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Amerika atsiprašys Anglijos

Prašo Amerikos maitinti Rusiją.

Turkja pastatys 14 Rusijos žmonės re i kai i n g 
reikalavimu pagelbos maistu .

Bandys taikos tarybose atgauti 
niekurias žemes, kurias dabar 

anglai valdo.

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
22.— Kada prasidės artimųjų 
rytų konferencija, Turkijos na
cionalistai įteiks jai 14 reikala
vimų.

Tarp kitko jie reikalaus: 
Dardanelų ir Bosforo, Konstan
tinopolio, kapituliacijų, apsi- 
niaininio su Graikija mažumų 
gyventojais, Iraq kurdų terito
rijos, ant kurios Anglija turi 
mandatą, pilnos nepriklauso
mybės Arabijai, Bagdado gele
žinkelio, autonomijos Makedo
nijai, salų palei Anatoliją, kon
trolės viešųjų skolų, kontribu
cijos, kalifato, sugrąžinimo 
Turkijai karinių laivų ir tt.

Jeigu turkams pasisektų lai
mėti šiuos reikalavimus, tai 
Turkijai pasidarytų dar stip
resnė, negu buvo prieš karą, 
nes netektų svetimųjų kontro
lės. Bet patįs nacionalistai pri
pažįsta, kad jie negalės visko 
atsiekti ir kad bus priversti 
tenkintis mažesniu. I)r. Nan- 
sen jau tyrinėja Turkijoje ap- 
simainymo gyventojų mažu
momis klausimą.

Turkijos generolai laikė sa
vo susirinkimą ir svarstė pie
nus puolimui ant Konstanti
nopolio, jei taikos konferenci
ja nueitų niekais.

Amerika atsiprašys 
Anglijos

■

Tai dėl užgriebimo degtinę 
šmugeliavusio Kanados laivo.

WASH)LNGTON, sp. 22. — 
šiandie patirta, kad valstybės 
departamentas formaliniai at
siprašys Anglijos valdžios dėl 
perdidelio rūpestingumo pro- 
hibicijos agentų, kurie suėmė 
Kanados laivų Emerald, kuris 
bandė įgabenti degtinę į Jung
tines Valstijas šmugelio keliu. 
Jis tapo pagautas už trijų my
lių jurų zonos. Laivas tapo su
imtas už 8 mylių nuo kranto 
ir nors jis taikėsi įšmugeliuoti 
degtinę, bet valdžia rado rei
kalingu atsiprašyti Anglijos, 
ypač kad Anglija padavė prieš 
to laivo užgriebimą protestą.

11 žmoniy užmušta
ROUFFACH, Lotaringijoj, 

sp. 22. — 11 žmonių liko už
mušta ir 14 sužeista, susidū
rus netoli čia traukiniams.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
štato:

Šiandie — nepastovus ir šal
čiau.

Saulė teka 6:11 v., leidžiasi 
4:58 v. mėnuo leidžiasi 6:53 
v. v.

MASKVA, sp. 22. — Pasak 
pulk. Haskcll, kuris kalbėjosi 
su komisaru Kamenevu, apie 
8,(XX),000 Rusijos gyventojų 
bus reikalingi maisto pagelbos 
šią žiemą. Esant geresniam 
derliui, pati Rusija galės ap
rūpinti 4,000,000 žmonių; ki
tos šelpimo organizacijos galės 
maitinti 1,000,000, tad ameri
kiečiai yra prašomi maitinti 
3,000,000 žmonių ir šią žiemą. 
Derlius šiemet buvo tik 40 
nuoš. normaliu ir tik vienu 
trečdaliu geresnis už pereitų 
metų derlių.

Lloyri George gina savo 
jaldžią

Sakosi jis tarnavęs žmonėms 
ir tik aristokratai pašalinę 

jį iš vietos.

LEEDS, sp. 22. — Anglijos 
buvęs premieras Lloyd George 
kalbėjo čia vakar ir kaip įma
nydamas gynė savo administ
raciją. Jis sakėsi stovįs’ už 
žmonių reikalus ir visuomet 
tarnavęs žmonėms, bet aris
tokratai pašalinę jį iš vietos, 
nes jiems nepatikęs jo veiki
mas. Jis praplėtęs žmonių švie
timą, išrišęs butų klausimą, 
davęs taiką, nusiginklavimą, 
padaręs taiką su Airija ir da
vęs daugiau laisvių Indijoje. 
Bet visa tai nepatiko aristok
ratams ir jie sugriovė koalici
ją, kuri vilkusi visą valstybes- 
naštą laike karo ir pokarinės 
rekonstrukcijos ifj išgelbėjusi 
Anglijos kreditus. Jis esąs de- 
mokratingas ir progresyvis ir 
todėl aristokratai jo nemėgo.

Jis nesakė ką jis mano veik
ti ateity ir ką jis*darys su li
beralų partija, nes visą savo 
prakalbą jis pašventė vien sa
vo administracijos gynimui.

Jis tapo išrinktas liberalų 
partijos pirmininku, o lordas 
Balfour vice-pirmininku. Tuo 
Lloyd George patampa tikruo
ju liberalų partijos vadovu.

Vykins laivy prohibiciją
WASHINGTON, sp. 22. - 

Nors dar nėra išdirbtos, ar 
bent paskelbtos taisyklės vy- 
kinimui prohibicijos ant laivų, 
bet laivų prohibicija šiandie 
pradeda veikti ir visi laivai, 
kurie nuo šiandie atplauks į 
Amerikos uostus su degtine, 
skaitysis peržengiančiais pro
hibicijos įstatymus ir bus bau
džiami sulig Volstead prohibi
cijos vykinimo įstatymais.

AugŠčiausias teismas svar
stys apie laivų proribicijos pa
tvarkymo teisiotumą apie sau
sio 1 d.

RYMAS, sp. 22. — Buvęs 
premieras Nitti laikė prakal
bą, iš kurios galima išvesti, 
kad jis taikosi vėl patapti pre- 
mieru. Yra žinių, kdd jis pa
darė sutartį su fascisti vado
vu Mussolini, sulig kurios Nit
ti liktų premjeru, o Mussolini 
vidaus reikalų ministeriu.
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250 žmoniy areštavo

Rusija patenkinta

klausi- 
peticija

Nežinia kas padegė tene- . 
mentinį namą.

CHICAGO. — Subatos naktį 
ir nedėlioj policija areštavo 
apie 250 vyrų ir moterų už 
gembleriavimą ir tvirkavimą.

[Imta iš Chicagos “Tribūne”. Art. J. McCutcheono piešiniai]
— Taip, taip, sūnaitėli: tai tikroji “Indijonų vasara”. Tik tu, vaikeli,, nežinai, kas ji yra, — 

tu dar mažas, nežinai, kaip kas buvo. Klausyk, aš tau papasakosiu.
— Matai, Indijonų vasara tai toks metų laikas, kuomet indijonai, išsilgę savųjų vietų, su

grįžta į jas savo žaislų žaisti. Jie sugrįžta visados rudenį, — kas metai rudenį. Mat, senai senai, 
— tuomet nė tavo tėtės nė mamos dar nebuvo ant žemės, — čia gyveno toki laukiniai raudoni 
žmonės, taip sakant, gyvi indijonai. Jų daug čia gyveno — tuktsančiai, milijonai! Net toj pa
čioj vietoj, kur dabar tu stovi, buvo indijonai — raudoni tokie, su plunksnų kuodais ant galvos, su 
kirvukais rankoj... Tu nebijok, vaikeli, dabar jų čia nėra nė vieno, — bent nė vieno gyvo indijono. 
Senai jau jų čia nebėra. Visi jie iš čia išnyko — pasišalino, išmirė.

— Ale kas metai, rudenį, ve apie šitą laiką, jie vėl čia sugrįšta, — vadinas, ne tie gyvi indi-
jonai, bet, taip sakant, jų dvasios... Ir dabar čia jie yra. Žiūrėk į'laukus, — gerai įsižiūrėk. Ma
tai tą melsvą rūką, tokį skystą, lengvutį rūką laukuose? Tai indijonai, taip sakant, indijonų dva- 
ŠIOS... DftUR j 11 nCSUSkclitonia Jie sulėkė čia, ----- sulėkė ir dabar siaučia, žaidžia, Šolca,

vakaro saulutei nekaitriai šildant ir šviečiant. Taigi. Tas melsvas rūkas, kur mes kaip kokį skystu
tėlį dūmą visur laukuose matom, tai ne kas kita, kaip »tik sugrįžusių indijonų dvasios. Visur ap
linkui jų pilna. . y

— žiūrėk, ve, į 'laukus. Matai ten tuos smailius kupstus? Atrodo, tartum tai butų kukurū
zų gubos, ar ne? Ale ištikrųjų tai indijonų šėtros. Tu matai jas — tik gerai įsižiūrėk. Tikriausios 
indijonų šėtros. O tas durnų kvapas, kur suuodi ore, tai pareina nuo ugniakurų, kur jie laukuose 
kūrena ir apie kuriuos jie besisukdami savo pypkes ruko. Kiti sako, kad tai esą žmonės lapus 
degihą. Ne. Aš tau sakau: tai indijonai ugnis kūrena, o aplink tas ugnis jie savo šokius šoka.

— Šią naktį, kai iš už anų antai kalnų menulis išsiritęs patekės ir visi laukai nušvis mėnesie
na, tu tik ateik čionai ir galėsi aiškiai išvysti ir indijonus ir jų smailiąsias šėtras; Aiškių- 
aiškiausiai pamatysi.

— Tu, vaikeli, matei, kaip apie šį metų laiką lapai ima raudonuoti ?. Tai dar vienas raudon
odžių indijonų ženklas. Mat, kai kurio indijono dvasia siausdama ir šokdama pailsta, ji pakįla ir 
nutupia kur ant lapo ilsėtis... Aš, rodos, girdėte girdžiu, kaip tos indijonų dvasios dabar čiužena, 
brazda ir šnabžda medžių lapuose... Ir kartas nuo karto tai vienas tai kitas lapas nebeišlaiko 
kurio nors indijono dvasios, lūžta ir plasnodamas krinta žemyn... Štai, ir čia ve vienas nukrito. 
Matai, koks jis raudonas? Tai nuo to raudono daržo, kur indijonai išsitepa, kada jie ruošiasi į 
karą.

— Neužilgio tie indijonai, vadinas, tos indijonų dvasios vėl pasišalins, — grįž į savo laimin
guosius medžiojamuosius'laukus, — aš nežinau, kur jie yra. Bet kitais metais, pamatysi, jie vėl 
čia bus: laukai vėl pasidengs melsvu kai durnai ruku, vėl kūrens savo uknis ir šoks apie jas savo 
šokius, kaip jie dabai’ kad daro...

Nemokės kontribucijos
BUDAPEŠTAS, sp. 22. — 

Vengrija išleido įspėjimą vi- 
soms valstybėms, kad ji ne
legali ir nebemokės daugiau 
okių kntribucijų. Tuogi tarpu 
aųkiama, kad šiomis dieno
mis kontribucijos komisija 
nustatys kiek kontribucijos 
Vengrija turi užmokėti talki
ninkams. Ta komisija dirba 
au trečius metus. Eina gandų, 
tad ta komisija reikalausianti 
>1,320,000,000. Vengrija gi sa-< 
co, kad ji negali ir nemokės 
contribucijos, nes kitaip ji pa
taptų tokiu pat skurdžiu, ko- 

kino yra Austrija ir tada ir 
Vengrija turės gyventi iš lab
darybės.

Turės eiti kalėiiman
CHICAGO. — 7 buvusieji 

mokyklų tarybos nariai ir 3 
globėjai, kurie 1919 m. pasi
priešino teismui ir tapo delei 
to nuteisti kalėjiman ir užsi
mokėti pabaudas, ' valstijos 
augščiausiojo teismo nuospren
džiu turės eiti kalėj iman ir at
likti savo bausmę. AugŠčiau
sias teismas parėmė juos nu- 
teisusį teisėją Sėfmlan toje by-

Visiems tiems nuteistie
siems gubernatorius Small bu- 
vo suteikęs pardoną, bet pasi
rodo, kad gubernatoriaus par- 
donas negali būti pritaikomas 
prie nuteistųjų už paniekini
mą teisfno.

Advokatas Darrow sako, kad 
nuteistiesiems jokio išsigelbė
jimo nėra. Galėtų išgelbėti tik 
atvira kova tarp valdžios ir 
teismų, jei gubernatorius pa
skelbtų karo stovį ir prisiųstų 
kariuomenę apsaugoti nuteis
tuosius. Bet to nė manyt nega
lima. Šiaip gi, pasak jo, teis
mai gali teisti žmones už teis
mo paniekinimą kad ir visam 
amžiui kalėj iman ir niekas ne- nančio traukinio.

gali jiems nieko padaryti.
Nuteistiesiems nėra kitokios 

išeities dabar, kaip prašyti to 
paties teisėjo sušvelninti jiemi 
bausmę.

4 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Keturi žmo

nės liko užmušti ir du sunkiai 
sužeisti Chicago, Aurora & 
Elgin elektrikiniam traukiniui 
ties Westmore užvažiavus ant 
taisomojo vežimo. Jie visi tai
sė geležinkelį 
Matyt, 
darbu,

ir buvo troke. 
jie buvo taip užimti 
kad nepatemijo atei-

PAREIKŠKITE SAVO 
NUOMONĘ

Ką jus manote apie
Lietuvos piliečių, gyve
nančių Amerikoje, regist
raciją?

Ar norite, kad registra
cijos ir pilietybės 
inu butų įteikta 
Lietuvos Seimui?

Atsakykite į
klausimus, išspausdintus 

2-ame šio “Naujienų” nu
merio puslapyje.

Padarykite tai šiandie 
ir tuojaus prisiųskite sa
vo balsą. Raginkite savo 
draugus ir pažįstamus!

14 žmoniy žuvo New 
Yorko gaisre .

NEW YORK, sp. 22. — Kį- 
lus gaisrui dideliame tenemen- 
tiniame name prie 1771 Lex- 
ington Avė., sudegė mažiausia 
14 žmonių ir 17 žmonių liko 
sužeista. Gaisras kįlo naktį, ka
da name miegojo apie 150 
žmonių. 14 lavonų jau atkasta, 
bet vis dar j ieškoma po grtu- 
vėslus.

Gaisras kįlo nuo padegimo; 
nežinia kas naktį įėjo -į namą 
ir uždegė vaikų vežimėliuose 
buvusius drabužius, taip kad 
liepsna greitai apsupę laiptus 
ir Užkirto kelią dot gelbėji- 
mos. Vienoj šeimynoj žuvo 6 
vaikai, o kitoj išsigelbėjo tik 
motina.

Visas distriktas yra nusi
gandęs ir prašo didesnės polici
jos apsaugos, nes gaisrai nuo 
padegimo taiųe distrikte yra 
ne pirmiena ir jau šį mėnesį 
buvo padaryti keli padegimai.

MASKVA, sp. 22. — Rusija 
yra labai patenkinta puolimu 
Lloyd George kabineto. Gal 
tik Rusijos pripažinimas butų 
ją labiau patenkinęs. Užsienio 
reikalų ministerija skaito, kad 
jokia kita Anglijos valdžia ne
bus tiek nedraugiška Rusijai, 
kiek buvo nedraugiška Lloyd 
George valdžia.

liet Rusija kartu prisibijo, 
kad tie elementai, kurie sutin
ka pripažinti Rusiją ir permai
nyti Anglijos politiką arti
muose rytuose, nėra užtektinai 
stiprus. kad galėtų sudaryti 
kabinetą ir 'kad Lloyd George 
imperializmas artimuose ry
tuose dar nėra galutinai Ang
lijoje sutriuškintas.

Amerikiečiai laimėjo.

GLOUICESTER, Mass., sp. 
22. — Amerikos žvejų valtis 
Henry Ford laimėjo interna
cionalines lenktynes, sumušda
mas čampioną Kanados valtį 
Bluenose. Bet lenktynės tapo 
pripažintos neteisėtomis, ka
dangi abi valtis pradėjo 
tynėse ne laiku. Tečiaus 
rikieČiai nemano antru 1J • ’
lenktyniotis ir jie grįžta 
rikon žuvauti.

lenk- 
ame- 
kartu 
Ame-

b
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Balsuokite ir ra
ginkite savo 

pažįstamus!
Šiame puslapyje yra išspau 

' selinta blanka su penkiais 
klausimais, paliečiančiais 
Lietuvos piliečių, gyvenan
čių Amerikoje, registraciją. 
Kiekvienas musų skaityto
jas yra kviečiamas išpildyti 
tų blankų ir, iškirpęs jų, tuo- 
jaus sugražinti “Naujie
noms”.

Norime, kad visi suprasc- 
tų, jogei šito atsiklausimo 
tikslas yra patirti tikrų Ame 
rikos lietuvių nuomonę apie 
tų registracijų. Todėl daly
vauti šiame balsavime yra 
kviečiami visi (suaugę) žmo 
nes, nežiūrint ar jie yra re
gistracijos priešai, ar šali
ninkai. Kas pritaria regis- 

, tracijai, tas tegul balsuoja 
už jų, o kas nenori jos, tas 
tegul balsuoja prieš jų. Bal
savimo rezultatai parodys, 
kuri nuomonė vyrauja mu
sų žmonėse, ir tuomet bus 
galima pranešti apie tai Lie
tuvos Seimui,^kad jisai žino
tų, kų daryt su tuo registra

cijos įstatymu: ar jį palikt, 
ar pataisyt, ar visiškai at
saukt.

Šita anketa (atsiklausi- 
mas) yra pirmas tošį 
rųšies bandymas tarp Ame
rikos lietuvių. Anglų laik
raščiai gana dažnai stengia
si šitokiu budu patirti pla
čiosios visuomenės nuomo
nę opesniais klausimais 
(pav, kareivių bonų klausi
mu ir kitokiais), ir jų skai
tytojai todėl yra papratę da-‘ 
lyvauti tokiose anketose. 
Bet pas lietuvius daugeliui 
žmonių šitas sumanymas yra 
dar visai naujiena, ir ne vie
nas jų tik dėl šitos priežas
ties gal susilaikys nuo balsa
vimo.

Mes prašome todėl visų 
musų veiklesniųjų skaityto
jų pasidarbuoti, kad anketa 
būti] pasekminga. Tegul jie 
ne tiktai patys tuojaus išpil
do balsavimo blankas, bet ir 
paragina, kad tai padarytų 
visi jų drangai bei pažįsta
mi. Dar kartų sakome: da- 
lyvaut šitame balsavime 
(anketoje) yra kviečiami vi
si lietuviai — vyrai ir mo
ters, seni ir jauni, registra
cijos šalininkai ir priešai.

Anketa tęsis tįjt ligi 28 d. 
šio mėnesio, todėl meldžia
me visų pasiskubinti.

“Nuėjo į minias".
L1 I U i| V

Šioje vietoje jau buvo ra
šyta, • kad ' bolševikiškoj 
“darbininkų partija” Chica
goje nesenai padarė nutari
mų ateinančiuose rinkimuo
se (lapkričio 7 d.) nestatyt 
savo kandidatų, bet remti 
Farmer-Labor partijų.

Tokį nutarimų buvo pada
ręs vietinis “darbinikų par
tijos” centralinis komitetas, 
susidedantis iš kuopų dele
gatų. Dabar tos partijos 
spauda praneša, kad jos cen
tras patvirtino tų nutarimų, 
Taigi “darbininkiečiai” jau 
yra galutinai nusistatę ati
duoti savo balsus farmerių- 
leiberių partijai.

Kas yra tie “darbininkie
čiai”, visi gerai žino. Jie yra 
komunistai, išsivystę iš “kai- 
riasparnių”, kurie treji me
tai atgal suskaldė Socialistų 
Partijų. Mus jie dažnai kei
kia ir pravardžiuoja už ta: 
kad' mes pavadiname juos 
tikruoju jų vardu; bet paim
kite į rankų nors .vienų jų 
laikraštį ir tuojaus patys pa
matysite, kad jie save va
dina komimistais.

Štai kad ir paskutinihme 
vietinio komunistų skeblapio 
numeryje yra įdėta praneši
mas apie Fosterio, Ruthen- 
bergo ir kitų 27 asmenų by
lų dėl jų dalyvavimo slaptoje 
ko.nferencijoje Michigano 
valstijos miškuose, Tie vi
si asmens, kaip “darbininkų 
partijbs” spauda yra daug 
kartų skelbusi, yra jos va
dai ; buvo pranešta, kad dėl 
jų suareštavimo reikėję net 
du kartu atidėti “darbinin
kų partijos” suvažiavimų. Ir 
ve kų rašo apie jų bylų aug- 
Čiaus paminėtasai skeblapis:

“Komunistų teismas 
prasideda. 29 komunistai 
pasaukti į tyrinėjimo rū
mus. Jie buvo areštuoti 
Michigano raiduose...” ,
Kitoje vietoje tas pats ske- 

bų lapas rašo apie tai, kad 
santykiai tarpe Amerikos 
Dųrbininkų Partijos ir “ek- 
stra-kairiosios” Amerikos 
Darbininkų Sąjungos einu 
geryn. Ir sako:

“D. P. centro pakvieti
mas vienytis galutinai su
laužė frakcinio užsispyri
mo linijų ir toji opozicija 
beveik vienbalsiai sutinka 
stoti į Darbininkų Parti
jų ir dirbti bendrų komu
nistinį darbų.” 

•

Mes jau nekalbame apie 
tai, kad tas Chicagos šlamš
telis, lygiai kaip ir kiti ofici
aliai “darbininkų partijos” 
organai, nuolatos giriasi, 
kad jų partija esanti komu
nistinio internacionalo na- t
rys, ir nuolatos varo agitaci
jų už komunizmų; bet augš- 
čiaus paduotosios ištraukos 
aiškių-aiškiausiai parodo, 
kad patys “darbininkiečiai”' 
vadina save komunistais. Ir 
kuomet jie patys šitaip rašo, 
tai yra didžiausias begėdiš
kumas jų pusėje kolioti kitus 
žmones, kurie pavadina juos 
'tikruoju jų vardu. Tik Ro
mos jėzuitams pritinka ši
taip veidmainiauti,

“Darbininkiečiai” yra ko
munistai ir, kaip sakėme, jie 
yra išsivystę iš tų “kairias- 
parnių”, kurie anųmet su

skaldė Socialistų Partijų, 
kaipo “oportunistinę” ir “re- 
formistinę”. Jie da ir šian
die nesiliauja pravardžiavę 
socialistus už tai, kad jie ne
va perdaug pataikauju bur- 
zuažijai ir dedu višas savo 
viltis ant “kapitalizmo siste
mos lopymo” (reformų).

Bet ar Farmer-Labor par
tija yra revoliucingesnė už 
socialistus? Ar ji atme
ta reformas? Ar ji griež- 
čiaus, negu socialistai 
kovoja su buržuazija? Nie
ko panašaus! Ji yra daug 
dešinesnė už Socialistų Par
tijų.

Farmer-Labor partijų su
tvėrė buržuaziniai radika
lai ir patys dešiniausieji So
cialistų Partijos elementai, 
kurie pasitraukė iš jos kaip 
tik dėlto, kad ji buvo jiems 
perdaug revoliucinga! Ka
ro laiku tie elementai rėme 
valdžios politikų, kuomet 
Socialistų Partija visomis 
pajiegomis priešinosi jai. 
Jie atmetė klasinės kovos 
principų, kurio laikosi Soci
alistų Partija. Tverdami 
farmerių-leiberių partijų, jie 
atsisakė įdėti į jos programų 
socializmo reikalavimų; o 
apie revoliucijų tame pro- 
grame nėra nė žodžio.

Vienok komunistai šitų 
partijų pasirinko, kaipo ge
riausių, ir žada atiduoti jai 
savo balsus! Ar tad nėra 
gryniausias humbugas visos 
jų pasakos apie revoliucijų? 
Ar ne apgavystė yra visi ko
munistų užsipuldinėjimai 
ant socialistų .“oportuniz
mo” ?

Savo nutarimų kabintis į 
Farmer-Labor partijos uo
degų “darbininkiečiai” mė
gina pateisinti tuo, kad jų 
tikslas esųs “eiti į minias”. 
Bet negut tik mažiems vai
kams galima šitokiu budu 
dumti akis, nes visi gerai ži
no, kad Farmer-Labor parti
ja jokių minių savo pusėn 
dar nėra patraukusi. Rinki
mai du kartu parodė, kad 
Chicagoje, kur raudasi tos 
partijos centras, ji yra daug 
silpnesnė už. Socialistų Par
tiją ; v

Jeigu “darbininkiečiai” 
nori gaudyti minias, atsiža
dėdami visų savo “revoliuci
nių principų”, tai jie greitai 
atsidurs pas demokratus ar
ba republikonus. Ir ten jie 
ras ne tik minias, bet ir pa
togių dirvų savo anti-sociali- 
stinei propagandai.

SEIMO RINKIMAI IR KRIKŠ
ČIONYS DEMOKRATAI.

“Draugas” mėgina dabąr su
rasti tas priežastis, kurių dęlei 
“katalikiškoji per amžius Lietu
va leido, kad jų valdytų ne pa
tys vieni katalikai”. Štai kokios 
tos priežastys.

• “Paprastai valdančioji parti
ja yra sunkesnėj padėtyj rin
kimuose, negu tos, kurios iš 
šalies stovėdamos kritikavo. 
Krikš. dem. visų dąrbo naštų 
nešė praeitais trejais Nepri
klausomybės metais.”

J
Tai labai įdomu. Ar senai 

čia “Draugas” bandė įkalbėti vi
suomenei, kad Lietuvą valdo ne 
krikš. dem., bet visokie bedie-? 
viai su Dr. Grinium priešakyj? 
O dabar “Draugas” jau sako, kad 
Lietuvą valdė krikš. deni, parti
ja. Ir toliau:

“Nežiūrint milžiniškų pa
stangų Lietuvoj ekonominė 
padėtis yra sunki, ypač vokie- 
čių pinigams nusmukus. Nie
kas to nusmukimo nesitikėjo, 
nė vienas šocialistų laikraštis 
nesiūlė steigti savo pinigų 
tuomet, kada vokiečių pinigai 
gerai stovėjo. Bet kuomet į 
porą, menesių markė nukrito 
20 kartų, tuomet socialistai 
ėmė kaltinti krikš. dem. Mus 
žmonės matė vienų nuginčija-, 
mų faktų — brangenybė nepa
keliama.”
Pažiūrėsime, ar krikš. dem. 

neprikišo savo nagų prie sukū
rimo Lietuvoj tos sunkios eko
nominės padėties ir ar nebuvo 
seniau kalbama apie savo valiu
tos įvedimą. s

Kiek laiko atgal “Nauj.” tilpo 
Jurgio Gervės rašinys antrašte 
“Lietuvos gyvenimo vaizdai”. 
Vienoj vietoj ten sakoma:

“Jei pažvelgti objektingai, 
tai šiemet sąlygos savo valiu
tos įvedimui nei kiek negeres
nės, kaip jos buvo ir prieš me
tus. Net Steigiamasai Sei
mas, nežiūrint į jo visų sniege-- 
nų bei sąmonės užkietėjimų, p 
statymų apie Lietuvos valiutą 
beveik prieš valdžios norų pra-

kinamų Bažnyčių; ves smar
kių kovų su spekuliacija, ku
rios patys yra išmokę iri kitus 

• išmokinę; dės visas pastangas 
atgauti jų su liaudininkais 
pražudytai Klaipėdai, Vilniui 
ir net Seinams; rūpinsis, kad 
jų įvestas šališkas teismas bu
tų visiems lygus, teisingas ir 
greitas.”
Ir kiek toliau:

“Visa krikščionys žada gry
niausia intencija: gelbėti jų 
pačių į klampnyę įbrauktų Lie^ 
tuvą. Lietuvų gelbės, Bažny
čių nuo esamų ir nesamų be

dievių gins tik kr. demokratai, 
Mykolo Krupavičiaus, univer
siteto prof. Bistro, Bičiūno 
vedami; cenzuotų, ir ypač ne- 

cenzuotų mokytojų padedami, 
mirusio papos Benedikto 
XV palaiminti. Palaiminti 
krikščionių pažadus girdėjtį
sieji, regėjusieji, kaip lygiai 
jų negirdėjusieji ir neregėju
sieji!” * '
Mes nuo savęs irgi prideda

me ; palaiminti visi tie, kurie tu
rėdami akis nemato krikš. dem. 
žalihgus darbus, bet šventai te
betiki jų melagingais žodžiais!

L. šelmenis.

Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininku Organizacija

(Pabaiga)

“Aušrinės reikalu nutarta:
“L įCentro Komitetas susta

to kiekvienam numeriui apy
tikrių sąmatą, kurią apmoka 
skyriai proporcionaliai savo 
narių skaičiui. G. K., praneša 
aįie visas reikalingos sumos 
atmainas. Ligi pirmojo prane
šimo mokama nuo kiekvieno 
nario po 15 auks. Mokama 
kas mėnuo. Jei C. K. sekančio 
pranešimo nepadaro, tai kiek
vienų sekantį mėnesį nioka- 
,ma tiek, kiek buvo mokėta 
praėjusįjį. Reikalaujamųjų su
mą skyriai padengia pinigais 
iš surinktos prenumeratos, iš
parduotų “Aušrinės” cgz., au
kų ir kitų pajamų, gi tų neiš
tikus prideda skyriaus iždus.

II. kiekvienas skyrius priva? 
lo duoti prenumeratorių ne
mažiau už savo skyriaus narių 
skaičių.

“III. Ligi ateinančios 1922 
metų balandžio mėn. konfe
rencijos “Aušrinėje” leisti 
straipsnius, kalbančius apie 
aušrininkų , principus, kaip iš
einant iš jų — už juos, taip ir 
prieš juos, t. y., kaip aušrinin
kų individualistų, taip ir 
marksistinių atžvilgiu.”

Čia matėme sunkių “Aušri
nės” piniginę padėtį ir nuola-

aušrininkanis organizacijo
mis.” >

Ir savyšalpybės klausiniu 
nutarta:

“Surinkti pamatinį Fondo 
Kapitalų sumoj 50000 auks. 
Centrinė Fondo Komisija tą 
sumų paskiria surinkti sky
riams proporcionaliai jų narių 
skaičiui.”

Po šiai konferencijai daugu
ma aušrininkų apleido savo 
darbą, kaip visuomenėje taip 
ir viduje organizacijos; visų sa
vo domę nukreipė principų 

gvildenimam Kiekviena pusė 
(individualistų ir marksistų) 
stengėsi įgyti ko daugiausia 
šalininkų, taigi savo ginčus 
išvystė į smarkokų agitacijų. 
Pažymėtina, kad Suvalkijos 
aušrininkai individualizmo pri
silaikė, gi Kaunijos — mark
sizmo.

Pagalios 1922 metų balan
džio 8—9 dieną Lietuvos auš
rininkų atstovai susirenka 
Kaune išspręsti savo ilgų prin
cipinį ginčų. Taip pat kvie
čiami abiem pusėm išaiškinti 
prelegentai iš senesniųjų vei
kėjų, būtent, individualistų M. 
Januškevičius ir marksistų so
cialdemokratas Bielskis. Jiems 
ilgokai pakalbėjus, pasiginči
jus, balsuojama ir daugumą

vedė, ir net išvijo (privertė ak 
sistatydinti!) finansų ministe- 
rį Dobkevičiuj Pasirodo, kad 
finansų ministerija nebuvo 
nieko parengusi savo valiutos 
įvedimui!”
O kiek žemiau:

tinį reikalavimų pagalbos.
Toliau, išnagrinėjus tarptau

tinių ryšių klausimų, konfe
rencija nutarė:

“'Reikalinga užmegs t i ry
šius su kitų šalių socialistinės 
jaunuomenės atatinkančiomis

balsų surenka individualistai, 
marksistų — nors ir žymus 
skaičius buvo, bet daugumos 
nesudarė. Tada marksistai po 
kaikurio svyravimo išeina iš 
aušrininkų organizacijos ir 
faktinai susiriša su “žiežirba”

socialdemokratinėj kryptyj, be- 
organizuodami kaimų jaunuo
menę. Aušrininkai —- indivi
dualistai perima į savo rankas 
visas aušrininkų organ. įstai
gas ir “Aušrinės” leidimų ir 
jau galutinai sukonkretėję va
ro savo idejoš daYba toliau. 
Šis darbas iš pradžios jokiu 
naujoviškumu, ypatingumu ne
pasižymi ir sunku spręsti ko
kios/ formos jisai gali priimti 
ateityje. Viena tik aišku, kad 
aušrininkai savo principine 
puse labai prisiartino prie Re- 
vol. Socialistų * Liaudininkų 
partijos, M. Januškevičiaus va
dovaujamos.

Taip pat veikiant į aušrinin
kus dabartinėm Lietuvos gy
venimo apystovom: “krikščio
nių” reakcijai, politiniam ir* 
ekonominiam šmugeliui ir su
darant visuomenėje sloginantį 
ūpų, Aušr. savo darbe silpnė
ja, pakrinka nusigriebdami in
dividualistams prigimto pesi
mizmo.

Tiek galima, trumpai imant, 
pasakyti apie Aušrininkų vei
kimų Lietuvoje, čia daug vie
tos leidau įvairioms citatoms 
iš Aušrininkų nutarimų, ma
nydamas tuo parodyti jų sie
kimus, norus, dienos reikalus 
ir formas, kurias įgavo savo 
istoriniąme besivystyme.

Baigdamas neiškenčiu ne
padaręs bendros išvados, bū
tent: Aušrininkai pradėję sa
vo darbų gana neaiškioj, ro
mantinėj tautybės srityj, nuo
lat besivystydami konkretėjo, 
darė įvairių žygių, turėjo viso
keriopų pakraipų, skilimų ir 
susijungimų, kol galų gale pri
ėjo socialistiniai-individualisti- 
nę pakraipų. Ta jų evoliucija 
tęsėsi apie .15 metų ir kurių 
aš padalinęs į tris skyrius pa
viršutiniai aprašiau. Negalė
jau, tobulesnį Aušrininkų gy
venimo vaizdą duoti, nes šiose 
gyvęnimd sąlygose labai sun
ku gauti iš ko semti žinias, o 
taip pat reikalinga prisilaiky
ti valdžios nustatytų ribų. Tai
gi kai kurias Aušrininkų gyve
nimo puses kiek plačiau paly
tėjau, o kai kurias visai nelie
tęs palikau.

Ka» norėtų iš gerb. amerikiečių su
šelpti “Aušrinę,” ar šiaip susiindo- 
mautų Aušrininkais ir norėtų gauti 
kurių nors žinių, lai kreipiasi šiuo ad
resu :

Lietuva, Mariampolė, “Aušrinės” 
Redakcijai.

Apšoalffa į
SUSIKIBĘ, KAIP DVI 

SESUTĖS.

Kun. Kemėšis nuolat “rezig
nuoja,” bet niekuomet neaplei
džia Atstovybės. < Vėliausi jo 
“rezignacija,” kaip rašo “Vie
nybės” korespondentes, esanti 
ik fikcija. Jis po senovei tebe

dirbąs Atstovybėj.
O “Tėvyne” sakosi iš patikę-; 

,iną šaltinių sužinojusi, jog 
tarp kun. Kemėšio ir p. Šliko, 
aštri kova einanti už Informa-: 
ei jų Biuro vedėjo urėdų. Esą 
spėjimų, kad kun. Kemėšis ko
vų laimėsiąs, nes jį remiųs; 
pats atstovas p. Čarneckis.

Taįgi Atstovybė ir kun. Ke
mėšis, kai dvi sesutės, susiki
bę šoka ir persiskirti negali. 
Sunku čia jau ir benumanyti 
kas kam tarnauja: ar kun. Ke
mėšis Atstovybei ar Atstovy
bė kun. Kemešiui. Tatai pri
lygsta anam Prulkovo pasku
busiam uždaviniui: kas prie 
ko prisegta ~ ar šuo prie uo
degos, ar uodega prie šunies?>

“Tokiai padėčiai susidarius, 
nežiūrint į visą širdies skaus
mų, šventieji demokratai turė^ 
jo atsisveikinti su ministeriu 
Dobkevičių sų dideliu širdies 
skausmu, nes nėra abejonės, 
kad šios politikos šaknys siekė 
kur kas giliau. Kauno visuo
menė aiškiai kalba, kad krikš
čionių demokratų viršūnės, 
per jų didžiųjų bankininkų 
asmenis, buvo už tai, kad Lie
tuvos valiutos įvedimą, kaip 
galima ilgiau užtęsti, nes iš to 
jie turėjo nepaprastų pelnų, 
davusį jiems galimybės ir Ber-r 
lyne namus supirkinėti, ir
Lietuvoj po dvariuką įsigyti ir 
po keletą automobilių turėti 
savo reikalams...”
Išeina, kad iš finansų minis

terijos buvo laukiama darbo kai 
dėl savo valiutos įvedimo. Be- 
reikalo tad “Draugas” bando įti
kinti visuomenę, kad krikš. dem. 
nėra kalti dėl sukūrimo Lietu
voj . nepakenčiamos ekonominės 
padėties. Šį kartą rinkikai matė 
konkrečius krikšč. dem. darbus, 
kad nebetikėjus jų prižadams. 
Eidami į rinkimus jie žadėjo, 
gelbsti jų pačių į klampynę į- 
trauktų Lietuvų, “Tėyynės Bal
sas” sako:

“Pasižada krikščionys smar
kiai bausti iki šiol nebaustus, 
prie jų valdžios padaugėjusius 
plėšikus, vagis, galvažudžius; 
uždraus į užsienį išvežtus (ir

gi prie krikščionių) miškus iš
vežti į užsienį; panaikins iki 
šiol jų pačių sustiprintas rek
vizicijas ir stoikas; nes kovų 
su kyšiais imančiais valdinin
kais, prie to darbo krikščionių 
Lietuvon įvėsta girtybė; gins 

nuo bedievių krikščionių žo
džiais ginamų, o darbais nie-

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Norėdama patirti Amerikos 
lietuvių visuomenės nuomonę 
dėl gyvenančių šioj šaly Lie
tuvos piliečių registracijos, 
“Naujienų” Redakcija paskel
bia čia tam tikrų atsiklausimų.

Paduodamoj žemiau lente
lėj yra penki klausiniai. Kiek
vienas, perskaitęs kiekviena 
atskirą klausimų, atsako į jį 
dedamas atatinkamoj vietoj 
kryžiukų, t. y. jei pritaria, de

da kryžiukų langely ties žo
džiu “Taip”; jeis nepritaria — 
lAngely ties žodžiu “Ne.”

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo varda-pavardę ir pil
nų adresą anketos laiškelis rei
kia iškirpti ir tuojau atsiųs
ti “Naujienų” Redakcijai.

Reikia skubintis, nes balsa
vimas tęsis tik viena savaitę 
— iki spalio 28 dienos.

Balsuoti kviečiami visi, ar

kas butų “Naujienų” skaityto
jas, ar ne.

Balsavimui pasibaigus Jam 
tikra komisija suskaitys bal
sus ir jų rezultatus paskelbs 
spaudoj.

Jei pasirodys, kad žymus 
balsuotojų skaičius registraci
jai nepritaria, tuomet bus 
įteikta Lietuvos Seimui tam 
tikra peticija kartu su origina- 
lėmis anketos kortelėmis.

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

, i

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

Taip Ne

*

2. ' Ar tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie nęįsircgistruos-ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

Taip Ne

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiui, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 

> $10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Taip Ne

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą-, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta Hš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Taip Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei
mų ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

(Balsuotojo Vardas-Pavardė ir Pilnas Adresas)

Taip Ne
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THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Rugsėjo 15, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimų Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai .............................. $2,043,431.58
Overdraftai .............. ............................................... .» 203.90
S. V. Valdžios investmentai ..........................  136,383.72
Municipaliai ir korporacijos bondsai..............  978,883.47 ,
Bankos namas ir rakandai .................................... 151,554.34
Cash ir prigulėjimas iš kitų bankų .......  471,803.27
Kitos įplaukos ................................................................. 1,592.78

Vokietija krypsta 
tikybos linkui

Gerhart Hauptmann.

(Pabaiga)

Viso jplaukų ......... ....................
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti .... $108.50 
Bilų nemokėtų .......   69,500.00
Depozitų ................... 3,364,086.36
Kapitalas stock........... 200,000.00
Surplus .................v....... 50,000.00

Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President
Nicholas W. Wiersema, Cashier

DIREKTORIAI IR
George Dalenberg 
Asą Wiersema 
Catrines DeHaan

A STATE SAVINGS BANK

$3,783,853.06

Nepadalintas pelnas..... 90,365.13
Reservo Taksoms ....... 9,793.07

$3,783,853.06Viso liabilities
VALDYBA: >

Frederick J. Wiersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier
Calvin L. wiersema, Ass’t Cashier 

PATARIMO
Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilus Schmid

HOARD
N. W. Wiersoma 
Fred. J. Wiersema 
Chas. E. Reading

Atsipeikėjimas nuo

yra apėmęs 
Lankstumas

Daryk Kasdieną

— pieno geriamą dieną.
Vartok mažiausiai kvortą 

kasdieną Bordeno pasteu- 
rizuotą.

BOIiDEN'S
Farm froduets Co, Ine,

Telefonas Franklin 3110

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMUS

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis-nuo 9 iki 12 
ryto.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avo.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

- Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS v
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 Se. Halsted St., Chicago, III.

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 visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a;ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ėiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

Tel. Lafayette 4223
Pltunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M.Yuška,
3228 W. 38th S t., . Chicago. III.

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLOG. 
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

tyamų Tel.: Hyde Park 3395

DETROIT, MICHIGAN

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

*9 So. La Šalie St. Room 53* 
Tel.: Central 6390

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

pražū
tingų nuodų buvo melancho
lingas. Tai buvo sielos stovis, 
kur nužeminimas, atgaila, nu
siminimas greitai pavymui se
kė viens kitą. Epokos didžiuo- 
tė sugniužo. Atkaklumą pakei
tė pilkas skurdas. Bet kadangi 
niekas pasaulyje nėra be prie
žasties ir tikslo, tai iš pilkojo 
skurdo išaugo tirtis, iš širdies 
tirties išaugo metafizinis lank
stumas ir šiandien plačiasias 
vokiečių minias 
širdies tyrimas.
siekia iš šito pasaulio į pasau
lio anapusį, iš galinumo j be 
galinumą, iš kančių kartybės 
į džiaugsmą.

šituo upu muzikos ir dailės 
pasaulis sutiko Hanso Pfitzne- 
ro muzikos dramą “Palestri 
na.” Tie, kurie laukė gilesnės 
pra’smės nekaltybei, matė ši
tame kūriny sielos kovą. Tiky
binio rimtumo sujungtas su 
giliausiu dailininko nuoširdų 
inu padaro šitą kurinį tikru 
dabarties atspindžiu.

Katalikų bažnyčia nuo karo 
meto baisiai padidino savo jie- 
gas ir svarbą nepaabejojamai 
ačiū tai pačiai -priežasčiai. Ši
tas stūmis 
tafizikus 
daugumas 
rakterio. 
skaityti — ne kokį šlamštą, 
rimtą literatūrą — yra kitas 
reiškinys. Ir gabaus šitas troš- 
cimas nepaabejojamai apsireiš
kia budizmo pažanga. Gilus su
sidomėjimas vokiečių vertimu 
rinktinės Gotamos Buddos iš
minties, kuriniu tikrai klasi
nių proporcijų, kuris apdova
nojo pasisekimu rūpestingus 
darbus didžiojo vertėjo Karlo 
Eugenijaus Neųmhnno. Veik
mė yra ta pati, kuri buvo Sha- 
kespeare’ą atradus ir vokiečių 
dainių padarius, tik dar dides
nė. Nepalyginamoji likimo 
knyga tapo padaryta prieina
ma vakarų civilizacijai. Mano 
nuomone, ateis laikas, kuomet 
šita knyga bus laikoma kur 
kas toliau siekiančia savo sek
inėmis negu Martino Lutero 
biblija.

Kartą stabmeldžių dievo 
Svante>witto stovyla tapo pas
tatyta Vokietijos viduj. Dabar 
ji tapo pakeista didžiuliu Bud
rios paveikslu. Jis stovi nelie
čiamas kaip ir per šimtnią 
čius ir keistai primena toli 
siekiančias rytų dvasios ir fi
losofijos įtakas.

Pasirodžius Lutero biblijai, 
intelektualinio pasaulio cent
ras persikėle iš Romos į mažą/ 
Wittenbergo miestelį, iš pietų 
į šiaurę, nuo Tibro ant Elbos. 
šviesa šviečianti iš Wittenber- 
go, apvalė visą krikščionių pa
saulį, drauge ir katalikų tiky
bų. šios dienos Anglija ir Jung
tinės Valstijos gimė Witten- 
berge.

Man neteks pamatyti mano 
pranašystėj išsipildymo, te- 
čiaus dar šitam šimtmečiui ne
pasibaigus pasaulis paniatis, 
ką buddizmas reiškia Vokieti
jai. Kada vokiečių siela pa
jaus gilų tikybinį feužadinimą, 
o ji tikrai pajaus nuo šitos 
naujos evangelijos, tai tas bus 
intelektualine ir protine revo
liucija visai Europai. Pirmas 
buddistų vienuolynas bus įs
teigtas netoli nuo Hamburgo 
Luencburgo šile.

taipgi paukštinei me- 
ir teosofus, kurių 
yra abejotino cha- 
Visalinis troškimas 

, o

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

URABORIUS
1029 —* 251 h St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mieli.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. I,

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
I Tel. Market 6234, Market 4526

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monjoe Street, Chicago.
* Phone Central 2569 

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

Kitas tolygios svarbos litera
tūros veikalas vertas pastatyti 
greta vokiečių Buddos yra vo
kiečių Veda, Paulo Duesseno 
versta iš sanskritų kalbos. Bud
ria išėjo iš šito Vedų pasaulio. 
Svarbiausi s šito (Veikalo pažy
mys yra •didžiojo reformininko 
ir Upanišadų mokslo atgaivin
tojo Cankaros vertimas Vedos 
paaiškinimo.

Šitų dviejų (kurinių brama- 
nybė padaro griežtų kontrastų 
buddizniui. Buddizmas moki
na numarinti jausmus ir visai 
neigti pasaulį, net patį Dievų. 
Vedų ir Cankaros brainanybė 
pripažįsta Dievų visur ir nu
plėšia tų paklaidų, kuri slepia 
jį nuo pasaulio. Šitas mokini
mas neatsilaikomai patrauks 
dainių, pasaulio pripažintųjų. 
Amerikos didysis dainius Walt 
Whitman sako:

“Visa, ką aš vadinu mano, 
luiypalyginti su tuo, ką tu va
dini tavo; kitaip butų laiko 
gaišinimas klausyti manęs.”

Ir aš tų sakau.
Tai nėra jokia pripuolama 

aplinkybė, kad aš privedu Wal- 
tą Whifmaną šitam sąryšy. Aš 
esu apsipažinęs su jo “Žolės 
lapai” per dvidešimts penkis 
metus. Bet tik dabar mes su
laukėm geriausių jo eilėraščių 
vertimą. Aš nežinau, ar Han
so Beisigero vertimas padaris 
jį tokiu populerum Vokietijo-

Kilčiausios formos daina 
Whitman apdainuoja pasaulio 
garbinimų. Toli matydamas jis 
apima šitų pasaulį ir kitą. Pir
mų kartą šimtmečiuose baisu
mas, nuožmumas, malonumas, 
švelnumas, liūdnumas ir vais
kumas, Buddos ir Vedų Sam- 
saro sukūrė didįjį psalmininką 
giedantį triumfingo gyveni
mo giesmę, šitas naujas Whit- 
mano vertimas yra tik antru 
įrodymu nūdienos krypties, 
aistros troškinio, kuris apėmė 
Vokietijų, jai atsipeikėjus nuo 
pragaištingojo karo sapno.

Geriausi 
Cig'aretai

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową.
ASSLRIA ..........„.......... Spalio 21
SCYTHIA ......... :............ Spalio 26
CAMERGNIA ........... Lapkričio 4
LACON’IA   ............  Lapkričio 4

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

DR. VAITU.SH, O. D.
Lletuvia Aklą Specialistu

{tempimą, KuriaFaieugvms akių 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio^ akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose ut- 
sitikimuoss egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St. ' 

Phone Boulevard 7589

MRS. A. MICHNIEVICZ. 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampu 81 gal 
Telefonas Yards 1119

flMipi M Baigusi
. Akušeri-

kaleg*
, l- ?' "77 f i k « 

praktika-
Tisi PenBk 
silvanijos 
hospitaia* 
ie. Pasekt-

Naujieji Lietuvos j 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

tarnauta
)rie gi®
iymo. Duo
la rodą
tokiose
jose ir
okiuose

11-

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street
Chicago. /

Turtas virš $7,000,000.00.
v----------------

' ....... . .... 1 1 1 *
DR. W. YUSZK>EWICZ

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

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.
po

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

Rezidencijos Tel. Yards 5142 
Vai.: 10

DR. A.
Vai,: 10 ryto iki 8 vak, 

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedeldienias pagal sutarimą

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

(ŠERNAS)DR. SERNER O. D.
3315 So. Halsted St.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 1.0

erims
mo
ii

^DR.HERZMAN^l
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 
metų kaipo patyręs gydytojasj chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

t ' Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Makt. Drexel 951
Boulevard 4186

3313 So. Halsted St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

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

Telefonas Victory 9082

Telefonai:

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.
Telephon^ Yards 687____

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

' Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
prak-

ĮKįtikavimo turiu
B patyrimo. Pas ek- 

lamingai patamau- 
Hfeju prie gimdymo 
V-Kiekviename at 

si tikime teikiu
||g!ypatifiką trižiu- 

įĮmi rėiirna. Duodu
- •

ŠIANDIE ANTRA ANKETOS 
DIENA.

Atsakykite į penkis klausimus, 
išspausdintus šio “Naujienų” 
numerio 2-ame puskapyje. Ir, 
tuojaus iškirpę iš laikraščio 
anketos blanką, atsiųskit^ ją 
Redakcijai.

Jeigu jau esate tai padarę, 
tai duokite iškarpą su klausi
mais kitam žmogui, kad ir ji
sai galėtų balsuoti!

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 

. duodami visados kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.,
809 W. 35th St., Chicago

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
/Pasekmingai Siunčiam Pinigus 

Par(|uodame Laivakortes 
Esami Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir_ tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią —- tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapą- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet patiekti ligos priežastis. Napra- 
pathia,. reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N. 
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tel. Pullman 3885 

1600 W. Garfiel Bldv.
Šiaur-vak. kampai 55os ir Ashland av. 

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

Chicago, III.

terims 
noms i

ir 
veltui.

at 
teikiu 

trižiu- 
Duodu 

mo 
mergi-

ir

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge? 
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė.

Chicago, III. *

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste-< 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.5Q. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai .O’Coatai $12.50.

S. GbRDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ava* 
arti 47-tos gatvia

B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu B 

Leavitt St; Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd 84. 

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAL

Optometrlat
T«L BOU levard. «48T
4649 8. Aihlanii Av*.
Kudpm 47-to* gat-

2-r<» luboa.

Tel. Austin 787

DR.MARYA1 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedildienius.
v-.............. n ............ ✓

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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

Dr. Maiirice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Av& 
Tel.: Yards 994

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

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare.

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

Kampas .18 ir Halsted Si.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
' Gyvenimo vieta:

4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

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. • Specialistš mo
teriškų ir*merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicage.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8

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, 3l59 So. Unidh Avė. 

Tel. Yards 1699
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CHICAGOS
ŽINIOS

mo taryba vadovaus sveika
tos kampanijai. Visokiais bu
dais bus aiškinama, kaip už
laikyti sveikatą.

an-

VISI DALYVAUKITE 
ANKETOJE.

Ar Tamsta jau išpildei 
ketų?

Jeigu dar ne, tai tuojaus iš- 
pildyk ją (žiur. 2 pusi.) ir iš
tirpęs iš laikraščio prisiųsk 
“Naujienų” ofisui.

Jeigu jau esi išpildęs blanką, 
tai duok savo laikraščio kopi
jų (arba iškarpą su anketos 
blanka) savo žmonai, savo 
draugui arba pažįstamam.

Ragink Tamsta, kad kiek
vienas žmogus, kur| paliečia 
Lietuvos piliečių registracijos 
ir Lietuvos pilietybės įstaty
mas, kad dalyvautų šioje an
ketoje.
Tegul visi pareiškia savo nuo
monę, kad butų matyt, toks 
yra Amerikos lietuvių nusista
tymas!

RĖKAVIMAI VIDURMIESTY 
NEPAGEIDAUJAMI.

Dr. Herma n N. Bundesen, svei
katos komisionierius, paskel
bė, kad visokios rūšies garsus 
rėkavimai ir bildėsis yra vie
na didelių priežasčių širdies 
ligų. Čia labiausiai kaltinami 
trokų ir automobilių švilpu
kai. Policijos viršininkas suti
kęs duoti savo pagelbų tame 
reikale.

i Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie manote kvie- 
isti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Pranešimai
SESERS SUDEGS UGNY.
Mrs. Opai Hodge, 21 metų ir 

jos sesuo Irene Bradley, 16 me
tų, negrės, šeštadienio rytų su
degė ugny, o Mrs. Bose Grant, 
28 metų kojų nusilaužė, kada 
užsidegė dviejų augštų medi
nis namas užpakaly namelio 
prie Cottage Grove avė. num. 
3962.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
ly, spalio 23 d., 8 vai. vak., Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Visi ko
miteto nariai prašomi susirinkti laiku.

— Sekr. A. Grebelis.

At the Bryan Mawr Woman’s Club 
Mrs. Daniel Garden, chairman ir. the 
Music Department, will give a talk 
on (Orchestra and Orchestrai Instru
ments” Monday at 10:30 A. M. ;— 
The Civics Department at 3 P. M. will 
present Pro f. Franklin- B. Snyder of 
Northwestem University, subject, 
“Americanism, ,what is it?”

REIKIA DARBININKŲ I REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

moterų

REIKIA darbininko ant far- 
mos, seno žmogaus kuris negali 
dirbti dirbtuve. Kas link mokes
čio kreipkitės 6 vak. 1917 S. Jef- 
ferson St. 2 fl. iš užpakalio.

Vidutinio amžiaus 
dirbtuvės darbui. Nuolat dar
bas ir geros algos stiprioms ir 
Šveikams moterims, kurios gali 
dirbtr nuo štukų ant lengvų me
talinių šmotukų. Atsišaukite tuo 
jau į samdymo ofisą.
\ ILLINOIS MALLEABLE 

IRON CO.
1760 Diversey Parkway

REIKIA merginos arba mote
ries namų šeimininkės.

Atsišaukite:
1722 W. Chicago Avė.

Klauskite Mr. ar Mrs. Kiersch

VYRŲ
NAMAI-ŽEME

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

MOKYKLOS V

PRAPUOLĖ TURTINGA 
JAPONIETĖ.

Panelė Asą Matsuoka, 
metų amžiaus, duktė turtingo 
japoniečio iš Tokio, nežinia 
kur dingo iš Evanstono mo
kyklos kambarių. Numatoma, 
kad du japoniečiai, kurie tapę 
šios šalies piliečiais, turi ką 
nors su tuo. Jie buk grąsin- 
davę ką nors padaryti tai mer
ginai. Asą Matsuoka atkelia
vo Amerikon pereitą žiemą ir 
mokinosi sociologijos Evans
tono universitete. Jos stropiaf 
ieškoma.

TIKIETŲ STOTYS APSIMO
KA GATVEKARIŲ 

KOMPANIJOMS.

Cicero. — Biblijos Studentų prakal
bos, tema “Kas ir kur yra tikroji Die
vo bažnyčia”, įvyks spalio 23, 7:30 v. 
v. Kalbės A. Beneckas.

REIKIA moterų Siuvimui ant 
mašinos burlap maišų. Atsišau
kite rytų nuo 9 iki 12 arba 4 vai. 
po pietų.

3703 S. Wentworth Avė.

19 nijoms paėmus iš konduktorių 
tikietų pardavinėjimą ir pave
dus jį stotims, kompanijų pel
nai per rugsėjo mėnesį padi
dėjo ir siekė $4,409,955; įplau
kų padidėjimas išneša daugiau 
kaip $1,000,000 per metus. 
Korporacijos gynėjo padėjėjas 
p. Rotberts sako, kad kompa
nijų pareiškimas už rugsėjo 
mėnesį parodo, kad tik 12% 
nuoš. pasažierių dabar perka 
tikietus, kuomet pirmiaus pirk
davo juos 50 nuoš. pasažierių.

Pranešimas Simano Daukanto Drau
gijos garbės nariams. Edintas Pet
ras, Smilgevičia Antanas, šerpitis Do
mininkas. Kviečiame atsilankyti 
pas P. K. Bručas 3321 S. Halsted St. 
ne vėliau kaip utarninko vakare, spa
lio 1922 ir prisiųiipruoti žiedą. Kas 
nepribus į laiką, negaus žiedo.

S. D. Baliaus Komitetas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti spėkomis Chicagos 
Dramatiško Ratelio pirmu kartu stato 
scenoje labai gražų 4rių ve-ksmų ko
mediją atvežtą iš Lietuvos “Inteligen
tai” spalio 29 d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Kviečia visus.

Vak rengimo Komisija.

REIKALINGA patyrusi parda 
vėją kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. Pastovus darbas ir gera 
mokestis. Atsišaukite: Baby 
store, 1656 W. 47th St.

REIKALINGI veiterka ir vi
rėjas.

VICTOR RESTAURANT
1246-48 S. Western Avė.

KABARETAI UŽDAROMI 1 
VAL. RYTE.

Aukščiausias teismas užgy- 
rė pa tvarkymą, kad visi ka
baretai turi užsidaryti kaip 1 
vai. ryto. Kartu jis užgynė 
miestui teisę sustabdyti šo
kius ir šiaip pasilinksminimus 
juose.

ŽAIZDAMAS REVOLVERIU 
SUSIŽEIDĖ.

Haro’d Cimpina re, 11 metų 
vaikas, 5151 Grace gat.' sun
kiai susižeidė žaisdama* re
volveriu su savo draugu. Neti
kėtai revolveris iššovė ir kul
ka pataikė H. Cimpinare krū
tinėn. Jis randasi ligoninėj. 
Gal mirs.

CIGARETŲ PAKELIS $1.50 
LIGONINĖJ.

Sveikatos komisininkas Her
man N. Bundesen susekė, kad 
Lawnsdalėj, Socialinių Ligų 
Ligoninėj cigaretai pardavinė
jama ligoninėms munšainės 
kainomis. Pete Weiss, parda
vinėtojas toj ligoninėj parda
vinėjo 15c. pakelius po $1.00 
ir po $1.50. Jis tapo atstaty
tas nuo vietos.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKIA moterų smiltinę po- 

pierų rakandų šveitėjų.
PULLMAN COACH CO.,

3759 S. Ashland Avė.

tapo
dėl peržengimo

E. M. Bar-

AREŠTAVO BROKERĮ.
A. M. Andrews, galva And- 

rews & Co. investorių, 
areštuotas 
“blue sky law.
nard, E. J. Hand ir W. Tilden 
yra ieškoji dėl to paties reika
lo. Sako Andrcws pardavinėjęs 
šėrus nekvalifikuotus Illinois

SVEIKATOS SAVAITĖ.
Geros sveikatos savaitė pra

sideda šiandie ir baigsis spa
lio 31 dienų. Chicagos Saugu-

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

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

Dalyvauti anketoje dėl Lie
tuvos piliečių registracijos yra 
kviečiami visi lietuviai, nežiū
rint, ar jie pritaria registraci
jai, ar ne.

Kas nemoka rašyt, tas tegul 
paprašo savo draugo išpildyti 
blankų. Bet tokiame atsitiki
me rašantis turi pažymėt ant 
blankos taipgi ir savo vardų bei 
adresų. Be parašo žmogaus, 
kuris išpildo 'blankų, balsavi
mas neturėtų vertės. (žiur. 
2 pusi.)

KIAUŠINIŲ NETRŪKSTA.
Musų šeimininkės nusiskun

džia dėl stokos gerų kiaušinių 
ir jų brangumo. Bet tyrinėji
mai parodė, kad Chicagoj esa
ma kiaušinių daugiau negu 
reikia. Sandėliuose randasi. 19

pereitų metų tuo pačiu laiku. 
Apart to kas savaitę pristato 
300,(XX) tuzinų daugiau negu 
pernai rudenį. Kaipo pasekme 
to, kiaušiniai turi atpigti. Jau 
ir dabar kai kuriose parda
vyklose kaina 'nupuolusi tris 

centus nuo tuzino.

PAŠOVĖ VAGILIŲ. •
Keturi vagiliai norėjo išvog

ti vištas iš. Wm. Dilitz viš- 
tininko, 1042 W. 14 PI. Bet 
jie tapo netikėtai užklupti. 
Vienas vagilių, D. Cooney, 
1063 W. 14 gat., tapo mirti
nai pašautas. Kiti trys areš
tuoti ir uždaryti Maxwell po
licijos nuovadoj.

PADIDINS POLICISTŲ 
SKAIČIŲ.

Policijos departamento vir
šininkas Fitzinorris pranešė, 
kad nuo ateinančio trečiadie
nio Chięagoj policistų skaičius 
bus padidintas. Busią priimta 
apie 500 naujų policistų. To
kiu budu Chicagoj polidistų 
skaičius sieks 6,100 vyrų. An
tradieny prasidės kvotimas ir 
ekzaminacija imamų tarny
bon vyrų. Fitzmoris mano su 
tiek policistų apvalyti miestą 
nuo plėšikų ir visokių prasi
kaltėlių.

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja

JIEŠKAU MARTYNO ARZBERGIO 
1916 m. gyveno Ph'iladelphia, Po., o 
dabar nėra žinios, kur jis randasi, tu
riu labai svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Pasimirė jo moteris, Anastazija Arz- 
bergienė, palikdama tris mažus kūdi
kius be pastogės, šaukiasi prie savo 
tėvo, prašydami pagelbos. Malonė
kite atsišaukti, arba žinanti pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

WALTER ZADARAS 
2715 W. 36th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

kaipo

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI naujame name krau

tuvė — garu apšildoma, kompo
zicijos grindys bila kokiam tavo- 
ro bizniui. Prieinama renda. 
Ernest G. Smith & Co., 1555 
Devon Avė.

DARBININKŲ reikia, 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui. 1 Patyrimas ne
reikalingas. ' '

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

JIEŠKO KAMBARIŲ
* REIKALINGAS kambarys dėl 

vieno vaikino su, arba be valgio. 
Atsišaukite laišku.

1739 S. Halsted St.
Box 145.

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. — Vist 
Skyriai.

Darbininkų trokerių, mašinų 
darbui ir pagelbininkų. Patyri
mas nereikalingas. Nuo šmotų 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.
135th St. & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA molderių ir mokinių 
molderių, grinderių ir šiaip dar
bininkų. Atsišaukite tuojau 

ILLINOIS MALLEABLE
IRON CO.,

1760 Diversey Parkway

MOTERŲ
REIKALINGA MERGINA ARBA 

našlė moteris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbti; Dra
panų plauti nereikią, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir gera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsiŠukite 
“Oremus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

REIKIA kabinet dirbėjų į ra
kandų dirbtuvę, taipgi finišerių. 

SALTER MFG. CO.
339 No. Oakley Blvd.

REIKALAUJA 10 merginų 
I prie sortąvimo popierų. Pastovus 
darbas, dera mokestis. Kreipki
tės į dirbtuvę, 1456 Indiana Av. 
tarpe 14th ir 16th St.

REIKIA vyrų nuolatiniam 
darbui į popieros krautuvę, kai
po presmonų ir generaliam dar
bui. Mokama gera alga. Republic 
Waste Paper Co. 1039 W. Con- 
gress St. netoli Morgan St.

REIKIA VYRŲ.
Nuolat darbas.

GREAT NORTHERN CHAIR 
CO.,

2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI
X PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 

sym-ui šapa. Geras biznis. Turi bū
ti parduota panedėlyj iš priežasties li
gos. Elektros mašinos. Gyvenimui 
kambriai iš užpakalio.

SAM PLESNIK
1908 Canalport Avė.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Dry Goods 

krautuvė. Mainysime ant play- 
er piano arba cash.

4061 Archer Avė.

PARDAVIMUI su barais sa
liunas labai geroj vietoj ir pelnin 
gas biznis visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

PARSIDUODA KOTELIS IR ŠTO- 
ras, galiu mainyti ant namo, parduo
siu tik štorą arba visą biznį. Čia ge
ra vieta dėl dviejų partnerių, kas no
rite gerą biznį nepraleiskite progos. 
Savininkas yra persenas negali užiu- 
rėti pats. Agentai nepageidaujami.

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

. PARDAVIMUI saliunas gero
je dietoje, biznis išdirbtas per 
daugel metų. Priežastį pardavi
mo sužinosite ant vietos. Kreip
kitės. 4405 So. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu tode'l, kad sergu. Biznis 
geras.

4435 So. Honore St.
■0

PARDAVIMUI DUONOS KEPTU- 
vė Racine, Wis./w visais įrengimais, 
automobilium, arklui 'ir vežimu; prie 
keptuvės priklauso ir krautuvė. Duo
nos kepa po 600 į dieną. Viską ati
duosiu už $1,200.00; Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Gera vieta lietu
viui, nes šiam*e mieste randasi 2000 
lietuvių. Kreipkitės greitai. J. Mar
cinkevičius, 708 Edward St., Kenosha, 
Wis. Telefonas 2723.

PARDAVIMUI bučemė geroj 
vietoj. Turi būti parduota tuo
jaus, priežastis pardavimo svar
bi. Nupirksite labai pigiai. Kreip
kitės, 1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI apšildomasai 
pečius. Parduosiu už bargeną
— $15.00.

900 W. 52nd St.

BARGENAS. — KAS NORI GERO 
biznio. Parduodu didelį saliuną su 
7 pagyvenimui kambariais. Užpaka
ly salė. Biznis išdirbtas per daug me
tų, visokių tautų apgyventa vieta ir 
tarp dviejų šapų — automobilių ir 
freitų dirbtuvių. Dirba dieną ir nak
tį. Bolininkų daržas. Tas priklauso 
prie biznio. Taipgi parduosiu ir ra
kandus. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos Kas bus pirmas, gaus 
gerą biznį.

A. MILLER, 
10354 Corliss Avė.

Pullman, III.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklj pianą su pri 
, ungta ukulelė, roliais ir 10 metų gva- 
rancija ir didelį, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
Los lubos.

NAMAI-2EME

Parduodu namus, lotus, farmas, bu- 
černes ir kitokius biznius, taipgi mai
nau namus ant jarmų, lotus ant namų. 
Turiu daug visokių namų dėl pasirin
kimo. Katrie norit mainyti namą ant 
bučemės arba bile kokio biznio ant 
namo, tai neškit kuogreičiausiai pas 
mane, tai bus parduotas, ar išmainy
tas į trumpą laiką, n 
pirkėjų ne kaip reikia, 
sirinkimas pas mane, 
nuo

nes daugiau yra 
Didžiausis pa- 
Duris atdaros 

9 vai. ryto iki 9 v. vakarais.
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA mokinių prie plaukų 
darbo. Gerai mokama mokinan
tis. 709 Marshall Field Annex 
Bldg., 25 East Washington 
Street.

REIKIA moterų pardavėjų j 
mastiniij tavorų krautuvę, kurios 
moka lietuvių ir anglų kalbas.

1656 W. 47th St.

REIKIA karų budavotojų —♦ 
lengvas darbas prie naujų ledi
nių karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
mas 5 pagyvenimų 6 ir 5 ruimai. 
Rendos neša į mėnesį $70.00. Na
mas randasi gerame stovyj. Parduo
siu. Parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. Kreipkitės pas savininką 

6404 Ellis Avė.
Tel. Midway 4676, 

Klauskit T. Budginas.

REIKALINGAS bučers, kas 
žinote savo darbą atsišaukite,

PARDAVIMUI namas su gro
serne, ar atskirai. Parduosiu 

su alga sutiksime, 10707 Michi-' pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
?an Avė., Roslandę,-Chicago, III. tirsite ant vietos. Kreipkitės: 
’hone Pullman 4228. 2125 W. 24th St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantas, cimentuotas, ga- 
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu pieriai. 
nes važiuoju j Lietuvą. Matyti galim-a 
visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells StM Chicago.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavas na
mas, dabar yra bučemė ir groserne, 
Galima pirkt vien tik biznį be namo, 
biznis išdirbtas per ilgus laikus, vi
sokių tautų apgyventa vieta, parduo
siu daug pigiau negu verta, nes ta
me biznyje nesu patyręs, arba mai
nysiu, ant mažesnio namo, farmos, 
loto automobilio arba saliuno Dry 
Gobds store atba ne didelio HardtfaYe 
Store, kas norite įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskite tą progą, kas pirmesnis 
tas laimės, hamas ir biznis, turi 
parduotas ar išnrvainyts į trumpą 
ką, kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė..

Phone Lafalette 5107

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, BĮ.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
ybų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

būt 
lai-

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dvjeju pagyvenimų, po 4—5 kam
bariai. V’sas įtaisvmas pagal nau
jos mdos. Rendos $60 mėn. parduosiu 
už $6300, nes važiuoju Lietuvon. Par
duosiu rakandus ir kas norės galės 
tuojaus apsiirvventi. Atsišaukite prie 
savininko. 763 S. Kolmar Avė., Chi
cago, arti Cicero.

SUTAUPYSI $1,000
2 aukštų ir 6 flatų mūras, pečiais 

šildomas, rendos $2,080 į metus. Kai
na $11,800, namas randasi 5317-19 
Wcntworth Avė. Taipgi krautuvė ir 
5 flatų mūras; rendos neša $2,400. 
Kaina $13,000. Namas yra 5219 Went- 
vvorth Avė. Kreipkitės. M. T. Plum- 
mer, 7848 So. Halsted St., Phone 
Stewart 7101

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, po 5-5 kam

barius, aukštas cimentuotas beisman
tas, elektra ir maudynės, parsiduoda 
labai pigiai, 2 tūkstančių mokėti, kitus 
kaip renda, arba savininkas mainys 
ant

arba savininkas mainys 
ani kokio biznio. Agentas

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

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
6 flatų mūrinį namą, rendos $150 

mėnesi, kaina $15,000, įmokėt $2,500, 
kitus kaip renda. Mainysiu ant ko
kio biznio arba ant lotų.

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

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai- į labai 
trumpų laikų. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

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

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
mbtere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St, 
(arti Milwaukee Avė.)

*

’ Už $9,000' VERTĖS $11,000
2 Flatų mūrinis namas 6-6 kamba

riu, su visais įtaisymais, randasi ne
toli Jackson parko. Kaina $9,000.

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

3 FARMOS IŠSIMAINO ĄNT 
CHICAGOS NAMŲ.

25 mylios nuo Chicagos. Geriausios 
farmos. Gražus namai, daugel stako, 
kainos pigios, išilgos geros. Plates
nių žinių kreipkitės pas

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

BARGENAI
Vienas blokas į pietus nuo Garfield 

bulvaro, arti Halsted St., 2 pagyveni
mų mūrinis namas 6 ir 5 kambarių 
apie 5 nvetų senumo, 2 fumaefes.

Gražus mūrinis katedžius ant Union 
Avė., tarpe 36 ir 37tos gat. Kaina tik 
$2000.

2 aukštų mūrinis po 6 kambarius 
namas ant 35tos tarpe Lowe ir Union 
Avės ir tuščias lotas.

PARSIDUODA DIDELĖ DUONOS 
kepykla, groserne ir delekatesen 
Brighton Parke. Bėra apygarda ir 
geras biznis. Dautr turim kitų barge- 

Ateikit persitikrinti.
STANDARD REALTY CO., 

736 W. 35th St.

nų.

STOCKAI-SEROS
PIRKSIU AR MAINYSIU PERVE- 

damą staką arba bondsus. Informa
cijų kreipkitės arba rašykit į musų 
ofisą — John Benes & Co., 166 W. 
Jackson Blvd., Room? 1024), Klauskit 
Vfr. Krause. Atdara subatoj iki 
5 vai vak.

MORTGECIAI-PASKOLOS
1 PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PltlVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lala- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerų pinigų.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.


