnis apvaikščioji- 
nas ar šiaip koncertas labda
ringiems tikslams, p-lė Rakau
skaite visuomet mielai sutik
davo dalyvauti.

Ir jeigu chicagiečiams pri
sieis su p-le Rakauskaite skir
tis, tai jie galės jai tik linkėti 
kuogeria tįsios kloties ir pasise
kimo naujoj veikimo srityj. 
Tuo pačiu laiku 
gali pasididžiuoti, 
giama dainininkė 
mai įvertinta.

chicagiečiai 
kad jų mė- 

liko tinka-

Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI

arti

kad pa
rinkimo

nusistatymą 
darbininkus.

GARFIELD BARK.
Prakalbos Atgaivinta LSS. 158 

t kuopą.
Pereitos seredos vakare, rug

sėjo 27 d., John Engels salėj, 
3720 W. H^rrisoii St., įvyko 
labai svarbios prakalbos. Pra
kalbos buvo surengtos vietoš 
msipratusių darbininkų burė- 
lio. Kalbėjo “Naujienų“ re
daktorius P. Grigaitis ir LSS. 
>ekrėtorius A. Žymontas. Žmo
nių paklausyti susirinko 
Šimto.

Pirmiausia kalbėjo P. Gri
gaitis. Jis savo kalboj palietė 
rinkimus į Lietuvos Seimą, 
mokyklų ir žemės reformos 
statymus, krikščionių-demo- 
eratų darbuotę S t. Seime ir 
ų iškeptąją konštitdcijg Lie
tuvos liaudžiai, apie monair- 
kines prezidento galias ir Lie
tuvos piliečių registraciją 
Vmerikoj. Kalbėtojas gana 
įuosekliai išdėstė klerikalų 

suktybes, jų purviną politiką 
r autokratišką 
>ri^š Lietuvos
Klausytojai sužinojo, kaip kle
rikalai žadėjo Lietuvos liaud
žiai didžiausius kalnus gerybių 
kad tik ši rinktų juos St. Sei
nai); bet kuomet tapo išrink- 

*i Seiman, savo prižadų neiš
pildė. Jie savo veidmainin- 
'lunui apgavo liaudį. Lietuvos 
darbininkai nieko iš jų nega
vo — nė žemės, nę žadėtų lai
svių. Bet vieton to — susiau
rinimą politinių teisių. Mokyk
los atiduota tvarkyti kuni
gams, rabinams, ir davatkoms. 
Klerikalams rupi ne apšvieta, 
bet mulkinimas.

Kalbėdamas apie registraci
ją įrodė registracijos įstatymo 
netikumą ir ko klerikalai nori 
u o atsiekti. Visiems supranta
mai buvo išaiškinta, kaip A- 
nerikos lietuviams reikia atsi
nešti į klerikalų patiektąją re
gistraciją — registruotis ar ne- 
siregistruoti.

Kalbėdamas apie rinkimus į 
Lietuvos Seimą, drg. Grigaitis 
nurodė svarbą pravedime dail
iausia darbininkų atstovų į 
'į. Čia jis kvietė remti Lietu- 
7os Socialdemokratų Partiją, 
kuri vienintele kova dėl page
rinimo lietuvių darbininkų bū
rio ir dėl apsaugojimo jų pi
petinių ir politinių teisių. Bai
gdamas kalbą, kvietė susirin- 
rinkusius paaukauti Socialde- 
kratams kiek kas gali'. Susi
rinkusieji smuikavo $11.30.

Antrasai kalbėjo LSS. šėk< 
"eterius A. Žymontas. Jis aiš
kino reikalą atgaivinti LSS. 
158 kuopą, kuri pirmiau gyva
vo toj apylinkėj. Jo kalbos 
visi su žingeidumu klausėsi. 
Pabaigęs kalbėti paklausė, 
draugai nori atgaivinti 1 
158 kp. Buvusieji . kuopiečiai 
karštai tam prjtarė ir čia pat 
tapo atgaivinta LSS. 158 kuo
pa.

'Linkime geriausio- pasiseki
mo musų idėjos draugams. 
Valio, draugai! — Svečias.

ari

Nuo 9 iki 11 išryto
9 iki 11 išryto-rudeninių dresių 

išpardavimas
Nuo 9 iki 11 vai. ryto, parduo
sime 500 rudeninių dresių po 
$9.90! Pasiūtos iš Canton Cre- 
pe, Satino užpakalis Crepe ir 
Poiret Twill su kiekvienu daly
kėliu naujos mados ir naujau- 

:‘ų 8pal- $9.90
Išstatyta gyvenimo kambario 
. . .. modelių —1—

AŠTUONIOLIKTA GATVĖ.

LSS. 22 kuopos prakalbos.
Antradieny, rugsėjo 26 die

ną, Malinauskio svetainėje, ant 
Halsted ir 19-tos gatvių, įvyko 
LSS. 22 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo*' daktaras A. Montvi
das ir M. Jurgelionienė apie 
rinkimus į Lietuvos Seimą it 
apie Lietuvos piliečių registra
ciją.

Dr. A. Montvidui pavėla
vus, pirmiausia kalbėjo drg. 
M. Jurgelionienė apie Ameri
kos lietuvių registraciją. Ji į- 
rodė kokių keblumų daro Lie
tuvos valdžia Amerikoj gyve
nantiems lietuviams tuo įsta
tymu. Ji labai suprantamai nu
švietė padėtį tų lietuvių, kurie 
yra patapę pilnais Amerikos 
piliečiais. Sulig registracijos 
pa tvarkymo, incužsiregaslravu- 
sieji Amerikos lietuviai praras 
Lietuvoj pilietybę ir jei jie 
panorės kuomet tapti Lietuvos 
piliečiais, turės išgyventi Lie
tuvoj be pertraukos 10 metų.

Amerikos piliečiai, išgyvenę 4 J. ėiž-utią, S. Sutkufl, P. Rnt- 
metus Lietuvoj, nustoji pilie- kauskas, K. Buožis, N. X $ 
tybčs. Kad tapti Lietuvos pi-j “N. Y”, ir “N. Z.“ Smulkių 
liečiu, dar reikia išgyventi Lie- aukų surinkta 65 centai. Įžan- 
tuvoj 6 metus ir per tų laikų gos surinkta 
būti nekiėno piliečiu —pabas- 
ta, beteisiu.

Bebaigiant kalbėti M. Jurge- 
lionienei, pribuvo Dr. A. Mont- 

Jis kalbėjo apie rinki-
Gana

(Lietuvos uirjeia.'cntrtninttiT^iii

i $5.70. Viso 
$13.35. Už svetainę užmokė
ta $1.00. Liko $12.35. Aukau
tojams tariame širdingą ačiū. 

LSS. 22 kp. Komitetas:
P. Dubickas,
A. KemėŽa,

_____ Pranešimai _

vidas.
mus į Lietuvos Seimą, 
nuosekliai išaiškino ( 
klerikalų darbeliu^ Steigiama 
jam Seime — kokią konstitu 
ei ją iškepė Lietuvos liaudžiai. NOrth Side. —,____
Tai įvyko dėlto fakto, kad kri- į nosinis susirinkimas 
kščionyS dfemokratai turėjo di
džiumą Seime. Jis taipgi nuro
dė, kad bežemių ir mažaže- 
niitj reikalais daugiausia rūpi
nosi Socialdemokratai. Kalbė
tojas prašė susirinkusių au
kauti, kiek kas gali, Lietuvos 
socialdemokratams, 
rerhti juos Seimo 
kampanijoj. Aukos redkalin- 
<;<>3 vesti plačią rinkimų agita- a iuua ueuuuuji x --------
ei ją, kad pravesti dauginusiai VVhito Sųuare svet., apie pirmą vai. 
•nvn i rianraidrii Spi- pietų. Susirinkimas labai svarbus.>avo atStO\U l paprastąjį bei J pribukite. Bus renkami darbinin-

-.SLA. 226 Kuopos mė- 
i įvyks nedėlioj, 

spalio 1 d., 9:30 vai., iš ryto, Knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na
ciai malonėkite laiku susirinkti, nes 
tūrimc d&Ug svarbių reikalų.

—K. Markus, rašt.

SLA. 36 Kp. susirinkimas įvyks ne
dalioj, spalio 1 d., 1:30 vai. po pietų, 
“Aušros” svet., 3001 Sq. Ilalstbd St., 
Pribukite visi paskirtu laiku— turime 
daug svarbių reikalų. Atsiveškite nau
jų narių. — Sekretorius.

• • - __
Šimaitė’ D. Draugijos susirinkimas 

atsibus nedėlioj, Spalio 1 d.. Mark

PRADfiKną.
Susirinkusieji

kas galėjo. Po $1.00 aukavo: į

kai ateinančiam baliui. Ateikite ir tie, 
nnlrnvn Lipk kurie išbuvote nariais 12 metų ir ne- 

emėte ligos pašalpos. Neatsilankiusie
ji bus baudžiami. P. P. Kenutis, n. r.

Nepamirškite musų vardo nei vietos

KLEIN BROSfc-
GYVI MODELIAI MADOS 

PARODYMUI
RUDENINES 

MADOS
' H T7. ’ ■

parodančios naujausius mo
terų aprėdalus.
GYVI MODELIAI RODYS 

DU KARTU
11 vai. iš ryto ir 2 v. po pietų
Tamsta taipgi užkviečiama! _______ L_________
-------------- ——--—. ——
Specialiai išpardavimai pirm 
ir po modelių išpardavimui.

Nuo 3:30 iki 5:30 po pietų

3:30 iki 5:30 — rudeninių kou- 
tų išpardavimas.
Nuo Š:30 iki 5:30 vat vak. par
duosime 500 naujų koutų! Bo- 
livia Polo ir Suėdė velouro vi
sokiose vėliausiose madose ir 
gražių naujausių fl* 4 Ą| Clfi 
spalvų po ■ "t-vU

Išstatyta gyvenimo kambario 
____________modelių.

Rudenio mados
SKRYBĖLĖS

Nepaisant kokią skrybėlę mylėtum 
arba geistum, pamatysi tokia šia- 
ma išpardavime, kokios tik norėsi 
Skrybėlės jjo $5 Glorie skrybėlės 

iš Panne aksomo, liūto aksomo ir 
kombinuoto duvetyne iū aksomo; 
didelės skrybėlės, gerai užsideda- 
mos; matrona skrybėlės; papuoštos 
su coque ornamentais, gražios, vi
sokių spalvų ir juodos 
vertės iki $8.00 po

Skrybėlės, po $7.50 puikiausios 
rudeninės ski-ybėles geriausio ma- 
teriojo, gražiai aptrimuotos su stru 
so plunksnoms, gražiai išlenkti bry 
liai, naujausių spalvų, liūto akso 
mo ir juodos. C’T’
Specialia ■ ■vU

Didelis parinkimas mažiems akso
minių kepurių su kombinuotu Krim 
ni&r — visokių 
spalvų; specialiai po________ drlC

............ ..........        T“ * - ---------. .. ■ ■■*■ ............... ■ ■■   ■ ■ — "I T    ...I,,. ......, r   ,   ...
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T®L JKedsie 8M1S

..... . .... . ' '
Dr. I. E. MAKARAS

Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.
10900 Michigan Avė., 

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

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

DR.^A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedčldienias pagal sutarimą

X I

SK14-1S RooMvelI RA 
Arti St. Lo*i« Ar*, 

CACO. ILL

v

rinkimas įvyks nedėlioj po pietų, 2 
vai., Spalio i, P. £utro svet. Visi na
riai yra kviečiami susirinkti, randasi 
daug svarbių reikalų.

—Pirm. P. G. Aleksynas.

Lietuvių Švietimo Draugijos prakal
bos ir krutami paveikslai įvyks nedė
toj, spalio 1 d. Raymond Chapel sve
tinėj, 816 W. 31 gat. 7:80 vai. va
karų. Prašo visus atsilankyti.

—Komitetas.

Mokinama siūti dykai, mergaitės, 
kiekvieną Šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Ilaymond Chapel svetainėj,; 
816 W. 31 gįt.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
aikys mėnesinį susirinkimą Subatoj, 
rugsėjo 30 d., 7:30 v. v., K.‘ Ukialio 
svetainėj, 3486 So. Aubum Avė. Drau
gai malonėkite pribut laiku.

— Rašt. J. M. Vainauckas.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės, 
W ėst Side skyriaus praktikos atsidaro 
subatoj, rugfe. 30, ir, tęsis per visą se
zoną. Kas subata nuo 2 iki 4 vai. 
po pie^ų, bus mokinama dainuoti ir 
žaisti; t Nedėldieniais nuo 10 vai. ryto Į/* 
iki 12 vai. bus mokinama lietuvių kal
bos gramatika ir rašyba. Mokinimo 
yieta^-— MeĮdažio svet., 2244 W. 23rd

' urie^ mylite Lietuvių kal- 
atveskite savo vaikučius.

—Kviečia A. Ž. V. D.
J.,.... '“'.„J

SU MUZIKA!

bos gramatika ir rašyba.

PI. Tėvai, 
bą ir dailę,

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

šis puikUs ir gražūs laikrodis pri
kels jumis iŠ miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpų.

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bilekada. Jis grajina ke
liais tonais ir užgajičdiris tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėže padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas IOI/2 colių 
aukščio ir 10 coliu pločio.

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

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

r a-.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

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

Boulevard 5052
Ganai 2118
Naktinis

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. raka- 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
8261 So. Halsted St., Chicago, 11).

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Dį
n , ---------------

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

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

SliM
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank— 
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6.000.000.00

k

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

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

Telefonas Vičtory 9082

—ui m i i ■ i ,

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

K<tik sugrįžo iš Califomijoš ir 
v81 tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedeldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted Stn Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Ros. 1189 Indenendence Blvd. Chicagc

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 
Chicago.

Dr. Maurice Kahn
\ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Te!.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORI8 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted S L, 

Kampas 18 ir Halsted St.
:—~

Tlephonas Yards 5082

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisui yra 

uždarytas

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
1

Telephone Yards 5884

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

4 DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St, Chleago.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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



PRANEŠIMAI
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau

tos laikys savo mėnesini susirinkimą 
nedėlioj spalio 1 d., 1 vai. po piet, 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 St. 
Neatbūtinai susirinkite, nes bus ren
kami darbininkai dėl baliaus.

— Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
NAUJIENOS, Chicago, UI Pėtnyčią, Rugsėjis 29, 1922

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NAMAI-2EME
VYRŲ

Bridgeportas. — Susirinkimas Drau 
gystės Saldžiausios širdies Jėzaus 
įvyks nedėlioj spalio 1 <1, 1 vai. p. p., 
paprastoj svetainėj, 3301 So. Morgan 
St. Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

• — A, Mosteika, rašt.

PUNCH PRESS

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje kolonijoje. Priežastis pardavimo 
Važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
4537 So. Paulina St. t

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Operuotojų

Merginų virš 16 metų ir jaunų moterų dirbti į puikiausią 
dienos šviesos dirbtuvę ant West Side.

NAUJA DIENINĖ SKALĖ GVARAN-

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

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

PARDAVIMUI 7 SĖDYNIŲ MAR- 
mon automobilius, modelio 34, naujas, 
pigiai, 2 viršai —> žieminis ir vasari
nis, 6 dratiniais špykiais ratai, 6 ta- 
jeriai ir naujai malevotas. Geras per
vežimams arba taxi. Kreipkitės po 6 v. 
vak. ir klauskit Mr. Matt. 6601 St. 
Lav/rence Avė., 1-os lubos.

PARDAVIMUI 2131 SO. RIDGE- 
way Avė. 6 ir 6 kambariai, 4 kamba
riai skiepe, mūrinis, garu apšildoma. 
Įeigų $153.00 į mėnesį. Pasidarys 
tuščias pirmas flatas nuo spalio 1 d. 
Kaina $11,500, ant lengvų išlygų. MĮa- 
tykit savininką, pirmos lubos

2127 So. Ridgeway Avė.

APSIRŪPINK KOL YRA LAI
KAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTŲ BĖDAVOT.

BARGENAS — GERAS TUŠČIAS 
lotas, viskas įtaisyta, gali namą bū
davot.
$1,200, 4006
$1,200. Kreį 
559 W. 81st Št.

3826 Emerald Avė. Kaina
! Archer Avė. Kaina
pkitės prie savininko,

Rengia Didžiausi Apvaikščioji- 
mą Istorijoj.

Laike apvaikščiojimo bus duo 
damos didelės dovanos.

Dar vieną sykį Centrai Ma 
facturing District Bank, 1112 
W. 35th St., plačiai atidarys sa
vo duris publikai dėl dešimties 
metų apvaikščiojimo banko gy
vavimo. Pradedant nuo Spalio- 
October 2 iki 15 d. bus vedama, 
didele kampanija dėl susirinki
mo naujų depozitorių ir parody
mui musų banko pasisekimo se
niems kostumeriams. Taipgi pa
rodymui kokį didelį progresą 
musų bankas padarė per šį lai
ką šioj apielinkėj.

Bus duodama daug dovanų. 
Naujiems depozi toriams bus 
duodama labai gražus laikro
džiai. O kas dalyvaus progra- 
me, bus duodami numeriai ir lai
mėjęs gaus dovaną .

Bus įtaisytas Radiofonas, ačiū 
Radio Corporation of America, 
atsilankę svečiai ir kostumeriai 
turės progą girdėti kožną dieną 
koncertą.

Kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas yra kviečiamas į musų 
didelį apvaikščiojimą.

Visiems vaikams bus duoda
mos dovanos. 1

TUOJAMA PARDAVIMUI

,i ui  i ii 'i J  L11?-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
MR. AUSTONAS buvo nuren- 

davojęs stubą po šituo numerių: 
841 W. 33rd PI. sept. 24, o dabar 
savininkas turi trubelį. Nori 
matyti greičiau kaip galima.

JIEŠKAU SAVO BROLIO KARO- 
lio Jablonskio, paėjo iš Joniškėlio val
sčiaus, Biržų apskr. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje; prieš karą gyveno 
New Yorke ir ten turėjo savastį. Aš, 
ką tik atvažiavęs Amerikon iš Rusi
jos labai norėčiau su juo susižinoti. 
Jo paties, ar kas jį žino meldžiu atsi
liepti sekamu adresu: Karolis Jab- 
lankis, c-o Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

RASIA-PAMESIA
I

KAS RADOTE AUKSINI LAIK- 
rodelį, kurį pamečiau pereitą nedėldie- 
nį ant California Avė., tarpe 44-oe ir 
Archer Avė. Radę malonėkite grą
žint — duoš’u $10.

J. RAMEIKA, 
3545 So. Wallace St.

(VAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

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

Tel. Lawndale 0114. — Visi

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU 2 ARBA 3 KAMBARIŲ 

gyvenimui be šeimynos, kad butų ant 
Bridgeporto arba Brighton Parke. 
Kreipkitės Naujienų Town of Lako 
Skyriun, Box 62, 1416 W. 46th St. 
Tel. Boulevard 0672.

REIKALINGAS ŠVARUS IR Ap
šildomas kambarys dėl dviejų arba 
v;eno inteligentiškų vaikinų, su val
giu. Geistina tarp Western, Ashland, 
47 gat. ir Garfield Boul. arba biskutį 
toliaus. Praneškite į Town of Likę 
Naujienų Skyrių, 1614 W. 46th St., 
Phone Boulevard 0672.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA DU KAMBA- 

riai su valgiu arba be. Labai priei
nama mokestis, kambariai šviesus ir 
patogus, kreipkitės į lietuvių hotelį, 
antros lubos, arba cigarų Store bus su
teiktos informacijos,

1606 So. Halsted St.

IŠDUODU kambarį vienam 
arba dviems vaikinams be val
gio. Kambariai garu apšildomi. 
AtmYaukįt vakarais. 3237 Atfr, 
butu Avė. 2-os lubos.

Patyrę operuoto jos padaro iki $30.00 
tų darbas.
Pradinėms 30c. į valandą.

NUOLATINIS DARBAS

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

PARDAVIMUI VELIE LAMAZI- 
nas — naujas kainuoja $2,640.00. Va
žiuota tik 5000 mylių už $1,300.00 ir 
Fordas touring $125.00. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon. Pet
ras Adentas, 12203 Princeton Avė., 
West Pullman.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 5 pagyvenimų, 4 flatai po 4 
kambarius ir vienas 8, norėtume 
parduoti greitai, kad ir su nuo
stoliu. 3030 Union Avė.

VICTOR MFG. GASKET CO., 
5750 W. Roosevelt Rd.

Imkit Roosevelt-Austin gatvekarį iki durų.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sėmė geroj, lietuviais apgyven- 
toj vietoj. Biznis gerai eina. Prie 
žastis pardavimo turiu kitą biznį 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės į 
Naujienas No. 131.

PARDAVIMUI GROSERIS IR DE- 
likatessen krautuvė geroj vietoj. Biz
nis gerai eina. Savininkas apleidžia 
Chicagą. Didelis bargenas. Kreipki
tės į Elta' Commerce Co., 3251 So. 
Halsted St., Telefonas Yards 1234.

REIKALINGAS kambaris dėl 
vedusios poros. Aš galiu pa
gelbėti. Namuose dirbti. Kas 
turi tokį kambarį praneškite.

5253 So. Turner Avė.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

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

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

REIKALINGI: virėjas ir vei- 
terka restorane, turi būt paty
ręs savo darbe.

Kreipkitės:
2559 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ .

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKALINGA šeimyninke pa 
stovus darbas, gera užmokestis, 
valgis ir kambaris, geistina būt 
mergina arba našlė be vaikų. At
sišaukite Oremus Drug Co., 1718 
So. Halsted St.

REIKIA moteries plovimui 
grindų nuo 2 vai. po pietų iki 6 
vai. vakare, subatomis.

1029 S. Wabash Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera mo
kestis ,geros darbo išlygos.

GUMBINSKY BROS.
2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RED KIA—
Darbininkų prie trakių. Kreip

kitės į musų samdymo ofisą.

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.

W. 48th Avė, & 24th St.

REIKIA darbininkų ir troke- 
rių, nuolatiniam darbui.

Kreipkitės:
Northwestern Terra Cotta Co.

2525 Clyboum Avė.

REIKIA prie žirklių ir vežėjų 
į scrap iron yardą. Gera alga.

ALTON IRON & METAL CO»
2122 So. Ldomis St,

VYRŲ

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
restauranas ant didžiausios gatvės, 
arti mokyklos, prie visokių įstaigų, 
biznis išdirbtas, pigi renda naudoki
tės proga, nes važiuoju į Lietuvą.

10822 S. Michigan Avė.
Roseland, III. *

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių mokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metą.

EMPIRE MATTRESS CO.
2237 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių smulkmenų biznis geras. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

3233 South Halsted St.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI ČE- 
verykų taisymo dirbtuvėlė. Proga dėl 
bedarbių įsigyti gerą biznį, ir išmok
si pelningo amato. Nemokantį išmo
kinsiu darbą. Pigi renda ir biznis iš 
dirbtas, nepraleiskite progos. Atsi
šaukite 10703 S. State St. Roseland.

ĮRENGTOS FLORIDA FARMOS
10 akerių mėlynių auginimui, kas 

pelno atneša $100 ir daugiau į metus 
nuo akerio. Puiki gyvulių laikymui 
farma, riebi fruktam ir augmenims 
žemė, puikiausioj iš klimato atžvilgio 
pasaulyj vietoj, arti Pensacola, Fla., 
kur medžioklčįžuvavimas ir maudymas 
Mexiko užlajoj didžiausia. • Prie se
novės išpanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farmą, fruktų ir uogų 
žemės, kornų žemės ir ganyklų. Di
delė veltui ekskursija spalio mėnesyj. 
Rašyk platesnių žinių ir musų knyge
lės “Florida-The Land of Mystic 
Charm”.

McCASKILL LAND BUREAU 
Room 406 — 

6 N. Michigan Avė.

PARDAVIMUI krautuvė, ken- 
džių, sodės, ice cream ir notion 
stako. Parduosiu pigiai. Kreipk- 
kitės vakarais. Wm. Wilman, 
4323 So. Honore St.

PARDAVIMUI PENKIŲ KAMBA- 
rių apšildymui geras pečius tikai vie
ną žiemą vartotas kietoms anglims 
kūrenamas. Parduosiu pigiai, nes 
man nereikalingas.

3254 So. Union Avė.
Pirmos lubos iš fronto

RAKANDAI
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

REIKALINGAS NAMAS.
Parduodu bučernę pigiai, arba mai

nyčiau ant namo bile kokioj vietoj; 
biznis išdirbtas per. daug metų, nėra 
kredito, labai gera vieta, lietuvių kolo
nijoj. Turi būt parduotas arba iš
mainytas šią savaitę.

Priežastį pardavimo — patirsite 
ant vietos.

Kreipkitės:
FRANK D. LUCAS, 

4116 Archer Avė. Tel. Lafayette 5107

Vyrų 
į scrap iron 

yard.
Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
SAM COHEh/ & SON 

52nd Avė, & 16 St.

Reikia
Darbininkų kaipo pagelbinin- 

kų prie mašinų, nuo šmotų dar
bas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
lengvu groseriu; biznis geras, bet iš 
blogų aplinkybuj ,turi būt parduota, 
ši vieta apgyventa visokių tautų. Vis
kas parduodama už cash. Lystas ge
ras ant 4 metų.' Renda pigi. Vieta 
įrengta labai švariai ir su pagyveni
mu. Atsišaukit: ■,

942 W,f 59th St.
.. i -   —................... —>. u..*... . .

PARDAVIMUI- SALIUNAS UŽ 
cash arba mainysiu ant grosernes* bu- 
čemčs, loto arba kitokio biznio. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, apielin- 
kė užgyventa įvairioms tautoms.

Kreipkitės: t>

5301 So. .Paulina St.
■ ------------ --------------------- 1......     —  

PARDAVIMŪI saliunas ir 
lunchruimis. Gera vieta, gerą 
pelną neša. Pardavimo priežas
tis važiuoju į Lietuvą. J. Staras, 
555 W. Lake St. I

PARDAVIMUI parlor setas 
naujos mados labai pigiai lova, 
staliukas ir kėdė. Atsišaukite, 
3404 Union Avė. lmos lubos iš 
užpakalio.

NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS

Trijų aukštų xmmnię 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. 
Prospect 0252.

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

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

ACME STEEL GOODS CO.,
* 2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI galiūnas 
Bargenas.

Kreipkitės:
4660 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui 
80 akerių, 240 akerių ir 320 ake
rių įrengtos farmos, Marathon 
paviete, Wis. valstijoj. Wm. Al- 
brecht, Jr., Wausau, Wisconsin.

fEXTRABARGENAS I 
Pardavimui farma į 30 dienų, laiko, 

240 akerių, geri budinkai, gyvuliai ir 
padargai.

160 akrų, geri budinkai, javai ir pa
dargai.

500 aitrų, javai, padargai, gyvuliai 
viskas.

80 akrų, gyvuliai, javai, padargai. 856
40 akrų Javai gyvuliai, padargai, 

viskas lieka ant vietos, su mažu įmo- 
kėjimu, ant ilgo laiko kaip remia.

Duosiu atsakymą kiekvienam už 2 
centų ženklą.

640 akrų dirbama gera žemė ir bu
dinkai. < 1. t >

P. D. ANDRAKUS, 
2144 W. 23rd PI., Chicago, 111.

PARDAVIMUI MŪRINIS BIZNIO 
namas pn. 3^49 S. Halsted St., Storas 
su pagyvenimu ir 3 flatai viršuj. Ge
riausioj biznio vietoj and Bridgeporto, 
šalę naujo didžiausio lietuvių restau- 
rano, priešais Universal State Banką,' 
netoli didžiojo Mildos teatro kur tūk
stančiai kasdieną žmonių praeina, što- 
ras dabar tuščias, galima tuojaus biz
nį pralieti. Kreipkitės į Elta Com
merce Co., 3251 S. Halsted St., Tele
fonas Yards 1234.

i

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pačiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių paikų, mokyklų ir 
bažnyčių, Čysto oro, geros trans- 
portacijos, tai yra tokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
Westwood & Westfield prie Sv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais inprove- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines sąskai
tas surengiame be jokių kliūčių. 
Gaunate “deed” su gvarancija 
visoj Amerikoj žinomos Chica- 
gos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tam
stos širdis trokšta — vieno, dvie
jų ir trijų gyvenimų. Dabar 
jau pradėjome statvti daug na
mų.

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

First National Bank Bldg, 
68 W. Monroe St., 

Chicago, IU.
Telephone Randolph 7400

PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 
flatų namas 4 ir 6 kambariai. Tam® 

\| name randasi ir saliuno biznis. Lie- 
tuvių ir lenkų apgyveneta, galima bile 
kokį biznį varyt.

1750 W. 22nd St.

REIKIA 50 darbininkų . 
ra alga. Kreipkitės:

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

Tel. South Chicago 9410

Ge-

PARDAVIMUI malevos 
iardware krautuvė. Biznis 
ras. • Kas pirks, tas laimės.

1759 W. 48th St.

ir 
ge-

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

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

PARDAVIMUI grosernė ir de 
ikatesen, yra ir 5 pragyvenimui 
kambariai. Stakas ir fixtūres 
yra verti $750. Parduosiu už 
$600. 3029 W, 38th St.

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

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

ĮPLAUKŲ $14,600 SU VIRŠUM J 
metus. Pirkėjas gaus 3 namus 8 pa
gyvenimų ir gražiai įta’sytą galiūną, 
pirmos klesos barai, planas, registeris, 
dideles sėdynės, stalai, krėslai. Vis
kas ant sykio parsiduoda už pirmą 
kainą. MorgiČių, pirmą ir antrą aš 
duosiu. Kiek išgalėsi įmokėt, tiek 
bus gerai. Priimsiu morgičių, jei tu
rit, automobilių, lotą arba mažą na
muką. Pardavimo priežastis — liga 
— negaliu stovėt ant kojų — važiuoju 
greitai į Lietuvą. 1957 Canalport Av. 
Tel. Canal 7345.

MAINYMUI 80 AKERIŲ ĮRENG- 
ta Wisconsin valstijoj farma. 
morgičiaus, 
cottage arba du flatų. ----- „ 
ros fanuos ir teisingo biznio, matyki
te savininką.

1631 So. California. Avė. 
1-os lubos.

MOKYKLOS

Nėra 
vertes $4,000. Noriu 

Jei nori ge-

DARBININKŲ .
REIKIA.

ROSENBAUM BROS FEED 
MILL

87 St. & Stewart Avė.

DARBININKŲ reikia į 
pakavimo namą.

8 valandos į dieną.
ARNOLD BROS.

660 W. Randolph St.

REIKIA vaikų 
uždėstyt muterkes 
bų. Kreipkitės:

AIR MOTOR
2555 Fillmore St.

mėsos

16 metų 
ant šriu-

CO.

REIKIA 2 vyrų patyrusių 
skudurų šapą. Gera alga.

Kreipkitės:
MILLER & COHEN, 

1416 Blue Island Avė.

REIKIA vieno gero kriaučiaus 
prie naujo ir seno darbo.

228 W. 47th St
Tel. Boulevard 3561

PARDAVIMUI POOL RUIMIS; 
gera vieta, labai pigiai, geras biznis, 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
Pai’davimo priežastis — einu į kitą 
biznį.

8940 Cottage Grove Avė.
Tel. Chesterfield 0009.
Rez. tel. Pullman 3119

PARDAVIMUI SALIUNAS SOUTH 
side. Geras biznis, ant trasferinio 
kampo. Parduosiu fixturcs, leasą ir 
tt. Kaina $2,700. Pardavimo prie
žastis apleidžiu šią šalį.

WALTER BORDAN 
1159 W. 47th St.

PARDAVIMUI PUSĖ ARBA Vi
sas saliunas: pusę perkant pigiau, vi
są brangiau, nes mano partneris no
rėtų pasilikti ant vietos, 
tokio biząfo, gera proga, 
airių apgyventa.

Kreipkitės:
5912 So. State

Norinčiam
Lietuvių ir

st,

PARDAVIMUI kukninis 
čius. Dar naujas. Pigiai.

1809 S. Peoria St.

PARDAVIMUI saliunas dau
giausiai airių apgyventa. Saliu
nas randasi ant kampo, savinin- 

įkas apleidžia šia šalį
5154 So. Halsted St.

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ką, nes kostumeriai laukia musų ofise.

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

PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 
50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-os gatvių, 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-os lubos, užpakalis.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 W«rt Madison Street
- Td. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimaa, siuvi

mas, dresmaking ir patterta ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineŠklt audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Starą Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI KOTELIS SU Vi
sokiais įtaisymais, 27 ruimai, apačioj 
didelis Storas, tinkamas dėl visokio 
biznio, biznis išdirbtas nuo seno laiko. 
Parduosiu’ arba mainysiu ant praper- 
tės.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 8 
kambarių nąmas, pirmos klesos padė
jime: elektra, gasas, 2 automobilįams 
garadžius, lotas 25x125 pėdas — 

3421 W. 51st St. 
Didelis Bargenas.

Priežastis pardavimo senatvė.
1606 S. Halsted St.

PAMATYKIT MUSŲ BARGENUS.

6 flatų mūrinis namas, po 5-4 kam
barius, randasi ant kampo Hasting ir 
Leavitt Sts.

3 flatu bizniavus naujas mūrinis 
namas, 3961 Campbell Avė.

3 flatų mūrinis namas po 7 kamba
rius su visais įtaisymais. Lotas prie 
šalies, garadžius 2 automobiliams. 
Rendos $105 į mėnesį. Kaina $9,800 

Į — randasi prie 70 ir Sangamon St.
2 flatų naujas mūrinis namas, po 

5-6 kambarius. Karštu vandeniu ap
šildomas. Randasi netoli šv. Kazi
miero klioštoriaus.

2 flatu mūrinis namas, su visais 
įtaisymais no 6 kambarius, "4 automo
bilių mūrinis garadžius. Randasi prie 
Union Avė., tarpe 81 ir 35-os.

Š’’tie namai išsimaino ant didesnių! 
arba mažesniu namu. Galima mainy- j 
ti ant bile kokio biznio arba farmos.

Musą ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. Nedėliopiis nuo 9 ryto iki 
2 po pietų.

' C. P. SUROMSKI & CO..
So. HaW

Tel. Boulevard 9641

SAVININKAS PARDUODA , 
kambarių muro namą ■— rezidenciji- 
nį; karšto vandenio šiluma, čerpių 
maudynė, aržuolo ir mohogany tri- 
mingai, dratiniais sieteliais apkalti 
porčiai. 6016 S. Campbell Avė. Te!. 
Prospect 7664.

PARDAVIMUI medinis na
melis labai pigiai tik už $2,200 
prie 35tos gatvės. Atsišaukite 
pas savininką

3463 Aubura Avė

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, &kai- 

g'tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnis mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iŠ tamsos j šviesą.

Mokintojai visai draugiški.PARDAVIMUI medinis na- .... ............. .......
mas ir 2 lotai po 30 pėdų pločio. Už mokslą mokestis prieinama.
Parduosiu pigiai, nes esu našlė, 
reikalingi pinigai. Atsišaukite. 
5152 S. Kostner Avė.

DVIEJŲ flatų 6 ir 5 kambarių 
mūrinis namas, 7 pėdų aukščio 
skiepas, elektros šviesa. Kaina 

i $4,00, išmokėjimais $5,000.
I 2950 S. Canail St.

Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 

j gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle- 
sos.

W87 North Robey
(arti Milwaukee Avė.)


