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Vokietijai gresia visiškas žlugimas
............ ■

Mūšiai su fašistais

Rusija veiksianti Turkijos tarybose

^^437 No. 258

Kaip Eina Anketa
Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis

tracijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak
cijom Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

Vakar suskaityta balsy:

Vokietijai grasia galutinas 
' suįrimas

Vargas didėja, darbininkai ne
patenkinti. Dvi svarbios kon

ferencijos Kertine.

BERLINAS, lapkr. 1.— Du 
vienu ir tuo pačiu laiku Kerti
ne laikomi susirinkimai —kon
tribucijos komisijos ir inter
nacionalines konferencijos dėl 
pakėlimo vertės pinigų — yra 
svarbesni, negu fašistų judėji
mas Italijoje, ar artimųjų ry
tų klausimai. Tai prisipažįsta 
ir dalyvaujantis tose konferen
cijose Vokietijos, talkininkų ir 
Amerikos atstovai.

Vienas tų susirinkimų yra 
pergalėtojų ir jame svarstoma 
kiek kontribucijos Vokietija 
gali užmokėti ir kaip greitai. 
Antroji yra nugaištųjų konfe
rencija ir jo»je svarstoma ar 
Vokietija bent kada galės mo-1 
keti kontribuciją.

Kontribucijos komisijos kon
ferencija yra laikoma prie už
darytų durų ir dar nieko ne
nutarusi.

Antroji, internacionalinė eko
nomistų konferencija dar nė
ra atsidariusi, nes dar neatvy
ko John M. Keynes iš Anglijos 
ir prof. Cassel iš Švedijos.

Prof. VVilhehn Leipart, pre
zidentas Vokietijos dajrbinin- 
kų unijų federacijos, kuri api
ma 80 n u oš. Vokietijos darbi
ninkų, kuris taipjau dalyvaus 
ekonomistų konferencijoje, la
bai pesimistiškai žiuri į dabar
tinę Vokietijos padėtį ir neto
limą ateitį. Jis tarp kitko pa
sakė:

“Jeigu nebus rasta priemo
nių greitai pakelti markę, ši 
žiema galbūt pamatys Vokieti
jos puolimą. Darbininkai yra 
taip nepatenkinti • nuolatiniu 
kįlimu maisto ir drabužių, jog 
yra stebėtina, kad dar nebuvo 
daugiau riaušių.

“Vidurinė padėtis’ blogėja 
taip greitai, kad mes greitai 
pasieksime krizį. Tada nė dan
gus mus neišgelbės! Valdžia ir 
darbininkų unijos nustoja kon
trolės ant darbininkų, žmonės 
gatvėse neturi vilties sulauk
ti geresnių laikų ir jeigu ateis 
šalta žiema ir liedarbė padidės, 
niekas negalės sulaikyti darbi
ninkų nuo pakliuvimo į radi
kalų rankas.

, Ikisiol bedarbių skaičius 
buvo mažas. Žiema irgi yra 
pakenčiama.

Organizuoti darbininkai rei
kalaus, kad markės vertė butų 
pakelta nežiūrint kokiomis 
pr iemonėmis. Pirmiausia, mes 
manome, valdžios pareigą yra 
gauti internacionalinę paskolą^

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

Šiandie — veikiausia lietus, 
nedidelė permaina temperatū
roje. • :

Saulė teka 6:23 v., leidžiasi 
4:44 v. Mėnuo leidžiasi 4:17 
v. r.

kurią turi gvarantuoti privati
nės industrijos. Be to turi būti 
uždėta vidurinė paskola ant 
viso kapitalo, siekiančio virš 
10,000,<XM> popierinių markių.

“Jeigu ji nori išsilaikyti per 
žiemą, valdžia turi padaryti to
kį žingsnį, kuris išgelbėtų ša
lį. Atsiminkite, kad už tų rei
kalavimų stovi 12,0(M),(HM> dar
bininkų.”

Vokietijos deficitas siekia 
400,000,000,000 markiu

BERLINAS, lapkr. 1.— Ofi- 
cialiniai paskelbta, kad Vokie
tijos biudžetas bėgantiems fis- 
kaliniems metams rodo 400,- 
000,000,000 markių deficitą.*

Italijos fašistai susirėmė 
su serbais

Daug žmonių žuvo abejose pu
sėse. Mussolini prižada išrišti 

rubežių klausimą.

B1ELGIRADAS, lapkr. 1. — 
Gautomis žiniomis, iškįlo mū
šiai tarp serbų -ir Italijos fa
šistų (fasics|i) palei Italijos- 
Jugo Slavijos rubežių ties Su- 
šak. Mušis darosi vis smarkes
nis ir smarkesnis ir abejose 
pusėse jau daug žmonių liko 
sužeista. «

Įsisteigimas Italijoje fašistų 
valdžios gimdo didelį susirūpi
nimą Jugo Flavijoje ir serbai 
rengiasi mobilizacijai vakari
nėse provincijose.

Laikysis su talkininkais.

RYMAS, lapkr. L— Fašistų1 
valdžios galva, premieras Mus- 
solini pranešė šiandie Ameri
kos, Francijos ir Anglijos val
džioms, kad jis mano valdyti 
šalį praimtais internacionali
niais įpročiais ir darys viską, 
kad palaikius sąjungą tarp tal
kininkų valstybių.

Priėmęs Jugo Slavijos am
basadorių, premieras Mussoli
ni pareiškė, kad jis tikisi, jog 
rubežių klausimas greitai bus 
pilnai išrištas taip, kad tas-iš
rišimas butų patenkinantis 
kaip Italijai, taip ir Jugo Sla- 
vijai.

Reikalauja atidėti parla
mento rinkimus.

To reikalauja fašistai.

RYMAS, lapkr. 1. — Fašis
tai, kol jie nebuvo valdžioje, 
reikalavo, kad dabartinis par
lamentas butų tuojaus paleis
tas ir kad butų paskelbti nau
ji rinkiniai. Kada gi jie įgavo 
valdžią, jie jau reikalauja, kad 
rinkimai butų atidėti.

Premieras Mussolini pasiun
tė aštrų laišką Italijos prefek
tams, reikalaujantį, kad atsto
vų butas susirinktų lapkričio 
15 d. ir naujo parlamento rin
kimai butų atidėti iki sekamo 
pavasario.

Mussolini sako, kad jis val
dysiąs šalį su militariniu ašt
rumu. Birža atidarys ryto.

Chicago, UI.,Ketvirtadienis, Lapkričio-N ovember 2 d., 1922 m.

GAISRO PASEKMĖS. — Sudegęs užvakar ryte Gibson hotelis, 655-671 W. 63 St. 200 ‘ 
“svečiu” turėjo bėgti į gatvę, kad išsigelbėjus. Nuostoliai siekia $150,000.

Rusija dalyvausianti Tur-
• kijos taikos tarybose
Jei ir nebusianti pakviesta, jos 
įtaka busianti jaučiama, sako 

Leninas.

MASKVA, lapkr. 1.— Rusi
jos premieras Leninas vakar 
pirmu kartu po ligos pasirodė 
viešai ir visai nelauktai pasa
kė prakalbą visos Rusijos cen- 
tralinio komiteto susirinkime, 
kuris yra laikomas Kremlino 
sosto rūme.

Leninas įėjd į salę, kada 
kalboj o Krylenko, buvęs vir
šininkas augiščiausio tribuna- 
lo, o dabar vyriausias prokuro
ras. Jis aiškino naujuosius įs
tatymus. Susirinkusieji užma
nę Leniną triukšmnigai, bet 
trumpai jį pasveikino. Pabai
gus kalbėti Krylenkui, tapo pri
statytas kalbėti pats Leninas. 
Jo kalba buvo trumpa, ne tiek 
iškalbinga kiek būdavo jo pir
mesnės prakalbos, jo balsas 
nors ir skardus, bet persikeitęs 
dek ir ne tiek aiškus.

Jis pirmiausia pasidžiaugė, 
tad Vladivostokas tapo paim
tas ir kad Rusija įgyjo priėji
mą prie Pacifiko vandenyno, 
ir kad dabar užsibaigs civilinis 
karas Rusijoje, nes paskutinie
ji baltgvardiečiai tapo suvary
ti į juras. Jis už tą pagerbė 
raudonarmiečius, bet kartu 
pridūrė, kad tai ne vienų jų 
nuopelnas. Kad Vladivostokas 
tapo atgautas esąs didelis nuo
pelnas ir Rusijos diplomatijos. 
Kolčaką rėmė Anglija, Jungt. 
Valstijos ir Japonija ir buvo 
dėlto padariusios sutartįs. Bet 
Rusijos diplomatija tas šalis 
taip apėjusi, kad gabaus ir Ja
ponija turėjusi išsiškraustyti 
iš Siberijos.

Jis išreiškė viltį, kad bolše
vikų diplomatija taipjau gerai 
attiksianti ir artimųjų rytų 
klausime, kuris bus svarsto
mas Lausannoje. Jis tikisi, kad 
jei Rusija ir nedalyvaus toje 
konferencijoje, tai vistiek ji 
įstengsianti ten pasirodyti ir 
padaryti savo įtaką ir “paro
dyti masėms kame yra kivirčių 
priežastis ir kas už jas kaltas 
yra.”

Kalbėdamas apie vidurinius 
šalies* reikalus, jis nusiskundė, 
kad Rusija yra toli atsilikusi ir 
kad yra iš visų šabų biedniau- 
sia, mažiausiai kultūringa, jos 
industrijos mažiausiai išvysty
tos ir darbo intersyvumas yra 
blogiausias. Bet esą, valdžia 
visomis jiegoinis rūpinasi šalį 
pakelti ir ją pakeisianti su to
kiu greitumu, kokio kitos ša- 
lįs įsivaizduoti negali.

Neišleis ex-kaizerio
LONDONAS, lapkr. 1.— Vo

kietijos ex-kaizeris« negalės iš
važiuoti pasivažinėti per me
daus mėnesį. Visą tą mėnesį 
jis turės praleisti savo dvare 
Holandijoj. Talkininkai neiš
leido jo laike kąizerienės laido
tuvių ir laikosi to paties nusis
tatymo ir dabar.

Tokio nusistatymo laikosi 
Anglija ir Franci j a. Kiek žino
ma, talkininkai atsargiai buvo 
užkalbinti apie kaizerio pasiva
žinėjimą, bet jie nesutiko jo 
išleisti, o Holandija turi pildy
ti talkininkų valią*, nes ji apsi
ėmė kaizerį saugoti ir prižiū
rėti, kad jis neišvažiuotų iš 
Doorn.

Kaizerio vertuvės bus lapkr. 
5 d. ir visomis kaizerio dvaro 
iškilmėmis. Kaizeris tai iškil
mei pasirodysiąs field-maršalo 
uniforma, su špikuotu šehnu. 
Taip turėsią pasirėdyti ir da
lyvaują vestuvėse oficieriai.

Nušovė dvi mergaites
MANISTEE, Mich., lapkr. 1. 

—jRay Judd, 17 m., iš Fick, 
Mich., patykojo ant kebo grjš- 
tančias vežimėliu iš vakarėlio 
Netlie White, 16 m., savo mer
giną ir jos draugę Lorettą Red- 
man, 17 m. ir.jas nušovė. Pas
kui ir pats nusišovė. Jis buvęs 
susibaręs ,su savo mergina kam 
ji vaikščiojanti ir su kitais vy
rais.

4 žmonės užmušti
GHiIGAGO.— Keturi žmonės 

— du vyrai, viena moteris ir 
viena mergaitė, tapo užmušti 
vakar automobilių £Jiicagos 
gatvėse. Vienas automobilistų, 
užmušęs žmogų, pabėgo.

CHICAGO. — Gasolino kai
na vėl tapo nupiginta 1c. ant. 
galiono.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 1 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 .......  $4.46
Austrijos 100 kronų...... ... r... %c
Belgijos 100 frankų............... $6.54
Danijos 100 frankų :............... $20.18
Finų 100 markių ................... $2.51
Francijos 100 frankų ........... $7.03
Italijos 100 lirų ................... $4.21
IJetuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų .......  $18.25
Olandų 100 gvldSnų ........... $39.11
Švedų 100 guldšnų ........... $26.80
šveicarų 100 markių ...........  $18.10
Vokietijos 100 markių.............2^4c

Kanada turės savo 
ambasadoriy

0TTAWA, Kanadoj, lapkr. 
1.— Už kelių dienų oficiali n iai 
bus paskelbta, kad Charles 
Fitzpatrick tapo paskirtas pir
mu Kanados ambasadorių 
Jungt. Valstijose, Washingto- 
ne. Ikisiol Kanada savo amba
sadoriaus neturėjo, nes Angli
ja atstovaudavo visas savo ko
lonijas kartu. Manoma, kad 
paskirimas Kanados ambasa
doriaus padarys didelę įtaką į 
ryšius tarp tų dviejų kaimyni
nių šabų,

Kanados valdžia skiria savo 
atskirą ambasadorių todėl, kad 
ji mano, kad naujoji Anglijos 
valdžia nesirūpina užtektinai 
Kanados reikalais ir nepaisys 
svarbių diplomatinių reikalų 
tarp Kanados ir Jungt. Valsti- 
jų.

Turkijos atsakymas 
priimtinas

PARYŽIUS, lapkr. 1.— Tur
kijos atsakymas į talkininkų 
pakvietimą į artimųjų rytų tai
kos konferenciją, yra Franci- 
jai pilnai priimtinas. Dabar 
mažai yra abejonės, kad taikos 
konferencija įvyks Lausanno
je, Šveicarijoj, lapkričio 13 d. 
Dabar prasidės tarybos tarp 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
apie galutinas smulkmenas.

Kaij) ir buvo tikėtąsi, Ango- 
ros nota priešinasi pakvietimui 
į tarybas ir Konstantinopolio 
valdžią, bet nemanoma, kad 
tai padarys svarbių klinčių. 
Kas Turkiją atstovaus Lausan- 
noje yra pačios Turkijos vidu
rinis reikalas ir talkininkus tas 
neapeina.

De Valera vėl Airijos 
“prezidentas.”

DUBLINAS, sp. 27. — Kuo
met mieste vaigščiojo gandai, 
kad de Valera sunkiai serga 
ir yra ligonbuty, jis ištikrųjų 
rinko savo draugus, kad įstei
gus respublikonų valdžią, opo
zicijoje savivaldybės valdžiai. 
Likučiai antro Dail Eireann 
slapta susirinko seredoj, pasi
vadino save respublikos vald
žia ir išrinko de Valerą Airi
jos “respublikos" “prdciden-

6 žmonės sužeisti vėtroj.
BELilJEVILLE, IU., lapkr. 1. 

—šeši žmonės liko sužeisti čia 
vėtroj, kuri pridarė didelių 
nuostolių vidurmiesty ir sug
riovė dirbtuvės kaminą, prie 
kurio sužeistieji ir dirbo.

Už registracijų .......................... ............................. 8
Prieš ....... 633
Neaiškių ................................................................... 7
Viso .............................. 648

Buvo paskelbta:
Už registracijų J.................................................95
Prieš .........     :................... 5723
Neaiškių................................  66
Viso...........................................................  5884

Kartu:
Už registraciją................ ........................... 103
Prieš .. ...................  6356
Neaiškiu ...............................  73
Viso ..................................................  6532

Ar Tamsta ir Tamstos draugai įaų balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blankų, išspausdin
tų 4-me puslapyje, ir išpildykite jų!

Ypatingai raginame tolimesnių miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos! 
Balsavimo laikas baigsis ateinantį šeštadienį.

Lietuvos žinios
Klaipėdos krašto likimas
Nuo spalių 5 d. Santarvės 

Pasiuntinių Konferencija spren 
džia Klaipėdos krašto likimą. 
“Konigsberger Hartungsche Zei- 
tung” X. 5 d. Nr. 467 vedama
jame straipsnyje delei to skun
džiasi, kad pačių klaipėdiečių 
apsisprendimas nei Pasiunti
nių Tarybai, nei Tautų Sąjun
gai, nei prancūzų komisarui 
nedaug terūpi. Lietuva, girdi, 
darydama į Klaipėdą ekOnomi- 
nį spaudimą žada savo naudai 
Klaipėdos klausimą pakreipti. 
Prancūzija gi norinti tą kraštą 
ir toliau savo rankose pasilik
ti, gyventojų valios, esą, norin
čių laisvos savo valstybės nie
kas neklauso.

Nepriklausomoj Lietuvoj
Naujas burmistras.

■7, ■ .1

Ek. Mariampolė. — Rugsėjo 
26 d. buvo miesto valdybos po
sėdis. Svarbiausias posėdžio 
klausimas burmistro rinkimas, 
nes buvusis burmistras p-tis 
J. Barkauskas atsisakė. Slap
tu balsavimu 13 balsų (7 bals. 

*Kalėdoms|Dovanų 
Lietuvon I

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai sutik
ti tų didelę Lietuvos šventę.

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

susilaikius) išrinkta Steigiamo
jo Seimo narys Antanas Stau
gaitis. Be to dar posėdyje bu
vo svarstoma dėl pakėlimo 
tarnautojams algų. Tarnauto
jams su šeimynomis padidina
ma alga 150 nuoš.

Ek. Teneniai. — Pajurėlis, 
Kvėdarnos valsč., Tauragės ap- 
skr. Rifgsėjo 21 d. vakare va
žiuodamas per patvinusią upę 
Jurą pfrigerė pil. Paulikas iš 
Skerdynų kaimo. Juros suga
dintas tiltas ir dabar taisomas, 
žmones važiuoja brasta.

Iš okupuotos Lietuvos
Ek. Merkinė. — Mustcikai, 

Kobilių parap. Rugsėjo 29 die
ną atvyko 10 lenkų žandarų ir 
pradėjo reikalauti medaus. 
Kaimiečiai aiškinosi, kad netu
ri. Susitikę gatvėje Joną Bale- 
vičių pradėjo mušti, kad tas 
pasakytų, kas turi medaus. Jis 
teisinosi — nežinąs. Paskui 
nusivarė pas seniūną prie vy
resniojo. Tas suėmė ir išvežė 
į Martinkonis. Suimtąjį iki šiol 
laiko kalėjime.

..... ......... -........................... ................. .... —...... .....--........... -_ ________
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AMERIKOS 
LINIJA
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DEL PRUSEIKOS PRAKALBŲ 
IR RAŠTŲ.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepoją

S. S. STOCKHOLM Lapkr. 25.
S. S. DROTTNINGHOLM, Gruod. 9, 

Sausio 13, Vas. 10.
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO 1103.50, iki 
DANZIGO ir P1LIAVOS $106.50

Į L1EPOJŲ ir MEMELĮ ........ $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų

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

Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

vartoti ir tokius žodžius, sto
vint veidu prieš klausytojus, 

kaip glindos, utėles, oberšmo- 
kai, žalčiai ir panašiai. Jis da
bar, tiesa, taip biauriai nekal
ba, bet kažin, gal kai įsidrą
sins, tai pradės taip plūstis kal
bėdamas, kaip jis* plūstasi ra
šydamas.—L. Širmis.

juose dviejų augštų namas ga
lėti sutilpti. Dideli plyšiai mar
gina žemes paviešių per visą 
trijų mylių gaisro plotą.

Karštis ir durnai taip paky- 
rėja gyventojams, kad jiems 
nebūtų prasčiaus gyvenant Ve
zuvijaus pašlaistėse. Po kiek

vieno lietaus dūmų debesiai 
Veržiasi iš plyšių žemėje ir oras 
augščiau žemes visuomet būva 
pilnas dūmų.

Ant vienos ukes arti New 
Straitsvillės pasemtas iš šuli
nio vanduo būva beveik ver
dąs nuo karščio po žeme.

KARTAIS NEGALĖJAU
NEI PASTOVE!.

šlaunis, strėnas ir kojas 
skaudėjo ir buvo nuvargę.

^penehAne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
CHICAGO ....................... Lapkr. 14
FRANCE ....................... Lapkr. 22
PARIS ............................  Lapkr. 22
ROCHAMBEAU ..... .....  Lapkr. 23

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

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, rraneuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba i kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

^Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

WHITE STAR LINE
New York į Southampton 

Olympic—Lapkr. 4, Gruod. 2>.Gr. 
Homeric—Lapkričio 11; Gruodžio 
Majestic—Lapkr. 25; Gr. 16. Saus. 6 

Didžiausias Pasaulyj Laivas.
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line
New York į Hamburgą

Mongolia Lap. 9; Marchuria Lupk. 30 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antvverpą.
Lapland Lapkr. 4; Finland Gruod. 
Zeeland Lapkr. 25; Kroonland Gr. 23 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo 

Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

14 No. Dearborn St., Chicago, III.

30
3

2

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

S. L. Fabionas Go.f
809 W. 35th St., Chicago 

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

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus 

Parduodame Laivakortes 
Esam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

ir

Skaitydamas Naujienas užti
kau korespondenciją iš Bing- 
hamton, N. Y., kur aprašoma 
L. Pruseikos prakalba ir sa
koma, kad jis kalba daug šva
riau negu rašo į laisvę straips; 
nius. Kurie nėra girdėję jį 
kalbant dabar po karo, o tik 
skaito Laisvėje jo straipsnius, 
tuos butų sunku įtikinti, kad 
Pruseika kalba daug švariau 
negu rašo. Bet aš tam kores
pondento aprašymui pilnai ti
kiu, kas ir man teko jau gir
dėti jį, kalbant. Vieną kartą 
girdėjau jį kalbant Brooklyne 
gana dideliame susirinkime, ir 
apie jo kalbą nebūtų galima 
blogai atsiliepti. Jis kalbėjo 
gana švariai, nors vietomis ir 
buvo vaikiškų tvirtinimų, kad 
buk Rusijos darbininkai turį 
daugiau gera negu kur kitur, 
bet po tokių ir panašių išsireiš
kimų tuojaus pastebi, kaip jis 
lyg ir susigėsta ir staigu ima : 
visas puses darytis, kas reiškia, 
kad jis kalba prieš savo įsiti
kinimus arba, geriau sakant, 
pats netiki tam, ką jis kalba. 
Kalbėdamas apie Rusiją ir Vo
kietiją jis sakė: “Rusijos bol
ševikai griebė karštai, todėl jie 
šiandie turi valdžią savo ran
kose ir jie gali tuo didžiuotis; 
Vokietijos socialistai nors ir 
buvo stiprus, bet jie to nega
lėjo padaryti; o jeigu jie ir 
butų užgriebę valdžią ir įstei
gę darbininkų diktatūrą, tai jie 
vistiek nebūtų galėję išlaikyti: 
Francija, Anglija ir kitos im
perialistinės šalys butų oku
pavę Vokietiją, nuvertę valdžią 
ir įsteigę karinę diktatūrą.”

Ką-gi galima sakyti ant to
kios kalbos? Juk tai sumuša

OHIOS KASYKLA DEGA 
NUO 1884 m.

minkš-

Ohios 
siaučia

New Lexington, O. — Spa
lio 14 d. geologai ir angliaka
siai apskaitė, kad po žeme 
Perry kauntėje nuo gaisro at
siradimo 1884 m. iki dabar iš
degė $50,000,000 vertė 
tųjų anglių.

Ugnis, kuri naikina 
neiškastas anglis, vėl
ties įėjimu į apleistą kasyklą 
arti Shawnee. Liepsnos liežu
viai iškįla į orą per šimtą pė
dų ir galima matyti per ke
lias mylias.

Kitose vietose kalnuose ug
nis išsiveržė per paviršiaus 
sluogsnj ir 
aplinkinių 
augštybės.

Geologai
gant dabartine sparta ims 15 
metų visam tam anglies plo
tui išdegti.

New Straitsvillės apskrity 
atsivėrė tokie grioviai, kad

[p..........   - - ...... n i ■ y

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 būdavot! ir dar na esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. Uiti St.

..    i»— ,  ............................... —1»— ■■■— m.,i .....................,i

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Už tikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus ii- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

visas Bimbos, Jukelio pliauš- 
kynes apie Vokietijos socialis
tų išdavystes. Sumuša paga
lios ir visa tai, ką jis pats, Pru
seika, rašo savo organe Lais
vėj. Dabar klausimas, kode! 
jis vienaip rašo, o kitaip kal
ba? Mat Laisvę skaito mažiau 
prasilavinusieji žmonės, todėl 
jiems ir galima rašyti ką tik 
sugalvoji, nes vis viena jų se
kėjai nepajėgs suprasti, kiek 
ten yra teisybės ir kiek su tei
sybe apsilenkiama; o jiems juo 
daugiau tų blevyzgojimų, tuo 
smagiau skaityti; juo žiopliau, 
tuo revoliucingiau. Bet visai 
citaip yra kuomet reikia kal
bėti atsistojus veidu prieš 
klausytojus. Jis gerai ' žino, 
kad į tokius susirinkimus at
silanko labai mažas nuošimtis 
^aisves skaitytojų, o didžiuma 

esti daugiau protaujančių. Na, 
o jis tai visgi ne Bimba ir ne 
Jukelis— jis “džentelmoniškes- 
nis” ir per akis nenori taip 
meluoti. Nesmagu jam butų

apskaito, ikad de-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmd, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

-4a PAIN-EXPELLER
Valzbaienklla utrag. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kati turčių Ikaro (Anchor)
9 VaizbaženklL*

The Chicago Joint Board
AMALGAMATED CLOTHING WŪRKERSOF AMERICA

šauja augštyn iki
medžių viršūnių

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigai*ų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

> Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:

Everett, Washingtori. — “Per kele
tą metų turėjau nesmagumų Itemuti- 

nėj dalyj kūno, 
kaipo šlaunyse, 
kojose buvo tokis 
pailsimo skaus
mas. Kartais ne
galėjau ant kojų 
pastovet. Visuo
met apsidirbau, 
nors ir nesijaučiau 
gerai. Pamačiau 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 

t ____  pound pagarsini
mą ir girdėjau pagyrimų, tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 
jaučiuosi, negu kada nors pirma. Pa
darė, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet savo namuose. Vi
suomet patariu savo draugėms, ku
rios serga ir negaluoja.” — MRS. J. 
M. S1BBERT, 4032 High St., Everett, 
Washington.

Dirbti bile kokį darbą, arba žaisti 
tam mieriui nėra galima, jeigu sergi 
kokia nebūk moterystės liga. Tai ga
li vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali 
tapti nervuota arba erzinanti. Gali 
užsilaikyti abelnai, bet nesijausi ge
rai.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound yra moterų gyduolė. Ypatin
gai priimta prašalinimui visokių ne
smagumų, ir visi neduodanti ramumo 
skausmai ir “nesijautimas gerai” pra
nyks urnai.

Jis daug gero padarė dau
geliui moterų; kodelgi neišmėginti 
jo gerai — dabar.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofiaai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted Sč.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias, bylaa visuose 
teismuose. It-kzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo- 
oJ8’r Patinas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelione. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saule. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko' 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mės 
mokanm? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikes. Du 
gaidžiu. 1 Kiaulė ir asilas« 
Dievas ir žvaigždės.

V. W . RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Reikalaukite tuojau.1

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Akių, Ausų, No
sies, Gerklės

EKSPERTAS
Baigęs mokslą ir registruotas 

gydytojas ir chirurgas, speciali
zuojąs šiose ligose: žvairų akių 
atitaisymo, cataract išimam, kur
tumą gydom, tonsilus prašalinam, 
nosies užsikimšimus. Visos ligos, 
kaipo akių, ausų, nosies ir gerk
lės specialistai.

Rašyk reikalaudamas knygelės 
apie žvairas akis.

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie S’tate St.

120 State Street,

Vai. nuo 9 iki 6. Ned. nuo 10 iki 12 
U-

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg.. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\es 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2569 

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

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS' ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706
Telcphone Harrison 421

Išdirbėjas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon Mfg. Co.,

817 Blue Island Avė.,
1 Chicago, III.

' J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvy* Advokatai 

Dienomis :Room 511 ~
127 N. Dearborn St.r 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

20c 1b. 
8^c 1b. 

. 14c 1b.

1b.
1b.
1b.

Jtoselando Lietuviam
Perkant tiktai geriausią mėsą sutaupysit pinigus. 

11036 MICHIGAN AV., PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ

Specialis Nupigintas 
PARDAVIMAS

Hind Quarter Leg of Veal Roast .......... ...............-....
Milk Fed Veal Breast...................    .............
Young Pig Pork Roast............................ . .... ...............
Wilson — Morris — or Armour Certified Supreme 
Star Hams ...»..................................................’...............
Sirloin — Round — or Porterhouse Bteak ......... ....
Choice Native Pot Roast .............................................
Hamburger Steak ................................................-.......-

___ __  24V2C
........:....... 25c
........... 12^c

3 Ibs. for 25c
........... ll^c 1b.

Teisingas patarnavimas ir tikra voga. Gvarantaciją už tavorą 
ir pinigus sugrąžinam neužsiganėdinusiems.

PASKELBIA 
savo ketvirtą apšvietos sezono atidarymą 

1922 - 1923 
Chicago '

■7-.................■ ' ~ PIRMAS " 1 .■■•■y "=

APŠVIETOS SUSIRINKIMAS IR KONCERTAS
Chicago Joint Board Amalgamated Cfothing Workers of America.

Bus laikoma Ashland Auditorium, Ashland Boųlevard ir Van Buren St.
Pėtnyčioj, Lapkr. 3-čią, 1922 

kaip 8 vai. vak. ' -s
Profesorius SCOTT NEARING,

■ z Laikys lekciją. '

Darbininku Apšvieta
Vocal Solo, panelė Lillian May Sindahl, rūpestingai apdirbtas muzikalis 

programas, kurį atliks 25 Chicago Simfony orchestros po vadovyste
Aleksandro Žukovskio.

GAISRAS
SKUBĖKITE! SKUBĖKITE!

VISI LIETUVIAI, ROSELAND, PULLMAN, KENSINGTON, CHICAGOJ IR APIELINKEI ESATE KVIE
ČIAMI ATEITI Į ATIDARYMĄ MUSŲ NAUJO OFISO, ROSELAND,

NEDĖLIOJ, NOV. 5, NUO 12 IKI 4 PO PIETŲ.
VISUS DARBUS PRIIMSIME TĄ DIENĄ, SU ŠIRDINGU AČIŪ LITAIS, ARBA DOLERIAIS Į LIETU
VĄ IR LAIVAKORTES, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC, INSURANCE IR DAUG KITŲ REIKALŲ 
ATLIEKAME. LIETUVIAI GYVENANTI KITUOSE MIESTUOSE, SIŲSKITE ORDERĮ ARBA DRAFTĄ, 
ČEKĮ. INFORMACIJOS DYKAI. RAŠYKITE GREITU LAIKU. ! . n .,'

JUOZAPAS ASTRAI! SKAS, MANAGERIS.

CHICAGO
MUSŲ 6% FIRST MORTGAGE BONDS, VISADOS SAUGUS.

10748 Michigan Avenue, arti 108-tos CHICAGO, ILLINOIS

OFISAS ATDARAS’ VISĄ DIENĄ NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE

______ i__ Zi________ LL_ k________________ —___'V'

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii ratail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.

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

E. J. McQųaid
5822 S. Racine Avė.

Chicago, III. —

TURIU garbės pranešti savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Nauja apsigyvenimo vieta 10947 S. 
Michigan Ay. Užsiėmimas tas pats: 
taisymas laikrodėlių, egzaminavimas 
akių ir pritaikymas akinių. Kviečiu 
visus savo draugus ir kostumerius 
neužmiršti apsilankyti pas mus.

Su godone,
Kaz. Michalauskis.

(Pavarde sutrumpinta) 
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė.
, Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams artimiau-
šia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-
siggton.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų 

nyčia Amerikoj, 
nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

baž- 
Norintieji baž- 

patarnavimų, malonėsite 
prie Jo Malonybės Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparas 7 vai. vak.
Kancleris.

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulcvard 5052

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

Residence Canal 2118

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 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50, 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, f / 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St, «

___________



o NAUJIENOS, Chicago, UI.
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OMAHA, NEB.
Protesto rezoliucija prieš regis
traciją Amerkikos lietuviams.

Omahos Lietuvių Draugijų 
Sąryšis susidedantis iš visų 
Omasos lietuvių draugijų be 
skirtumo religinių ir politinių 
įsitikinimų, viešame susirinki
me laikytame Amioškos « sve
tainėje rugsėjo 24 d., 1922 m. 
7 valandą vakarą priėmė že
miau paduotą rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžios įstatymą pa
skelbtą per Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje, verčiantį užsienių 
lietuvius registruotis ir duokles 
užsimokėti, arba nukęsti žiau
rią bausmę — netekti piliety
bės teisių.

Kadangi Omahos lietuviai 
žymiai prisidėjo prie Lietuvos 
gelbėjimo visokiais budais, ne
sitikėdami sulaukt tokių žiau- 
ių patvarkymų sau iš savo, 
mylimos šalies, tai mes protes
tuojame prieš tą nevykusį į- 
statymą, nes

1. Tai yra Despotiškas uždė
jimas mums nepripuolainos 
pareigos;

2. Lietuva nieko neduoda 
Amerikoj gyvenantiems lietu- 
viems ir jos pareikalavimas iš 
jų mokestų neturi jokio pama
to.

Tą Vilnių laiko dabar pa
grobę didžiausi nuo amžių Lie
tuvių priešai — lenkai.

Tep, Vilftiuje, musų broliai 
už žmogaus ir tautos teises 
kovodami kalėjimuose nyksta 
ir lenkų kankinami žūsta.

Ten iš Vilniaus iš tos musų 
šventvietės, lenkai gelanda pei
lį, kad pulti ir numarinti visą 
Lietuva.

Amerikos Lietuvy! Ar nesu
dreba Tavo visa esybė, prisimi
nus šitą baisią tikrenybę?!

Ar Tu neužsidegi visas ap
maudu ir kerštu prieš tą gaš
lųjį slibiną įsmeigusį savo kru
vinus nagus į musų Tautos 
gyvą kūną?!

Ar Tu nesi pasiryžęs stoti 
pagelbon atremti tą tykojantį, 
kad mus visus pasmaugus, len
kų poną?!

Ten, Tėvynėje pasilikę musų 
broliai susibarė į kariuomenės 
eles ir šaulių būrius. Pasiry
žę jie yra gyvastį savo atiduet', 
kad Vilnių atvaduoti, kad ap
ginti Lietuvą. Ir nevienas; jau 
?avo kuiną galvelę paguldė, 
pastoję kelią bj'ivcržiančtim

Lietuvon priešu,.
Jų vieton stoja nauji tūks

tančiai. Stoja jie savo noru, 
kaipo šauliai. Deja, daugumo
je be ginklų ir silpni.

Amerikos Lietuvi, žuvusiųjų 
ir pasiryžusiųjų už Tėvynę žū
ti Broli! Stok šauliams pa
gelbon! Lietuvos piliečiai li
kę Tėvynėje, mokėdami mo
kesčius užlaiko kariuomenę. 
Tu šelpk šaulius. Duok jiems 
kūno ir dvasios jėgos, duok 
jiems į rankas ginklą ir stip
rumą, kad veltui nežūtų. Tu 
tą gali. Tu esi galingas savo 
išgalia. Tu per platųjį Okeaną 
gali padaryti savo tautą neįvei
kiama. Tu gali užduoti priešui 
mirtiną smūgį. Tu gali atva
duoti nelaimingą musų Vilnių.

Lietuvių tauta apvaikščioja 
60 metu Vilniaus sukaktuves.

Amerikos Lietuviai! Primin
kime sau ir mes savo sostinę! 
Tenesiranda nei vienos Lietu
vių kolonijos, kuri neapvaikš
čiotų Vilniaus sukaktuvių!

Ta Vilniaus sukaktuvių pro
ga pasinaudodami, paremki
me musų nepriklausomybės 

sargyboje stovinčią suorgani-

zuotą Lietuvių "patriotišką vi
suomenę — Lietuvos šaulius.

Te visos Lietuvių organiza
cijos pagerbia musų seną Vil
nių, skirdamos iš savo iždo ata
tinkamas duokles tam visų 
svarbiausiain^ musų Tautos ti
kslui.

Visų partijų ir pažiūrų Lie
tuviai turime čia išvien eiti.

Atminkime, kad visa Lietuva 
privalo būti nedaloma ir lais-

—A. Žmuidzinavičius,
Lietuvos Šaulių Atstovas 

Amerikoje.

KVIESLYS nuo L. G. D.
Broliai amerikiečiai! Lietu- 

voj yra (ląug našlaičių, besvei
kačių, sergančių ir šiaip ne
laimes parblokštų pavienių 
žmonių ir šeimynų.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
kiek galėdamas stengias tų ne
laimingųjų kūno ir
skausmus sumažinti, jų gyve
nimo naštą palengvinti, 
pagalbos reikalaujančių daug, 
o Liet. Raudonojo Kryžiaus iž
das apituštis. Del to jis šau
kiasi vėl į mus, amerikiečius, 
prašydamas piniginės paramos.

sielos

Bet

Išklausykime to balso. Pa
remkime.

Padarykime Liet. R. Kryžiui 
gražią Kalėdinę dovaną, kurią 
jis suvartos nelaimingųjų gel
bėjimui.

Pinigai reikia siųsti Centro 
sekretoriui, čekį ar money or
derį išrašius kasieriaus Dr. Ku- 

vardu.
Dr. A. L. Graičunas

L. G. D. Centro Sekret.

DETRŪIT, MICHIGAN

lio

3310 S. Ilalstcd, Chicago, III.

RALTIJ08AMERIKOCD LINIJA 9Bi'oadvay, Neverk N Y D
So^iLIETUVA,

.4 . PĘR.HAMBURGA,PltiA\a.
y'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą
* aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. ESTONIA ............................  Lapkr. 15

Specialis Kalėdų Išplaukimas.
S. “LITUANIA” .................... Gruod. 6-tą

TREČIOS KLASOS KAINOS j: ’
I 

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

HAMB.U?^A jj03.50 — PILIAvĄ $100.50

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė 
; iig* 

praktika-* 
msl Perus* 
silvanijos 
hospitalK* 

se. Pasek* 
aringai pa* 

tarnauta 
prie gin» 
tymo. Dus 
da rodą 
šokiose 

ir 
tokiuose

MRS. A. MICHNIEVICZ j 
AKUšERKA

3101 So. Halated St., kampa* 31 gal.
Telefonas Yards 1119

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare
Tel. Markei 6234, Markei 4526

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

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

li
kt

mo 
it 

merginoms.

M^OR.HERZMAN^
Ifl RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aštrais ir chroniikas Ilgas, 
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 pietų.. 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
• 8110 arba 857 
Nakt. Drexel 95* 
Boulevard 4186 

8813 So. Halsted St.
Val.f 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 

V r- -■ .. ........... -„..j .. —

Telefonai

3. Tas įstatymas, jei jis ne
bus panaikintas, daug bloga pa
darys pačiai Lietuvai: daugu
mas lietuvių priversti bus vi
sai atsisakyti gelbėti savo gim
tąjį kraštą, kurį lig šiol savo 
noru šelpė kuomi galėjo. Drau
ge su tuo jis atstumia nuo vei
kimo Lietuvos labui visus Ame
rikoje augusius lietuvius.

Todėl mes, Omahos lietuviai 
šitame susirinkime minėtą Lie
tuvos vyriausybės įstatymą ran
dam nepraktišku ir negeistinu 
tokiai civilizuotai šaliai, kokia 
nori būti Lietuva ir reikalau- 
jąme, kad jis tuojaus butų at
šauktas.

Tolinus nutariame, kad Są
ryšio sekretorius paskelbtų tą 
musų reikalavimą viešai laik
raščiuose ir jo kopijas pasiųs
tų Lietuvos Atstovybei, Wash- 
ingtone ir Lietuvos Vyriausy
bei. , .

Andrius Ūkelis,
Visų Omahos Lietuvių Drau

gijų pirmsėdis z
Antanas Poškus,

Sekretorius.

(Atsiųsta)

Laisve pažinę - jungo 
nevilksini!

........... . .....ii ■■ i 
Lietuviai!

šįmet sueina lygiai 600 me
tų nuo to laiko, kaip Lietuvos 
Kunigaikštis Gedminas, stebė
tinu savo sapnu sujudintas, į- 
steigė Vilnių, tą vieną ir gra
žiausių pasaulio miestų, —Vil
nių — musų sostinę.

Per tuos 600 metų Vilnius 
buvo Lietuvių tautos širdimi ir 
siela. Daug kraujo buvo pra
lieta, kad apginti tą savo sosti
nę nuo pasikėsinimų įvairių 
grobšų kaimynų, norinčių ją 
sau pagrobti ir ten įsigyventi.

Taip! Lietuviai savo Vilnių 
amžiais gynę ir gins ir neatsi- 
žadūs jo, ligi kol Lietuvių tau-
ta gyvens šiame pasauly.

Kas gi yra mums tas Vil
nius?

Vilnius — tai musų ste
buklingas miestas į kurį nuo 
seniausių laikų keliavome pės
ti, važiuoti ir klupsti, ieškoda
mi ten nuraminimo ir palai
mos.

Vilnius — tai musų istorinis 
ir kultūrinis centras, musij pa
guoda, musų pasididžiavimas.

Vilnius — tai šaltinis, iš ku
rio semia musų tauta visą savo 
galybę.

Vilnius — tai Lietuvos šir
dis, kurią užgavus, sudreba vi
sas galingas musų Tautos ku-
nas.

Vilnius — tai tas musų dai
nų—

“Miestas brukavotas,
Ašarėlėms apmazgotas”...

Šis paprastas balsavimas nurodo 
tamstai kaip balsuoti už LENGVĄ 
VYNĄ ir ALSŲ
Padėk kryžutį po žodžiu aYES” 
viršuje baloto.ll

OFFICIAL PROPOSITION BALLOT
0UESTI0N 0F PUBLIC POLICT.

Shall eaUtlng Stato and Fodornl Prol. ibi tory Lawa b o mo«Hftcl so M to nermlttluB afaitufaettiro. Sale &nd
Transportation of BEEK (containing lesa than 4 per cont by volume of alcohol) ana LIGHT WINES FOR HOME 
CONSUMFHONT

PROPOSED ANNEXATION TO THE CITY OF CHICAGO OF A PORTION OF THE T0WN- 
SHIP OF NILES, COOK COUNTY, ILLINOIS.__________________________________________________

Proposition toannėx to the City of Chicago that part of Bronsbn’s part of Caldwell’s Reservation in Town- 
ehip ’Forty-one (41)*North, Range Thirteen (13), East of the Third Principal Meridian. in Cook County, Illinois, 
described as follows, to wit: Beginning at the point of intersection of the center line of Calawell avenue or road 
with the line between Niles and Jefferson Townshjps, the said last-mentioned line also being the center line of 
Devon avenue as laid out in Edgebrook Manor Subdivision, as ahown in plat of said subdivision recorded on pages 
8 9 and 10 of Book of Plats 169 in the Office of the Recorder of Deeds of Cook County, Illinois, as Document No. 
7414775 and in the Office of the Registrar of Cook County, Illinois, in the Torrens Book of Plats No. 7, pages 10 
and 11. as Document No. 148536, thence Esat along the said center line of Devon avenue and said center line of Devon 
avenue extended East, said line* being the present limits of the City of Chicago, to its intersection with the North
easterly line of Lot Twenty (20) in the Subdivision of Bronson’s part of said Caldwell’s Reservation, thence North- 
westerlv on the Northeasterly line of spid Lot Twenty (20) and the Northeasterly line of Lota Twenty-three (23), 
Twenty-eight (28), Thirty-one (31), Thirty-six (36) and the Northeasterly line of Lot Thirty-nlne (39) to its intea- 
section with the center line of Carpenter Road, thence Northerly along the ®aidcenter lineof Carpenter road tojts 
intersection with the Northeasterly line of the Southwesterly Half ef Ut TĮurty-eight (88), thence Northwesterly 
along the Northeasterly line of the Southwesterly Half ef sa»d Lot Thirty-eight (38) and along the Northeasterly 
line of the Southwesterly Half of Lot Forty-five (45) to the Northwest eorner of said Southwesterly Half of saidJLot 
Forty-five (45), thence Southwesterly along the Northwesteriy line ef said Lot torty-Fiye (45) to the Southvrest 
corncr of said Lot Forty-five (45), the said comer also being the Northeast corner of,Lot Forty-seven (47), thence 
Northwesterly along the Northeasterly line of said Lot Forty-seven (47) and along the Northeasterly line of Lot 
Fifty-two (52) to its intersection with the Easterly line of the 100 feet right-of-way °f the Chicago, Milwaukee & 

Paul Railwav thence Northwesterly along the said Easterly line of the right-of-way of said Chicago, Milwaukee & St* Paul Ely’ to iMeSeS  ̂ bot Fifty-four (54), thence Southwesterly along
41L KA*thw»JtArlv lino nf I ota Fiftv-four (54). Fifty-five (55), Fifty-nine (59) and along the Northwesterly line of 
Lot Fifty-eight (58) to its intersection with the center line of CaĮdwell avenue or mentfo^Mots
ažrng said center line of said Caldwell avenue or road to thue point of ^^inning, all of the aforeme^oned lots 
beini* in said Bronson’s part of Caldvrell’s Reservation, in Townshlp Forty-one (41) North, Range Thirteen (13), 
East’ of the Third Principal Meridian, in the Township of Niles In Cook County, Illinois.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimų ir gydymą kaip ir nuo 
paties ‘

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

r 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

YES

YES
NO

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierka

3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymai. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatifiką jrižiu- 
rėjimą. DcodU 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 6432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Dabar yra laikas stotįf už | Laisvę G 

Vyrai ir moterįs eikitejbalsuoti į balsavimo 
vietas utarninke, lapkričio 7tą ir pagelbėkite mums 
užbaigti prohibicijos farsą.

Illinois Division
National Association Opposed to Prohibition
State Headąuarters—104 S. Michigan Av., Chicago

Telefonas} Boulevard 7042

DR. G. L VEŽEUS
Lietuvis Dantistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

' Dr. s. biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd Stn kampui & 

Leavitl St. Tel. Canal 6122.
Raridenclja 8114 W. 4M 8L

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

Kditor E. firigaltfa.

1719 Sarth Halsted StaMl 
Chlcago, minai*.

Talephona Boosavalt 85M

Ketvirtadienis, Lapkr. 2, ’22W » i, < 1H.
I siu i it i niais. Siun i:ia visokiais 

budais: paštu, per Raudonąjį 
Kryžių, per Arą ir per priva
tines įstaigas.

“Jie siunčia ir pinigus. Mai
nant dolerius į rublius,' nuo
stolių turi priėmėjai. Mask
vos ‘juodoji birža’ už dolerį 
moka nuo 3 iki 10 milionų 
rublių. Bet amerikiečių siun
čiami pinigai išmokami Rusi
jos piliečiams po nuo 200 iki 
300,000 rublių už dolerį. Tuo 
budu didelių nuostolių turi ir 
siuntėjas ir priėmėjas.

“O pelnagaudos tarpinin
kai vis sugalvoja naujų būdų, 
kaip iš amerikiečių išgavus 
maisto ir pinigų siuntimui 
Rusijon.

“Rezultate amerikiečiai ru
sai gauna iš savųjų 'laiškus, 
kuriuose prašoma nebesiųsti 
nė daiktų, nė pinigų, nes ir b«; 
to komisarų pačios gerai f&- 
dosi ir sočiai valgo musų iš
kastais’. . '

“Alkani ir nuskurę bied- 
nuoliai atsisako nuo amerikie
čių pagelbos. Jiems « beveik 
nieko netenka, nes daiktai ir 
maistas pasilieka valdininkų 
rankose.

“šiomis dienomis musų re- 
dakcijon užėjo apysenis Min
sko gubernijos emigrantas ir 
su ašaromis akyse papasako
jo tokį nuotikį.

“Jis pasiuntė savo gimi
nėms — motinai ir broliams 
keturis siuntinius. Dabar jis 
gavo iš jų laišką, kuriuo pra
nešama, kad du siuntiniu jie 
išpirkę, o kiti du turbut tek
sią ponams komisarams. Nė
ra išteklių jų išpirkimui. Mo
tina, nubiednėjusi ir pusnuo
gė motina, prašo savo sunaus 
nieko nebesiųsti ir nebeardyti 
jos visai sunykusio ūkio.

“Motina gavo pranešimą, 
kad jos vardu iš Amerikos 
yra atėjęs siuntinys. Iš moti
nos už tą siuntinį, kurio ver
tė buvo tik $4 (jame buvo dvi

bliuski ir mažas ritiniukas 
drabužio), pareikalavo 150 
milionų rublių mokesnio.

“Motina nusprendė, kad 
jeigu siuntinys iš Amerikos, 
tai jis turbut brangus ir svar
bus. Ji pardavė arklį ir išpir
ko siuntinį. Rezultate motina 
pasiliko be arklio, už kurį ga
vo tik dvi bliuski. Delei to ji 
baisiai nusiminusi ir prašo 
savo sunaus daugiau nieko 
jai nebesiųsti.

“Broliai už kitą siuntinį už
mokėjo 25,000,000 rublių. Iš- 
pradžių komisarai reikalavę 
50,000,000, bet paskui nusi
leidę. Pilniausi sauvalė.

“Dviejų siuntinių motina 
nebegalėjo išpirkti ir jie, ži
noma, teks komisarams”.
Tai esą, pasak “Novoje Rus- 

skoje Slovo”, kasdieniai reiški
niai. šalis, kurioj dedasi tokių 
dalykų, vargu gali savo tvarka 
didžiuotis.

uždėtas areštas ant Meksikos 
konsulato nuosavybės New 
Yorke. Tuoj po to liko pa* 
skelbta, kad Meksikos konsu
lą tsts Ne\v Yorke lieka užda
rytas. Obregono valdžia pa
siuntu Washingtonan protestą, 
nurodydama, jog tokis pasielgi
mas prieštarauja tajrptauti- 
niems įstatymams.

Bet tuo Meksikos valdžia ne
pasitenkino: ji išleido pareiš
kimą, jog su New Yorko vals
tija nebus vedama prekybos 
tol, kol tas incidentas nebus 
tinkamai išspręstas.

Įdomu, kaip dabar pasielgs 
Amerikos valdžia: ar ji savo 
kapitalistams (pataikaudama 
leis, kad butų laužomi tarptau
tiniai įstatymai, ar ne?

kalbėjo ir Ladas Natkevi
čius, ir jis net stebisi, kaip 
neteisingai Amerikos lietu
vių laikraščiai tą viską su
prato. Jisai daro tokį išve
dimą: Paskyrimas Čarnec
kio, kaipo Gharge d’Affaires 
p. i. yra paskyrimas kaipo 
liglaikinio reikalų vedėjo. 
Charge d’Affaires 
Reikalų Vedėjas, o p. i. tai 
pavaduotojas. Aplamai tą 
sakinį reikia suprasti taip: 
‘'Čarneckis pasiirtas A liglai
kinio reikalų vedėjo pava
duotoju’. Reiškia Čarneckis 
iš Atstovo suolo likosi nu
keltas į reikalų vedėjo, tol 
kol pribus kitas paskirtas 
Ministeris Atstovas, nes tose 
šalyse, kurios yra' Lietuvą 
pripažinusios, turi ją atsto
vauti ne kokios j^atos (Čar
neckis ar kas kitas), bet ša
lies ministeris, na, o Čar
neckis juomi nėra ir negali 
būti. Tad greitu laiku susi
lauksime kitą atstovą, o kol 
jis pribus, tai Č. paskirtas 
vesti jo reikalus.”

Tad aišku, jog p. Čarneckis 
nepaliekamas, o tik laikinai 
paskiriamas atstovo pareigoms 
eiti. Kai ąaujas Seimas susi
rinks ir sudarys valdžią, tai 
gal p. Čarneckiui visgi prisi
eis su Washingtono žeme at
siskirti. Gal nauja valdžia su
ras, jog p. Čarneckio pasidar
bavimas Lietuvos pripažinimo 
išgavime yra labai menkas, ir 
,og jis atstovauja ne visai 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
o tik krikščionims demokra
tams.

Be didelio džiaugsmo ameri
kiečiai p. čarneikį pasitiko, be 
didelio liūdesio jie jį ir paly
dėtų.

dosinis” ir “išdavikais”, kuo
met toks sutaikymas įvyko?

Jeigu mes pritartum “D. 
T.” žodžiams, kad angliaka
sių streikas buvo “kapitalis
tų užmačia”, tai turėtume iš 
tokio komunistų elgimos 
padaryt logingą išvadą, jo- 
gei jie (komunistai) buvo 
kapitalistų užmačios įran
kis! . Bet mes, kaip sakėme, 
žiūrime kitaip į tą streiką ir 
todėl šitokios išvados neda
rome.

Komunistų reikalavimai, 
D. T.” ima komerci- kad streikas butų didina

mas, ir jų pikti šukavimai 
prieš darbininkų vadus pa
rėjo nuo to, kad jie negalvo
jo, o tiktai stengėsi parody
ti savo “revoliucingumą”. 
Dideliu riksmu ir kitų žmo
nių smerkimu jie, mat, no
rėjo prieiti prie “minių”, ir 
jiems buvo visviena, ar tam 
riksmui ir smerkimui buvo 
kokio nors pamato, ar ne: 
by tik “minios” girdėtu jų 
balsą. Taip jie nuolatos el
giasi. M

Tiktai kada jie užkyma 
berėkdami ir pajunta, kad 
niekas jau jų nebeklauso, 
tai jie ima atmerkti savo 
akis ir žiūrėt, kas aplinkui 

j juos dedasi. Ir tokiam pra
regėjimo momente vienas- 
antras jų, dar ne visiškai 
sustingusiom smegenim 
žmogus atranda, kad visas 
riksmas ir keikimas buvo 
bereikalingas.

Taip dabar atsitiko su “D. 
T.” redaktorium. Jisai at
merkė akis ir dairosi. Ir nu
stebęs mato “kapitalistų už
mačią” tenai, kur jam sap
navosi didelis revoliucijos 
darbas.

Gerai, kad jisai atsimer
kė; bet su komunistais'yra 
ta bėda, kad jie atprato var
toti savo protavimo organus. 
Jie, kaip gramofonai, karto
ja tiktai tuos “tėzius” ir 
obalsius, kuriuos jiems pa
diktuoja Maskva. Ir kaip 
tik Maskva užkamandavos, 
tai Baltrušaitis ir vėl užsi
merkęs ims ką nors rėkti, 
— juo labiaus, kad kaip tik 
dabar atėjo “iš augščiaus” 
įsakymas kairiemsiems pa
klydėliams dėtis prie “cent
ristų”, kurie nei valandėlės 
neduoda pasilsėti savo gerk
lėms.

Nėra vilties, kad tie “ka
čių koncertai’* greitai pasi
baigtų, arba kad “D. T.” re
daktorius liautųsi juose da
lyvavęs. Kominternas, ačiū 
Rusijos mužiku kantrybei, 
dar gyvuoja.

nevertėtų gaišinti dvi savai
tes laiko balsų skaitymui, 
kuomet Anglija apsidirba į 
dvejetą dienų. Išrodo, kad 
Lietuvoje viskas eina “čere- 
poko žingsniu”.

Atmerks akis
. Kairiųjų komunistų dva

sioje vedamas savaitraštis, 
“Darbininkų Tiesa”, redak
ciniame straipsnyje įrodinė- 
ja, kad “kapitalistams ge

rt chieagoj BĮ./ HAdiv ttoT■įT’rt I riaus streikas negu lokau- March 2nd, 1879. I «

Naujienos afaakasdien, iiakiriaat jos departamento paskelbta- 
nedildiemus. Laidžia Naujianų Bau- . f x ..v , x
drovi, 1789 So. HaistocTSt., Chicago, I sias eksporto (išgabenimo) 
m. leiafonasi Koosaveit am skaitlines ir randa, kad šį

met buvo išvežta į užsie- 
i nius nemažai anglies, nežiū
rint to, kad per keletą mė
nesių Amerikoje ėjo kasy
klų darbininkų streikas; 
kokso gi birželio mėnesyje 
šįmet buvo išgabenta iš A- 
merikos net daugiaus, kaip! 
pernai.

Kairusis laikraštis delei 
to sako: *

“Matyt, namie užteko 
anglies (jos ir šiandie už
tenka, nes ir po streikui 
daugybė mainierių dirba 
vos po 2-3 dienas į savai
tę)... Reiškia: pernai ir 
ypač šįmet buvo Amerikoj 
pramonės krizis ir dar te
bėra. Nereikia anglių, ne
reikia tavorinių trauki
nių. Del to ir streikai to
se pramonėse buvo — su- 
lyg kapitalistų užmačia. 
Gudrus išrovavimas: ge
naus jiems streikas, negu 
lokautas.”
Kodėl anglių kasyklų ir 

geležinkelių kompanijoms 
esąs geriaus streikas, negu 
lokautas, mes iš “D. T.” iš
vadžiojimų neįmatome. Bet 
tas faktas, kad anglys buvo 
gabenamos iš Amerikos per 
visą streiko laiką, liudija, 
kad kompanijos turėjo dau
giaus iškąstų anglių, negu 
jų reikėjo Amerikos vartoji
mui; o tai parėjo daugiau
sia nuo pramonės krizio.

Todėl kasyklų kompanijos 
turėjo išrokavimo, kad dar-| 
bas kasyklose sustotų. Ir 
“D. T.” nuomone, jos to ga
lėjo pasiekti arba stačiai už- 
darydamos, arba mėginda
mos numušti darbininkų al
gas ir tuo budu sukurstyda- 
mos juos prie streiko.

“D. T.” spėja, kad streikas 
anglių kasyklose ir įvykęs 
“sulyg kapitalistų užmačia”, 
— kas, musų supratimu, yra 
ne visai teisinga. Nes strei
kas visviena buvo darbinin
kų pasipriešinimas kapitali
stams, kurie kėsinosi numu-

Subacription Ratau

57.00 per year putsids of ChicagO| 
(8.00 per year fa Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Class Mattar 
March 17th, 1914, ai the Port Office

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams _ $8J0
Pusei matų---------- - 4.54)
Trims mtnesiama - ... ■ SJ5
Dviem mineeiam t/? LMJ 1.75

Chlcagoja per nažfatojMi
Viena kopija rn x r - 8c.
Savaitei ------ t , Bir , 18c.
Mijiesiui .-----T- — j - į- - - 7fic.

Suvienytose Valstijose ne Chlsageje 
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Metams ------- L -, r M
Pusei metų--------- 4.ŠA
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Dviem mėnesiam - r T L - 1.50 
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Pusei metų . .. .. , 4.50
Trims mėnesiams - 2.25

Pinigus reikia siųsti pašte Meney 
Orderiu, kartu su užsakymu. ♦

Skirtumas
Lietuvoje Seimo rinkimai 

buvo 10 ir 11 dd. spalių mė
nesio, o tikri rinkimų rezul
tatai tapo sužinoti tiktai 28 
d. spalių (tą dieną musų 
bendradarbis išsiuntė “Nau
jienoms” kablegramą iš
Kauno). Reiškia, balsų
skaitymas ėmė dvi savaites 

'laiko!
Anglijoje parlamento rin

kimai įvyks lapkričio 15 d., 
o jau 20 d. to paties mėnesio 
naujasis parlamentas turės 
susirinkti Londone. Kad 
atstovai galėtų laiku atvyk
ti į pirmutinį posėdį, jie tu
ri žinot apie savo išrinkimą 
bent viena diena anksčiaus. 
Taigi parlamento rinkimų 
rezultatai Anglijoje bus ži
nomi ne vėliaus, kaip antrą 
arba trečią dieną po rinki
mu- ■ ! <

Tiesa, Anglijos rinkimų 
sistema yra tokia, kad pa
tirt, kurie kandidatai yra iš
rinkti, yra lengviaus, negu 
Lietuvoje. Anglija yra pa
dalinta į tiek rinkimų ap
skričių, kiek reikia išrinkti 
atstovų; todėl kiekvienoje 
apskrityje yra renkamas 
tiktai vienas atstovas, ir iš
rinktu skaitosi tas, kuris ga
vo daugiaus balsų už kitus 
kandidatus toje pačioje ap
skrityje. O Lietuvoje rinki
mų apygardos siunčia į Sei
mą po 9^ po 10 ir po dau
giaus atstovų, ir tenai rei
kia todėl pirma suskaityt 
balsus, paduotus už visus 
apygardoje įteiktus sąra
šus; paskui tą sumą dalint į 
skaičių atstovų, kurie turi 
būt išrinkti toje apygardo
je; pagaliaus, kiekvieno są
rašo balsus reikia dalinti į 
tą skaičių, kuris pasidarė iš 
pirmesnio dalinimo; ir po 
viso to dar pasilieka 
čių” skirstymas.

Lietuvos rinkimų 
ma yra teisingesnė,
Anglijos, bet užtai rinkimų 
rezultatus Lietuvoje yra 
sunkiaus surasti.

Vienok Anglija turi apie 
10 kartų daugiaus gyvento-1
jų ir balsuotojų, negu Lietu- sąlygomis? Kodėl jie ap- 
va. Taigi vistiek Lietuvai šaukė angliakasių vadus “ju-

“liku-

siste- 
negu

Bet kaip tenai nebūtų, 
augščiaus paminėtieji faktai 
rodo, kad angliakasių strei
kas nebuvo perdaug baisus 
kapitalistams; dalinai jisai 
galėjo būti jiems net naudin
gas, kadangi jisai davė 
progos sustabdyt anglių 
produkciją ir pakelti anglių 
kainas. Na, o jeigu taip, tai 
kokiam galui “Darbininkų 
Tiesa” per keletą mėnesių 
šaukė, kįip už liežuvio pa
karta, kad angliakasiai pri
valą didinti ir platinti savo 
streiką, kiek galėdami la- 
biaus? Kėdei kairieji /(ir 
dešinieji) komunistai keikė 
angliakasių vadus, kuomet 
šie stengėsi sutaikyti streiką 
senomis algomis ir darbo

PERANKSTI APSIDŽIAUGS.

reiškia

RUSIJOS KOMISARŲ SAU
VALIAVIMAS.

VĖL KIMBAMA Į SOVIETŲ 
RUSIJOS DRAUGUS.

Rusijos Žmonės didelį vargą 
kenčia. Jie rašo apie tai savo 
giminėms, kurie gyvena Ameri
koj. Ir amerikiečiai, žinoma, vi
somis išgalėmis stengiasi savie
siems padėti. Bet bolševikų ko
misarų sauvaliavimas užkerta 
kelią tokilm darbui, štai ką 
rašo “Novoje Ruskoje Slovo”:

“Į musų redakciją beveik 
kasdieną ateina nišai emi
grantai ir liūdnai pasakoja, 
kaip sauvalingai valdininkai 
elgiasi tėvynėj su žmonėmis ir 
amerikiečių stintiniais.

“Giminės kuogreičiausios 
pagelbos prašo: jie alkani, ba
si, pusnuogiai. Lopymas lopų 
ir bočių žagrėmis žemės ari
mas jų padėties negerina. Bie- 
dnysfė lyg užgimė su jais ir 
susibroliavo iki grabo lentos.

“Amerikiečiai rusai ir pa
tys negeriausiai gyvena. Bet 
visgi rūpinasi saviesiems pa
gelbėti. Perka įvairius daik
tus, siuva drabužius,, taiso 
avalynę ir visą tai siunčia tė
vynėn 5—10 dolerių vertes

JUOKAI
Daiktą skirtumas.

1 Mokytojas (davęs vaikams 
pamoką apie elektrybę): —- 
Dabar matote, vaikai, kad mu
sų vartojamoji elektrinė švie
sa yra tas pat, kas yra žaibas. 
O betgi —- koks yra skirtumas 
tarp žaibo ir elektrinės švie
sos?

Vienas mokinių: — Tai tur 
būt toks, kad už žaibus nerei
kia nieko mokėti, o už elektri
nę šviesą — reikia.

Tasai nedužtų.
'Maža dukrikė guodžiasi mo

tinai :
—Mama, kad aš turėčiau 

mažą broliuką, man geriau pa
tiktų vežioti karuty jis ne kaip 
mano lėlės.

—Kodėl, dukrytė?
—'Kad lėlė tuoj sudužta, kai 

karutis apsiverčia ir ji išpuola.

Kai buvo paskelbta, jog Čar
neckis liko paskirtas, kaipo 
Charge d’Affaires, tai “Darbi
ninkas” įprastu jam budu ėmė 
plūsti bedievius, laisvamanius 
ir socialistus, štai, girdi, nude
gė nagus. Lietuvos valdžia ne
paisė jūsų protestų. Ji mokė
jo įvertinti atstovo “didelius 
darbus”: išgavimą iš Ameri
kos Lietuvai pripažinimo. Už 
tą pasidarbavimą valdžia p. 
Čarneckį paliekanti ir ant to
liau atstovu Amerikoj. Bet tas 
‘^Darbininko” ir kitų krįkšč.- 
dem. džiaugsmas yra peranks- 
tyvas. “Vienybė” gavo štai ko
kią informaciją:

“Patčmijoje ‘Vienybės’ 83 
nr. antgalvį riebiomis , rai
dėmis : ‘Čarneckis paskirtas 
Atstovybės valdytoju’. Tas 
yra didelė klaida. Apie tai

žydų Now Yorko amatninkų 
organizarijos savo paskutinia
me susirinkime nagrinėjo pa
tiektą revizijos komisijos ra
portą apie “Friends of Soviet 
Rusia” organizaciją. Revizijos 
komisija turėjo patikrinti, ku
riems tikslams ta organizacija 
išleidžia surinktus pinigus. 
Nes kiek laiko atgal žydų so
cialistų laikraštis “Forverts” 
įtarė Friends of Soviet Russia 
aikvojime pinigų ne tiems tiks
lams, kuriems jie buvo renka
mi.

Apie tą mitingą “Novoe Rus- 
skoe Slovo” rašo:

“Žydų amatninkų mitin
gas atrado revizijos komisi
jos pranešimą nepatenkinan
čiu ir išnešė rezoliuciją, ku
ria reikalaujama, kad 
Friends of Soviet Russia 
organizacija atidarytų savo 
įplaukų-išlaidų knygas per
žiūrėjimui naujai revizijos 
komisijai, kurion turės įei
ti atstovai iš visų darbinin
kiškų organizacijų.

“Kol to nebus padaryta, 
Friends of Soviet Russia pa
skelbiama neatsakominga or
ganizacija, kuria negali dar
bininkų mases pasitikėti.

‘Prieš rezoliuciją paduo
tas tik vienas balsas.”

Visai nesenai iš Friends of 
Soviet Russia iždininko vietos 
pasitraukė p. Hartmann. Jo 
toks umus pasitraukimas iki 
šiol da pasilieka misterija. Vie
nok yra spėjimų, jog Friends 
of Soviet Russia organizaiijos 
netvarkiai vedami reikalai tu
ri ką nors bendra su p. Hart- 
manno pasitraukimu. “For
verts” žada iškelti aikštėn ir 
kitų nelabai malonių tos orga
nizarijos viršininkams daly* 
kų. Taigi šį kartą, matoma, 
frontams” nebepasiseks savo 
darbuotės galus vandenyj pa- 
šiepti.

k-----—
UŽSIDARĖ MEKSIKOS 

KONSULATAS.

Oliver-Amcrican Trading Co. 
užvedė bylą prieš Meksikos 
valdžią, reikalaudama kokio tai 
atlyginimo. Teismo keliu liko

Balsavimas dėl Amerikoj f gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Anketos Taisykles
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

yra gimęs Lietuvoje arba kurio tėvai yra gimę Lietuvoje; vyras ir moteris, išsiėmęs 
Amerikos piliečio popierasjr neišsiėmęs jų.

2. Atsakyti į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žbdžiu “Taip” arba “Ne”.

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiai perskaityti klausimą ir pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

4. Ant anketos blankos nereikia dėti jokių pastabų. Jeigu kas randa reikalinga 
padaryti kokių pastabų dėl anketos, tai tegul atlieka tai ant atskiro lapelio popieros.

5. Blankos apačioje turi būt balsuotojo vardas-pavardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardą- 
pavardę bei adresą. #

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pažįstamo, kuris turi atliekamą blanką, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopiją.

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdinta, ir tuojaus siųskite “Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konverto, kad tai yra “anketa”.'

8. Neatidėliokite balsavimo rytojui, bet veikkite šiandie, ir raginkite savo pažį
stamus.

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

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

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

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių* metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

NeAr Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- Taip 
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? L—

5. Ar Tamsta mana’ esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir # 

patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? L—
Balsuotojo 
Vardas-Pavardė ......... ......................................................................................................... .

Adresas i

Ne
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buvo 
advo-

Harringtono Byla
Vakar visą dieną tęsėsi lo

baus Harringtono bylos nagri
nėjimas teisėjo Ph. SuUivano 
teisme.

Liudytojais buvo daugelis 
busuviųjų Harringtono agentų.

Jų liudymas susivedė prie 
papasakojimo kiek kas buvo 
surinkęs pinigų ir kiek buvo 
atgal išmokėta žmonėms. Vie
nas agentų paliudijo, jog jis 
surinkęs Harringtonui apie 
$45,000, o nuo Harringtono ga
vęs atniokėt žmonėms 
135,000.

Už liudininką taipjau 
paimtas ir apkaltintųjų
katas F. G. Smith, kurs paliu
dijo apie Novaculite kompani
jos susitvėrimų ir apie no-i 
vakulito akmens ypatybes, 
Pabaigoj liudijo detektyvų ty
rinėtojas McDonald.

Liudininkais buvo pašaukti: 
Aleks Rutkauskas (antru syk), 
A. Hubaževičius, J. Lukas, A. 
Černauckas, T. Gudas, Gaida
mavičius ir Gaidamavičienė, J. 
Gustaitis, F. G. Smith ir Me
lioną kl.

< Iš Harringtono pusės buvo 
pastatyti liudyti: Morse, Cady, 
Abranus ir Thomberg, kurie 
liudijo apie Harringtono repu
taciją tarp žmonių, su kuriais 
jis gyvena.

Valstijos advokatai jau buvo 
užbaigę liudininkų statymą, 
bet paskui vėl prašė 
tęsti paliudijimus.

Šiandien dar statys 
jų valstija, o po piet
liudys apsigynimo pusė.

leidimo

liudyto- 
tur-but

I užsieny susirinko veik • viso-s 
geriausios rusų artistinės spė
kos. Išpradžių jos kentė ten 
didelį skurdą, bet paskui pra
dėjo spiestis į būrelius, tverti 
trupas ir kad atsigynus nuo 
skurdo pradėjo rodytis išpra
džių Europoj, o paskui1 ir 
Amerikoj.

Rusai turi gabių artistų vi
sose dailės srityse ir keliaujan
čios tų paliegėlių aktorių ir 
dainininkų trupės tapo veikiai 
Europoj pripažintos ir jų pa
rengimai buvo ir yra skaitlin
gai lankomi.

Sulaukusios pasisekimo Eu
ropoj, niekurios tų trupių su
manė aplankyti ir Ameriką, 
Čia yra didelės rusų kolonijos, 
be to juos vyliojo ir ta dabar 
europiečiaips pasakiška šalis, 
Amerika, kurios doleriai dabar 
Europoj taip branginami yra.

Šitos keliaujančios trupės ne
aplenkia ir Chicagos. Pereitą 
žiemą buvo atsilankiusi rusų 
dainininkų trupė, kuri per ke
letą savaičių kasdie statė rusų 
kalboj operas. Trupa buvo ge
ra ir jos pastatymai irgi buvo 
geri, ne ką menkesni (o kai 
kada ir geresni) už Chicagos 
didžiąją operą, kuri chicagie- 
čiains tiek daug kainuoja ir 
kuri, dėl savo brangumo, tik 
nedaugeliui žmonių yra priei
nama. Betgi rusų opera nedi
delio pasisekimo teturėjo ir 
neskaitlingai buvo lankoma.

Tuo laiku Chicagoj buvo ir 
daugiau rusų trupių, taip kad 
vienas laikraštis net pasijuokė, 
kad Chicagos teatrinis distrik- 
tas darosi panašus į Petrogra
do Nevską prospektą.

liet šį rudenį dar daugiau 
rusų artistų aplankė ir lanko 
'Cliicagą, taip kad Chicagos 
“rialto” darosi tikrai labai ru
siškas. Chicagos operoj, kuri, 
kaip ir veik visos Amerikos di
džiosios operos, buvo vienų ita
lų rankose, rusai užkariavo sau 
žymią vietą. Neužilgo atvyks
ta geriausias pasauly basas Fe- 
odoras šaliapinas; atvyko Ste- 
šenko, kuris jau spėjo duoti 
labai Sėkmingą koncertą. Dai
liuos operoj ir daugelis kitų ru
sų. Jie visi, kaipo dainininkai 
ir kaipo artistai yra geresni už 
jau paskilbusius niekuriuos 
italus dainininkus, tik jie ma
žiau yra išgarsinti ir todėl pub
likai netiek yra žinomi.

Pereitą pirmadienį 
certą ką-tik atvykęs 
čių Tautinis choras, 
susirinko tiek, kad
didžiulę Orkcstros salę. Choras 
iš apie 50 rinktinių balsų, ve
damas Aleksandro Košeco, 
dainavo trimis atvejais. Cho
ras yra gerai išlavintas ir dai
navo labai gerai.

Klausant tų dainų negalima 
buvo nepastebėti bendrumo ir 
skirtumo tarp lietuvių ir uk
rainiečių dainų. Kaip lietuvių, 
taip ir ukrainiečių dainose yra 
daug liudėsio, daug dainuoja
ma apie nelaimingą meilę, apie 
“raibą paukštelį”, etc.; be to 
kaip Lietuva, tdlp ir Ukraina 
yra dainų šalys ir abi jos turi 
tik liaudies dainai. Kaip lie
tuviai, taip ir ukrainiečiai dai
nas labai myli ir kur tik susi-

telkia nors mažas būrelis, ten 
tuoj ir traukia dainelę. Skirtu
mas gi yra dainų gaidose. Pas 
lietuvius visos dainos yra vi- 
dutinio tempo, nė pergreitos, 
nė per lėtos. Tuo tarpu pas 
ukrainiečius liūdnose dainose 
tempas yra labai lėtas, be galo 
tęsiamas. Smagesnėse gi dai
nose tempas yra nepaprastai 
greitas, lietuviui neįmanomas. 
Be to pas lietuvius veik visos 
dainos* dainuojamos vienu bal
su, t. y. visi keturi choro bal
sai dainuoja viena ta pačia gai
da, kuomet pas ukrainiečius 
yra daug didesnė variacija bal
suose.

Pats Košec yra kompozito
rius ir choras sudairiavo septy
nias jo kompozicijos dainas. 
Ukraina irgi mažai turi liaudies 
dainoms kompozitorių ir nors 
buvo sudainuota 15 dainų, jos 
yra tik keturių kompozitorių 
—Košec (7), Lcontovič (5), 
Stečenko (1) ir Lysenko (2).

Be choro dar dainavo buvu
si Petrogrado operos dainininke 
|į-lė Ola Slobodskaja. Ji padai
navo 9 dainas rusiškai. Bet man 
ji nepatiko: man daug geriau 
patinka musų Mariutė, Onytė ir 
Nora, nors pastaroji taip retai 
publikai tesirodo.

Nors turėjo būti tik vienas 
to choro koncertas Chicagoje, 
bet kad publika salėn netilpo, 
tad bus duotas kitas koncer
tas. ,

Kelioms dienoms prieš tai—• 
pereitoj pėtnyčioj ir subatoj, 
Auditorium šokikė Isadora 
Duncan davė Čaikovskio ir 
Wagnerio simfonijų interpreta
cijas. Duncan yra amerikietė, 
bet ilgus metus gyvenusi Ru
sijoj, turėjusi ten klasinių šo
kių mokyklą ir yra surusėjusi, 
be to yra vedusi rusą poetą, su 
kuriuo ji lankosi dabar Ameri
koj. Tad ir ją galima priskai- 
tyt prie rusų artistų,
laikraščių žiniomis, jos inter- 
rpctacijos 
bent nieko 
Tinkamai 
fonijas gali
o ne viena šokikė, kaip negali 
simfonijų interpretuoti vienas 
kuris muzikalia instrumentas, 
bet reikalinga yra visa didžiu
lė orkestrą. Pati Duncan neį
stengia padaryti greitų gražių 
kūno judėjimų ir todėl jos ju
dėjimai yra lėtus, ne visuomet 
atatinkantįs muzikos tempui ir 
lipui.

Dabar be to Chicagoj lankosi 
kita didelė rusų trupa, kurtąja 
vadovauja Kuznecova, buvusi 
Chicagos ir Rusijos didžiųjų 
operų dainininkė ir gera šokėja. 
Ta trupa duoda “Revue Russe” 
Playhouse teatre, čia yra di
delis įvairumas: šokiai, dainos, 
vaidinimai, etc. Sako, trupa 
turi labai gerų dainininkų ir 
šokėjų. Jos perstatymai būna

=

Bet,

buvo nevykusios, 
naujo neįnešusios. 

interpretuoti sim- 
tik choras, šokikių,

muzikos mylėtojai

SOCIALISTŲ PRELEKCIJOS.
Sekmadieny, lapkričio 5 die

ną, Socialistų: Partija rengia 
svarbias preldkcijas temoje 
^Darbininkų Valdžią.” į-Rrefo 
gentu- bus prof. Scott Nearing. 
Selekcijos įvyks Douglas par
ko auditoriume, 3202 Ogden 
Avė. Įžanga 25c.

Teatras — Muzika 
UKRAINIEilŲ^NACIONALIO 

CHORO KONCERTAS.
Užvakar įvyko ukrainiečių

choro koncertas. Laikraščiai
daug rašė apie tą chorą. Taigi 
Chicagos
nekantriai jo laukė Ir sulau
kė to, ką vargu galėjo tikėtis 
ir laikraščių aprašymus be
skaitydami. “Gyvieji vargonai” 
— tas epitetas pilnai tinka to 
stebėtino choro apibudinimui. 
Balsų suderinimas, jų švelnu
mas ir malonumas stačiog bu
vo tobulas. Vietomis galingi 
basai guaudė lyg perkūnas, tai 
vėl švelnučiai moterų balsai 
lyg vėjalis šlamėjo medžių la
puose.

Ir vis tai paprastos liaudies 
dainos. Bet kiek juose dailės. 
Klausai ir lyg prieš tave atsi
veria ukrainiečių tautos siela: 
begalinis liūdesys, tai vėl karts 
nuo karto pasireiškiąs ekstazi
nis linksmumas, kuris verčia 
juos hapaką šokti., r i >

Dainavo taipgi Oda Slobod 
skaja, Petrogrado Operos dai
nininkė.

Orchestra Hali buvo pilnute 
žmonių. Aplodismentaans ne
buvo galo. Sekamą sekmadienį 
įvyks antras to choro koncer 
tas. Verta jį išgirsti. Aleksand
ras Košec, choro vedėjas, lyg 
magikas publiką žavėja savo 
“gyvais vargonais.”

—K. Sėjikas.

RUSŲ ARTISTAI CHICAGOJE.
Rusai po bolševikiškos revo

liucijos, pakriko po visą pasau
lį “kaip žydo bitės”. Bolševi
kai pastatė inteligentiją po sa
vo kietu kurku ir tie inteligen
tų ir artistų, kurie nepąnorėjo 
kentėti bolševikų priespaudą ir 
dvasinį ir materialį skurdą, 
kaip galėdami ir kaip įmanyda
mi, bėgo į užsienį. Tuo bildu

davė kon- 
Ukrainie- 
Publikos

m .irt

Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

kas vakarą.
Pastebėtina, kad ir amerikie

čiai pradeda pamėgti rusų ar
tistus ir daug skaitlingiau, bent 
chieagiečiai, į jų parengimus šį 
rudenį lankosi, negu kad lan
kėsi kad ir pereitą pavasarį. 
Matyt, jie užkariavo ir Ameri
ką. O ir laikraščiai daugiau į 
juos domės kreipia ir geriau 
atsiliepia.—K. B—nas.
-....- l". ... . ■ y.'.—r-!!-?,-.-?,

Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 
galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekur negau
nate.

Ateikite pas mane, aš duosiu 
‘arimą.

pa

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

Siųskite Anksčiau 
Šventėms Pinigus

pinigus anksčiau.
j užrubežį yra marketo

Pradekite siųsti šventėms
Musų kainos pasiuntimui
— kaip norint, draftu, money orderiu, ar kabeliu.
Mes turime taisykles, kad išmokės tikrais doleriais
— kuriuos tūlos šalys labiau mėgsta, negu savus 
pinigus.
Patarimai apie užrubežinius dalykus, mielai sutei
kiama.

PAKLAUSK PRIE LANGELIO No. 6.

Užrubežinis Skyrius.

Union Bank of Chicago 
23 North Dearborn Street'' 

NearJHfahuigton''
Charles E. Schlytern, Daniel V. Harkin,
Tarybos Pirmininkas. Prezidentas.

Žemčs Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Butkų Juzė
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

lytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvų^iem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

naktį. Beržyne. Kalčjijne. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergelė. Kraujo rožių. Esu 
pavargęs. Mirtis. Eidamas 
į karstą. Sutarta. Mano 
mamytei.. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šios knygutes tuojau. \

■■.NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St 

Chicago, III.

Central Manuafcturig
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

DB. A. MONTVID 
Liet a vis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8352 
1824 Wabanaia Avė. 

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

Telephone Boulęvard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. HalMed 8t„ Chieago, XU.

z?
Rezidencijos Tel. Yards 5142

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

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulęvard 7179 

3243 So. Halsted St„ Chicago.
Nedėldienjas pagal sutąrinuą

IL n

Lengvas Sutaupymas = - = PER MUSU == =
1923 Kalėdini Taupymo Kliiiha

kuris dabar yra tvarkomas. Šis kliubas tinka kiekvienam. Ga
li pradėt bile kokia suma, nuo dviejų centų iki $5.00. Mažes
nes sumas reikia mokėt kas savaitė. Negali būt praleista ir į 
trumpą laiką, ♦ turėsi gerą sumą sutaupęs.

Šis kliubas prirengs tamsta prie Kalėdų su sutaupintų pi
nigų suma, dovanų pirkimui, taksų, insurance, bažnyčios, nuo
šimčių apmokėjimui — arba mieriui, kad sutaupius pinigų at
eičiai. j

Pasirink Kliuba, kuris geriau tinka ir įstok į musų Kalė
dinį Taupymo Kliubą šiandieną.

CENTRAL Tistrict6 BANK
1112 W. 35ih Street

\

.......-................. /-■■—

Valstijinis Bankas ' Clearing House Bank
i

Turtais virš septynių miliony doleriu
• ž 'A t >♦ •r

■ j"................... ■ ~-i-..............     i ■, . ............... - ................. ■ 1 , 1 — aeg

L

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

racijų, — ųaujausiais budais.
4225 Archer .Avė. Brighton Park.

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

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

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

Telefonas Victory 9082

Tai. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

Katile sugrąžo i* Californijos ir 
v« tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
, Ofiso tel. Boulęvard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence 131 vd. Chicago

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So, Ashland Avg. 
Tel.i 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.

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. Naprapar 
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 3385

1600 W. Garfiel Bldv.
Siaur-vak. kampas 55os ir Ashland av. 

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

Chicago, III. '

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

' Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 Ir Halsted Si.
■ ■ ■ ■ J

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. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulęvard 7179

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

Chicago.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulęvard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263 ................... „J

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo , 
Šlapumo

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tiephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt® 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

Privatinių
Ligij
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn Si.) 
Imkite elpvaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
diėuiais 10-1 po piet. Pąnedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St., Chkage.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
' Tel. Boulęvard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union 
Tel. Yards 1699

Avė,

i , A
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NAUJIENOS, Chicago, UI, Ketvirtadienis, Lapkr. 2, *22
VAIKAI ĮKRITO ŠULININ.
Louis Ottlinger, dviejų metų 

vaikas, bežaisdamas įkrito šu- 
linin. Jo riksmas pritraukė ki
tus vaikus, kurie jį ištraukė. 
Vienok vaikas pasimirė kely į 
St. Matthew ligoninę.

Lietuviu Rateliuose

Sąjungos atstovo ir Biblijos 
studentų. Nuo trečiai iki penk
tai valandai po pietų kalbėjo 
A. Žmuidzinavičius, nuo sep
tintai — Biblijos studentai.

A. Žmuidzinavičius savo kal
boj aiškino apie Lietuvos Šau
lių Sąjungų; kaip jis buvęs 
papuolęs lenkams nelaisvėn; 
kad į šaulių organizaciją prik-

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME. i

BRIDGEPORTAS.

Simano Daukanto Dr-jos 
29-metinės sukaktuvės.

valdininkai, kaimų bernai ir 
dagi kunigai (visgi butų žin
geidi! .žinoti kiek kunigų bei 
klebonų besikaujant su Lietu
vos okupantais savo galvas pa
dėjo). Buvo reikamos ir aukos,

Pereitą šeštadienį, spalio 28 kurių surinko apie $134.00. 
dieną, Mildos svetainėj įvyko 
Simano Daukanto Draugijos 
29-metinės sukaktuvės, kifrios 
tapo atatinkamai apvaikščio

tos. Žmonių susirinko gražus 
būrelis, pagerbti musų tautos 
gerbiamo raŠytojo-istoriko, Si
mano Daukanto. Jo vardu su
tverta draugija beveik yra se
niausia iš visų lietuvių draugi
jų Chicagoj. Apvaikščiojimo 
tvarką vedė draugijos pirmi
ninkas.

Buvo pristatytas kalbėti P. 
Grigaitis. “Naujienų” redakto
rius. Jis savo aiškioj, nuosakioj 
ir trumpoj kalboj atpasakojo 
Simano Daukanto, musų isto
riko, biografiją. Klausytojai 
buvo labai susidomėję vaizdin
ga kalbėtojo kalba. To
liau drg. P. Grigaitis nurodė 
didelę svarbą mokslo ir apšvie- 
tos ir ragino draugiją remti 
apšvietos įstaigas Lietuvoje ir 
moksleivius.

Po to buvo dalinami auksi
niai žiedai tiems draugijos na
riams, kurie išbuvo dvidešimts 
penkis metus jos nariais. Šie 
nariai gavo po auksinį žiedą: 
Bajorinas Vincas, Juozaitis Pet
ras, Radevičia Jonas, Stankū
nas Tomas, Edintas Petras, 
Žilvitis Vladas, Petrošius Anta- Į 
nas, Smilgevičia Antanas, Mar-1 
tinkus Antanas ir šerpitis Do- 
minikas.

Programe buvo ir kitokių 
pamarginimų. Po ptogramo Į 
buvo smagus šokiai.

—Svetys. . I

JIEŠKAU Anės Stankytės, po vy
ru pavardės nežinau. Paeina Kauno 
rėd., Kretingos apskr., Saluntų mies
telio. Gyveno Brighton, Mass. Meld
žiu atsiliepti, arba žinančių praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

K. STANKUS,
P. O. Box 713, Gary, Ind.

JIEŠKAU pusseserių — Ma
sonaičių, po vyrais Valunienės, 
J. Sidarienes ir Milės Baranau- 
skiutės. Atsišaukit: Petras J. 
Masonis, c-o Best įlotel, 23 W. 
Van Buren St., Chicago, III.

MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS, 
kūlėms daviau patarimus' ir pagelbė- 
jau savo patarimais. Atsišukite' per 
laiškus paduodami savo antrašus ar
ba ypatiškai, nes thriu svarbių dalykų 
jums pasakyti. Peter Miller, 2128 W. 
22nd St., Tel. Canal 5838.

JIEŠKAU savo draugų Adolfo Ga- 
lubicko ir Juozapo Boužiaus, iš Vil
niaus rėdybos, švenčionų apskr., Dau
gėliškiu valšč., kaimo 2 Mikalavo. 
Noriu susirašyti — svarbus reikalas.

Pažįstami — suteikite žinių, 
JOHN SARULIS,

3419 E. St., Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

Biblijos studentai, kaip pap
rastai, skaitė bibliją ir paskui 
simboliškai aiškino senovę, 
praeitį ir ateitį. Daugiausia aiš
kino, kad žmones daugiau ne- 
bemirs. Biblijos studentų pax 

klausyti atsilankė daugiau žmo
nių negu šaulių atstovo. Atsi
lankė nemažai ir bažnytinių. 
Kai kurie jų neišdrįso ateiti 

svetainėn, užtat antroj pusėj
gatvės stovėjo ir žiurėjo. Tur I JIEŠKAU susipažint, o susipažinus
i„,a •• r,..,, i . . • • . ir apsivešt našlio arba vaikino 37-42l)llt ja buvo kunigų prigrąsm-1 metų amžiaus. Jeigu našlys sutiks, 

ti, kad neitų. kad ir vienas vaikas bus. Geistina,
—TOw nfl ’k’ H kad butų apsišvietęs ir laisvas ir kad1 wnoueiKietlS. I nevartotų svaiginančių gėrimų ir maž 

daug prie turto. Aš esu našlė 89 me
tų. Esu laisva susipratus moteris ir 
moku amatą. Kam reikalinga gera 
gaspadinė. malonėkite atsišaukti. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslą pri- 
siųst. V. M., P. O Box 18, Chicago, III

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos JIEŠKAU apsivedimui turtingos 

mergaitės, arba našlės nuo 25-35 m.
. Naujienų Pinigų Siuntimo Į X
ir Laivakorčių Skyriaus ve- karnas prie bile kokio biznio. Malo- 
dejas A. Ripkevičia važiuoja
Lietuvon su Naujienų Ex- paveikslą ant pareikalavimo gražin- 
kursija 13 d. gruodžio, kai- siourt į°ynas Sto§kus’ Box 168- Ncw- 
po palydovas važiuojančių P°r ’ y 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivešti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstoj per Naujienas. . TT ,, ,

Todėl, kurie manote kvie- num; , 3528 S. Halsted St 
sti savo artimus gimines ir 1 . , A..

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI krautuvė po

^,1 mūrinis namas, puikioj vie- 
norite, kad patyręs palydo- ^en(^a $50.00 į men.P y Pdiyuo |STANDARD REALTY CO.

736 W. 35th St.
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są,. kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus. JIEŠKO kambarių

CICERO.

šis tas.

Lietuvių <)rganizar>’jų Są
junga atidarę vakarinę mo
kyklų Liuosybės name. Už tai 
garbė jai. O jaunuomenės yra, 
kur norėtų daugiau pasimo
kinti, apsišviesti

MOTERŲ VYRŲ

anešimai
-

Roseland. — Didelės prakalbos bus 
K. of P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė., subatoj, lapkr. 4 d., 8 v. v. Kal
bės prof. Scott Nearing, temoj: “Dar
bininkų valdžia”. Prof. S. Nearing 
yra vienas geriausių darbininkų kal
bėtojų. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

REIKALINGAS švarus apšil
domas kambaris Bridgeporto 
apielinkėj e, 'vienam geram vai
kinui. Kas turite tokį kambarį 
praneškit į Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St., No. 4p,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Lietuvių Dukterų Draugija rengia 

maskaradinj balių, kuris įvyks lap
kričio 4 d., 6 vai. vak., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St Už ge
resnius kostumus skiriama daug do
vanų laimėjimų.

Kviečia Komitetas.
Kadaise buvau pastebėjęs 

Naujienose žinutę apie C. L. 
Org. Sąjungą. Žinutėj buvo 
minėta, kad buvęs išrinktas ko
respondentas rašinėti Naujie
noms žinių iš Cicero apie vie-1 Koncertui" 
tos lietuvių gyvenimą ir kru-1 kapkr. 5, Bohemian American Hali. 
.... , . . . x. e įtapo išsiųsti visiems užsimokėjusiemstejimą, taipjau apie pačios Są-1 Rėmėjams antradienį, spalio 31. Re-

Paskutinė “Birutės” generalinė re
peticija prieš Koncertą įvyks ketvir
tadienį, Spalio 2, 8 vai. vak., Mark 
VVhite Snuare. Tikietai nariams bus 
tik čia dalinami. — Valdyba.

“Birutės” Rėmėjams. — Tikietai 
, kuris įvyks sekmadienį,

tapo išsiųsti visiems užsimokėjusiems 

jungos darbuotę. Bet jau kurs Idėjai negavę tikietų, arba patemiję 
... vai ji • I kitas pasiuntimo klaidas, malonėkitlaikas, bet korespondento nei Į tuojau pranešti Birutės' finansų sek- 
negirdėti. O Ciceroj nuotikių rotoriui, M. Yozavitui, 3235 S. Hal- 

. ... J ^Isted St. — Valdyba.vis tik yra. i ______
  | Roseland. —- Auksinės žvaigždės 

_ . ,______ . I Liet. Pasil. ir Pašalpos Kliubo mė-
1 eko girdėti, kad viena nio-1 nesinis susirinkimas įvyks penktadie- 

teris patraukus tieson vietos I ni: IaPkri^io į Y;,,v,ak ’Jf- 
gydytoją A. Bačkų. Sako, kad nariai malonėkite atsilankyti laiku, 
dėl nuplėšimo šlovės. D-ras nes randasi daug svarbių reikalų ap- 
Račkus yra žinomas nuo se-1 ______
niau, kol dar tebesimokė, kai-1 Raudonos Ro-
po didelis klerikalų veikėjas, j rinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 
kalbėtoias M* 7:30 v. vak., W. Lukštos svet., 1500

J I So. 49th Avė. Visi nariai privalo at-
----- | eiti. Bus tariama dalyvavimas Baltos 

Daugelis sako, kitas dagi ir , ?ašalp. Kliubo koncerte ir
“Naujienose” rašė, kad' Liet. [ H- ______
Laisvės Namo bendrovės di-|, ,LSS. 81 kuopos
... , I kimas įvyks šeštadieny, lapkričio 4

rektorių didžiuma esą komu-Į dieną kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės 
nistai. Kažin, ar (aip yra. Jei-1 salėi* 1822 Wabansia Avė. Kuopos 
_ . ...va a i-iy. I narius ir norinčius prisirašyti pnegu komunistai butų ten didžiu-1 jos kviečiame laiku pribūti.
moj, tai bent menedžerium, I J* Lapaitis, rašt.
rodos, nebūtų vytis. Bet žmo
nės sako, kad komunistai, vy
čiai ir biblistai — visi geriau
si frentai. Gal tai ir tiesa, nesi JIEŠKAU savo vyro Antano Kuli- 
i biblistu namaldas kain tik ir kausko» kuris nežinia kur dingo Su- I uiDustų pamainas Kaip lik ir batoj> september 14, 1922. Mes tu- 
eina komunistai ir vyčiai. I rėjome biznį ir pardavėm. Turėjome 

Seni«L daug pinigų. Bet jis man paliko tik 
k Į 50c. Męs gyvenome su juo apsivedę

--------------------------— 18 metus. Ir nesibardavome. Ar jį ko
kios moterįs paviliojo arba kas už
mušė — nežinau. Jei kas apie jį ži
no, malonės man pranešti. Arba jis 
pats malonės atsišaukti, arba nors 
laišką lai parašo. Aš likau visai bėd- 
na ir esu vargingame padėjime. Ne-

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojanvi, $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. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

įieško partneriu
JIEŠKAU pusininko į restau

racijos biznį. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, 3210 S. Hal
sted St., Box 45.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio.
PEERLESS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.
MOTERŲ reikia į kenavimo 

kambarį. Geros darbo sąlygos. 
26c į vai., 9 vai. į dieną, riuo 8 
iki 5:30. Nuolatinis darbas. 
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted $t.

TOWN OF LAKE. 
Prakalbos.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKALINGA jaunos mer
ginos į apavalų dirbtuvę. At
sišaukite : Monarch Shoe Co. 
913 W. Roosevelt Road, 4th 
aukštas.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie mazgojimo in
dų valgykloj.

3202 S. Halsted St. 
2-os lubos.

Pereitą septintadienį, spalio
29 diena 1 J Elin* I suprantu kodėl jis ant manęs taipuieną, j. j. urnas svetainėj gupyko; nieko blogo jam nepadariau.
įvyko dvejos prakalbos: A. " "
Žmuidzinavičiaus, Liet, šaulių

"DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENĖ,

2310 S; Leavitt Stą Chicago; III.

REIKIA 50 tvirtų moterų 20 iki 
30 metų amžiaus, vyniojimui kėd
žių. Patyrimas nereikalingas. Nuo
latinis darbas. $14.00 į savaitę pra
džiai.

HAYWOOD WAKEFIELD CO., 
911 Soi Washtenaw Ąve*

REIKIA dviejų patyrusių mo
terų skudurų sortavimui. Geras 
mokęstis.

INDUSTRIAL RAG 
METAL CO.

4501 So. State St.

REIKIA darbininkų dienomis 
ir naktimis.

Joscph T.
16th &

3 duris.

Geras darbas.
Royalton & Sons 
Rockwell St.

PARDAVIMUI žieminis 
automobilius Hupmobile 5 
sėdynių. Atrodo ir bėga kaip 
naujas. Vertas $1,000. Par
duosiu už $650.00. Nemokan
tį važiuot išmokinsiu. ' 

2857 W. 39th Place.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEIį MILLS,
'87th & Stewart Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
7 pasažerių, gerame stovyje 7— 
tinkamas naudoti prie visokių 
biznių. Taipgi mažas automobi
lius dėl 2-jų pasažerių. Parduo
siu bile kurį už gana pigių kainų. 
Kreipkitės: 4716 S. Marshfield.

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ reikia į scrap iron 
yardą. Gera alga, nuolatinis 
darbas.
PRICE IRON & STEEL CO

67th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI automobi
lius vertės $1000 už $500 ar
ba mainysiu ant Fordo. 
Kreipkitės tik po 6 vai. vak. 

2423 West 46th St.
Phone Lafayette 1239

DIDELIS BARGENAS, tuojau gali 
eit ir gyvent, 610 W. 43rd PI. 2 auk
štų medinis 7 ir 7 kambariu namas: 
gasas, maudynė, elektro Šviesa. Ga
radžius, ant kampo. Kietmedžio grin
dys pirmam flate A 1 padėjime. Kai
na $4,000. Rendos $600.00.

CHARLES FOERSTER, 
7006 Emerald Avė.

LOTŲ — 500 — LOTŲ
Pardavimui dideliame indus- 

trialiame distrikte. Reikia tik 
$100 įniokėt ir $10 į menesį. In- 
tresto nereikia mokėt per vieną 
metą. Nuvež automobilium iki 
prapertės. Pilnesnių žinių pa
šaukit arba kreipkitės: 4418 S. 
Troy St. arba Tel. Lafayette 
5276. Valandos nuo 6:30 iki 9:30 
vak. George Paukštis, Sales 
Mgr.

• š
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VYRŲ
REIKIA į foundrę darbi

ninkų. Kreipkitės samdymo 
skyriun. . <

CRANE CO.,
So. Canal and 15th St.

Or So. Kedzie Av., and 40th

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI

MEDŽIO tekintoju medžio 
specialiam darbui. Turi būt 
patyrę. 80c iki $1.25 j vai. 

Pašaukit: West 2757 nedė- 
lioj, dienomis ar naktimis.

PARDAVIMUI saliunas, 
priežasties ligos.

1338 So. Miller St.

iš

ŠIS NAMAS
pats už save išsimokės 2 aukštų ir 
10 flatų mūras, pečiais apšildomi. 
Rendos $3,024. Kaina $19,500, prie 
Wentworth Avė., arti Garfield Blvd. 
Kreipkitės prie: M. Plummer’s Place. 
7848 So. Halsted St.

Phone Stewart 7101

PUIKI PROGA!
Norintiems įsigyti beveik naują 

muro namą, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai, namas 
randasi gražioj vietoj South Side, 
parsiduoda visai pusdykiai arba išsi
maino ant mažesnio namo, loto, au
tomobilius, arba kokio kito biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

VYRŲ reikia dirbtuvės 
darbui. Gera alga, nuolati
nis darbas. Imsit No. 4 ka
rą iki vietai.

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & <fitephenson.

DARBININKŲ: 10 vai. 
dieną, 40 c į valandą. Ge

ros darbo sąlygos. Kreipki
tės prie superintendento.

CONCRETE STEEL CO., 
31st and Central Park Avė.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris ir vienas vaikas, kuris 
norėtų mokintis bučemėj ir 
grosernėj. 10707 Michigan Avė., 
Roselande, Chicago, 111.

Tel. Pullniau 4228 ,

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:

SOAP FACTORY,
1319 W. 32nd PI.

VYRŲ reikia j dirbtuvę, 
prie gerai apmokamo darbo. 
Dienomis ar naktimis. Atei
kit' pasirengę dirbti. 
WESTERN FELT W0RKS 

4115 Ogden Avė.Reikia
DARBININKŲ, kaipo pa- 

irelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotų darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

*•> 1

VYRŲ reikia nuolatiniam 
darbui. 34c į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON &

3534 Shields Avė.
CO.,

REIKALINGAS ATSA
KANTIS BUČERIS SAVO 
DARBE.

1980 Canalport Avė.

REDK!A==
DARBININKŲ prie tro

kų, taipgi prie mašinų pa- 
gelbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šmotų ati
duodama kuomet jau išmok
sta. Ateikit pasirengę dirbt. 
ACME STEEL GOODS CO.

135th St. I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

n*. Ja. x

PARDAVIMUI grosernė 
ir rūkytos mėsos krautuvė. 
Parduodu pigiai. Biznis iš
dirbtas. Atsišaukite:

2640 W. 47th St.

PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 
lotu, tik už lotu kainą. Puikus biznia
vas priekis, prie Halsted, arti 51-os. 
Cottage nepersenai perbūdavote, nau
jas plumbingas ir elektro šviesa. $4,- 
500. $1,000 cash.

MARY BAKER, savininkė, 
925 W. 51st PI.

PRIVERSTAS parduoti šį mėnesį 
bizniavą namą, su mažu kapitalu ga
li pirkt. Namas 5 flatai ir krautuvė, 
užpakalyj 3 karams garadžius; mau
dynės. elektro šviesa, gasas ir kiti 
narankumai. Rendos $2,000 į metus. 
Namas randasi South Side. netoli 
Douglas Park, gražioj apielinkėj. Ne
praleiskit šios progos.

ST. BUDAITIS,
2316 S. Hoyne Avė.

1

PARDAVIMUI mažas groserėlis. 
5 pragyvenimui užpakalyj kambariai, 
renda $24, lystas ant 2 metų, daug 
stako ir visas naujas, geras biznis, 
puiki proga dėl moteries pasidaryti 
rendą ir pragyvenimą, o vyro uždar
bi tik kimšk j banką. S. J. Mitchell, 
3214 So. Halsted St., 2 lubos.

BRIGHTON PARKO TIKRAS BAR- 
genas; 2 pagyvenimų namas po 6 kam
barius; greitam pardavimui, kaina 
$3,500; pusę reikia įnešti; tas yra 
tikras bargenas — atsišaukite 

J. YUSHKEWITZ, 
4084 Archer Avenue, 

Kampas Califomia Avė.

pas:

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
tirštai apgyventa. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
929 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI saliunas, 
labai geroj vietoj. Daili vie
ta. Pabdavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos.

4358 S. Western Avė.

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

BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 
500 nupirks tau vieną iš puikiausių 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 6 
kambarius pagyvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žioj vietoj, netoli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
nersitikrint locnomis akimis ant 
Maplewood Avė.. 4202-04-06 ir 08, — 
o no tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPROVEMENT 
CO., 3335 S. Halsted St., Yards 6894. ,

MORTGECIAI-PASKOLOS

ii
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PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 

geras. Geroj apielinkej.
2851 W. 59 St.

arti St. Franci sco
Savininką galima matyti nuo 4 iki 

6 po pietų.
PARDAVIMUI grosernė, se

nas biznis, geroj vietoj. Renda 
prieinama. Lystas ant 2-jų me
tų. Parduosiu pigiai, 
m o priežastis svarbi, 
mas tas laimės.

3233 So. Halsted

Pardavi-
Kas pir-

st.

STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučemė ir grosernė, vi

sokių tautų apgyventa vieta, biznis 
cash; išdirbtas per ilgus laikus; ren
da pigi, lystas kaip ilgai norint. Par- 
duočia pigiai, arba mainyčia ant ne
didelio namo, loto, automobilio. Biz
nis turi būt parduotas arį>a išmainy
tas į trumpą laiką.

4800 So. Throop St.

PARDAVIMUI saliunas, 
įvairių tautų apgyventoje 
kolonijoje, biznis išdirbtas 
per ilga laiką. Parduosiu pi- 
riaL Atsišaukite:

4503 So. Laflin St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklį pianą su pri 
ungta ukulele, roliais ir 10 metų gva- 

rancija ir didelį, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bąr- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
nauji rakandai, taipgi ir kam
bariai* 'lieka tušti. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite:.

2822 S. Union Avė.
2-ros lubos iš fronto.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU lemoziną, išrodo ir 

eina kaip naujas. Gal kas turite tro- 
<ą Fordą, — mainysiu. Jei bus rei- 
calas, tai ir priedo dėsiu. Atsišaukit 
x> 5 vai. vak., arba nedėlioj. St. 
Li e pūkas, 8539 So. Wallace St., 8-os 
lubos užpakalis*

______ ....____

Didžiausis Bargenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.

’ 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

I
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Tik per 10 dienų siulau savo 
— 6 — 2 flatų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek- 
tro šviesa, viskas moderniška, 
už $6,000. Geras medinis gara- 
džius. Nauji užpakaliniai por- 
čiai, pievaitės gipžiai aptvertos. 
Lengvos išlygos — savininkas, 
rašykit į Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

79th St. kampinis 7 aukštų mūri
nis namas. 139 pėdos priekio. Renda 
$3,360; pečiaus Šiluma. Kaina $23,- 
500. Šis yra bargcnas pirkėjui.

Kreipkitės:
PLUMMfcR’S PLACE, 
7848 So. Halsted St. 
Phonę Stewart 7101

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE 
Pardavimui kampinis bizniavas na

mas. Dabar yra bučemė ir grosernė. 
Galima pirkt viep tik biznį be namo; 
biznis išdirbtas per ilgus laikus; vi
sokių tautų apgyventa vieta. Parduo
siu daug pigiau, negu verta, nes ta
me biznyj nesu patyręs, arba mainy
siu, ant mažesnio namo, farmos, lo
to, automobilio, arbži Dry Goods Sto
ro. Kas norite įsigyti gerą ir pelnin
gą biznį, nepraleiskite tą progą, nes 
nevisados toks bargenas bus, kas, pir
mesnis tas laimės, namas ir biznis 
turi būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką. Kreipkitės pas:

FRfLNK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
8-jų aukštų naujas mūrinis biznia

vas namas, su 3 Storais ir prie Storo 
yra pagyvenimui kambariai; namas 
randasi naujoj apielinkėj, taipgi na
mo įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant di
desnio namo. Namas turi būt privė
tė, taipgi mainyčiau ant farmos. Far- 
ma turi būt ne partoliausiai nuo Chi- 
cagos, kad galėtų su automobiliu nu
važiuoti, arba kad tikietas nekainuo
tų daugiau kaip $5 ar $7. Namas 
kainuoja apie $45,000. Imčiau namą 
nuo $50,000 iki $70,000, taipgi farma 
neturi būt mažesnė, nuo $14,000 iki 
$35,000. Namas turi būt parduotas, 
arba išmainytas į trumpą laiką. Ne
praleiskite tą progą. Kreipkitės pas: 

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, 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.

VYRAI! MOKINKITfiS 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 St.. Chicago.

DIDŽIAUSIĄ MOKYKLA 
CHICAGOJ

De&igning, 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 jjasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Sfr., ant 4 lubų

MOKYKLOS

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

International Barber College 
G53 ir 609 W. Madison St
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