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Turkai priėmė mūšių paliaubą Airiai nežino k? daryti su' Leidžia šelpti pabėgėlius 
belaisviais SMYiRNA, spalio 4. — Vie-

4

Rumunija šaukiasi pagelbos

Tūkstančiai žmonių žuvo potvinyj
! t pusių parodyto nuolaidumo, 
r nebuvo jokių didesnių keblu

mų prieiti prie susitarimo vi
sais svarbiaisiais klausimais 
apie pamatą taikos konferen- 

Graikija vęl tampa didele kliu- cijai.
tim taikai.

Turkai ir talkininkai pasi 
rašė mušią paliaubą

Tik imąs i, kad tuoj aus į Mu- 
danijos konferenciją

LONDONAS, spalio 4. ir Graikijos atstovai. 
Oficialiniai paskelbta, kad 
Turkijoj nacionalistų atstovas 
Mudanijos konferencijoje, 
Isniet Bei, sutiko priimti svar
besniuosius talkininkų musių 
paliaubos ir taikos pasiūlymus. 
Nesitikima jokių kliūčių pada
rymui galutinos sutarties.

Vėlesnė žinia iš Konstantino
polio sako, kad talkininkai jau 
susitaikė su turkais ir kad pro
tokolas jau tapo pasirašytas. 
Nacionalistų karvedis Kernai 
Paša gi įsakė savo kareiviams 
vengti susirėmimų su talkinin
kais.

Graikija vėl darosi didele 
kliūtim taikai artimuose ry
tuose. Sukilėlių valdžia pas
kiro savo atstovą Mudanijos 
konferencijoje ir jam įsakė jo
kiu budu nesutikti su reikala
vimu, kad Graikija apleistų ir 
atiduotų Turkijai Trakus. 
Turkai gi reikalaują, kąd. grai
kai evakuotų Trakus • bėgyje 
aštuonių dienų, kas yra visai 
negalimu dalyku. Kitomis ži
niomis, turkai siūlą, kad talki
ninkai paskelbtų Graikijai blo
kadą, jei Graikija gražiuoju 
nenorės atiduoti Trakus.

Graikai patįs supranta, kad 
jie negalės išlaikyti Trakų, 
nors sukilėliai ir grūmoja ka
ru Turkijai, jei turkams bus 
leista užimti Trakus. Sukilėlių 
dvasinis vadas Venizelos, kuris 
dabar yra Londone, užsimena, 
kad graikai gal ir sutiktų ap
leisti Trakus, bet turį būti duo
ta užtektinai laiko, kad visi 
krikščionįs galėtų iš Trakų iš
sikelti, nes kitaip įėję turkai 
pradės skersti krikščionis.

Francijos, Italijos ir Angli
jos militarinė misija jau iš
važiavo į Trakus viską ant vie
tos ištirti ir perkalbinti gyven
tojus pasiduoti talkininkų 
nuosprendžiui.

Priėmė talkininkų sąlpgas.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 4. — Šiandie prieš piet 
paskelbta, kad Turkijos nacio
nalistai priėmė principe talki
ninkų notą apie išrišimą arti
mųjų rytų klausimo. Gen. 
Harrington paskelbė, kad kon
ferencija slenka patenkinančiai 
ir kad turkai pakartojo 
įsakymą
susikirtimų su anglais.

Francuzų oficialinis praneši
mas sako, kad preliminaris su
sirinkimas užsibaigė parašymu 
protokolo ir kad delei abiejų

savo
kareiviams vengti

fcORH
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5;50 vai., leidžia
si 5:27 vai. Menuo leidžiasi 
5:23 vai. ryte.

atvyks

Rumunija šaukiasi 
pagalbos

Bijosi Rusijos puolimo ir mo
bilizuoja kariuomenę.

BIELGRADAS, sp. 4. — Pa
dėtis Balkanuose ir Paryžiuje 
su Londonu yra tokia pat, ko
kia buvo prieš pat 1914 m. 
karą. Bet dabar visi žiuri ne 
į Vokietiją, o į Rusiją ir seka 
kiekvieną jos žingsnį.

Labiausia yra nusigandusi 
Rumunija, kuri, talkininkams 
pritariant, pasigriebė iš Rusi
jos Besarabiją ir nenori jos 
grąžinti. Ji bijosi Rusijos puo
limo ir gautomis pusiau ofi- 
cialinėmis žiniomis, ji jau at
sišaukė į mažąją entente, kad 
tos sąjungos valstybės ateitų 
jai pagelbon, jei ji butų užpul
ta. Dalis Rumunijos kariuo
menės jau yra sumobilizuota, 
Rusijai koncentruojant savo 
kariuomenę palei Besarabijos 
rubežių.

Balkanų šalims labai nepa
tinka talkininkų taikos sąly
gos Turkijai, kurios grąžina 
turkams Trakus ir padaro tai, 
kad Bulgarija susieks rube- 
žiais su Turkija. Bet tas są
lygas remia Rusija ir todėl 
Balkanų šalįs bijosi joms prie
šintis.

Keli tuksiančiai žmoniy 
žuvo potviny

Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės ir turto Indijoje.

Juo 
sako, 
Ben- 
laibai

žuvo

CALCUTA, spalio 4. — į 
čia atvyko pirmas po 8 dienų 
traukinis iš Darzilingo. 
atvažiavę pasažieriai 
kad potviniuose šiaurinėj 
galijoj, Indijoje, žuvo 
daug žmonių.

Apskaityt kiek tikrai
žmonių fojė nelaimėje dar ne
galima, bet manoma, kad pri
gėrė keli tūkstančiai žmonių. 
Daugelis tūkstančių žmonių li
ko be pastogės ir didžiausiame 
skurde, nes potvinys sunaikino 
ir jų javus. Tai buvo vienas iš 
baisiausių potvinių visoj Ben
galijos istorijoj.

Daugelis išsigelbėjusių gy
vena urvuose kiek augštesnėse 
vietose. Prie viso to pradėjo 
siausti cholera, kuri labai 
do šelpimo darbą.

Geria tik vyną.

truk

BERLINAS, spalio 4. — 0- 
ficialiniai paskelbta, kad Ame
rikos ir talkininkų okupacijos 
kareiviai palei Reiną 1921 m. 
išgėrė vyno už 118,780,000 
markių, o šampano 125,750 
bonkų. Bet alaus kareiviai la
bai mažai geria, matyt, jiems 
nepatinka Vokietijos alus.

Čhicago, UI., Ketvirtadienis, Spalis-October 5 d., 1922 No. 234

. Žuvo gaisruose
CHlCAIGiO. — Vakarykščiuo-

tos turkų administracija pra- ’ se gaisruose Chicago je du žino 
DUBLINAS, spalio 4. — Ai- ilgino laiką šelpimui ir išgabc-’nės liko užmušti ir 14 ugnia-

rijos savyvaldybė dabar turi nimui iš Smymos graikų pabė- 
6,000 belaisvių, kuriuos suim- gėlių iki 
ta mūšiuose su sukilėliais res- uos visi 
publikonais. Tas skaičius nuo 
latos didėja ir dar padidės atei 
ty, kada respublikonai galuti
nai bus nuveikti.

Airija nežino ką su tais 
laisviais daryti. Ji neturi 
Lėktinai kalėjimų, kad juos 
talpinti ir daugelis jų buvo lai
komi ant laivų Dublino prie
plaukoj.

Išpi Vidžių, tikėclamiies susi- 
tai-kimo, savyvaldybininkai el
gėsi su kaliniais labai manda
giai ir gerai juos maitino, bet 
dabar taikos prospektui išny
kus pradeda aštriau ir šiurkš
čiai! elgtis su belaisviais. Jiems 
ir maistas blogesnis yra duo
damas ir grumojama jiems 
didesnėmis bausmėmis už su
kilimą pieš valdžią ir šalį. Be 
to įsakyta visus bandančius 
bėgti iš kalėjimų belaisvius 
šaudyti, ko pirmiau nebuvo 
daroma.

Daugelis jų buvo suimti

žmones

jfi

be- 
už- 
su-

spalio 8 d. Iki tos die- 
kas negalėjo pirmiau 

I paskirtu laiku apleisti Smyrną, 
galės tai padaryti dabar. Bet 
kas krikščionių (graikų ir ar
mėnų) pasiliks Smyrnoje ir 
po to laiko, tas bus ištremtas 
į Turkijos gilumą.

Turkų žandarai dabar vaig- 
što po namus ir kiekvieną su
rastą pabėgėlį gabena ant lai
vo. j “ >•

Amerikos laivai gabena pa
bėgėliams graikams ir arme-, 
nams duoną, kad jie turėtų 
kuo maitintis, nes mieste mai- 

kaip ir nėra ir todėl vaid
ina i tina tik turkus.

sto
žia

Kairesnieji laimėjo
MILANAS, spalio 4. — Kraš- 

tutinieji laimėjo kontrolę Ita
lijos Socialistų partijos, sako 
žinia iš Rymo, kur socialistai 
laiko savo metinį kongresą. 
“Nuosaikieji Vrctformminkai”

gesių ir 4 civiliniai 
sužeisti.

Du žmones liko 
ekspliozijoj munšainą verdant 
užpakaly Emil Moskowitz san
krovos, 2409 W. North Avė. 11 
ugniagesių ir 3 žmonės liko su 
žeisti gąsdino ekspliozijoj 

į laike gaisro kriaučių dirbtuvėj, 
2508 South Park Avė. 2 ugnia
gesiai ir 1 žmogus tapo sužei
sti gaisre prie 1610 S. Wabash 
Avė. Ugniagesys tapo sužeistas 
gaisre vidurmiesty.

užmušti

20 žmonių užmušta
BIELGRADAS, spalio 4.

20 žmonių liko užmušta ir 
sužeisti susidūrus dviem trau- 

tarpkiniam ties Loskovač, 
Bielgrado ir Sąlonikų.

Fordas parduoda per pusę 
giau.

34

pi-

4.

Lietuvos žinios
/

Dabar, matyt, atsiminė jo už
pernykščius “nusidėjimus”. 
Vilniaus vaivada Romanas įsa
kė Švenčionių starostai Nekra
šui jį ištremti. Nors jis turėjo 
šiokį tokį žemės ūkį, vis dėlto 
jam su žmona ir vaikais buvo 
įsakyta išsikraustyti per 12 va
landų.

Pakraščių sargyba (Straž- 
kresova), kurį laiką čia jau 
nebeveikia. Mat, Lenkų seime 
dėl jos buvo trukšmo: kun. 
Lutoslavskis iškėlė klausimą, 
ar ne balon metami tie 100 
mil. lenkų ink., kurie buvo 
duodami sargybai kas mėnuo. 
Po to vyriausybė nutarė nebe* 
remti tos organizacijos. Vietos 
gy'ventojaims po to šiek-tiek 
palengvėjo.

Del rinkimy į Lenkų seimą.
Endekai varo aršiausią agi

taciją prieš tautinių mažumų 
bloką.

Antrosios Kaune Apygar 
dos Kandidatą Seimas

. >

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos kandidatų sąrašas.

—i------------
1. Kairys Stopas, inžinierius.
2. Plečkaitis Jeronimas, ma

žažemis.
3. Lingys Pranas, mažaže

mis.
4. Kasparas Jonas, felčeris.
5. Jankauskas Jonas, dvaro 

darbininkas.
6. Tamošiūnas Jurgis, darbi

ninkas.
7. Šarkauskas Jonas, darbi

ninkas.
8. StraČkaitis Vladas, račius.
9. Sokolauskas Vladas dvaro 

darbininkas.
10. Balsys Jonas,
11. Kaženickaitis 

raštininkas.
12. Girda uska s 

mažažemis.
13. Puodžiūnas Jonas, spau

dos darbininkas.
14. MekŠrinnas Pranas, sta

lius.

stalius.
Antanas,

Antanas,

.y®

’■ I
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Iš okupuotos Lietuvos
KABELIAI, Trakų apskr. — 

Čia stovi 60 Lenkų kareivių. 
Jie labai vargina kabeliečius ir 
apylinkės kaimus. Iš gyvento
jų reikalauja viso išlaikymo. 
Jei kas jiems pasipriešina, tai 
gauna nemažiau kaip 50 bizū
nų. Apart to dar rekvizuoja 
gyvulius visai be atlyginimo. 
Kaimiečiai gyvulius laiko miš
kuose, nes namie pavojinga. 
Nukentėjo nuo rekvizicijų šie 
kaimai: Musteikiai, Margionys, 
Šklėriai, Darželiai ir Kepiniš- 
kiai. Taip pat gaudo jaunuo
lius. Sugavę uždaro kokiame 
tvarte ir laiko tol, kol neišsi- 
pirks doleriais, 
paleidžia.

DETROIT, Mieli., spalio 
•— Fordo dirbtuvės pradėjo 
gaminti koksą ir pardavinėti 
savo darbininkams po $8 už 
toną, kuomet visur kitur mie
ste reikalauja $15 už toną ko-

Daugelis jų buvo suimti tik
sulig nuožiūros ir nebuvo tei- taP£ Pėdinti iš partijos.

(Minimi žinioje' “kraštuti- 
nieji“ tai nėra komunistai, 
kadangi komunistai jau senai 
išėjo iš partijos, bet kairesny- ksų.
sis elementas partijoje; kur < ’ -----------------
iki šiol vis dar turėjo didelės PANAMA, sp. 3. — Prezi- 
įtakos ramieji reformininkai).

lai-šiam i. Tiek pat belaisvių 
kė ir Anglijos valdžia, kada ji 
puolė airius. Bet Anglijos val
džiai juos lengva buvo išlaiky
ti, kuomet tai sunku yra pada
ryti nedidelei valstybei, kuri 
delei savy tarpinio karo ir taip 
skolos yra parlindusi.

Kedys Juozas, darbinin-

Graikai spėčiasi Trakuose.
KONSTANTINOPOLIS, sp. 

4. — Gautomis žiniomis, grai
kai koncentruojąs f Trakuose. 
Daugiau 15,(MM) kareivių perė
jo per kelis miestelius. Jau 
įvyko daug susirėmimų tarp 
graikų ir turkų. Bulgarai yra 
pasirengę neleisti graikams 
pereiti Bulgarijos rubežių, ka
da turkai pradės Trakus oku
puoti.

Nori pasigriebti Rymą
RYMAS, spalio 4. — Tapo 

susektas fascisti suokalbis pa
sigriebti į savo rankas Italijos 
valdžią. Sulig tais pienais, fa
scisti busiančiose iškilmėse dė
lei sumušimo austrų, turėjo 
susimobilizuoti Ryme, užgrieb
ti visus viešuosius triobėsius, 
paleisti parlamentą, paskelbti 
naujus rinkimus ir priversti 
karalių sudaryti naują kabinę 
tą iš fascisti.

Reikalauja atimti O’Brienui 
advokato teises.

CHICAGO. — Chicagos ad
vokatų draugija pareikalavo iš 
valstijos augščiausiojo teismo 
atimti advokato teises- paskel
busiam kriminaliniam advoka
tui W. W. OTlrien. Jį kaltina
ma tame, kad jis bandęs duoti 
kyšių dviem valstijos prokuro
ro pagelbininkam. 0‘Brien 
pats yra buvęs prokuroro pa- 
gelbininkas ir tada paskilbo 
kaipo korikas, bet netekęs to 
darbo jis tapo uoliausias tų 
žmogžudžių ir plėšikų gynėjas. 
Jis užsigina visų kaltinimų.

Duos amnestiją airiams.
DUBLINAS, sp. 4.— Airijos 

laikine valdžia šiandie išleido 
proddemaciją, ku'riąja sutei
kiama amnestija visiems su
kilėliams respublikonams, ku
rie liuosu noru sudės ginklus 
iki spalio 15 d. Manoma, kad 
daugelis fcukil&ių tuo pasinau
dos. j; i

Reikalauja skolos
WASHINGTON, spalio 3. 

Valstybės departamente pati r- ’ 
ta, kad Jungt. Valstijos parei
kalavo iš Rumunijos atmokėti 
$41,000,000 skolos, kurią Ru
munija užtraukė laike karo, 
bet dar nieko nedarė, kad tą 
skolą atmokėjus.

dentas Porras paskelbė dekre
tą, kuriuo draudžiama par
davinėti stipresnį kaip 4 nuoš. 
alų Panamos policistams ir 

i Jungt-. Valstijų kareiviams ir 
jurininkams. Degtinės ir vy
no jie visai negalės gauti.

Gylikis Juozas, statyto-

Voveraitis Jonas, maža- i

Leninas jau eina savo pareigas.

BERLINAS, spalio 4. — Ge
orgės Bopoff, vienas žinomiau
sių šiaurinės Europos laikraš
tininkų, tapo sužeistas šiandie, 
kada ties Kaunu susidaužė 
roplanas, kuriuo jis skrido 
Maskvos į Berliną. '

kas.
16.

jas.
17.

žemis.
18. šalmus Vincas, kurpius.
19. Čepinskis Vincas, profe

sorius. . i : iĮ
20. Gurskis Pranas, stalius.
21. Giedrys Jonas, tarnauto

jas.
22. Venslauskis Kazimieras, 

prisiekusis advokatas.
(Elta).

ae-
iš

Iš Vilniaus gyvenimo
LietuVių persekiojimas. —

Rugsėjo 9 d. lenkai ištrėmė j

MASKVA, spalio 4. — Pre- 
mieras Leninas jau tiek pa
sveiko, kad sugrįžo prie ėjimo 
savo pareigų. Jis gavo daugy
bę pakvietimų kalbėti susi
rinkimuose, bet daktarų pata
riamas didžiumą jų atmetė. 
Jis dirba dabar 6 valandas' į 
dieną.

Įleido šokikę Duncan.

NEW YORK, sp. 3.— Ame
rikietė šokikė Jsadora Dun
can, kuri yra vedusi rusų poe
tą Sergei Jessenin, tapo kar
tu su savo vyru įleista į Jungt. 
Valstijas po apklausinėjimo, 
ar jie kartais ' nėra bolševikų 
kurjerais. Jie buvo sulaikyti 

Kilis salos 24 valandas.ant

Rasines riaušes.

MONTGOMERY, Ala., spal. 
3. — Vienas negras liko už
muštas ir daug negrų sumušta 
rasinėse riaušėse, kįlusiose ne
grams užmušus vieną valdiniu 
ką, kuris j ieško jo kito negro, 
nušovusio policistą.

Bombardavę Amerikos laivą.

LONDONAS, sp. 4. — Pa
sak Athenų laikraščių, turkų 
garnizonas bombardavęs Ame
rikos Torpedinį laivą, kada ta- 
sis sodino į save pabėgėlius 
Aivali uoste.

JOPLIN, Mo., spalio 4. ■— 
Trįs žmonės liko užmušti dvie
jose parako ekspliozijose Ge
neral Esplosivės Co. dirbtuvė
se. ■ . !

Iš Vilniaus
Vėl reikalauja algas padidin

ti. — Miesto darbininkai ir 
magistrato tarnautojai padavė 
miesto tarybai prašymą padi
dinti jiems algas. Miesto tary
ba nesutiko padidinti jiems al
gų ir todėl jie buvo nuspren
dę nuo rugsėjo 1 dienos pradė
ti streiką. Streikas neįvyko 
tik todėl, kad į tą reikalą įsi
kišo darbo inąpekcija, kuri su
šaukė miesto darbininkų ir 
tarnautojų sąjungos konferen
ciją. Per tą konferenciją šiaip- 
taip susitaikinta.

Juodoji birža. Žinomoje vil
niečiams juodoje biržoje da
bar varoma slaptu buflu bri
liantų, aukso ir sidabro pirkly- 
ba. Mėgėjams tų prekių reikia 
būti labai atsargiems, nes len
gvai vietoje brilianto gali gau
ti stiklo trupinėlį, o auksiniai 
ir sidabriniai daiktai gali pasi
rodyti padaryti iš “Vilniaus 
aukso ir sidabro“.

Vilnius praneuzėja. — Nie
kuomet dar nėra buvę Vilniuje 
tiek daug prancūzų, kaip kad 
dabar jų čia yra. Restoranuo-■ 
se ir gatvėse jų taip daug sutin , 
ki, kad žmonės pradėjo 
kalbėti, 
ja.

vargonininką Juozą Uogintą. 
Kaltinimo jam pepasakyta: 
turbut užtat, kad 1920 ir prad
žioje 1921 metų jis dirbo Vil
niuje prie lietuvių redakcijų ir 
kurį laiką buvo 'redaktorium. 
Jis tuomet turėjo kelias bylas, 
kuriose vis būdavo išteisintas.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 4 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų ............... H c
Belgijos 100 frankų ............... $7.13
Danijos 100 frankų ................ $20.47
Finų 100 markių ................... $2.22
Francijųs 100 frankų ........... $7.58
Italijos 100 lirų ........  $4.80
laetuvos 100 Litų ............... $10.00
I^enkų 100 markių ..................  IVfcc
Norvegijos 100 kronų...........$17.50
Olandų 100 guldenų ........... $88.70
Švedų 100 guldenų ............... $26.47
Šveicarų 100 markių .............$18.68
Vokietijos 100 markių ......  4%c

Nauji Pinigai

net
jog Vilnius prancūzė-

Mobilizacija.
■Lenkai šaukia kariuomenėn 

vyrus 1903 m. gimimo. Su 
“obilizavo geriausius arkliusųnobilizavo geriausius 
Vilnijoj ir Gardinijoj.

—Švenčionių apskrity lietu
vis išgama Misiun (Misiūnas) 
peršasi lietuviams būti jiems* 
atstovu Lenkų seime. (Elta)

Lietuvoje
Nuo dabar Naujienos pradeda siųsti pini
gus Lietuvon Naujais pinigais — LIETU
VOS PINIGAIS, kurie vadinasi “litai” ir 
yra lygus 1 litas 200 auksinų. Litai bus 
siunčiami perlaidomis ir čekiais, tokiu pat 
budu kaip ir markės arba auksinai.
Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus ne
rangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus ? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

5 iųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

V a . ;. '
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nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
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stovai arba konsulai turė
tų skelbti savo vardu ”
Ištiesų, taip ir turėtų bū

ti. Informacijų Biuro pa
reiga yra pranešti įvairias, 
Lietuvos piliečiams arba 
Amerikos žmonėms svarbias 
žinias apie Lietuvą, bet ne 
davinėt kam nors įsakymus. 
Įsakymai, paliečiantys Lie
tuvos piliečius, turi eiti iš 
vykdomųjų Lietuvos vald
žios organų arba jų įgalio 
tinių. Bet Informacijų Biu
ras nėra nei Lietuvos vald
žios organas, nei jos įgalio
ta įstaiga. Jisai čia lošia 
panašią rolę, kaip Lietuvoje 
valdžios žinių agentūra, El
ta. _ Į I.

Taigi, kol p. Čarneckis 

oficialiai nepaskelbs regis- 
tracijos, tol Amerikos lietu
viai gale* ją ignoruoti, kaipo 
“kun. Kemėšio išmislą”.

Į jĮpjfog/frc ]
PATYS SAVE SUKRITIKAVO.

M

t
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Anglijos darbinin
kai prieš karą.

Anglijos Darbo Partija ir 
Nepriklausomoji Darbo Par 
tija išleido manifestus, pro
testuojančius prieš savo val
džios politiką, kuri veda prie 
karo Artimuose Rytuose. 
Tie protestai buvo, be abe
jonės, viena svarbiausių 
priežasčių, delko Lloyd Ge
orge paskutinėje valandoje 
permainė savo frontą ir ėmė 
jieškot taikos su turkais.

Anglijos socialistai tuo 
budu pasidarbavo taikai. Jie 
neapkenčia karo, nežiūrint 
kas yra jo kaltininkas.

Kitaip elgiasi Rusijos bol- 
vikai. Jie išreiškė didelį 
džiaugsmą, kada turkai su
mušė graikus, ir pasiuntė 
pasveikinimą turkų vadui, 
Mustafįii Kemaliui. .Jeigu 
tai butų bolševikų galioje, 
tai jie turkų-graikų karą iš
plėstų visoje Europoje ir pa
tys prisidėtų prie jo.

Katra gi pozicija yra tei
singesnė darbininkų atžvil
giu?

rinkimuose ei-

Lietuvos ko- 
sumuša savo

Teisinga pastaba
L. Natkevičius pasiuntė 

savo partijai į Kauną ilgą 
pranešimą apie amerikiečių 
nusistatymą registracijos ir 
pasų klausimu, ir ištraukas 
iš to pranešimo paskelbė 
spaudoje.

Bendrai imant, buvusis St. 
Seimo sekretorius pritaria 
tiems argumentams, kuriuos 
išdėstė laikraščiuose regis
tracijos priešai. Be to, ji
sai daro sekamą, labai tei
singą pastabą :

“Pačius pranešimus 
(apie registraciją ir pasų 
išsiėmimą. “N.” Red.) pa
teikia Informacijų Biu
ras, todėl tie pranešimai 
galėtų būti piliečių pri
imami tik informacijai, o 
ne vykinimui. Supranta
ma, kodėl daugelis tuos:

Lietuvos komunistų, partija 
nutarė dalyvauti naujojo Sei
mo rinkimuose ir išleido atsišau
kimą į Lietuvos “darbininkus, 
mažažemius ir kareivius”, ragin
dama juos balsuoti už komunis
tų kandidatus. Atsišaukime iš
dėstyta ir komunistų pozicija 
parlamento klausimu. Štai, kas 
tenai rašoma:

“Kadangi parlamento tri
būna tik pagelbinis įnagis 
darbininkų kovoj su buržuazi
ja, tai komunistų partija da
lyvavimą rinkimuose į Seimą 
ir pačiame Seime, nedalyvavi
mą ar Seimo boikotą nustato 
atsižvelgiant į konkrečias lai
ko sąlygas.

“Jei darbininkų klasė pra
deda atvirą kovą už buržuazi
jos valdžios nuvertimą, tai ko
munistų atstovai tokiu laiku 
iš Seimo gali išeiti ar rinki
muose nedalyvauti, atsižvel
giant į tai, ant kiek reikalin
gas toks išėjimas ar atsisaky
mas dalyvaut 
nančiai kovai.”
Šitais žodžiais 

munistų partija
pirmesnius argumentus, kuriuos 
ji skelbė per kokį trejetą metų. 
Nuo to laiko, kai Rusijos bolše
vikai ginkluota jiega išvaikė Ru
sijos Steigiamąjį Susirinkimą, 
visų šalių komunistai ėmė pasa
kot, kad parlamentų g-adynė jau 
esanti “atgyventa”. Parlamen
tai esą buržuazinis įrankis dar
bininkams apmulkinti ir pa
vergti.

Todėl, kuomet buvo renka
mas Lietuvon Steigiamasis Sei
mas, tai Lietuvos komunistai 
paskelbė jam boikotą ir vadino 
socialistus, kurie dalyvavo rin
kimuose, “darbininkų išdavi
kais”. Juos pamėgdžiodami, tą 
patį skelbė ir Amerikos komu
nistai. “Per “Laisvę” ir kitus 
savo laikraščius jie be paliovos 
svaidėsi “judesiais” ir “išdavi
kais” Lietuvos socialdemokratų 
adresu už tai, kad pastarieji ėjo 
į Seimą.

“Naujienos” tiems elemen
tams ne kartą nurodinėjo, kad 
Seimas yra ta valstybės tvirto
vė, kurią darbininkai privalo už
kariaut, o ne boikotuot, jeigu tik 
rinkimų tvarka yra tokia, kad 
darbininkai gali pravesti į jį sa
vo atstovus. Jeigu darbininkai 
neturėtų balsavimo teisės, arba 
jeigu butų panaikinta rįnkinių 
laisvė, tai tuomet darbinin
kams gal apsimokėtų nedalyvaut 
rinkimuose ir kovot su valdžia 
kitokiais budais. Bet kol dar
bininkai turi teisę balsuot h 
varyt agitaciją už savo kandida-

sumokėjimus vadina kun.1 ‘«B;: 
Kemėšio (biuro vedėjo) 
‘išmislu’. Taip svarbius 
piliečiams pranešimus at- buvo tokia, kad savo poziciją su-

kyti nuo rinkimų ir nuo dalyva
vimo Seime.

žodžiu, “Naujienų” nuomonė

“Išleidimas tam tikru į»L> 
tymų, apsaugojančių motetų, 
darbininkų jaunuomenės ir 
vaikų darbą (o suaugusių vy
rų darbininkų darbą apsau
got nereikia? “N.” Red.);

“Apdraudimo darbininkų, 
savininkų ir valstybės lėšo
mis, ligoj, senatvėj, nelaimei 
ištikus;

“Medicinos pagelba darbi
ninkams veltui;

“Paliuosavimas darbininkų 
ir mažažemių nuo mokesnių. 
Jų perkėlimas ant buržuazijos 
ir buožių spekuliantų;

“Pilno karo stovio ir ypa
tingų įstatymų, nukreiptų 
prieš darbininkus, panaikini
mo;

“Pilnos darbininkų spau
dos, susirinkimų, sąjungų, žo
džio ir streikų laisvės sutei- 
klrrfo;

.“Pilnos visų tautų ir kalbų 
laisvės;

“Prašalinimo tikybos mok
slo iš mokyklos;

“Visų bravorų ir smuklių 
uždarymo...”
Kas gi yra šitie ir panašus 

punktai komunistų partijos plat
formoje — reformų reikalavi
mai, ar ne? O gal jau ir prohi- 
bicijos reikalavimas pas komu
nistus reiškia revoliuciją?!

Taigi komunistai pačiam sa-

geriausia perbalsuoti narį ir te
gul sau nariai reiškia pasiprie
šinimą, jei jie nori. Devyniuose 
atsitikimuose iš dešimties pasi
priešinimų nebūva.

Be kvorumo galima vesti dis
kusijos kuopos “gerovei ir la
bui.” Prityrimas parodys, kad 
šita antrašte būva įdomiausia 
susirinkimo dalis ir, apskritai, 
išplėtėjama geriausios idėjos ir 
planai. Ir, galiaus, galima pas
kirti laikas ir vieta, kur galima 
susirinkti ir visuomet galima 
surinkti didesnį būrį narių.

Kuopa y ta organizacija parti
jos reikalams vesti. Konstituci
jos ir įstatymai rašoma paleng
vinimui, o ne trukdymui reika
lų-

Todėl darykite savo! Kada 
ateina laikas, atidarykite susi
rinkimą. Turėkite užsitikėjimą 
ir pradiekite, o jei kvorumo nė
ra, apsieikite be jo; apie reika
lus pasakysite jam kitą sykį, 
kada jis bus. Jis džiaugsis iš to.

nenukėntėjo; troko Važiuoto
jas tik už valandėlės išlindo 
iš po kiaušinių slapias, bet ne
sužeistas nė kiek. Gatvekaris 
ir trokas tuoj tapo nuvežti į 
“ligoninę,” o kiaušiniai paliko 
gatvėje.

Už kelių m imi tų prisirinko 
vaikų ir mergaičių, merginų 
ir moterų; buvo keletas ir vy
rų ir vis ant išlikusių sveikais 
kiaušinių galvos. Moters ir 
merginos pasikėlę iki kelių si
jonus braidžiojo po tą “kiauši
nienę” ir rankiojo sveikus 
kiaušinius.; Pasilokamino ir 
vyrai ir tie jieškojo sveikų 
kiaušinių, bet kur buvę nebu
vę ir dėdės pasirpdo ir... kaip 
mergina ar moteris susijieško 
kiaušinį, tai “dėdės” tik šyp
telia ir nemato, bet kaip vyrai 
sučiumpa, tai jie liepia dėt į 
baksą. Ir kaip bematant kiau- 
šiivių jįįatvjojc neliko; 'vėliau 
atėjusios pasikiaušiniaut mo
ters ir merginos buvo .privers
tos grįžti namo be kiaušinių.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. VaL nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. J
Telephone Cana! 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų iSlygų.
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LS.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMOK

RATAMS AUKOS.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

St.
12 ryte

cionieriai”, o socialdemokratai 
esą “reformistai”.

Na, ir kuris gi protaująs dar
bininkas gali pritarti tokiai par
tijai, kuri pati neisižino ką šne
kanti.

Kvorumo nėra!
O. A. Kennedy.

Vienas dalykas, kuris trukdo 
darbą partijos organizavime, tai 
vergiškas besilaikymas idėjos, 
kad reikalams vesti “turi būti 
kvorumas“ (pilnuma).

rinkimą kelis kartus, bet vis 
negalim surinkti tiek narių, kad 
butų kvorumas.” Kitas sako: 
“Negalėjome turėti kvorumo per 
kelias savaites.” Trečias sako:

lig Seimo rinkimų darbininkA? 
turi nustatyt, atsižvelgdami į 
konkrečias sąlygas. O St. Sei-į 
mo rinkimų laiku sąlygos buvo 
tokios, kad darbininkams jokiu 
budu nevertėjo atsisakyti nuo 
dalyvavimo.

Panašiai dabar kalba ir Lietu
vos komunistų partiją, kadangi 
ir ji šiandie jau pripažįsta, jogei 
Seimas (parlamentas) yra “pa* 
gelbinis įnagis darbininkų ko
voj su buržuazija” ir dalyvavimą 
ar nedalyvavimą Seimo rinki
muose reikia nustatyt, “atsižvel
giant į konkrečias laiko sąly
gas”.

Šiandie, vadinasi, komunistai 
jau atmeta tą savo “principą”, 
kad parlamentai esą tik buržua
zinis įrankis darbininkų mulki
nimui ir pavergimui. Reiškia, 
ir visus tuos purvus, kuriais ko- 
tnu uista.i per trejetą metų d rali
ste socialdemokratus dėl daly- 
vavimo Seime, jie turi šiandie 
patys suvalgyti.

Bet negana to, kad komunis
tai dabar jau atmeta savo “prin
cipą” parlamentarizmo klausi
mu, jie šiandie jau pripažįsta, 
kad ir taktikos atžvilgiu jie pa
darė klaidą, boikotuodami St. 
Seimo rinkimus. Augščiaus pa
minėtame savo atsišaukime Lie
tuvos komunistų partija sako:

“...Ir prie minėtų sąlygų
musų partija butų galėjus) vo atsišaukime sumuša savo 
dalyvauti rinkimuose į Steig, tvirtinimą, kad jie esą “revoliu- 
Seimą.” i ' ’

■ f ■' 4 ' i* ■

O jeigu taip, tai kokiam galui 
Lietuvos komunistai šiandie dar 
vis tebekeikia socialdemokra
tus ir kursto darbininkus nebal
suoti už socialdemokratų kan
didatus ? Koks yra pamatas 
komunistams gyvuoti, kaipo at
skirai partijai, kuomet jie ir 
principe ir praktikoje yra pri
versti priimti tokią pat poziciją 
Seimo klausimu, kaip socialis
tai?

Well — komunistai nebūtų jė
zuito Lenino mokiniai, jeigu jie 
butų nuoširdus savb veikime.
Nors ir padarę pilną “strategiš-1 Kuopų sekretoriai rašo valsti- 
ką pasitraukimą” iš savo senų- jos sekretoriui: “šaukiau susi- 
jų pozicijų, jie dar vis mėgina 
pasirodyti darbininkams “ge
riausiais kovotojais” už visus. 
Savo atsišaukime Lietuvos ko
munistų partija, sako, kad soci
aldemokratai tai esą “reformis- “Aš sušaukiau susirinkimą va
tai”, nes jie norį visa ko atsiek- kar, bet tik trys atėjo.” 
ti tais įstatymais, kuriuos leid-1 Visuomet šventasis kvorumas 
žia Seimas; x o komunistai tai, kaltas. Buvo atsitikimų, kur ke- 
girdi, esą “revoliucionieriai”, nes turi nariai sėdėjo ilgas valan- 
jie netikį į Seimo išganingumą das, laukdami penkto draugo, 
ir einą į Seimą tiktai tam,

kad panaudot pae.% r.nknnų i§siskirgt6 jr nugjo na.
kampaniją ir Seimo tribūną 
suspietimui apie save darbi-
ninku, iškėlimui ir plačiam pa- (^.,7 mes įrašėm 
skleidimui darbininkų reika
lavimų, apvienijimui darbi
ninkų dėl kovos už juos, išro
dymui darbininkams buržua
zijos ir social-reformistų 
partijos tikrojo veido ir išaiš-
kinimui per Seimo tribūną/(W7k""5J
ko vertas yra patsai Seimas. ’(cionaImia/1£onffreso ir. nmsų vai- 

stijinių įstatybų reikalų veda
ma teisėto kvorumo neturint. 
Pirmininkaujantis' viršinihkas 
visuomet skaito, kad kvorumas 
yra iki koks priekabingas narys 
neatkreipia jo domės, kad kvo
rumo nėra. Tąsyk jis liepia per
šaukti vardus ir “pasirūpina pri
versti narius lankytis.”

I kad “padaryti kvorumą.” O ka
da tas penktasis neatėjo, visi

mo, greičiausiai,* kad neateiti 
daugiau. Kvorumo nėra..

idėją į musų konstituciją, kad 
penki nariai turi sudaryti kvo
rumą, be kurio negalima reika
lų vesti, ir nuo to laiko šimtai 
kuopų susiskaldę į šitą uolą.

| Tečiaus yra gerai žinomas 

ko vertas yra patsai Seims.” 3Z "r,“Z? “C

šita angarietiško “stiliaus” 
mali-malienė reiškia, kad komu
nistai ketina eiti į Seimą “revo
liucinei” agitacijai, o ne refor
moms.

Delei to reikia tečiaus paste
bėti, kad komunistai pasakoja 
nėtiesą, kuomet jie prikaišioja 
socialdemokratams, kad šie norį. T, . . . - ,
Visa ko atsiekti tiktai per Sei-| B®nt vlcnoJ ku°P°j- kuri man 
nuj. Šimtas kartų socialdemo- 7™ zlnoir"a- /ra tokia tai.syk16’ 
kratai yra pareiškę, kad jie deda , ^.el, lk vlenas atema į pap- 
ne mažiaus svarbos ant darbiniu- rastai *«'kiam susirinkimų, tai 
kų susiorganizavimo ir jų kovos J13, ^u111 k^ "ors P^ynieti proto- 
pačiame gyvenime, kaip ant vei
kimo Seime.

Antra, yra visai netiesa, kad 
patys komunistai šiandie nepri
pažįsta reformų naudingumo ar
ba atsisako už jas kovot. Gale 
savo atsišaukimo Lietuvos ko
munistų partija surašė ištisą ei
lę dalykų, kurių ji ketina reika
lauti per savo atstovus- Seime, ir 
tai*p tų dalykų randame sekan
čių:

kolų knygoj.
i Ką kuopa gali nuveikti, jei 
'kvorumo nėra? Ji gali atidary
ti susirinkimą. Gali išrinkti 
pirmsėdį ir raštininką. Galima 
perskaityti pereito susirinkimo 
tarimai ir, jei nėra priešingų, 
priimti. Galima perskaityti ko- 

I respondenciją ir galima ji padė
ti, ar perduoti komitetams, ar 
viršininkams. Viršininkai- ir ko
mitetai gali išduoti pranešimus, 
kurie galima priimti, ar palikti, 

“Nustatymas įstatymo ke- jei nėra pasipriešinimų. Galima 
liu visiems darbininkams dar- priimti aplikacijos nuo naujų 
bo mokesnio minimum, iš- narių. Jei nėra greito reikalo, 
skaitliuojant jį javais ar auk- nepriimti nei vieno nario be kvo- 
so valiuta; i rūmo sutikimo. Bet paprastai

So- 
$3.

Nokomis, 111.— Lietuvos 
čialdemokratanis aukaunu 

K. P. Bikinas.
Aukų L. S. D. P. $3.00 ga 

Vau. Ačiū už aukas.
A. Žymontas, 

LSS. Sekretorius.

So. Omaha, neb. —< Protes
to susirinkime prieš privalomą 
registraciją Amerikos Lietu
viams, laikytame rugsėjo 24 d., 
1922 m. Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos kampanijai au
kavo sekantieji asmens:

Po ęl: P. J. Juzeliūnas, B.

Poškus; po 50c: J. Strazdas, 
adv. Juvikas, A. Orentas, A. 
Smailis, J. Sabutis, F. Sukis, 
O. Butkiene, O. Žalpienė, J. 
Aleksas, J. Simųnis, M. Užda- 
vienis, P. Klijunicne, F. Kli j li
nas; po 25c: K. Butkus, A. 
Ūkelis; T. žaranauskas 15c. Vi
so labo $12.15* Aukų rinkė
jai: Katrina Jonaučienė ir A. 
A. Žolpis.

Aukų $12.15 L. S. D. P. ga
vau ir šiandien kablegrama 
bus pasiųstos Lietuvon. Ačiū 
už aukas.

A. žymont, LSS* Seki’.

Drg. B. Songaila, Bingham- 
ton, N. Y. surinko aukų nuo 
šių draugų: P. Adomaitis $5; 
po $2 — M. Čiurlionis ir B. 
Songaila; po $1 — J. Morkū
nas ir J. D* Chamo. K. Aus
tomas 52c; po 50c. — J.'Sa
dauskas, P. Žemaitis, P. Bru- 
čas ir A. Chamo; po 25c. — S. 
Bučinskas, S. Yrkauskas, D. 
Pakila, P. Skrebis, J. Ališaus
kas, P. Merkevičius, J. Neu- 
ronis* J. Stasiunaitis. Viso 
$15.52.

Drg. A. A. Zalpis, So. Oma
ha, Neb. surinko $12.15.

K. P. Bikinas, Nokomis, 
$3.00.

S. Sutkus, Chicago, III.
Ačiū draugams už aukas.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

m.
$5.

Detroito žinios
Kiaušiniai užliejo gatvę.
Subatos rytą 9:15 vai. prie 

Naujienų skyriaus ofiso susi
dūrė gatvekaris su truku. Gat
vekaris į rytus, o A. F. Thibo- 
deau Co. trokas traukė į va
karus; šiam nesuspėjus pasi
traukt iš gatvekario bėgių, gat
vekaris suspėjo pagauti troką 
per vidurį ir apvertė. Kadangi 
5 tonų trokas buvo pilnai pri
krautas kiaušinių, tai jam ap
virtus, kiaušiniai ' užtvenkė 
gatvę taip, kad per daugiau 
kaip valandą niekas negalėjo 
pereiti gatve ir visi vežimai 
turėjo grįžti atgal.

Nors ir buvo manoma, kad 
tokis smarkus susitreiikimas 
nebus be aukų, tečiaus niekas

Gydytojas ir < 
E. Wa>hington 

Valandos: nuo 10 iki 
Telephone Central 8862 

1824 Wabansia Ava. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kcdzie 7716

U

DAV1D RCTTER& CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visu? pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai A v.

Tel. Yards 2296.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 1 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

Liepoj ų
S* S* Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25.
S. S. Drottningholm Spalio 28, Gr. 9 

Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGp ir PILIAVOS $106.50

l tl’EPOJV if MEMELI....... $107.00
Su damokejimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukem.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Šwedish Atnerican Line, 70 E. Jack- 
son Št., Chicago, III.

^henehJlne
Jūrėmis visa kelionė j ir iš Lietu

vos garlaiviais:
LA TAURAINĖ 1.......... Spalio 11
FRANCE ....................... Spalio 11
LA LORRAINE...............Spalio 14
ROCHANBEAU ........Spalio 19

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėto jas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba i kompanijos ofisą, 19 State 
Street, Niew York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394

1029

Heml. 6678 
wm* j. stoll co.,

J. Balchiunas pagelbininkau 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
25th StM 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare 
Tel. Market 6234, Market 4526

PARDAVIMUI namas (flat) 
plytom forniruotas, lietuvių ko
lonijoj, prie busiančios bažny
čios, mažai įmokėt. Savininkas 
1470 — 18 St., Detroit, Mich.

Tel. Randolph 4768

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidųrmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S* W. BANES
, ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2569

Rez. 3208 So. Halsted SL 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

—■ 1 ■■■ i>

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
< 127 N. Dearbom St., 
Telephone Dearbom 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pūllman 6377......   h

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lh St, Chicaga. nt

I LIETUVĄ

^WHITE STAK
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinėsimas su Baltiko portais 
Homeric—Sp. 21; Lapkr. 11; Gr. 9 
Majestic—Spal. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 

(Didžiausi pasaulyj laivai)
Olympio—Sp. 14; Lapkr. 4; Gruod. 2 

> American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 11 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; Lapk. 16
Manchuria Spalio 26; Lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

V1 Red star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Spalio 24

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearborn St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai ,.
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečios 
klesos par'ankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.
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Ketvirtadienis, Spalis 722

Giedos gražus choras

Mr. Holmgren giedos solo

Choras lietuviškas bus

Visose vietose

Kalbės S. Beneckaė

įžanga liuosa, nėra kolektos.

_ / ’ ; . ’ ' << • a .ti* ________ _
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ŽENKLAI PRIBUVIMO NEMATOMO KARALIAUS!!!
Augščiau paduotoje temoje įvyks labai svarbios

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS PAMOKINANČIAIS

Ketverge, Spalio-Oct. 5-tą d., 1922 m.
Durys atdaros nuo 7, prasidės lygiai nuo 7:30

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Pėtnyčioje, Spalio-Oct. 6-tą d., 1922 m.,

Durys atdaros nuo 7, prasidės lygiai nuo 7:30

Č. S. P. S. SVETAINĖJE, 
ant 48th ir S. Honore Sts.

Nedėlioję, Spalio-Oct. 8-tą d., 1922 ih.
Durys atdaros nuo 2:30, prasidės lygiai nuo 3

L. L. SVETAINĖJE,
1401 So. 49th Court, Cicero, III.

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::
REGISTRUOKITĖS BAL

SUOTI.

Subata, spalių 7 yra regis
tracijos diena. Visi piliečiai te
gul tų dienų užsiregistruoja 
savo precinktuosej kad turėtų 
teises balsuoti {vyksiančiais 
lapkričio 7 dienų rinkimais.

\įx- - ’

Pirmsėdis angliškas brolis •

C. E. Schiller

Kas tik esat gyvas, bėgkit ant 

šių negirdėtų prakalbų. Kal

bės tyrinėtojas šv. Rašto.

“GYDYTOJO” VAKARAS 
Ligą Naikintojo Vakaras

Atsibus
Pėtnyčioje, Spalio-October 6 d., 1922, 

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 Įžanga tiktai 25 centai.
Šitas vakaras yra rengiantas tikslu sustabdymo žmonijos naikinimą nes 

puse milijono kas metai šitoje šalyj miršta kūdikių nesulaukę vieno meto 
amžiaus. Apie pusantro milijono jaunuolių apleidžia šį svietą nesulaukę 
23 metxj amžiaus. Vėžio liga nuvaro^ j kapus apie 90,000 žmonių kas metą. 
Inkstų ligos kas metą išžudo apie 97,000 ypatų, o širdies ligos apie 150,000 
sunaikina žmogiškų gyvybių į vienus metus. Apie 80 žmonių iš kiekvieno 
šimto turi arba yra turėję džiovą. Viena ypata iš kiekvienos dešimties turi 
lyties ligą. Pasibaisėtini dalykai darosi naikinime žmonijos per visokias 
ligas. Todėl kad apsaugojus lietuvių visuomenę nuo tų visų baisenybių 
Amerikos daktarų organas “Gydytojas”, rengia vakarą kuriame daktarai 
pasakys kaip išvengti ligų, kaip pailginti amžių ant daug metų. Netik žo
džiu bus aiškinama apie įvairias ligas, bet sykiu bus rodomi paveikslai apie 
žmonių sveikatą ir ligų perus. “Gydytojo” vakaro programas bus ypatin
gas da ir tuo, kad apart Dr. A. J. Bertašiaus prelekcijos: “Kaip vaikus svei
kai užauginti?”, ir Dr. C. Kaspušio prelekcijos: “Dantys ir Sveikata”, bus 
muzikalė dalis programo kurią yra pasižadėję išpildyti įžymus dailinin
kai—muzikantai. Todelgi, Chicagos, o ypatingai Bridgeporto lietuviai pri
bukite visi į “Gydytojo” Vakarą, išgirsti dauk to ko nesate girdėję ir pa
veiksluose pamatysite to ko jums nėra buvę progos matyti. Pėtnyčioje, spa
lio (Oct.) 6 d. visi maršuokite į Mildos svetainę, nes “Gydytojo” vakaras yra 
ligų naikintojo vakaras ir sykiu jūsų priešų naikintojų vakaras.

Dr. S. Biežis kalbės temoje: kaip apsisaugoti nuo ligų.
Kviečiami visi. KOMITETAS.

DAILĖS PARODA.
Marshall Field departainen- 

tinėj krautuvės galerijoj, ant
rame augšte, išstatyta parodon 
arti 400 įvairių paveikslų ir 
skulptūros kurinių. Paveikslais 
užpildyta apie 10 didelių rui
mų.

Parodą surengė visos Ame
rikos dailininkų draugija. Tar
pe kitų man teko pastebėti po
rą paveikslų ir žinomo lietuvio 
M. J. Šileikio.

Gavęs parodos katalogą pa
tyriau, kad paroda atsidarė 
panedėly, spalių 2 d. ir tęsis 
iki spalių 16 d. Įžanga paro
don dykai; tik už katalogą rei
kia užsimokėti keliatą centų, 
jeigu nori jį pirkti, bet katalo
gas labai gražiai apdarytas ir 
su paveikslais.

Galerijas aplanko kaip spė
jama apie 150,000 žmonių į 
savaitę. Paveikslai sukabinti 
pagal alfabetą. Jie aplamai 
gražus spalva, bet augštai švie
sa, kuri apšviečia viršutinę ei
lę, temdo žemiau kabančius 
paveikslus. Taipgi šileikio 
vienas paveikslas labai harmo
ningoj spalvoj, patamsy, kas 
atima nuo paveikslo daug gra
žumo. Antras šileikio paveik
slas — obuoliai, man geriau
sia patinka. Jie tamsiame lau
ke gludi kaip gyvi ir da lapai 
matyti nuo obelies kabant.

Turiu pasakyti, kad Šileikis 
yra da studentas Dailės Insti
tuto, o jau taip puikiai išreiš
kia spalvas^ kad rodosi, imki ir 
valgyk obuolius. Nemanau aš 
jį girti, nes kartais žmogų 
galima įžeisti, bet bnkiu jam 
pilnai išsilavinti dailės profesi
joj. Yra daug labai gražių pa
veikslų. Patartina lietuviam 
atlankyti šią parodą.

Žemutiniam fliore yra Mar
shall Ficldo moterų madų pa 
rodą sykiu su dailininkų paro
da, kuri taipgi puikiai ištaisyta 
ir galima pamatyti įvairiausių 
vėliausių madų drabužių ir 
daus stubos dekoracijų.

— Parodą lankęs.

“Kol kas F. of Soviet Rus- 
sia skyrius šiek tiek veikia dar 
buvo įplaukų pareitų mėnesį. 
Bet toliaus — komunistas sa
ko — prospektyva gana liūd
na, nes pinigų vis mažiau ir 
mažiau įplaukia, o ir aukų 
niekas nenori duoti. Draugi
jos, kurios priklausė, viena po 
kitos išstoja. Taigi kol pinigų 
turėsime, tol gyvuosime, o 
kaip pinigų nebus — tai likvi
duosime tų skyrių.“

Jis matyt, nenorėdamas pa 
sakė tiesų. Reiškia, kol pini
gų bus, mes galėsime algas 
imti ir skyrių palaikyti, o kai 
pinigų nebus, mes algų negau
sime ir tada bus atliktas kriu
kis. Veikimo pas juos matyti 
mažai. Pinigų jiems teikia 
draugijos, prigulinčios skyriui, 
sumokėdamos metinę duoklę 
Iš tų pinigų jie ir užsilaiko.

Bet vienas dalykas to komu
nistėlio išduotame raporte la
bai ryškiai matosi. Tai tas, 
kad jau draugijos viena po ki
tai išstoja iš jų sutverto lietu
vių skyriaus. Draugijos neno
ri būti tame skyriuje iie dėlto, 
kad jos nenori aukauti, bet dėl 
to, kad jos negali pakęsti bol- 
ševikėlių propagandos neparti
nių draugijų tarpe. Patys ko
munistai organizavo tų skyrių 
ir. patys jį sugriaus, kaip pini
gų nebebus.

Delegatas protesto mitingui 
prieš Johnsono bilių irgi turė
jo išduoti raportų? Bet naba
gas, kad meluot nemokėjo, o 
prisipažint, kad iš protesto mi 
tingo išėjo fiasko, irgi nenorė
jo pasiūlė jo raportų atidėti 
iki sekamo susirinkimo. Girdi,

Kenčiančios Viduramžės 
Moterys

Mrs. Linton pasako kaip jai 
pagelbėjo Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound 

šiame periode.
Denver, Colorado. — “Ėmiau Lydia 

E. Pinkham Vegetable Compound per 
septynis metus ir 
negaliu apsakyti 
kiek man gęro pa
darė. Jis yra ge
ras kaip jaunoms, 
taip ir senoms ir 
aš visuomet užlai
kau butelį namuo
se, kad kada prisi
eina turėt Lydia E. 
Pinkham, kad ga- 
lėčia pasigelbeti. 
Mano vyras pate-miniu jjuvv-

mijo jūsų pagarsinimą laikraštyj ir 
sako: “Ėmei viską ką tik pamisli- 
ti galėjai, dabar aš noriu kad im
tumei Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound!” Liepiau parnešti ir urnai 

pradėjau geriau jaustis ir jis pri
dūrė: “Aš noriu kad imtumo’ šešis 
butelius’. Taip ir padariau, o dabar 
užlaikau stubą, atlieka pati savo dai> 
bą, dirbu per dienas ir jaučiuosi la
bai gerai. Sakau kiekvienai apie Ve- 
ge^able Compound savo draugei, ku
rių dr.ug turiu, kad ne tas, bučia 
nepasveikusi”. — Mis. R. J. LIN
TON 1850 West 33-rd Avenue, Dcn- 
ver, Colorado

Po perskaitymui panašaus laiško 
kaip kad aukščiau tilpsta, kuriuos 
tankiai garsiname, kaip gali moteris 
iškęsti ne ėmusi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound jei ji reikalau
ja pagelbos? Jis pagelbsti, kuomet 
kitos gyduolės nepagelbsti.

s

(Seka ant 4 puri.)

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
5EIMYN05 SVEIKATA. bile kokią ligą, 

Atvažiuokite kad

vi-
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ir reumafisko uždegimo ^aluna

SEVERĄ 
r.oTHARDOL

1 Ištikmjds linimentas}

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, Imimo, raumenį štyvuma 

skausmu^ strėnosejr šonuose.

[KAINAMM

Klobskiie pas apileko»4u»i\

W. F. SEVERĄ CO.
C EDA R RAPIOS. !OWA

§
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Skausmus ir geimas nutildo
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JUOZAPAS GALINSKIS
Mirė panedėlyj, spalio 2 d., 1922, 3:00 po pietų Šv. 

Onos ligoninėj, sulaukęs 59 metus amžiaus. Ameri
koj išgyveno 42 metus. Iš Lietuvos paėjo Murdikių 
kaimo, Šunskų par., Suvalkų rėd. Laidotuvės atsibus 
pėtnyčioj, spalio 6 d., iš namų 1337 S. 49th Court, Ci
cero, III., 9 vai. iš ryto į šv. Antano bažnyčių, o po pa
maldų į Šv. Kazimiero kapines. Paliko nubudime mo
terį Agotą, seserį ir brolį Lietuvoj ir gimines Amerikoj.

Širdingai kviečiame visas gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse^ Lieka nubudusi mo
teris AGOTA

AREŠTAVO VENERIKĄ.
Daktaras • Bundersen arešta

vo venerikų jaunuolį, kurs 
rengėsi tuoj apsivesti. Tai pa
daryta nepaisant mylimosios 
maldavimų. Jis atiduotas ligo
ninėn. , • , i

PAIN-EXPELLER
Vaizbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALE

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.-

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

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

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

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

Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chicago, IU.

■—------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

MRS. A. MICHNIEVICZ* 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė 
ilga

4*

praktika
vusi Peną 
siltanijos 
hospital** 

se. Pasek' 
minga! p* 

tarnauja 
prie gim 
lymo. Du« 
ia rodą vi
sokiose Ii* 
gose ir ki
ekiuose rel 
(aluose mo 
serims ii 
merginoms.
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II RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, ch£-

Gydo aštraiš ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- , 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

r1'Dienomis: Canal 
8110 arba 867

Į Nakt. Drexel 958 
[ Boulevard 4186

8813 So* Halsted St.
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai, vak.

, .sęęcį

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. ę. 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. Q. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

[j

REIKALAUJA PERSKIRŲ,
Poni F. flj. Corbit, 89 metų 

amžiaus, reikalauja .perskirų, 
kadangi jos 70 metų sentimo 
vyras užsiimąs su kitomis mo
terimis. Sako, jau jis vedęs še
šias pačias. Jiedu gyvena 415 
Wesley avė.

VAGIA AUTOMOBILUS.
Vakar pavogta 7 automobi

liai. Tų pačių dienų policija su
rado 17 pavogtų automobilių.

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE.

Komunistų įtekmė draugijose 
ir miniose smunka.

šeštadieny, rugsėjo 30 d., 
Meldažio svetainėje, D-ro Vin
co Kudirkos draugija turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą. 
•Pdrskaičius įbėgamuosius rei
kalus, prieita' prie delegatų ra
portų iš- Friends of Soviet Ru- 
ssia Liet, skyriaus. Iš trijų ko
munistų delegatų pasirodė vie
nas visų karščiausias ir išdavė 
šitokį raportą:

TELEGRAMAS
LIUOSAS NUO VISŲ 

^PARTIJŲ LAIK
RAŠTIS.

Išeina pirmoj Subatoj mėne
sio ir neperijodiškai.

Kaina 25 centai per metus. 
Užsirašyk tuo jaus, o laik
raštis Tamstų užganėdins.

TELEGRAMAS, 
666 W. 18th St., Chicago.

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui ’ reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
Šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, vąr- 
jant Mizar. ,

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROKOWSKI$, 
2424 W. Superior St., Chicago, UI.

Galima gaut

I

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Lįgų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Mohroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augŠto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po* piet. Nedėl
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

l....................4 ■!.»" ■■■'

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

i

CHARLES ELECTRIC 
SIGN CO., 

(Lietuvis)
Padarome visokias elektros 
iškabas (Signs) dideles ar ma
žas Chicagoj ir kitur. Male- 
vojam visokias iškabas, langų, 
sienų, ant drobės, dirbtuves 
ir pardavimo.

Ofisas:
1320 Blue Island Av.

Skyrius:
3153 S. Halsted St. 

Chicago.
Phone Canal 4330

BALANDŽIAUI BALANDŽIAI!!
• Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su Šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės: \

G. Bendoraitis
520 Wilson St., 

WATERBURY, CONN.

Dr. A. J. Tanartevičius
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:80 iki 10 ryto; 1 iki 8 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
po

Bankruto
Išpardavimas

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

Atdara kasdieną iki 9 vaK; nedėllfr 
mis iki 5 vai;

S. GORDON*
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. It 

739 W. 14th St.

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

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

ii

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5674 

Chicago.

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

Optometrtot 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashlani Av». 
Kampas 47*tos gat. 

2-r6« lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22nd St.; kampas I 

Leavitt St. Tel. CahaI 6222.
Rssldendja 3114 W. 42nd B4, 

Tel. Lafayette

6

‘ HIH .Mi
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS 1 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

3243 So. Halsted St., Chicago.
I Nedėldienias pagal sutarimą

ilANDIE PINIGU 
KURSAS

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

arba 
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manuf acturing 
District Bank 

State Bank— 
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street
Turtas $8,000,000.00

■ , .......... ...

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

Valandos:
nao 10 ryto iki 8 vai. po piet, 

Telefonas Viptory 9082
— ■ i ——...................... . . —

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoų St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

.......................................... ' ■ . . i /

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: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

J

*

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Arą. 
Tel.j Yards 994

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

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nu<f 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

f
Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.

Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place< •
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGU
3107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 6834

DR. P. G. Wl EGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

v

DR. A. J.*BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted. St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė* 
Tel. Yards 1699

I

%
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

draugijų delegatai žadėję pri
siųsti raportą laišku ir viską 
išaiškinti. Darbas esąs neuž
baigtas, ir valdyba draugijų, 
rengusių protesto susirinkimą, 
žadanti prisiųsti kokį tai atsi
šaukimą.

Kai kurie nariai, skaitantys 
“Naujienas”, tuoj suprato da
lyką. Mat tie protestantai, su
sirinkę rugsėjo 24 d., neva už
baigti protesto mitingą, suma
nė išnaudoti progą. Kai kurios 
draugijos, nieko blogo nema- 
nydamos, ir pasiuntė delega
tus ton konferencijom Bolše
vikai pamatę, kad gali pasipi
nigauti, sugalvojo naują “sky- 
mą“ — sutverti “draugijų są
ryšį“ savo tikslams.

Tą jų “skymą” suprato kai 
kurie draugai ir nurodė, kad 
protesto mitingas užbaigtas ir 
delegatai turi būti atšaukti. 
Del šito klausimo kilo didžiau
sio pasipriešinimo iš bolševi
kų pusės, nes jie pamate, kad 
jų šmugelis iškeliamas aikš
tėn. Po karštų diskusijų nu
balsuojama delegatus atšauk
ti ir užbaigti reikalą su bolše
vikų “skymeriais”. Musų bol- 
ševikėliai bandė triukšmą su
kelti, bet nepavyko.

DįCkai susipratusių narių 
D-ro V. Kudirkos Draugija pa- 
siliuosavo iš bolševikiškų pin
klių ir davė gerą “kiką” kaž
kurioms savo rėksniams. Taip 
ir reikėjo. Tai turi būti pa
vyzdžiu ir kitoms draugijoms. 
Jei kuri draugija gautų kokį 
atsišaukimą tverti “draugijų 
sąryšį“, tai ji turi tokį atsišau
kimą padėti gurban.

—Ex-Komunistas.

nizacijomis ir Draugijomis.
Todėl, šiuo m i turime gar

bės kreiptis į visas Lietuvių 
Centralines organizacijas, kuo
pas, Bonų Paskoloj Stotis, 
Pašalpinės Draugijas ir Kliu- 
bus, kad kuogreičiausiai ap
svarstytų savo susirinkimuose 
pakeltą klausimą Jubilėjaus 
rengimo ben<lrai su Chicagos 
Lietuvių Taryba ir išrinktų sa
vo atstovus į preliminarį susi
rinkimą, kuris įvyks spalio 20 
d., 1922 Mildos svetainėje, 
3142 South Halsted St., Chica
go, III.

Tame susirinkime visi ben
drai išdirbsime galutinus pla
nus renginio ir išrinksime ko
mitetą. , j |(^

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Komitetas:

J. M. Locaitis,
V. Valančius, 
Antanaitis, 
C. Krukonis,

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

S,

N 
Puleikis.

A + A
MARIJONA NAVICKIENĖ

(Po tėvais Jukniutė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 3 d., 1922 m. 12:30 pietų, 
sulaukus 34 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Kvedemos mies
telio. I^aidotuvės atsibus suba- 
toj, spalio 7 d.,8:30 ryte iš namų 
819 W. 33rd St. į Šv. Jurgio 
bažnyčią, iš bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. Paliko nuliū
dimo vyrą Joną, sūnų Joną 8 m., 
dukteris: Palioniją 7 m. ir Bro- 
nislavą 6 m., ir 4 brolius. Kvie
čiame visas gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. Lie
ka dideliame nubudime vyras, 
sūnūs, dukterys ir broliai

Navickai.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI VAIKI- 
no ar našlio. Esu 35 metų, linksmo 
budo, turiu gerą biznį ir gražų mūri
nį namą vertės $17,000. Atsišaukian
ti, malonės ir paveikslą prisiųsti. At
sakymą duosiu kiekvienam.

P. MIKELSONĖ, 
10707 Michigan Avė., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIŲ

LEMPOMS DANGČIŲ 
DIRBĖJŲ.

Turime vietos 100 A 1. paty
rusioms merginoms, šilkinių lem 
poms dangčių dirbėjų, nes padi
dinome savo dirbtuvę. Mokame 
aukščiausią algą; geros darbo iš
lygos ir darbas nuolatinis gvaran 
tuojamas. Kreipkitės tuoj pasi
rengę dirbti.

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

VYRŲ

DARBININKŲ
Reikia, kaipo pagelbininkų 

prie mašinų. Nuo šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kite pasirengę dirbti.

AR NORI ĮSIGYTI ŠVARŲ IR 
pelningą biznį? Pardavimui Phar- 
macy (Drug Store) tirštai lietuviais 
užgyventoje kolonijoje. Biznis neša 
puikaus pelno, bet yra svarbi priežas
tis kurios dėlei yra reikalas parduoti. 
Inteligentiškam lietuviui kad ir ne 
Pharmacistui yra auksinė proga, su 
vidutiniškai kapitalo, įsigyti šitą biz
nį. Informacijų dėlei kreipkitės: Nau
jienos Town of Lake Skyrus, No. 64. 
1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, ir visokių Čeverykų, vyriškų, mo
teriškų ir vaikų krautuvė. Visokių 
tautų apgyventoj vietoj, bet daugiau
siai lietuvių. Turi būti parduota į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo
ja ant farmos gyventi.

J. RIDIKAS,
3354 So. Halsted St.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė. ’

REIKIA foundrės darbininkų.
43c. į valandą. Kreipkitės:

Employment Dept., 
CRANE CO.

So. Kedzie Avė. & 40th St.

REIKIA SCRATCH MAKER 
abelnai visur pagelbininkų į plieno 
budavojimo šapą. Gera alga, nuola
tinis darbas

MORAVA CONSTRUCTION CO., 
85th Street, & Stewart Avė.

DRAUGIJŲ IR ORGANIZACI
JŲ DOMEI.

Gerbiamieji: Sueinant šiuo 
laiku 600-tams metų nuo to 
momento kai didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gedeminasftperkė
lė Lietuvos sostinę iš Trakų į 
Vilnių — sumanyta paminėti 
Nepriklausomoj Lietuvoj šis 
svarbus Jubilėjus.

Tam tikslui Kaune, Liepos 
21 d., š. m. liko sudarytas Ju- 
bilėjaus Komitetas iš sekančių 
asmenų: M. Biržiška, M. Šleže
vičius, St. Kairys, M. Romelis, 
A. Karabač, Dr. Bruckus, 
Matulionis, Kanauninkas 
Tumas, Z. Žemaitis, Dr. 
Yčas, Generolas Nagevičius 
kun. šmulštys.

V|iršminėtUĮ yaduojanties, 
Chicagos Lietuvių Taryba, su
sirinkime Rūgs. 12, 1922 nuta
rė ir čion Chicagoje surengti 
Vilniaus Jubilėjaus apvaikščio- 
jimą bendrai, jeigu rasis gali
ma, su kitomis Lietuvos Orga-

a + a
jonas Irute

34 metų amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu spalio 4 d., 8 
vai. vak. Paėjo iš Kretingos 
miestelio.

Lieka nubudęs
Feliksas Rauka.

MAŠINŲ OPERUOTO JŲ REIKIA 
mokintis susegimo ir išdirbimo vyriš
kų kaklaraikščių; mokinantis moka
me — gerai uždirba išmokę. Taipgi 
patyrusių operuotojų. Kreipkitės 
tuoj pasirengę dirbti. Chrter & Hol- 
mes, 508 So. Franklin St., 6-os lubos.
REIKIA NEPATYRUSIU

LEMPOMS DANGČIŲ 
DIRBĖJŲ.

Galime panaudoti tuojaus 100 
moterų ir merginų, kurios gali 
adatą valdyt, mokintis gražiau- 
siy amerikoniškų.

ALMCO LEMPŲ
Musų žinovai mokintojai iš

mokins. Algą mokame moki
nantis. Puikiausios darbo apliiy 
kybės ir nualatinis darbas. Kreip 
kitės pasirengę dirbti.

ART LAMP MFG. CO.,

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ RA- 
kandų baigėjų, prie aukštos rūšies 
rakandų. Tik pirmos klesos darbinin
kai lai atsišaukia, kitoki ne.
ITALIAN ART FURNITURE CO., 

16 N. Ada St.

REIKIA vyrų dirbtuvės dar
bui — gera alga.

WHITE STOKES CO.,
3615 Jasper PI.

REIKIA rakandų pardavėjo 
lietuvio patyrusio.
GOLDSTEIN FURNITURE CO.

4802 So. Ashland Avė.
Yards 0470

REIKIA jauno vyro, kaipo par 
davėjo, gerai apmokančiam dar
be. 333 S. Dearborn St., Room 
620. Klauskit Green, nuo 9 iki 
12 pietų.

ir

ALDONA GALDIKIUTĖ
Gimė liepos 12 d., mirė spalio 3 d., 

turėdamas 2 ir pusę mėnesius am
žiaus, po sunkios 10 dienų ligos. la
vonas randasi 1711 Newberry Avė. 
Liko nubudę tėvai ir sesuo. Laidotu
vės bus ketverge, spalio 5 d., 9 vai. ry
to j Apveizdos Dievo bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Kviečame 
gimines ir pažįstamus dalyvaut laido
tuvėse. Nubudę tėvai

St. ir Alek. Galdikai ir sesutė.

6 N. Franklin St.

MERGINŲ reikia lengvam 
dirbtuvės darbui—trumpos 
landos, geras užmokestis.

WHITE STOKES CO., 
3615 Jasper PI.

REIKIA Patyrusių aliejaus 
spaustuvė n presmanų, aliejus va 
romas iš sėmenų.
nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
American Linseed Co. Plant, 
22nd & Lumbef Sts.

Gera alga,

va-

REIKIA moterų ir merginų pa 
tyrusių ir nepatyrusių sortavi- 
mui vilnonių atkarpų. Mokėsim 
gerą algą. Kreipkitės: Lyons 
Bros & Co., 755 W. Taylor St.

REIKIA pundų rišėjų ir tro- 
kerių — nuolatinis darbas.

CONTINENTAL PAPER 
GRADING CO., 

1451 So. Peoria St.

hm   iimi I —fa——R

Pranešimai
— , 811,1—I —4

Prakalbos Studentų Biblijos atsi- 
buna kožną ketvergą, nuo 7:30 ir kož- 
na nedėldienį, nuo 11:30 A. M. Mildos 
svet. ant 2—3 lubų, 3142 S. Halstec 
St. Chicago, III.

MERGINŲ REIKIA. KREIP 
kitės Į MUILO DIRBTUVĘ.

1319 W. 32nd PI.

Kalnierių dirbėjų
Kąlnierių strigavotojų
Kalnierių pamušėjų.
Kriaučių kalnierių gaminimui.
Kreipkitės:

6-os lubos
M. BORN & CO.
540 So. Wells St.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHŪ 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Gydytojo vakaras, pėtnyčioje, spa
lio 6 d., 7:80 vai. vak., Mildos svetai
nėje, 3138 So. Halsted St. Programas 
bus gana žingeidus, nes apart paveik
sluotų prakalbų bus ir kitoki pamargi- 
nimai. Kviečia Komitetas.

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės 
Rūtos No. 1, praktika Amerikoniškos 
Vestuvės įvyks šiandien, spalio 5 d., 
Chernausko svetainėj, kampas Union 
ir 19-os gatv., pradžia 7:30 v. v. Visi 
artistai malonės laiku pribūti.

— Komisija.

REIKIA moterų prie sortavi- 
mo popierio. Gera alga, nuola
tinis darbas. Aetna Waste Paper 
Co., 902 So. Morgan St. Haymar- 
ket 1417.

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ NA- 
mų darbui, kuri turi patyrimą, skalbi
mas nereikalingas, guolis ir valgis ne
mokamas. Pastovus darbas ir geras 
dėl merginos arba našlės. Atsišauki
te: 1718 So. Halsted St., Oremus Che
mical Co.

REIKALINGAS (Real Estate) 
salesmanas dirbti naujoj lietu
vių kolonijoj.

AtsiŠaukit:
MR. F. CORDON 

5507 S. Racine Avė.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akiierka
3113 S.Halsted et
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
sėkminga prak 

turiu 
no. Pasek* 
patarnau

ASMENŲ MOJIMAI

REIKIA moterų popieros, sor- 
tavimui. Kreipkitės:

Peoples Iron & Metai Co., 
Waste paper Dept. 
5835 So. Loomis St.

VYRŲ REIKIA.
Peoples Iron & Metai Co, 

5830-40 So. Ada St.,
Phone Englewood 2575

Įmingai patai 
ju prie gine d 
Kiekviename 
sitikime 
ypatišką 
rčjiraą. 
patarimu* 
terima ir

teikto 
jrfžiu- 
Eoodv

mo 
margi* 

veltuL

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Hajsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned, 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3259 S. Union Avė.
Tel. Yards 1699

NORĖČIAU GAUTI ŽINIŲ APIE 
med. daktarą P. Jasinskį, gyvenus, 
apie 30 metų miestely Shenandoah, 
Pa. Koksai jo likimas, ir ar dar gy
vena? Jei ne, tai ar nepaliko kokio 
turto? Žinančiųjų labai meldžiu pra
nešti man šiuo adresu: česlavui Land
sbergiui, Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankas, Kaunas, Lithuania. '

REIKIA jaunos merginos prie 
grosernės už pardavėją, gera už- 
mokesnis ir trumpos valandos, 
darbas ant visados.

- 3432 S. Halsted St.

DARBININKŲ ir chipperių 
reikia j jardą ir foundrės darbui 
— nuolatinis darbas.

Kreipkitės į
Employment Dept.

LINK BELT CO.; 
39th & Stewart

1 blokas į vakarusWentworth av.

JIEŠKAU ONOS RADVILIUKĖS, 
girdėjau buk vedusi, po vyru pavar
dės nežinau. Pirmiau gyveno Be- 
num, Ky. Jos pačios arba žinančių, 
meldžiu pranešti.

J. LAUKAITIS, 
Pine Bluff Coal Co., Shinnston, W. Va.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

DARBININKŲ reikia nuolati
niam darbui —gera alga: 

SHERWIN WILLIAMS CO. 
f *

116th & Stevenson Avė.
imkit No. 4 gatvekarį

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos-—typistes etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn1 
Street, Room 209,

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:

ROSENBAUM BROS.
Feed Mill.

87th St. & Stelvart Avė.

VYRŲ reikia abelnam nuola- 
atiniui darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co., 

2500 Ogden Avė.

GROSERNĖ, GROSERNĖ 
Už PUSDYKE

Pardavimui arba mainymui gro- 
serno ir delikatesen ant Bridgeporto. 
Turi būt greitai parduota ar išmainy
ta ant bile kokio automobilio ar sa- 
liuno, nes yra didelė priežastis; ge
riausi rakandai, daug šviežio stako, 
pigi renda, su pagyvenimo kamba
riais, geras lysas, geriausia Chicagoj 
bargenas, jei pirksit tuoj arba mainy- 
sit. Kreipkitės:

J. NAMON,
808 W. 33rd Place, 

Arti Halsted.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, Brighton Parke. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas. Lietuvių ir len
kų apgyventa. Biznis cash. Leasas 
ant 2 metų. Rendos $29.00. Atsišau
kite greiai.

J. J.,
2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne geroj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4624 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177.

PARDAVIMUI VISI FIXTURE’S 
bei įtaisos dėl bučernės ir grosernės. 
Parduosime po vieną atskirai arba vi
sus sykiu. Parduosime gana pigiai 
nes “leasas” yra pasibaigęs turime ei
ti iš šitos vietos.

Kreipkitės:
4456 So. Honore St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ GEROJ 
vietoj tarp maišytų tautų. Biznis ge
rai eina. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės į Naujienas 
Box 137.

PARDAVIMUI galiūnas, pusė 
arba visas. Arba mainysiu ant 
automobiliaus .

Phone Canal 3072
PARDAVIMUI galiūnas, vo

kiečių ir švedų kolonijoj. Prieža
stis pardavimo — turiu apleisti 
Chicagą.

5923 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI “Garden City 
Cafe” biznis išdirbtas per 35 me
tus. Priežastis pardavimo einu 
savo namą, 1000 W. 51 St. an 
kampo Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas ant 
Brighton Park, biznis išdirbtas 
pei’ 45 metus. Savininkas (retir- 
ed). J. Cullen, 3906 S. West- 
ern Avė.

PARDAVIMUI dry goods ir 
hardware store, taipgi parsiduo
da ir automobilius. Leas da ant 
3-jų metų. Kreipkitės:

4061 Archer Avė.
1

PARDAVIMUI KOTELIS SU VU 
šokiais įtaisymais, 27 ruimai, apačio, 
didelis štoras, tinkarųas dėl visokio 
biznio, biznis išdirbtas nuo seno laiko. 
Parduosiu arba mainysiu ant praper- 
tės. Priežastis pardavimo senatvė.

1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai — gražus rakandai, bučerio 
ice box. Pardavimo priežastis 
liga.

3327 W. 38th St.

PARDAVIMUI VALYMO IR DA- 
žymo krautuvė, puikioj Ravenswooc 
vietoj, puikioj apielinkėj, gerai įreng
ta Hoffmano mašinos, garo šiluma, 
geriausia proga apsukriam? žmogui. 
Prieinam'a kaina, greitam pardavime. 
Pažiūrėk

4732 N. Robėy St.

PARDAVIMUI (DELECATESEN) 
cigarų, kendžių, tabako ir kitokių 
daiktų, krautuvė. Geras biznis yra 
daromas. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo, sunki b’ga šeimynoj.

459 W. 38th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS TARP 
didelių dirbtuvių. Parduodu pigiai, 
ge»-a proga, nes turiu du saliunu ir 
abieių negaliu užlaikyt.

Kreipkitės:
' 732 W. 19th St., 

Tel. Canal 1149.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė— gera proga norin
čiam pirkti. Pardavimo priežas
tis — savininkas eina į kitą biz
nį. 2159 W. 22nd Place.

PARDAVIMUI galiūnas su vi
sais įtaisais. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis nesveikata.

5301 So. Paulina St*

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis išdirbtas per 15 metų . Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. 5 ruimai ir 
užpakalio dėl gyvenimo, ant 2-ro floro 
otelis su 7 ruimais su visais rakandais 
lysas ant 3-jų metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

936 W. 33rd St.

PARDAVIMUI — $1,200 GROSE- 
ris ir debkatesen; saldainių ir moky
klai reikmenų, daug stako, rendos $25 
į mėn., abelnai apie $30 įeigų į dieną, 
2 metų lysas — geroj apielinkėj, ar
ti mokyklos, nėra konkurento, atda
ra ir nedėlioms, 8338 S. Halsted St., 
Tel. Stewart 1083.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI trokas, V/2 to

no. Labai gerame stovyje. Dar 
naujas.

1645 Wabansia Avė.
Phone Monroe 2545

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Maxwell 5 pasažierų. Visas automo
bilius yra gerame stovyje, bet aukau
to už $200, turiu parduoti greitu lai
ku, nes važiuoju į Europą. Norinti 
geros mašinos atsišaukite tuoj, o gau
si visai pigiai. 4630 S. Ashland Avė. 
Room 1, Phone Yards 6079.

RAKANDAI

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
/arma. Farma 119 akerių, 60 akerių 
dirbamos — juodžemis. Treinas ei
na pro šalį, mokykla randasi visai ar- 
i namų. Budinkai geri. Arkliai 2, 
carvės 6, kiaulių 12, vištų 100. Farma 
randasi visai arti Antigo, Wis. Kaina 
apie $10,000 jnešt 3 ar 4 tūkstančius. 
Galiu mainyti į namą arba mainant * 
priimti lotą arba biznį. Esu ne agen
tas. Kreipkitės: nuo 5-kių vakąre y pa 
tiškai, telefonu arba laišku: Kazys Lu
kas, 1821 Nebraska Avė., Phone 
Spaulding 3851.

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

1922, ukulelė prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir'miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą, 
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

Ne

PARDAVIMUI parlor sėt ir 
apšildymo pečius kietųjų anglių. 
Malonėkite atsišaukti parduosiu 
pigiai. 4039 So. Albany Avenue, 
1-mos lubos.

NAMAI-2EME.

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 medžioklė,žuvavimas ir maudymas 
Mexiko užlajoj didžiausis. Prie se
novės ispanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farma, f rūktų 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”.

McCĄSKILL LAND BUREAU 
Room 406 — 

G N. Michigan Avė.

TĖMYKIT PIRKĖJAI 
Pirmas toks didelis bargenas 

South Side I t
Pardavimui kampinis 2-jų aukš
tų mūrinis bizniavas namas 3-jų 
pagyv. po 5 ir 4 kamb. ir štoras, 
lotas tuščias iš šalies, garadžius 
dėl dviejų mašinų, namas keturi 
metai senumo su garu apšildo
mas, beismantas didelis cimen
tuotas, elektra, vanos, aržuolo 
trimingai. Lystas štoro pasibaigs 
kitą mėnesį Jai kas norėtų gali 
biznį bile kokį užsidėti. Rendos 
neša $225 į mėnesį. Kaina $15600 
įmokėti tiktai $5500, o ant kitų 
savininkas duos morgičius be jo
kių iškaščitį. Namas randasi la
bai puikioj vietoj South Sidėj, 
tai galima suprasti, kad tas yra 
didelis pigumas. Skubėkit greitai

J. NAMON, 
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI 2JŲ LUBŲ MEDI- 
nis namas prie Emerald Avė., arti 32 
rendos neša $63.00 į mėnesi; visos vi
sados; kąina $5,000.00. Taipgi vie
nam pagyveriirrvui 5ių kambarių medi
nis namas, vandeniu šildomas prie In
diana Avė., arti 103čios. Kaina $4,250. 
Tie yra tikri bargenai. Jei jus jieš- 
kote vietos — tai nepraleiskite tą 
progą.
LEMONT, DARGIS & VON SCHILL 
Kambaris 521, 140 S. Dearborn St.

Randolph 1372.

SAVININKAS PARDUODA 6 
cambarių muro namą — rezidenci.ii- 
nį; karšto vandenio Šiluma, čerpių 
maudynė, aržuolo ir mahogany tri
mingai, dratiniais sieteliais apkalti 
norčiai. 6016 S. Campbell Avė. Tel. 
Prospect 7664.

ĮPLAUKŲ $14,600 SU VIRŠUM J 
metus. Pirkėjas gaus 3 namus 8 pa
gyvenimų ir gražiai įtaisytą saliuną, 
pirmos klesos barai, pianas, registeris, 
didelės 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 — važiuo
ju greitai į Lietuvą. 1957 Canalport 
Avė., Tel. Canal 7345.

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit hamą 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. SZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai elektros šviesa, 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.

FARMOS, ŪKĖS.
Draugai, kurie prižadėjote va

žiuoti žiūrėti farmų pirkti, susi
rinkite pas mane spalio 7 d., 3 v. 
po pietų, važiuosim sykiu.

120 akrų, 100 dirbamos, 20 
miško, geri budinkai, geros ma
šinos ,2 arkliai, 6 karvės, 130 viš 
tų, 4 kiaulės, $3,500 įmokėti $500 

P. D. ANDREKUS,
2144 W. 23 PI.

KAS TURIT BIZNĮ MAINYT ANT 
2-jų aukštų mūrinio namo. Namas 
geroj vietoj ir gerai prižiūrimas, ran
dasi Gary, Ind. Galima ir vištų lai
kyt. Stengkitės pamatyt, turinti biz
nį ir norinti ant namo mainyt.

Kreipkitės:
239 Polk St., Gary, Ind.

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
mūrinė stuba ir lotas: gasas, elektra 
ir toiletai — 4 ir 4 kambarių flatai. 
Kaina $6,750.

4219 S. Campbell Avė. 
Agentui mokėsiu komišiną.

Savininko tel. Haymarket 8539

ŠTAI KUR yra puikiausia pro 
ga dėl prapertierių, kurie nori 
įsigyti gerą farmą už žemą kai
ną, nepertoliausia nuo Chicagos. 
A. K. Masiulis, 3234 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 8663.

MORTGEClAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI MORGIČIUS. TU- 

riu $3,500 pirmo morgičiaus pardavi
mui ant naujos murinės bungalow, 
vertos $8,000. 6% polukio — 5 metų. 
Kreipkitės į Naujienų Ofisą.

Box 136.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Deeigning, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHtCAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų


