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į Talkininkų ultimatumas Turkijai
Herrino byla prasideda

75 angliakasiai yra žuvę
Talkininką ultimatumas 

turkams
Talkininkai neapleis Konstan

tinopolio. Turkai kon
centruojasi.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
7.— Talkininkų augščiausieji 
komisionieriai šiandie pasiun
tė Turkijos nacionalistams ul
timatumą, kuriame reikalauja
ma, kad turkai pildytų Muda- 
nijos mūšių paliaubos su
tartį ir pareiškiama, kad tal
kininkų kareiviai pasiliks Kon
stantinopoly iki nebus pasira
šyta artimųjų rytų taikos su
tartis.

Turkai koncentruojasi.
LONDONAS, lapk. 7.— Ang

lijos karo ofisas neturi patvir
tinančių žinių, kad Turkijos 
nacionalistai šaukia daugiau ( 
kareivių prie ginklo, bet te- 
čiaus jis pripažįsta, kad nacio
nalistai koncentruoja savo 
ginkluotas spėkas.

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad turkai buk išsodinę savo 
kareivius Lapsaki, kad puolus 
ir paėmus Gallipoli. Anglijos 
kareiviai buvo puolami Kons
tantinopoly.

Turkijos žandarai veržiasi 
prie Anglijos linijų čanake ir 
neleidžia pa troliams eiti už 
trijų mylių rubežiaus.

.Anglų komanduotojui gen. 
Harringtonui įsakyta priešin
tis Turkijos reikalavimams 
visomis jam prieinamomis 
priemonėmis.

Italija paskelbė, kad ji duos 
karinę pagalbą talkininkams, 
jei Turkijos nacionalistai su
kels naują karą.

Turkijos atstovas Rafet Pa
ša pranešė talkininkų komi- 
sionieriams, kad nacionalistai 
negali priimti dvilypės kont
rolės Konstantinopoly — tur
kų ir talkininkų. Sprendžiama, 
kad komisionieriams leista 
paskelbti mieste karo stovį, 
jei bus reikalas.

Graikai, armėnai ir rumu
nai Konstantinopoly yra pa
nikoj ir anglų laivai išgabeno į 
Salonikus 7,000 pabėgėlių. Na
cionalistų valdžia reikalauja 
pašalinti iš miesto visus grai
kus gyventojus.

Anglijos ininisterių kabine
tas svarsto artimųjų rytų pa
dėtį. Francija jau paskirė at
stovą į artimųjų rytų taikos 
konferenciją.

Reikalauja halso tarybose.
MASKVA, lapkr. 7. — Ros- 

ta skelbia, kad Rusija atsisa
kys priimti talkininkų pakvie
timą dalyvauti artimųjų rytų 
taikos konferencijoje Lausan- 
noje, jei nebus užtikrinta Ru-

V aidžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiais:

Šiandie — giedri ir šalčiau 
šiandie.

Saulė teka 6:30 v., leidžiasi 
4:37 v. Mėnuo teka 7:04 v. v. 

sijai pilnas jos dalyvavimas 
pagaminime sutarties.

Pranašauja naują karą.
NEW CASTLE-ON-TYNE, 1. 

7.— Ex-premieras Lloyd Geo
rge savo kalboj pranašavo kį- 
limą naujo karo su Turkija, 
kuris persimes ant visų Bal
kanų, jei Anglijos valdžia ne- 
pasistatys tvirtai prieš turkus. 
Jis remsiąs valdžią, jei ji lai
kysis prieš turkus tvirtai ir ne
leis jiems laužyti Mudanijos 
sutarties. Esą su turkais rei
kia kalbėtis aštriai ir tik delei 
to ir pirmiau neiškįlo karas. 
“Valdžia turi būti tvirta. Tai 
yra vienatinė gvarantija tai
kos,” sakė Lloyd George.

Šiandie prasideda Herrino 
angliakasiy teismas

Pirmiausia bus teisiami 8 
angliakasiai.

MARION, III., lapkr. 7. — 
Ryto prasidės teismas apkal
tintųjų dalyvavime Herrino 
riaušėse pereitą vasarą, kada 
liko užmušti keli streiklau
žiai. Pirmiausia bus teisiami 8 
angliakasiai, kurie yra apkal
tinti žmogžudystėj ir sėdi ka
lėjime be kaucijos.

Tikimąsi, kad bylos nagrinė
jimas tęsis keletą 'savaičių. 
Vien jury rinkimas, kuris pra
sidės ryto, tęsis keletą dienų. 
Kaltinimą ves pats valstijos 
prokuroras Brundage su dau
gybes kitų advokatų ipagelba.

Pinigus byloms prieš anglia
kasius vesti yra sudėję Illinois 
kapitalistai.

I 
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75 angliakasiai žuvo 
kasykloje

Iš 29 išgelbėtų iš Spangler, Pa., 
kasyklos, 3 jau pasimirė nuo 

žaizdų.

SPANGLER, Pa., lapkr. 7.— 
šiandie po piet iš Reilly Coal 
Co. kasyklos, kur vakar išti
ko ekspliozija, kuri uždarė 
apie 100 angliakasių, tapo iš
imta dar 16 lavonų, taip kad 
dabar jau žinomų ir išimtų iš 
kasyklos žuvusių yra 75 ang
liakasiai.

Gelbėtojai sako, kad jau visa 
kasykla tapo apžiūrėta ir kad 
visi uždarytieji *au yra suras
ti.

Agentas federalinio kasyklų 
biuro paskelbė, kad iš kasyk
los tapo išimta viso 29 anglia
kasiai gyvi, bet paskui trįs jų 
mirė. Niekurie iš išlikusių gy
vais gal ir pasveiks, bet keli 
jų veikiausia mirs, nes yra la
bai apdegę ir pritroškinti ga- 
sų.’Gasai taipjau trukdė ir 
gelbėtojoms.

Visi išimtieji lavonai tapo 
sudėti angliakasių svetainėj ir 
rengiama juos identifikacijai. 
Bet daugelis lavonų yra taip 
sudegę, kad pažinti juos nega
lima bus ir reikės tik spėti.

Minios žuvusių žmonių gi
minių vis dar stovi prie ka
syklos, ar jieško savo žuvusių 
giminių lavoninėj. Vakar pul
kai moterų ir vaikų prie ka
syklos, nežiūrint lietaus, klu- 

pėjo visą dieną ir meldėsi, 
kad dievybė išgelbėtų jų vy
rus, jų maitintojus ir kad jie 
sugrįžtų iš požeminio praga
ro gyvais. Bet tik lavonai, tan
kiai ir tie sudegę, teliko išim
ti iš kasyklos. Kas dėjosi tuo 
pačiu laiku kasykloje, dar ne
žinia, nes iš sužeistųjų dar nie
ko atsiklausti negalima. Tik 
tiek sužinota, kad kįlus eksp- 
liozijai ir užsidegus gasanis, 
tarp buvusių kasykloj žmonių 
kįlo didžiausia panika; visi 
bandė gelbėtis, bet gelbėtis ne
buvo kaip, nes kasykla turėjo 
lik vienų išėjimą, o ir tas* ta
po ekspliozijos užgriautas.

Kodėl kįlo ekspliozija dar ir 
dabar nežinoma ir nebuvo 
bandoma atsižinoti. Išgelbė
tieji sako, kad jau leidžiantis 
kasyklon buvo patėmyta, kad 
kasykloje yra daug gaso, bet 
t. v. ‘Tire boss” Flanagan, ku
ris turi tai prižiūrėti, pareiš
kęs, kad viskas yra gerai ir 
kad galima kasyklon leistis. 
Neužilgo po to ištiko eksplio
zija ir tarp pirmųjų surastų 
lavonų buvo paties Franaga- 
no lavonas.

Atmetę vokiečiy 
pasiūlymus

Kontribucijos komisija reika
lauja naujų pasiūlymų.

BIERLINAS, lapkr. 7.— Tal
kininkų kontribucijos komisi
ja atmetė visus Vokietijos pa
siūlymus dėl kontribucijos 
mokėjimo, taipjau ir Vokieti
jos , prašymą leisti užtraukti 
500,000,000 auks. markių in
ternacionalinę paskolą. Komi
sija įsakė Vokietijai paduoti 
naujus pasiūlymus.

Delei to Vokietijos markė 
vėl nupuolė.

Vokietijos ambasadorius 
Rusijoje.

MASKVA, lapkr. 6. — Gra
fas Brockdorff-Rantzau, ku
ris rezignavo iš Vokietijos tai
kos delegacijos, kad nereikėtų 
jam pasirašyti Versailles tai
kos sutarties, šiandie užėmė 
Vokietijos ambasadoriaus vie
tą ir yra pirmas pilnas įgalio
tinis Europos šalies pasiųstas 
sovietų Rusijon.

Leberalai laimėjo Kuboje.

HAVANA, lapkr. 2. — Va
karykščiuose Kubos rinkimuo
se laimėjo liberalai. Jie išrin
ko 6 gubernatorius ir Havanos 
niayorą — antrą svarbiausią 
vietą salos valdžioje. Jie taip
jau išrinko daug atstovų, taip 
kad žemesniame bute valdžia 
gal neteks kontrolės.

KANSAS CITY, lapkr. 6. — 
Senas socialistų savaitraštis 
“Apeal to Redson,” kuris ėjo 
per 27 metus ir buvo labai iš
siplatinęs, betz laike karo pa
sukęs į dešinę ir delei to ne
tekęs įtakos ir skaitytojų, su
stojo ėjęs. Vieton jo eisiąs 
“The Haldeman-Julius Week- 
ly,” pašvęstas mokslo daly
kams. Jo dabartinis leidėjas 
yra paskilbęs pigių brošiūrėlių 
leidimu.

WASHINGTON, lapkr. 2. — 
Manoma, kad tarybos su Ang
lija apie Anglijos skolas Ame
rikai bus atidėtos iki po Ang
lijos rinkimų. Nieko dabar 
skolų klausime neveikiama, 
laukiant politinio paaiškėjimo 
užsieny, nes dabai’ įvyko svar
bių politinių permainų kaip 
Anglijoj, Italijoj, taip ir kito
se šalyse.

Kaip Eina Anketa
Kortelės bu balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis

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

Vakar suskaityta balsų:

Prieš....................... ..............-.......................... 157
Neaiškių’k . . ..................................................... 2
Viso ..... .........................   159

Buvo paskelbta:
Už registracijų...............................................115
Prieš ...........   8060
Neaiškių .... :...................  —.....................108
Viso......................................-.............*................... 8283

Kartu:
Už registraciją ..,...............................115
Prieš ................................................ 8217
Neaiškiy .....................................  110
Viso........................................................ 8442

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau 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!

Francija negali išsimokėti.
-—----------- 1 \

PARYŽIUS, lapkr. 7. — At
stovų bute šiandie buvęs pa- 
liuosuotųjų teritorijų ministe- 
ris Louis Loucheur, stambiau
sias Francijos kapitalistas, pa
reiškė, kad Francija negali už
mokėti savo skolų nė Angli
jai, nė Jungt. Valstijoms. 
Francijos saugumas esąs svar
besnis, negu kontribucijos, to
dėl jis siūlo visame plote pa
lei Reino upę uždėti tautų są
jungos kontrolę..........

Premjeras Poincare pasakė, 
kad sutartis leidžia tokią kon
trolę įvesti, bet Francija ir be 
to laikys Reino žemes tiek il
gai, kiek tilc bus galima. Pre
mjeras taipjau pareiškė, kad 
Francija busiančioje Briussely 
ekonominėje konferencijoje 
sekamą mėnesį pasiūlys ekono
minę reorganizaciją t visos Eu
ropos.

PAGERBĖ LIETUVIŲ 
KALBOS TYRINĖTOJĄ.

Prof. Benderis gavo iš Lietuvos 
Universiteto garbės laipsnį.

WASHINGTON, lapkr. 3 d. 
(L.I.B.)— Princetono Universi
teto ’prof. Benderis visa eile 
savo darbų pasižymėjęs lietu
vių kalbos tyrinėjimu, yra ga
vęs iš Lietuvos universiteto 
“Lietuvos filologijos daktaro” 
garbes laipsnį.

PHLLADELPHIA, Pa., lap. 
2.— Thornas iDewitt Cuyler, 
direktorius Permsylvania gele
žinkelio pirmininkas visų ge
ležinkelių asociacijos, pasimirė 
šiandie ūmai privatiniame va
gone. Būdamas geležinkelių 
pirmininku . * jis griežčiausia 
priešinosi streikuojantiems ge
ležinkeliečiams ir abelnai vi
sur buvo didžiausiu darbinin
kų priešu.

Atsiprašymas
Šiuo atsiprašome visų 

“Naujienų” skaitytojų, ku 
rie negavote vakar “Nau
jienų” ir primename, jog 
tatai atsitiko prieš musų 
norų. Baigiant spausdinti 
dienraštį sugedo mašina 
ir nežiūrint didelių pa
stangų sutaisyti atėjo va
karas, ir dienraščio pri
statymas ne dėl visų buvo 
galimas.
Naujienų Administracija.
*.............. .n., n. i......... ........................................./

Atgaleiviai laimėjo 
Lenkijoje

------ •----
VARAAVA, lapkr. 7. — Pe

reitą septintadienį visoje Len
kijoje įvyko rinkimai į Lenki
jos seimo žemesnįjį butą. Iš 
toli nepilnų rinkimų davinių 
galima spėti, kad seimo sąsta
tas pasiliks senasis, t. y. ir ant 
toliau atgaleiviai -— naciona
listų krikščionių partija, kuri 
susideda iš trijų kraštutinių 
atgaleiVlų partijų — turės sei
me didžiumą. Penkios partijos 
dalyvavo rinkimuose. Rinkimų 
įstatymai verte partijas vie
nytis į blokus, jei jos norėjo 
pravesti kiek daugiau atstovų. 
Visi svetimtaučiai Lenkijoje 
buvo sudarę savo atskirą blo
ką.

Prieš motery balsavimą,
PARYŽIUS, lapkr. 7.— Fran

cijos kabinetas atsisakė remti 
parlamente įneštą bilių, Nutei
kiantį moterims balsavimo tei
ses ir manoma todėl, kad bi- 
lius bus atmestas. Tuo budu• .
Francijos moterįs dar negaus 
balsavimo teisių.

Viens kitą nušovė.

WEST FRANKFORT, III., 1. 
7.— Carles Sipe tapo nušau
tas persišaudant su Cecil Car- 
ter. Pastarasis irgi tapo per
šautas ir pabėgėjęs kiek mirė 
ant gatvės. Persišaudimas kį- 
lęs todėl, kad Carter lindęs 
prie Sipe pačios.

Nuteisė kalėjiman.

ST. PAUL, Minu., lapkr. 7. 
—Mrs. Jennie Hirschom, 48 
m., motina 6 vaikų, tapo nu
teista trims mėnesiams kalė
jimai! už pdržengimą prohibi- 
cijos įstatymų.

Vilnius
Tautų Sąjungos atstovai 

pabaigė darbą.
E. VARŠAVA. “Kurjer Po- 

ranny” praneša, kad Tautų 
Sąjungos atstovai, Vilniaus 
srities neutralinej zonoj pa
baigė savo darbą, ir sugrįžo 
į Ženevą. laikraštis išreiškia 
savo pasitikėjimą, kad gelžke- 
lio ruožas Varėna — Rudiš
kiai bus pripažintas Lenkijai. 
Kiti laikraščiai to nesitiki ir 
tik konstantuoja faktą T. S. 
komisijos apžurėjmą neutrali- 
nėj zonoj.

DEMOKRATAI LAIMĖJĘ RINKIMUS

Komunistų apeliacija atmesta
Demokratai laimėję 

Chicagoje
Kuo ne visi jų kandidatai esą 

išrinkti vakarykščiuose 
rinkimuose.

CHICAGO. — Vakar visose 
Jungt. Valstijose buvo rinki
mai. Buvo renkamos valstijų 
legislaturos ir šiaip valstijos 
viršininkai, kai-kur dar pavie
tų teisėjai ir viršininkai, gu
bernatoriai ir nickuriose vals
tijose — senatoriai.

Illinois valstijose buvo ren
kami valstijos legislaturos na
riai, niekurie valstijos virši
ninkai, pavietų teisėjai ir pa
vietų viršininkai.

Kaip galima spėti iš pirmų, 
bet dar toli ne pilnų žinių Chi- 
cagoje ir visame Cook paviete 
laimėjo demokratai. Jie vei
kiausia pravedė kuo ne visus 
savo kandidatus. Kaip rodo 
pirmosios žinios, jie sumušė 
republikonus 2 prieš 1 balsais, 
arba gavo Chicagoje apie 300,- 
000 balsų daugiau už republi
konus.

Už demokratus stoja visi 
Chicagos kapitalistiniai laik
raščiai, kuriems nepatinka 
Thompsono republikonų “ra
dikalizmas.” Dabar valdant 
republikonams, demokratai pri
metė visus esamus blogumus 
ir davė prižadų, kad jie viską 
pataisysią. Bet visiems yra ži
noma, kad nė demokratai, nė 
republikonai niekad savo pri
žadų nepildo ir nepildys ir lo
dei negalima /tikėtis mažiau
sio pagerėjimo ir demokra
tams viską valdant.

Rinkimai kituose miestuose.
Dar nedaug žinių gauta apie 

pasekmes rinkimų kitose val
stijose, bet ir gautosios žinios 
yra toli nepilnos.

NEW YORK. — Patįs re
publikonai pripažįsta, kad val
stijos gubernatorius tapo iš
rinktas demokratas Smith. Se
natorių irgi išrinktas veikiau
sia demokratas Copeland.

UTAH. — Tikimąsi, kad se
natorium tapo išrinktas re- 
publikonas Bamberger, buvęs 
valst. gubernatorius.

TEXAS. — Senatorium, kaip 

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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 SL, Chicago, III.

išrodo, tapo išrinktas demokra
tas Mayfield.

MICHIGAN. — Republiko
nai skelbia, kad tapo išnaujo 
išrinktas rep. senatorius Town- 
send ir 12 kongresmanų re
publikonų. Buvo renkama viso 
13 kongresmanų.

Rinkimai buvo neramus
CHICAGO. — Vakarykščiai 

rinkimai nepraėjo ramiai. De- . 
mokratai norėdami kaip nors 
laimėti rinkimus puolė repui)- 
likonus ir rinkimų dienoj, 
nors nujaučiant sumišimus, * 
visur buvo pristatyta policijos, 
pasikviesta taipjąu federali- 
nius agentus, privatinius šni
pus ir savanorius. Nežiūrint to 
be šaudymos ir muštynių ne- 
apseita ir keliose vietose buvo 
šaiulimos ir išvogimų vienos 
ar kitos puses rinkimų dar
buotojų. Keletas tokių -“dar
buotojų” sumušta mušeikų.

Peštynės tarp demokratų ir 
republikonų© buvo aštrios ir 
dar prieš rinkimus dėl politi
nių kivirčių Maxiwell gatvės 
distrikte trįs žmones liko už
mušti. \ 

---------- ---------

Komunistu apeliacija 
atmesta

CHICAGO.— Komunisto mi- 
lionieriaus William Bross 
Lloyd ir 17 kitų narių buvu
sios Komunistų Darbo parti
jos apeliaciją atmetė augščiau- 
siojo teismo narys teisėjas Su- 
therland.

Tuo budu išsigelbėjimas nu
teistųjų nuo kalėjimo ir dide
lių pabaudų darosi veik visai 
negalimas. Jie buvo nuteisti il
giems metams kalėjiman už
pernai už peržengimą Illinois 
valstijos kriminalinio sindika- 
lizmo įstatymų ir to laiko ve
dė kovą visuose ♦ teismuose. 
Pralaimėję ir augščiausiaine 
Illinois teisme, jie kreipėsi į 
šalies augščiausįjį teismą, bet 
ir ten vienas teisėjas jų ape
liaciją atmetė. Dabar belieka 
atsikreipti į visą augščiausįjį 
teismą ir reikalauti viso teis
mo nuosprendžio, ką jie ir pa
darys. Bet nėra vilties, kad jie 
laimėtų, nes tas teismas ir 
pirmiau patvirtindavo visus 
panašius nuteisimus.
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Amerikos spauda 
apie Lietuvą

(Iš Liet. Inf. Biuro)
Pastaruoju laiku Amerikos 

spaudoje pasirodė pasikalbėji
mai su kaikuriais žymesniais 
lietuviais apie įvairius Lietuvos 
reikalus.

Kapitonas F. MdCullagh 
Kaune turėjo pasikalbėjimą su 
Lietuvos karo orlaivių koman
dos viršininku generolu Krau- 
ceviČium, kursai yra geras or- 
laivininkystes ekspertas. Apie 
tą pasikablėjimą skaitome 
“Baltimore American”, rūgs. 
25 d. Gen. Kraucevičius paro
dęs Amerikos kapitonui Lietu
vos oro laivyną, kurs esąs žy
miai padidintas ir apskritai pa
daręs į kapitoną labai gero į- 
spudžio. Pasikalbėjime gen. 
Kraucevičius indomiai išdėstęs 
korespondentui karo oriaivinin- 
kystės pastarųjų keletos metų 
pažangą, gi apie jos ateitį taip 
kalbėjęs: “Net kariškiai kar
tais bauginasi, permatydami 
ką ateities karuose galės nu
veikti dideli oro laivynai. Kas, 
sakysime, sulaikys juos nuo 
sudeginimo ištisų miestų, išnai
kinimo kraštų, užnuodijimo gu
zais didelio skaičiaus civilių 
gyventojų, esančių toli nuo 
mūšio linijos. Milionai karei
vių įsikasusių ir sudarančių 
tenai neperžengiamas linijas, 
galės pamatyt, kad visas kraš
tas apimtas liepsnų, bombų ir 
debesų nuodingų gazų; o rezul
tatas bus toks, kąd karas bus 
praloštas, nors nebus pralai
mėta nei mūšio, nei vieno šau
tuvo, ar kareivio. Nes armija 
yra bevertė, jeigu kraštas, kurs 
ją siuntė į mūšį, pats pavirs į 
dulkes.

Yra ištikrųjų pavojaus, kad 
visas baisumas busimųjų karų 
reikės pakelti civiliems gyven
tojams, esantiems už kelių 
šimtų mylių užpakalyj linijų. 
Kareivis su užmaskuota galva, 
apsimurijęs apkasuose, aprū
pintas periskopu ir apklotas 

smilčių maišų, gali 
netikėtai patirti, kad iš užpa
kalio nebeateina nei žinių, nei 
amunicijos nei maisto ir kada 
jisai nubėgs prie apkasų tele
fono sužinoti kas atsitiko, jam 
pasakys, kad jo miestai sude
ginti, jo giminės išžudyti, jo 
amunicijos dirbtuvės paleistos 
oran, jo maisto sandėliai už- 
nuodinti arba sunaikinti ir jo 
kraštas nušluotas nuo žemla- 
pio.

iš Londono, rašytą W. H. Mill- 
gate’o su labai indomiais už- 
vardijimais: “Lietuviai užgėdi- 
na pasaulį. Naujasai kraštas 
pildo savo pažadus, tada kada 
Europa neprileidžia jos prie 
savo teisių”. Labiausiai kalti
nama Lenkija.

p. Millgate dokumentaliai į- 
rodinėja kelių pastarųjų metų 
Lietuvos kovą už savo teises ir 
pripažinimą, cituodamas su
tarčių punktus ir valdžių notas, 
kurias jam intekė p. Naruše
vičius. Korespondento nuomo
ne, Lietuva dar neturi alijantų 
pripažinimo, kadangi išpildy
mą to pripažinimo sąlygų (Ne
muno internactionalizaicijos) 
užmetė patiems Alijantams, 
būtent, kad jie priverstų Len
kiją pirma išpildyti savo su
tartis.

Nors Lietuva, juridiniai 
imant, ir teisėtai elgiantis, te

isianti vesti savo draugę Len- 
; kiją prie tvarkos ir Lietuvą 
j pripažinsianti de jure- tik tuo
met, kada ši sutiks su Alijan
tų statoma sąlyga, t. y. atidary
ti visoms valstybėms savo Ne
muną.

“The Baltimore American” 1 
d. spalių indėjo platų aprašy
mą Baltiinorės lietuvių koloni
jos. Aprašymą puošia Šv. Al
fonso lietuvių bažnyčios sve
taines, ir D-ro Bronušo pa
veikslas. Dr. Bronušas pava
dinamas vienu iš kolonijos va
dų. Anot aprašytojo, Baltimo
rės lietuviai savo širdyse ' turį 
Lietuvos meilę, nors ją gal re
tai teparodą, bet jau pamylėję 
ir Ameriką tiek, kad jau nebe
nori iš čia į Lietuvą grįžti. 
Priežastis, anot D-ro Bronušo, 
esanti ta, kad .Lietuva dar tu
rėsianti kovoti už savo atci-
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Nauja eilių knyga iš Lietuvos
Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saule. Gyveninio kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalti
nis. Nakties rainumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji'mėtai. Pavasa
riui^ Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi opieri. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Sblovjevo. • Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? 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 politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau,

NAUJIENŲ KNYGYNAS,

Turės griežtai pakitėti karo 
ii* karo sunkumas kris 

ne visų pirma ant vyrų, bet 
ant moterų ir vaikų; ir jeigu 
kas ateityje galės visai panai
kinti karus, tai tasai baisus 
karų išsivystymas, kurio jau 
jie baigia prieiti.”

♦ * *
“Detroit News” rūgs. 10 d. 

skaitome ilgą korespondenciją

■Mi

PRADEKITE®
TAURINTI
ERKUfEUODr

Muilo Vynioklius
TUOJAU J

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms !

Klausk Jūsų pardavėjo.

DR. A. MONTVH) 
Ubtavis Gydytojau ir Chirurgai 

25 E. WaAington St 
Valandos) nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3802 
1824 W«banaia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

r

Rezidencijos tol. Kedzia 7716

Chicago, UI1739 So. Halsted St

Vardas

Antrašas
Lithuanian THE BORDEN COMPANY 

Borden Building, New York

Virimo 
knyga

ATŽYMĖKIT

Maitinimo 
knyga

Tapo priparodyta, kad kūdikiai penimi Borden’s Eagle Pienu 
geriau auga ir rodo geresnį kūno brendimą, negu tie, kurie pe
nima kitu kokiu ypatingu pienu.

YRA TAI EAGLE PIENO 
PASIDIDŽIAVIMO REKORDAS

Daugiau Negu Kiti Kūdikiu 
Maistai Sudėti i Vieną

Daugiau kūdikių išaugo ant Eagle Pieno, negu ant visų kitų 
maistų sudėtų į Vieną I Tą pareiškimą pilnai patvirtina tuk. 
stančiai nelauktų padėiavonių, kurias dėkingos motinos ir gy
dytojai mums kasmet prisiunčia. Pakląusinėkit pas savo kai
mynus, kur tik gyvenat, apie Eagle Pieną. Aplink save visur 
rasit Eagle Pieno kūdikių.

čiau dar josios laikas neatėjęs 
Francija jokiu budu nesutik-

Eagle Pienas nėra dirbtinis kūdikių maistas. Gydytojai žino, 
kad pienas yiU tobuliausias maistas subudavojimui kūdikio 
kaulų ir raumenų, ir jo augimui, žinoma, jei pienas yra gry
nas. Eagle Pienas gi yra garantuoto grynumo pienas, sumai
šytas su grynintu cukriu -— niekas daugiau. Jis suteikia pro
teinų, druskų ir sviesto riebalų, reikalingoje proporcijoje, ly
giai žiemą, lygiai vasarą.

Kaip plaukia laiškai! Laiškai iš susikimšusią 
miestu ir mažų miestelių pajūriuose, ir kalnuo
se. Ir paveikslai! Kūdikiu, kuriu senelės re
komendavo Eagle Pieną, ir kūdikiu, kuriems 
daktarai išrašė jį kuomet motinos negalėjo pe
nėti gamtišku budu. Meš turime keturias de- 
šimtis tuksiančių) laišku — dėkingu laišku, ra- 
šytu iš liuoso noro, pasakančiu kaip Eagle Pie
nas išaugino kūdikį.

tį, gi čia kova lengva, nes visi 
prijaučiu ir bendradarbiauja.”

Paduokit savo krautuvninkui nuolatinį užsakymą Eagle Pie
no, ir vartokit jį atsidėję per tam tikrą laiką, ir pamatysit 
kaip jūsų kūdikis augs stipryn ir sveikyn. Eagle Pienas leng
vai suvirškinamas, saugus, ir patikėtinas kūdikių penėjimui.

~ KUPONAS-----------------------
KOKIOS KNYGOS NORITE

Kūdikių 
knyga

? add.itiS2fw’l,bUre;p°3>tion, each labeiw

Jei norit plačiau sužinoti apie šitą stebuklingą kūdikių mais
tą, iškirpkite šio paskelbimo kuponą j/pasiuskit jį The Borden 
Company, ir gausit, visai dykai, ką norėsit, ar knygas jūsų 
kalboje apie kūdikių penėjimą, mažiems valgių gaminimo kny
gutę, kūdikių knygutę; arba virėjystės knygą, kur pasakoma 
kaip daryti skanių valgių su Eagle Pifepuv Įvardinkit ko no
rit. šitas patarnavimas yra jums vien už parašymą.

Cf Thb BOBOS*

Del Town of Lake Bumšo 
disputy

Patėmijom “Draugo” num. 
262 pegfersinta disputos su Bib
lijos Studentais ir prašo, kad 
atneštų jam $500 dovanų ty 
įžangos 15 centą.

Tie jų darbai ir pasielgimas 
yra matomi visiems protaujan
tiems žmonėms ir kas sykis vis 
daugiau ir daugiau jie atidaro 
žmonėms protus,

1. Kad jiems rupi ne tas pra
garas ir nemirštanti dusia, o ru
pi pinigai. O čia kaip tik ir yra 
gera proga, nes žmonės yra su
žadinti tais penkiais klausimais; 
taigi jie garsina, kad bus dispu
tos su Biblijos Studentais ir 
žmonės subėgę jiems suneša pi
nigus, o jie sau pasipinigaitja. 
Tiesa, tai yra gera proga, bet 
kaip ilgai ji bus?

2. Matyt, kad jie nori tų $500 
dovanų, bet nelaimėn, jie aug- 
štai pakabinti, negalima jiems 
pasiekti ir todėl pareina kolek- 
tos daryti, ar 15 centų įžanga 
imti.

3. Kad jiems nerupi ta bran
gi tiesa pažinti ir Dievo žodį su
prasti bei žmones pamokinti. Jei 
jie butų buvę teisingi, tai jie 
stodami į debatus butų, pasielgę 
taip,, kaip “Naujienose” reika
lauta iš jų antrosios debatų pu
sės.

4. Nes jie gerai žino, kad Šv. 
Rašto tyrinėtojai nedaro kolek- 
tų ar įžangų ir nedalyvauja su 
tais, kurie išnaudoja žmones.

Todėl mes, Biblijos Studen
tai nedalyvausime tuose jų dis
putuose įapkr. 8 d. ir lauksime 
musų nustatyto laiko, lapkričio 
12 d., o tuomet mes pagarsin
sime tuos debatus ir užprašysi
me visus žmones ir kunigus vi
sokių tikėjimų, kurie turės pro
gą pasirodyt su savo argumen
tais. O jeigu debatai neįvyktų, 
tai bus išaiškinta visi penki 
klausimai.

Tas bus po lapkričio 12 d. ir 
visi gaus progą dalyvauti dova
nai be jokių mokesčių.

Biblijos Studentai.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DHODA TEISIU PATARIMAS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So, Halsted be.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvto- 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 19 
ryto. !'•

V--------------------------------------- --- v

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- I 
čiaus ant lengvų išlygų.

i-i ----------------
Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.---- ------- *

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
PeilioVLu Skausmo

Teisingas., sėkmingumo įrodymas 
yra įtikinantis. Aš leidžiu savo ligo
niams papasakoti kaip yra. Jei tam
sta taipgi turi rupturą, tai kodėl ne- 
išsigydžius greitai, lengvai ir be skau
smo ten, kur jie ir šimtai kitų išsi
gydė ?

Dviguba Ruptura Išgydyta.
Man labai linksma duoti šitą, pa

reiškimą., kad pasinaudotu kiti, kurie 
serga ruptura taip, kaip aš sirgau. 
Penkioliką metų aš turėjau rupturą 
dešinėj pusėj nuo kėlimo. Už pus
antrų metų po to aš gavau rupturą 
kairiajame šone tokiu jau budu. Me
tai tam atgal Dras Flint išgydė abi 
savo stebuklingu budu, nevartodamas 
peilio, chloroformos, ar liepdamas 
man gulėti lovoj. Gydymas buvo be 
jokio skausmo ir aš tapau išgydytas 
vienu gydymu. Nuo to laiko diržai 
man buvo bereikalingi.

James Connor, 
Oglesby, III.

Kita dviguba Ruptura išgydyta.
Mano prityrimas buvo labai pana

šus į p. Connoro prityrimą visais 
žvilgsniais. Dr. Flint išgydė man abi 
rupturas tokiu jau stebuklingu budu 
vienu gydymu.

Henry Sigman,
1132 Fairview Avė., 

Rockford, 111.
Aš taipgi išgydau

Išplerusias Gįslas už $25
Padidėjusios ir susisukusios, arba 

taip vadinamos išplerusios gįslos ko
jose visuomet atrodo biauriai, dažnai 
luva skaudamos, o dažnai atsiveria 
neišgydomomis ir pavojingomis žaiz
domis, kurios labai sunku išgydyti.

Aš išgydau tokias gįslas be peilio, I 
kas lig šiol nebuvo padaroma iki aš 
neatradau šito gydymo. Mano gydy
mas prašalina sitas gįslas visai ir 
jokio ženklo nelieka.

Perskaityk, ką p. VVantrobe sako:
“Pei’ keturias dešimtis m<etų tyrė

jau išplerusias gįslas kojose. Išgirdęs 
apie žmogų, kurį Dr. Flint išgydė 
nuo tokios pat kliūties, aš taipgi nu
ėjau pas jį. Jis išgydė mane be pei
lio, skausmo ir liepimo man gulėti 
taip, kad padidėjusios bjaurios gįslos 
visai išnyko. Aš labai džiaugiuos sėk
mėmis. •
' Joseph Wantrobe,

3716 So. Paulina St.
Pasitarimas dykai.
Specialiai patogumai moterims.
Specialistas nuo kraujo užkrėtimo 

ir chroninių ligų bei silpnybių.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

)iętų, panedėliais' ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

78 Weet Monroe Street, Chicago. 1
Phone Central 2561

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

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

Room 706 
Telephone Harrison 421

I Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuška,
3228 W. 38th S t., Chicago. III.
........... ......................    n./
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BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybes Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparus 7 vai. vak.

Kancleris.
-77--------------------------------------7- r.-------

----------------------------------------------------------  
Phone Wentworth 209

Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge 
riaušių patarnavimų. Reikalaukit

E. J. McQuaid 
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.
--------- - X

OVERCOUTAJ 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, 
1401 So. Halsted SL, 

739 W. 14 SL
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Brooklyno ir New 
Yorko [Žinios.

Į,

Brooklyn, N. Y. Spalio 27 
buvo laikomas A. C. W. A. lie
tuvių 54 Skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Unijos pirm. J. 
(idaveckas atidarydamas susi
rinkimų prašė susirinkusių 
svarstyti dalykus rimtai ir ne
kelti bereikalingai trukšmo. 
Priminė taip tap, kad sulig ne
paprasto susirinkimo tarimu 
kiekvienas gali būt nubaustas 
$5 baudos už kėlimų triukšmo. 
Komunistiški! korespondentai 
aprašydami pirmesni Unijos 
susirinkimų “Laisvė jf’ stengė
si įkalbėti, buk $5 baudos už 
trukšmo kėlinių tai esu Gla
vecko patvarkymas; priminda
mas tai pasaką, kad nekreip
tų perdaug domės į skeblapio 
ir jo korespondentų pliauški
mus, nes sakė pirmininkas — 
jus gerai žinotu kad ne aš tai 
patvarkiau, bet jus patys tai 
nutarėt.

Nors į šitų susirinkimų buvo 
atvykę visi komunistai, kiek 
tik jų randasi, bet susirinki
mas blivo labai tvarkus. Gal 
būti penkinės ir komunistams 
suteiks daugiau proto. Mat 
kažin kas paleido paskalų, kad 
šitame susirinkime bus kalba
ma apie “Laisvę”, todėl taip jie 
visi ir susirinko. Bet nieko 
panašaus nebuvo, šitame su

sopinkime komunistai /‘daug 
laimėjo”, nes Unija paaukojo 
“darbininkų” partijai $1.50 
(dolerį ir pusę). Kiti sako kad 
tai dėl juoko.

Toliau delegatas raportavo, 
kad darbų kone visur yra ir 
kad vasarinis sezonas guli būti 
taip pat neblogas. Beje, šita
me susirinkime tapo nubaustas 
tūlas Skripka (kunigo brolis) 
ant $99.99 už laužymų organi
zacijos disciplinos. Tūli sako, 
kad Skripka esųs didelis “fei- 
keris” ir jis jau senaix reik ėjęs 
bausti. ;

“runyti” kartu su komunis
tais, kad davus progos pasta- 
riemsiems užimti svarbesnes 
Unijos vietas ir išbandyti savo 
“gabumus”. Bet komunistus 
ištiko tokia nelaimė, kokios jie 
niekados nesitikėjo. Kur ko
munistų kandidatai buvo išsta
tyti ant baloto be jokio oponen
to, tai gavo balsų daugiau 
“prieš” nei “už”. Pav. B. Rei- 
nisch kandidatavo (vienas) į 
sekretoriaus-iždininko vieta 
(labili svarbi vieta); jis gavo 
“už” 3,388 balsus, o prieš — 
5,965. Kandidatas į Trade ma- 
nager, J. Pollaok, už—3.283; 
prieš 3,237.

Buvo ir daugiau komunistų 
išstatyta ant baloto, bet visur 
gavo į kailį. Kadidatuoti be 
jokio pasipriešinimo ir būti ne
išrinktam, tai jau gana prasta.

Prieš rinkimus jie varė di
džiausių agitacijų lapeliais ir 
per savo spaudų, bet nieko ne 
gelbėjo.—Rainys.

ROCKFORD, ILL.

Protesto rezoliucija.

Spalio 31 d. buvo masinis 
protesto mitingas prieš Lietu
vos valdžios uždėtų “pagalvę” 
ant Lietuvos piliečių gyvenan
čių Amerikoj. Kalbėtojų buvo 
visokių “srovių”. Pirmiausia 
kalbėjo d. V. Poška ‘Darbo” 
redaktorius. Jis išdėstė, kaip 
Socialistai žiuri į tų registra
cijų. Kalbėjo ne ilgai, bet nuo
sakiai. Kalbėtojas smerkė tokį 
Lietuvos valdžios patvarkymų. 
Antras kalbėjo p. Andriulis — 
apie registracijų ir mažiau- 
daugiau apie viską. Trečias 
kalbėjo p. Liutkauskas, nuo 
tautininkų, girdamas Lietuvos 
gyvenimų. Ketvirtas kalbėjo 
Bimba—apie Liutkauskų. Penk
tas, Grikštas, nuo aidoblistų 
“srovės”; kalbąjo apie visus ir 
viskų. Susirinkimas priėmė 
protesto rezoliucijų prieš Lietu
vos valdžios išleistų patvarky
mų apie registracijų ir “pagal
ves ’. šių protesto rezoliucijų' 
buvo pagaminus ir priėmus ke- 
letos draugijų konferencija 

prieš įvykstant šiam susirinki
mui.

Kadangi nuo pat įsteigimo 
Lietuvoj valstybės Amerikos 
lietuviai nemažai sudėjo aukų 
Lietuvos reikalams tikėdami, 
kad Lietuvos valstybėje žmo
nės turės laisvę; bet Lietuvos 
Steigiamajam Seimu; pagami
nus Lietuvos konstitucijų pasi
rodė, kad Lietuvos žmonių lais
vė lapo suvaržyta; ir

Kadangi Lietuvos Steigiama
sis Seimas išleido tokį įstaty
mų, kurį Lietuvos Atstovybės 
biuras Amerikoje paskelbė, — 
kad Amerikos lietuviai privers
tinai turi registruotis ir mokė
ti po $10.00; ir

Kadangi neužsirogistravu- 
sicms iki paskirto laiko Ame
rikos lietuviams gręsia net to
kia žiauri bausmė, kaip atėmi- 
inas pilietybes teisių ir turto 
konfiskavimas Lietuvoje.

Todėl, mes Amerikos lietu
viai susirinkę masiniame susi
rinkime spalio 29 d. 1922 m. 
salėje Mąndelssohn mieste 
Rodkford, III., dalyvaujant 
septynioms vietinėms lietuvių

draugijoms ir kuopoms grieš- 
tai protestuojame prieš tokį 
nežmoniškų ' įstatymų, ir prie
vartos keliu rinkimų iš žmonių 
pinigų, ir reikalaujame, kad 
Lietuvos Seimas tokį įstatymų 
panaikintų.

Jeigu Seimas to nepadarys, 
tai mes Amerikos lietuviai to
kios Lietuvos valdžios daugiau 
neremsime.

Ir tolinus mes reikalauja
me—

1. Kad butų panaikinta mir
ties bausmė.

2. Kak bažnyčia butų atskir
ta nuo valstybės.

3. Kad butų įsteigta asmens, 
sųžinės, žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvė.

4. Kad žemės reformos į- 
statymas' butų pakeistas, ir kad 
bežemiai ir mažažemiai gautų 
žemės dykai.

5. Kad Lietuvos valstybės 
prezidentas butų renkamas ne 
Seime, bet lygiu, visuotinu 
žmonių balsavimu.

6. Kad Lietuvos politiniams 
kaliniams butų suteikta am
nestija.

7. Kad butų panaikintas ka
ro stovis.

Rezoliucijos komisija:
Anton Stonis
J. A. Liudžius
S. H. Dijokas.

PROTESTO REZOLIUCIJA.
Collinsville, III. — Spalio 28 

d. vietos lietuviai laikė masinį 
susirinkimų, kur buvo priimta 
šitokia

Rezoliucija:
Mes, šio miesto Lietuvos 

Respublikos piliečiai, masinia
me susirinkime, kurį suruošė 
Draugijų Sųryšis 28 d. spalio, 
1922 m. miesto salėj, Collins
ville, 111., priėmė sekančių re
zoliucijų:

1. Lietuvos Respublikos val
džia išleido registracijos įsta
tymų tokį, kuris reikalauja iš 
kiekvieno Lietuvos pilečio, gy
venančio Amerikoje įsiregis
truoti iki 22 d. gruodžio, 1922 
m., ir užsimokęy dešimts 'do
lerių, ir po to kdJ' metai kaipo 
atnaujinimui savo pilietinių 
teisių, mokėti po penkis dole
rius; o jei kas to nepadarys— 
nustos buvęs Lietuvos piliečiu;

2. Kadangi tokio įstatymo 
nėra išleidus nei viena kita ci
vilizuota valstybė apsunkini-

mui savo piliečių gyvenančių 
užsieniuose, kaip tai daro Lie
tuvos valdžia;

3. Kadangi tasai įstatymas 
paliečia mus nevien pinigiškai, 
o ir atima iš musų įgimtas pi
lietines teises;

Todėl mes Šiuomi griežtai 
protestuojame prieš tų įsta 
tymų ir reikalaujame jį panai
kinti; ir

Nutarta: šios rezoliucijos ko
pijų pasiųsti Lietuvos Seimui, 
Lietuvos Atstovybei Amerikoj 
ir lietuvių spaudai Amerikoj.

Rezoliucijos komisija:
Franas Skamarakas 
Petras Kuosevičia 
Juozas Andriejauskas

JUOKAI
Vienam airiui l>esirengiant 

mirti, priėjo prie jo kuibgas ir 
paklausė, kokis jo paskutinis 
noras yra. Tas ktsakją: “Palai
dokite imfne žydų kapinėse. 
Tai yra paskutinė žemėje vie
ta, kur velnias airio j ieškotų.

■..... UIĮ. ,

Bumšas skundžiasi: “Nau
jienos padarė mane didesniu 
už patį Viešpatį Dievų: mano 
pavardę rašo didele raide ir 
dar ponu vadina, nors aš mu
žiko kalvio sūnūs”.

Davatka: Vafe je tu mano. 
Leisk man kunigėli sukalbėti 
už jas septynis poterėlius į 
Dvasių šventų, kad joms Dię- 
vas duotų razuinų.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTI8TAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Be. Halsted St, Chicago, I1L

Salyklinė sunka. /Ąpynių skonio.
Kad supažindinus * visus su musų

nepaprastai stipria apynių skonį tu
rinčia Salyklinę Sunka, mes pasiųsi
me jums šešias 2Yz svaro skardinai
tes už $2.50 apmokėtu siuntimu. Dirba 

FECKEK COMPANY, 
Danville, III.

A. OLSZEWSKIS
Perkėlė savo ofisą į naują namą
3235 So. Halsted St.

Ir čia taip kaip ir seniau

Parduoda Laivakortes
— ir —

Siunčia Pinigus Lietuvon 
Daro Ingaliojimus (Doviernastis) ir kitus Rejentalius 

Dokumentus.

Norintiejie persiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigų 
įsitėmykite mano naują adresą:

3235 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
(Ant antrų lubų viršuj Star Shoe Co. Store).
• šiuose rūmuose turi savo ofisą ir
Advokatas Anthony A. Olis,

(Olszewski Jr.)

OFISO VALANDOS KASDIEN:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 
vakaro. Nedėldieniais uždaryta.

Atmokėjimo Pranešimas
Savininkams Victory Notų ir kitiems 

tuomi paliestiems.

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

šiomis dienomis New Yorke 
įvyko A. C. W. A. Unijos Joint 
Board viršininkų rinkimai. 
Daugelyje vietų kandidatai taip 
vadinamų “dešiniųjų” atsisakė

DETROIT, MICHIGAN
/■" .... . .. —

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
V . J

DR. F. MATULAITIS, ’
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

i- i r - -- "r - --i?

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampai 81 gali 
Telefonas Yards 1119

Baigurf 
Akuleri- 
s kolegė

praktika** 
usi PenM« 
silvanijoa 
hospital*-*
le. Pasek* 
ningai 

tarnauja 
iria gins* 
iymo. Dus 
la rodą vi-

rose ir ki
ekiuose re! 
caluose mo 
erims iu 
merginom.
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Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių Šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m. ?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

LIETUVON
PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC

10 N. Dearborn St. Chicago, III

Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana
šiai į arba iŠ Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 

Cherbourgo ir Liverpolio.
Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.

_ Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems

1 //// > dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
\ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai

j\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 
vo šono — NEI paveluosit, — NEI 

ygralfA VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 8-ios kle- 
H I x\ 80S keliauninkai turi lovas uždarytuose

"/fll Į VU kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

1. Kreipkitės daliniam atmokėjimui 4% nuošimčių Vic
tory notų:

Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, 
kaipo Suvienytų Valstijų Amerikos auksinės notos 1922-23, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami atmokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davadijimu ant notų atmokėjim-u ir Turtų Departmento iš
leistų numerių 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originalės notos tapo išleistos. Intrestas ant visų 
4% nuošimčių Victory notų, kurio atmokėjimui yra šau
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. Vic
tory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo rai
des G, H, I, J, K, arba L prijungtos prie s^ijos numerių 
yi4a ne kitokiame bude, yra skatinami atmokėjimui ir, jų 
laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1923, re
miantis jų terminais.

2. Smulkmeniškai nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokėjimo, apie ką yra pranešama Turtų 
Departmento pranešimo numery j 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti iš Turtų Departmento, 
paskolos ir pinigyno skyriaus, Washington, D. C., arba bi
le Federal Reserve Banke.

A. W. MELLON, 
Liepos 26, 1922. Turto Sekretorius.

Lietuvis malevoto-

Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

W w Tel. Kedzie 0971

A. A. Herinan savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

DECDRATING Cū.

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!!
4

Laike Musų Atidarymo Avalų Krautuvės

UNIVERSALSHOECO.
' 3265 S. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
AVALŲ KRAUTUVES

Didžiausia, moderniškiausia i r pirmaeilė lietuviu krautuvė.
ATIDARYMAS TĘSI S TIK DVI (2) DIENAS!
Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki
niu pančiaku. Vaikams specialė dovana.

(LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

ExtraSpeciale Dovana
Pirmai atsilankiusiai šeimynai (iš 5 ypatų) jei pirks avalus visai 

šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINĮ SETĄ
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą, 1922

Tavoras naujas pirmos rūšies. Kainos žemos.

Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo"

3265 S. Halsted St., Chicago, III
SAVAS PAS SAVĄ. LIETUVIS PAS LIETUVĮ.

^DR.HERZMAN-^B
- H RUSIJOS

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

Gydo ažtrais ir chroniikai ligas, 
▼yru, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

r Dienomis: Cinai 
' 8110 arba 857
Nakt. Diezai 958
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

U- —........■■■■ ------

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas!

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrižką 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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akažerkl 
3113 S.Halsted it
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymu. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Dcodtf 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Telefonas] Boulevard 7042

DR. C. I. VEŽELIS
Lietuvis Dentistai 

4712 South Ashland Ava^ 

arti <74os gaivia

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SL, kampas B 

Leavitl St Tel. Cinai 6282.
Reridenclja 8114 W. 4tei 88.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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klausimo, kuris kįla dėl pen
kių metinių sovietinės Rusi
jos sukaktuvių, būtent: ko
dėl bolševikai, nežiūrint to, 
kad jie neištesėjo nė vieno 
savo prižado, galėjo taip il
gai atsilaikyti prie valsty
bės vairo?

Jie atsilaikė dėlto, kad jie
Jie dėjosi ir didžiausiais I pratkikoje visą laiką ėjo at- 

laisvės gynėjais, reikalau- j nuo to, ką jie buvo ža
dami neapribotos žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais
vės, stodami už disciplinos 
panaikinimą kariuomenėje 
ir protestuodami prieš mir
ties bausmę.

Bolševikai, pagaliaus, ža
dėjo visišką darbininkų kla
sės paliuosavimą nuo išnau
dojimo ir urnų socializmo 
tvarkos įvedimą. Kuomet 
socialdemokratai stojo už 
tai, kad darbininkai per sa
vo tarybas turėtų spren
džiamą balsą industrijos 
įmonių vedime, tai bolševi
kai sakė, kad darbininkąi 
turį visai paimti į savo ran
kas industrijos įmones, pra
šalindami iš jų pirmesniuo- 
sius savininkus. Kuomet 
socialdemokratai aiškino 
darbininkams, kad kapitali
stinės tvarkos pakeitimas 
socializmu tegalįs įvykti 
tiktai laipsniški, prade
dant stambiausiomis indus
trijomis ir paskui žingsnis 
po žingsnio socializuojant 
tas industrijas, kurios bus 
labiaus pakilusios savo išsi- 
plėtojime, —> tai bolševikai | 
tvirtino, kad kapitalizmas 
turįs būt sugriautas be jo
kio atidėliojimo ir ant jo 
griuvėsių socializmo tvarka 
busianti įvykinta vienu už
simojimu.

žodžiu, bolševikai stengė
si visas partijas pralenkti 
savo radikalumu ir, ačiū 
tam, ji rado daug pritarėjų 
kitose šalyse, žmonėms, 
kurie ištolo žiurėjo į Rusi
ją, rodėsi, kad bolševikai 
yra patys tikriausi ir nuo
sakiausi revoliucijonieriai, 
kurie ne tiktai Rusiją išva
duos, bet ir viso pasaulio 
darbo žmonėms parodys ke
lią į laisvę.

Vienok šiandie, po penke- 
rių bolševikiškos valdžios 
gyvavimo metų, yra aišku, 
kad Lenino ir Trockio par
tija neištesėjo nė vieno savo 
prižado. Vietoje ūmios tai
kos, Rusija susilaukė ilges
nio karo, negu kitos didžio
sios valstybės; vietoje nusi
ginklavimo, ji įsigijo milži
nišką karinę mašineriją. 
Vietoje Steigiamojo Susi
rinkimu bolševikai apdova
nojo ją pasibaisėtinu teroru 
ir diktatūra. Vietoje neap
ribotų palietinių laisvių »— 
visiškas žodžio, sapudos, or
ganizacijų ir susirinkimų 
panaikinimas; vietoje dar
bininkų paliuosavimo — vi
siškas uždraudimas darbi
ninkams streikuoti arba ki
tokiu budu kovoti už būvio 
pagerinimą; vietoje socia
lizmo tvarkos — valstybi
nis kapitalizmas ir galuti
nas industrijos suirimas; 
vietoje žmonių gerovės — 
badas ir kanibalizmas.

Tai yra faktai, kurių nė 
vienas žmogus negali užgin
čyti. Jų teisingumo šiandie 
nedrįsta neigti nė patys bol
ševikai, tik jie mėgina sura
sti pateisinimą tam nelabui, 
kuris, jiems viešpataujant, 

visus demokratais. Kuomet ištiko Rusiją, čia mes pri- 
pusijos laikinoji revoliuci- einame prie antro svarbaus

NAUJIENOS
PubUslbd Daili Banday

Mior P. firigaittai

SMaphona JCooaavatt UNM

Butacription JRatau

>7.M per year patalo® Chioagoi 
t&OŪ per year in Chicafo^ 

8c. per c®py.

Entered aa Secoad Claaa MaMer

Naujienos eina kasdieių iiaMrUat 
nedildienius. LMdMa Naajiana Ben
drovę 1739 S®. Maiste* flt., yhfoago, 
111. — Telefonas* ftoosevelt 86181.
R11- '■ ■' *............   m ■■

Utelmokijimo kainai
Chlcagoja —• paltui 

Maumui ------, , -..~r
Puaei metų - ---... f , - , n

06
1.7&

Chicagoje per nattfltejMi
Viena kopija - 8c.

’ Savaitei u IU ------ 18c.
į Mteeeiui ........ . - - - . -- 78c.
Suvienytose VabMjoea m IfiMBegeje 

paltui
Metams----- --------- - >7.00
Pusei metų . Jtl[> , , w CMI 
Trims mėnesiams u ---- ■, 2.00
Dviem mėnesiam ... . . - IJu 
Vienam mėnesiui , , t •?!
Lietuvon ir kitur ntaieniuosaj

CAtpigiatal,
Metams___ , . , -u T >8.®0
Pusei metų , „ , . -/ 4.60
Trims mėnesiams , , &26

Pinigus reikia siąstl pešte Meoey 
Orderiu, kartu su atsakymu.

Bolševizmo 
eksperimentas.

Vakar bolševikų valdžia 
Rusijoje pradėjo šeštuosius 
savo gyvavimo nietus. Del 
tos okazijos visoje Rusijoje 
tapo surengtos didelės iškil
mės, o Petrograde susirin
ko trečiojo internacionalo 
kongresas, kuriam Trockis 
parodė savo “raudonuo
sius” kareivius. Iškilnos 
rengė ir kitų šalių komunis-

paprastos 
bolševikai 

stambes-

Kuo gi gali pasididžiuoti 
bolševikų valdžia, sulaukusi 
penkių metinių sukaktu-

Vien tiktai tuo, kad ji 
iki šiol nėra sugriuvus. Jos 
sugebėjimas atsilaikyti per 
penkerius metus yra, tiesą 
pasakius, vienintelė prieža
stis ir to, kad ją dar tebe
garbina ir dalis darbininkų 
kitose šalyse. Jeigu šiandie 
Lenino ir Trockio režimas 
pultų, tai ryto vargiai atsi
rastų 100 žmonių visame pa
saulyje, kurie paminėtų jį 
geru žodžiu, — bent darbi- 

• ninku judėjime.
Ir tai dėl tos 

priežasties, kad 
neatliko nė vieno
nio darbo, kuriuo butų gali
ma tikrai pasigėrėti; o blo
gų darbų pridirbo begales.

Kodėl bolševikams penke
ri metai atgal pasisekė lai
mėti pergalę?

Todėl,- kad jie griežčiaus 
už visas kitas partijas prie
šinosi karo tęsimui. Jie rei
kalavo, kad Rusija pasi
trauktų iš karo, nepaisant, 
kas bus su kitomis kariau
jančiomis šalimis; ir ka
dangi Rusija buvo be galo 
pailsusi kariauti, tai minios 
pritarė jiems ir atsigręžė 
prieš kitus savo vadus.

Rusijai bolševikai žadėjo 
ūmią taiką, todėl jie išrodė 
Rusijos žmonėms geresni už 
visas kitas partijas. < Bet jie 
žadėjo šaliai ir kitokių daly
kų daugiaus, negu kitos par 
tijos.

Jie dėjosi didžiausiais už

nė vyriausybė vis atidėliojo 
Steigiamojo Susirinkimo 
šaukimų, tai bolševikai sa
kė, kad jie, paėmę valdžių j 
savo rankas, tuojaus su
šauks Steigiamąjį Susirin
kimų ir tuo budu padarys, 
kad visa valstybės galia tek
tų liaudžiai.

ApMįi
PONS ASINORUM.

‘Tona asinorum” lietuviš
kai reiškia: tiltas asilams. Se
novės mokyklose tais žodžiais 
buvo apibudinama toks aiški
nimo būdas, kuris, tų laikų pe
dagogų manymu, buvo supran
tamas ir turintiems labiausiai 
atbukusį protų mokiniams. 
Lyginai tokį pat aiškinimo bū
dų “Draugas” patiekė savo skai-

dėj§.
Jeigu bolševikai butų lai- 

i I kęsi savo žodžio bent sulig ~
Steigiamojo » Susirinkimo,jtytojams registracijos klausi 
tai jie butų buvę iššluoti iš 
valdžios bėgiu keleto savai
čių. Pirmuose visuotinuose 
rinkimuose jie tapo sumuš
ti, nežiūrint to, kad visą val
stybės galią jie buvo pavar
toję prieš kitas partijas. 
Tuomet jiems teko, “pasire
miant Marksu”, paskelbti 
naują “komunistinę” teori
ją, kad visuotinas balsavi
mas ir parlamentai jau at
gyvenę savo gadynę.

Taip pat buvo ir su visais 
kitais bolševikiško pervers
mo obalsiais — visiška pi
liečių laisvė, panaikinimas 
disciplinos kariuomenėje, 
industrijų atidavimas į dar
bininkų rankas ir t.t. Jeigu 
bent vienas šitų obalsių bu- 

| tų buvęs tikrai įvykintas 
gyvenime, bolševikų valdžia 
senai butų susmukusi.

Geriausia tatai parodo 
vadinamoji “naujoji ekono-1 
minė politika”, kuri, kaip 
patys bolševikai pripažįsta, 
yra kapitalistinės tvarkos 
grąžinimas. Ant jos bolše
vikai šiandie deda visas sa
vo viltis, tuo patim prisipa- 
žindarriiv kad tolimesnis ko
munistini^ eksperimentų tę
simas šalies ūkyje butų pra
žudęs juos.

Bet jeigu yra taip, tai visi 
bolševikų mėginimai suver
sti kaltę dėl savo nepasiseki
mų ant kont-revoliucijos, 
talkininkų blokados, javų 
neužderėjimo ir t.t., neten
ka jokios vertės. Juk visas 
dalykas yra tame, kad bol
ševikai, darydami pervers
mą Rusijoje, tvirtino, jogei 
yra galima įvykinti* tą, ką 
jie skelbė; o dabar pasirodo, 
kad tai buvo negalima. Jei
gu jie nenumatė kliūčių (ku
rias kitos partijos matė ga
na aiškiai!), tai yra kaltas 
jų aklumas.'

Socialistai penkeri metai 
atgal nurodė, kad bolševiz
mas susilauks fiasco. Bet 
kokioje formoje tai apsi
reikš, buvo įvairių nuomo
nių. Vieni manė, kad bol
ševikų valdžia bus greitu 
laiku nuversta; kiti manė, 
kad ji gali 'pasilaikyt il
ginus, jeigu sugebės atsiža
dėti savo programo ir prisi- 
taikyti prie aplinkybių. 
Kaip matome, teisingesnė 
buvo antroji nuomonė. Bet 
iš to vargiai galima išvesti Į1 
komplimentą bolševikams. ■ 
Kas gi ištiesų yra gero ta- 1 
me, kad jie, gelbėdami savo 
kailj, nuolatos mainė jį?

Rusijos liaudis nebūtų pir 
što pajudinusi, kad padėjus 
Leninui su Trockiu pasida
ryti diktatoriais, jeigu ji 
butų žinojusi, kur juodu nu
ves šalį. /. i I

NUŠOVIMAI IR UŽMUŠIMAI.

mu. Jisai savo klausimais— 
atsakymais bando įrodyti, jog 
registracijos įstatymas yra ge
ras dalykas, ir todėl visi Lie
tuvos piliečiai, kuriems tasai į- 
statymas yra taikomas, privalo 
įsiregistruoti. Tarp kitko tuo
se klausimuose mes skaitome 
tokių dalykų:

“Kl.—Ar registracija yra 
priverstina?

f “Ats.—Registrą rija
priverstina, nes pareiškimas 
noro raštu būti Lietuvos pi
liečiu nėra varu reikalauja
mas. Registruojasi tas, kurs 
nori būti Lietuvos piliečiu. 
Jokios prievartos nėra”.
Pažiūrėsime xkiek tas pons 

asinorum aiškinimas atatinka 
tikienybei.

Įstatyme apie Lietuvos pilie
tybę randam štai ką:

“§ 4. Laikinai draudžiama 
svetimšaliams pirkti ir kito
kiu budu įgyti nuosavybę 
Lietuvoje nekihiojamasis 
turtas. Sutartys, padarytos 
priešingai šiam įstatymui, 
laikomos nebesančiomis. 
Apygardos teismo Valstybės 
Gynėjams dedama pareiga 
kelti ir vesti bylas apie mi
nėtų sutarčių panaikinimą”.

M

O kiek žemiau:
“§ 6. Žmones, kurie einant 

šio įstatymo § 1 ir jo pasta
ba, arba Liiėtuvos taikos su
tarties su Rusija VI-jo strai
psnio pirmąja dalim, yra 
laikomi Lietuvos piliečiais, 
bet gyvena svetimos valsty
bės teritorijoje, jeigu sveti
moje valstybėje nėra natura- 
lizavęsi, privalo per 6 me
nesius nuo šio įstatymo pa
skelbimo dienos įsiregis
truoti pas Lietuvos diplo
matinius atstovus ar konsu
lus užsienyj ir, pristatę jiems 
savo pilietybes išrodymus, 
išsiimti Lietuvos pasus. To
se valstybėse, kuriose ligi 
šiam laikui nėra nei diplo
matinės nei konsuliarines

• Lietuvos atstovybės, nuro
dytas 6 mėnesių terminas lai
komas nuo Lietuvos Atstovy
bes tose valstybėse įsiregis- 
travimo dienos.

“Gyvenantieji užsienyje 
žmonės, kurie atatinka šio 
įstatymo 1 § ir jo pastaboj, 
ar Lietuvos taikos sutarties 
su Rusija VI str. pirm, da
lyje, išdėstytomis sąlygomis, 
bet neįsiregistravo pas Lie
tuvos pasų šio § nustatytuo
ju laiku, gali atgauti Lietu
vos pilietybę tik einant šio 
įstatymo 3 ir 4§§ ir jų .pa
pildymu ndstatytuoju keliu 
ir sąlygomis’.
Na, o trečias paragrafas rei

kalauja, kad svetimšalis (neį- 
siregistravęs Lietuvos pilietis, 
nors jis ir nebūtų priėmęs sve
timos ‘ valstybės pilietybę, skai
tosi svetimšaliu) išpildytų § 2 
reikalavimus, t. y. išgyventų 
Lietuvoj nemažiau, kaip pen
kerius metus (Konstitucija tą 
terminą prailgino iki dešim
ties metų). Tik tada Lietuvos 
pilietis —i “svetimšalis” gali 
paduoti Vidaus Reikalų Mi- 
nisteriųi prašymą, pareikšda
mas, savo norą tapti Lietuvos 
piliečiu. Vadinasi, Lietuvos pi
liečiui prisieina ponų ministe
rių prašyti, kad pripažintų jį 
Lietuvos piliečiu esant. Tikrai 
reikėjo turėti Saliamono išmin-

nėra

Vienas nežinomas žmogus 
tapo nušautas ant kampo Elm 
ir Townsend gatvių susišaudy
me tarp dviejų padaužų burių, ties tkio patvarkymo sugajvo- 
Paleista 40 šūvių. jimui.

Antra, ką ‘Draugas” skaito 
prievarta? Jeigu grąsinimas 
dėl nesiregistravimo atimti pi
lie tubės teises ir kabintis prie 
neįsiregistravusiųjų turto nėra 
prievarta, tai tokiame atvčjyj 
mes težinome kas tai yra prie
varta.

Toliau “Draugas’' sako:
“Lietuvos pilietybės įsta

tymas pirmiausiai buvo ii- 
leistas Ministerių Kabineto 
1919 m. sausio 9 d. pasirašius 
Ministerių pirm. M. Šleževi
čiui ir Teisingumo ministe- 
riui P. Leonui, patvirtinant 
jį Valstybės Tarybai. Reiškia 
jis išleistas prieš susirink
siant Steig. Seimui. Socia
listas Šleževičius ir sandarie
ms <P. Leonas po juo pasira
šė. Vėliaus 1920 m. bal/ 2 
d. tas, galima sakyti, socia
listų pagamintas įstatymas,

buvo papildytas prie § 3 Ir 
§ 4 pastabomis ir 1922 m. 
birž, 22 d. prikergus § 6- tų, 
jis buvo St. Seimo ir Minis
terių kabineto priimtas”.
Galų gale visgi išeina, kad 

registracijos įstatymų pagami
no krikšč.-demokratų Seirpas, 
nes juk tik § 6 ir tekalbama 
apie registracijų ir apie su ne- 
siregįstravimu surištomis baus
mėmis. Jeigu liaudininkas 
Šleževičius ir sandarietis Leo
nas pilietybes įstatymų pradėjo 
ne perdaug vykusiu “už svei
katų”, tai krikščionys demo
kratai pasirūpino tų įstatymų 
“amžiniu atilsiu” baigti, pri
kergdami aršiausį ir paskuti
nį § 6.

Dar viena ištrauka iš to pons 
asinorum:

“Kl.—Ar visų valstybių pi
liečiai turi panašias pareigas?'

“Ats.—Taip. Visų šalių 
įpilečiai turi teisių, turi taip- 
pat ir pareigų”.
Kodėl “Draugas” nepasirūpi

no savo skaitytojams paaiškin
ti kokių pareigų turi kitų vals
tybių piliečiai? Tatai juk bu
vo lengva padaryti. Ar “Drau
gas” nepastebėjo “Dirvoj” pa; 
skelbtus kitų valstybių atstovų 
pranešimus apie savo piliečių 
pareigas? Tuose pranešimuo
se toli gražu nebuvo “panašių” 
Lietuvos registracijos įstatyme 
minimų pareigų. Faktas yra 
tas, kad jokia kita civilizuota 
šalis neatima pilietybės teisių 
už nesiregislravimą. Lietuvos 
krikščioniškieji Likurgai savo 
“išmintimi” subytino ir cariš
kosios Rusijos įstatymdavius.

Bet nežiūrint viso to, “Drau- 
jgas”« turi drąsos sakyti, kad

Seka ant 5-to pusi.)
-

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

y ‘ Anketos Taisyklės
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugės (21 metų amžiaus) žmogus, kuris ’ 

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

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

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiai perskąityti 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 reikalingą 
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. 1

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pa žįstamo, kuris turi atliekamą blanka, 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 ląjęštelį, nubalsavę, iškirpkite ir ūmai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

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

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įregistruoti Lie- e
tu vos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių | 
metų gruodžio 22 dienos? * ....I —

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenau- Taj_ 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi | i 

gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? •——- I—

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone T . 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Amen- a1*! 
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

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

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne
mų ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir f-" 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? ___ I

Balsuotojo
Vardas-Pavarde ..........................................................................................................................„..........
Adresą* ....... ............................;.............................

▼

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
Taip Ne1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame

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

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

įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai,' gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po

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

Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip 
įsnVvmiii "vici T jAfiįvnci nilinAim* » A

1

Ne

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

5. Ar Tamsta mabai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mų ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 

patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? 
< •* r ' ■ ■ į . J

Balsuotojo 
Vardas-Pavai’dė ..............................................._...... ......

Adresas

Ne
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Apžvalga
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

“Naujienos” drumsčia žmonių 
protą. Išrodinėti registracijos 
įstatymo žalingumą ir netinka
mumą, “Draugo” supratimu, 
yra drumsti žmonių protą. O 
gal “Draugas” mano, jog kri
kščioniškas Lietuvos Seimas 
buvo “nuo Dievo” ir todėl jo 
patvarkymų negalima kriti
kuoti?

Civilizuotų šajių piliečiai 
nežiūri į savo parlamentus, kai
po į kokią neklaidingą įstaigą. 
Jeigu parlamento patvarkymai 
neatatinka jų reikalavimams, jie 
referendumo < keliu tokius pa
tvarkymus atmeta. Geriausiu 
pavyzdžiu yra Šveicarija,* kuri 
savo parlamento atžagareivišką 
įstatymą atmetė visuotinu bal

savimu (žiur. straipsnį 
“Šveicarijos demokratija lai-’ 
mėjo”).

Tad ne “Naujienos”, o “Drau
gas” drumsčia žmonių protą, 
bandydamas įkalbėti jiems tai, 
ko nėra, būtent: kad kitų vals
tybių piliečiai turi panašias 
Lietuvos registracijos įstatyme 
pažymėtas pareigas, 
n iškas “Draugas”

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

agentų, Areštai išduotas Jusg- 
tinių Valstijų komisionieriaus 
J. R. Gloss, prašant J. D. 
Peoples, prohibicijos agento. 
Kaltinamas dėl laužymo pro
hibicijos įstatymo.

agentai

Krikščio- 
ima pamėg

džioti Lietuvos krikščioniškus 
vienminčius ir 
žmonių tamsumu.

spekuliuoti 
Bet vargu 

“Draugui,” bepasiseks įtikinti 
visuomenę, jog juodas yra bal
tas, o kris mano kitaip, tas yra 
išgama. Registracijos įstaty
mo žalingumas yra tiek aiš
kus, jog jokie “Draugo” pons 
asinorum aiškinimai nenubal-1 
tins jo juodąją prasmę,

chw, m
pi man neapžja. Man tup8j« J- Butėnui dainuojant dalis 
dailė arba menas. Tik apie tai publikos užsivertusi lankas 
aš ir rašiau. Pusbačkis, kurs gardžiai gėrė šampaną. Ar 

.'...tinka su koncertą Pusbačkis pripažįsta tokiai

APSIGYNIMO FONDAS.
Chicagos Darbo Federacija 

nori sukelti milioną dolerių 
apsigynimo fondan. Tuo reika
lu Pildomoji Tairyba propo- 
nuoja antdėti Federacijos na
riams mėnesinių mokesčių. 
Kiekvienas narys turėtų mo
kėti po dolerį kas mėnesis per 
ištisus metus.

BANDITŲ DARBUOTE.
Trys ginkluoti banditai už

puolė E. Biedermano aptiekę, 
3055 W. 33 gt. Susišaudyme 
trys uptiekos darbininkui pa
šauti — du pavojingai: A. Ma- 
giarka, Chas. Bombroflvski ir 
E. Sokowski. Banditai pabėgo. 
Vienas sužeistas.

P-lė H. Gaucher, 32 m. ta
po užpulta bandito tarpdury 
namų, 4006 Kenmore avė. 
Banditas atėmė iš jos $700 
daimantinį žiedą, laikrodėlį ir 
šernolę. T6wn Hali policija 
paprašyta ieškoti bandito.

Du banditai įėję Otis G. Ob- 
lander aptiekon, 500 W. 59 gt., 
įsakė kostumeriams ir darbi
ninkams iškelti rankas. Paėmę 
$200 iš registerio nuvažiavo 
automobiliu 59 gatve.

šeši ginkluoti banditai 
veržė Nathan Teitelbaum 
lių ir auksų krautuvėn, 3716 
W. Roosevelt Rd. Surišę savi- 

ŠVEICARIJOS DEMOKRATIJA | ir j.° pačią, šešis darbi- 

LAIMĖJO.

įsi
kal

ninkus ir tris kostuineriii?, 
banditai paėmė už $20,000 

Šveicarijos atžagareiviai dėjo kailių, už $3,000 brangakme- 
pastangų, kad įvedus šalyj išr nių, — viską susikrovė troRan 
imtiną padėtį. Nors socialistai k nuvažiavo. Savininkas pa- 
parlamente griežtai priešinosi si Ii trosą vęs pranešė policijai,
tokiam patvarkymui, bet, bu- buvo pervėlu.
dami mažumoj, negalėjo atža
gareivių peršamo įstatymo at
mesti. Tuo budu parlamentas 
išimtinos padėties įstatymą pri
ėmė. Tąsyk liko vienas kelias 
—atmesti įstatymą referendu
mu. Socialistai ir pažangieji 
elementai tatai ir padarė. “So
cialdemokratas” rašo:

SAUžUDYSTfiS.
Dr. F. S. Lamar, 40 m., 4515 

N. Monticello avė., išgėrė nuo
dų. Atrastas negyvas šalę nuo
dų bonkutės. Rastam pas jį 
laiškely sakoma, jis nebeišga
lėjęs ilgiau .pakęsti gyvenimo.

Federalės valdžios 
areštavo 43 asmenis dėl nepai
symo anti-narkotinio įstaty
mo. Jie šmugeliavę narkoti
niais vaistais. Daugiau ypatų 
busią areštuota. Numatomas 
šmugelninkų lizdas Camp 
Grant armijos buveinėj.

Lietuviu Rateliuose
TQWN OF LAKE. '..

Lapkričio 4 d. vakare Drau
gystė Lietuvių Sūnų No 1 lai
kė paprastą savo susirinkimą 
Lukošiaus svetainėj, 4531 So. 
Paulina St. Apsvarsčius sa
vuosius reikalus, nepamiršta 
nė Lietuvos reikalai. Atsto
vas nuo Chicagos Lietuvių Ta
rybos išdavė raportą iš Tary
bos veikimo. Pasirodė, kad 
Ch. L. T-ba sumanė apvaikš
čioti paminėjimą 600 metų su
kaktuvių perkėlimo Lietuvos 
sostinės iš Trakų į Vilnių, ku
ri šiandie randasi svetimų Lie
tuvos priešų rankose.

Cr. L. T-ba išsiuntinėjo įvai
rioms draugijoms ir srovėms 
pakvietimą, kad surengti Chi
cagoj didelį bendrą apvaikš- 
čiojimą nOatsižvengiant į par
tijas. Bet Chicagos Klerikalų 
Federacija, vietoj stojus sykiu 
į darbą,’ sumanė naują skymą 
dcl savo smunkančios partijos 
rėkliamos. Ji sumanė apvaik
ščioti sukaktuves parapijiniuo
se skiepuose. Dėlto ji ir ben
drą susirinkimą išardė, kurį 
buvo sušaukusi C. Liet. Tar. 
Atstovo raportas priimtas. Nu
tarta šį klausimą pakelti Tovvn 
of Lake Lietuviškų Organiza
cijų Susivienijimo susirinki
me, kuris turėjo įvykti vakar, 
lapkričio 7 d., J. Letuko sve
tainėj. Tame susirinkime Lie
tuvos Sūnų Draugystės atsto
vas išdavė platesnį raportą iš 
bendro susirinkimo.

—Lietuvis.

pl man neapėju. Man mpčje 
dailė arba menas. Tik apie tai 
aš ir rašikli, Pusbačkis, kurs 
neabejoju sutinka su koncertą 
rengusia grupe, sutinka ir su 
didesne dalia mano korespon
dencijos. Mat jis neturėjo ki
tokio išėjimo. A. P. Kvedaras, 
anaiptol, neužima pirmos vie
tos tarp Chicagos lietuvių cho
ro mokytojų, kaipo choro mo
kytojas jis gal užima pirmą 
vietą tik pas komunistus.

J. Butėno aš juk nupeikiau; 
sakiau: “jis užvisus atliko ge
riausia.” Daugiau kompli
mentų ne nereikia. Sako: “jis 
buvo publikos iššauktas net 
kelis kartus.” Aš juk nesakiau, 
kad jis nebuvo iššauktas nė 
karto. Ar ne taip? Kad įverti
nus publikos aplodismentus, 
artistui pirmiausia reikia pa
tirti pačią publiką — ar ji mo
kti įvertinti ir suprasti dailę. 
Kad didelė didžiuma koncerte 
buvusios publikos nesuprato 
dailės, . pilnai liudija šis fak
tas: “džiko” šokėjai ir kome- 
dijantas-mologistas (kai kurie 
girdėjau jį vadino “Nikolai 
Nikolajevič”) gavo daugiau 
aplodismentų negu J. Butėnas. 
Bet keisčiausiai yra tas, kad

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

(Seka ant 6 pusi.).
.............. .. n1

Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Haffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal- 
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite sayo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekoae, arba priBiųa- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijįi.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

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

Ateikite pas mane, aš duosiu pa
tarimą.

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St., 

Canal 5838

Central Manuafcturig 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago,

Turtas virš $7,000,000.00

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMB1NO
Vaiebaįenklis Reg. S. V. Pat. Biure' 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
Už 35e. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!Kūdikiai mėgsta jį!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. V.

......  ■■ ' ———— ■■—■■II ■  .....................  I ..-II I.   .I.—......................      ,

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St.p Chicago. • .> Tol. jBIyd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOŠ.
Pasekmingai Siunčiam’ Pinigus ir Parduodame Laivakortes. , 

Esani Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

I ---------- ------------- ---------- ........ ................. ..........................—

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aklą Specialistas

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė. 
, Valandos:
nso 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Paueugvins akių (tempimą, kuris 
•sti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Ttl. Austin 78?
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS 
Kątik sugrfio ii Califomljos ir 

vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St. 

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

AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai suteikiami dovanai

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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

Natūra Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

racijų, — naujausiais 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.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avi, 
Tel. i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo U 
iki 1 vai. po pietų.

Canal <257
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 ryta
1821 So. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted SI

“Šįmet pavasariop Šveica
rijos parlamentas dauguma 
balsų prieš 36 socialistų bal
sus priėmė išimtinos padėties 
įstatymą. Tuo įstatymu į- 
vedama cenzūra, uždraudžia
ma streikuoti ir sudaromos 
patogios sąlygos politines 
žandarmerijos darbuotei. 
Prieš šitą parlamento įstaty
mą buvo suorganizuotas vi
suotinas tautos balsavimas 
arba referendumas. Kad at
mesti minėtą įstatymą, ei
nant, konstitucija, reikalinga 
buvo surinkti 50 tūkstančių 
balsų prieš jį. Laike vienos 
savaites buvo surinkta virš 
150 tūkstančių balsų. Dar
bininkų ir valdininkų organi
zacijos visu spartumu suor
ganizavo tam tikrą komisi
ją, kuri vadovavo balsavi
mui. Prasidėjo aštri kova. 
Šveicarijos demokratija tą 
kovą ištesėjo. Pačiai liau
džiai balsuojant įstatymą 
(referendumas) jisai gavo 
apie 400 tūkstančių balsų 
prieš ir tik 290 tūkstančių 
už, — tokiu budu tauta dau
guma balsų atmetė išimtinos 
padėties įstatymą, kurį par
lamentas priėmė dauguma 
balsų. Laimėjus referendu
mą, Berne įvyko didelis mi
tingas, kuriame dr. Grimas 
išdėstė visą šios pergalės 
prasmę”.

P-ia Rhoda Kraty, 31 m., 
3123 Eastwood avė., nusižu
dė gazu. Priežastis nesužinota. 
Tur būt nusibodo gyventi.

P-lė Mae Matheney, 27 m., 
turtinga profesionalė ir darbi
ninkė. United prieglaudos, įšo
ko ežeran prie 43 gt. ir nusis
kandino. Priežastis numatoma 
baimė, paeinanti dėl jos moti
nos saužndystes, įvykusios 15 
metų atgal. Skenduolė netru
kus surasta.

BAUDIMĄ I-A RĘSTAI.
James Brown, juodveidis, 

3.18 Townsend gt., tapo nu
baustas teisėjo Ueap užsimo
kėti $100 ir teismo lėšas dėl 
nešiojimo be leidimo šautuvo.

P. McKIon, miesto vandens 
nuovadų inspektorius, tapo 
mirtinai užmuštas ant JaCk- 
son bulvaro automobiliaus, 
kuriuo važiavo Thomas Mar
tin, turtingas anglių vertel

ga Chicagoj.

VISAI NE PERDAUG.
Pn. Pusbačkis nepatenkintas 

mano korespondencija apie 
Liet. Darb. Stygų Orkestros 
koncertą. “Naujienų” 259 nr. 
jis rašo, kad tai buvę perdaug, 
ir dargi dėlto, kad man nepa
tikusi koncertą rengusioji gru
pe. Tai netiesa. Rengėjų gru-

The 
Bninswick 

Ultona

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St.,

TeL Boulevard 1892 ir 710t.

— .... . ..... —-Į
DR. W. YUSZKTOWICZ

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849į.-----—. ... —

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
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

; Rusiškos ir Turkiškos Vanos ■
S 12th STREET i

K«L Medele BMH 5

H14-16 RooMvell RA
Arti 81. Loaia Avaų

; chicago, ilju ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ii’ kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinhną, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimui dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 
5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

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

943 VV. 33rd Piace
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Gailestingas sūnelis.

—7'ėtuii, duok man penkis 
centus tam vargšui žmogui 
nunešti, kuris šaukia įj&tvėj.

Tėvas—Te sūnau. Tai gai
lestingas vaikas. O ko tas 
vargšas šaukia—pagalbos!

Ne, jis sako: “šviežiai spra
ginti žirniniai riešutai, penki 
centai krepšeliui!”

John Leonard’as, 55 m., 
VV ilsono skerdyklų darbinin
kas, gyvenąs 5614 S. Green 
gt., tapo ant vietos užmuštas 
automobiliaus, kuriuo važiavo 
O. Alexander, aptiekorius iš 
Cicero. Patiko mirtį eidamas 
skersai Halsted gt. prie 55 gt.

VVm. Pawell, policistas, tapo 
netyčia nušautas per A. Sikor- 
cių, 15 ih. vaikėzą, kurs taikė 
šautuvu į Lietinį keną. Kulka 
perlindo keną ir mirtinai su
žeidė netoliese stovėjusį poli- 
cistą, kui-s mirė šv. Onos li
goninėj.

Henry Price, Melrose parko 
policijos viršininkas, tapo 
areštuotas federalės valdžios

the a//-record 
reproducer

Ali artists, all makes of 
records played wlth eąual 
fadllty. An exclusive fea- 
ture ef The Brun«wick.

Kviečiu rtiano krautu- 
včn pamatyti Bnins- 
wick fonografus ir iš
girsti Lietuviškų ir ki
tose • kalbose rekordų. 
Krautuvė atdara vaka
rais iki 9 vai,t suba
rtoms vėliaus.

jJuoz. F. Sudrik,

1 3343 So. Hšlsted St. f 
CHICAGO, ILL.

SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau- 

. giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalondorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1,50 pusei ntetų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai. •>SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5849 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tol. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant seplin- 
tadienių vakarus.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago. 
......... ,, , ..................

/---------- ---------------------------------------- >

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Dr. M. T. Strikol’is 1
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

IMPERFECT IN ORIGINAL J

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

' CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chieag*

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, J1L 
kampas 18th St.

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

' DR. A. J. BERTAšIUS "
PHYSICIAN IR SURGEON ' 

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

Ned. 9 ild 11 ryto
Tel. Boulevard. 6918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699
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KAM REIKIA KURT NAU
JAS CHORAS?

“Naujienų” 261 No. koks tai 
“Organizatorius” praneša, kad 
esąs organizuojamas naujas miš 
rus choras. Organizatorius pa
duoda ir tokio choro organiza
vimo priežastis. Iš jo aprašy
mo išeina, kad dabar esantieji 
chorai yra pasilavinę ir toli nu
žengę, tai reikia kurti bloges
nis, kad turėtų kur ir prastes
ni dainuotojai prisiglausti.

Na, jau. Jeigu dėl šitokių 
prežasčių sumanyta kurti nau
jas choras, tai matyti, kad p. 
“Organizatorius” visai nėra 
dainuotojas, o tik garbes j ieš
kotojas. Chicagoj yra chonj 
pakankamai, ir nė vieno jų nė
ra durys uždarytos norintiems 
lavintis. Bridgeporte yra “Bi-i 
nrtės” ir “Kanklių” chorai. 
Northsidėje “Pirmyn Mišrus 
choras”, šie chorai, tiesa, yra 
gerai pasilavinę ir jau gerai 
dainuoja, -bet nė vienas jų nė
ra apsiribojęs, kad neįsileistų 
naujų dainuoti norinčių ir ga
linčių narių. Tokiuose choruo
se ir pradiniam dainuotojui 
yra lengvinus lavintis, nes juos 
veda žmonės patyrę ir žinantįs 
muziką. ^Organizatorius” pra
neša, kad naująjį chorą vesti 
apsiėmęs “energingas” chorve
dys S. Dilius”. Kad energingas, 
tai tiesa, bet mes jau turėjome 
progos nekartą girdėti dainuo
jant p. Diliaus vedamus cho
rus ir pasirodo, kad ir čia vie
no energingumo nepakanka, — 
reikia ir daugiau ko.

Gerbiamas “Organizatorius” 
geriau padarytų, jei pats atei
tų ii’ savo šalininkus atvestų į 
jau esančius chorus, vietoj 
skaldyti ir taip silpnas dalhud- j 
tojų jiegas. — Ex-Dainorius. I
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TOWN OF LAKE.
SLA. Ex-Kareivių Centro 

. susirinkimas.
Lapkričio 3 d., po nr. 4421 

S. Hermitage avė., įvyko SLA. 
Ex-Kareivių centro skaitlingas 
susirinkimas. Porą motų atgal 
SLA. Ex-Kareivių organizaci
ja buvo gana skaitlinga ir 
bendrai veikdavo su kitomis 
organizacijomis. Šiandien ji 
labai pakrikus: daug kuopų 
nebelaiko susirinkimų. Pasili
ko vienas centras iš dviejų 
kuopų. Vieni lietuviai ex-tka- 
reiviai nuėjo pas komunistus, 
kiti — aptingo.

Buvo svarstomas Lietuvos 
piliečių registracijos klausimas. 
Dauguma sako, kad veikti dėl 
Lietuvos labo nebėra reikalo, 
kadangi registracijos ir pilie
tybės įstatymai pastato lietu- 
visus ant vienodos papėdės su 
visais svetimšaliais. Kaip vie
niems, taip ir kitiems esą rei
kalinga išgyventi Lietuvoj de
šimts metų, jei norima tapti 
jos piliečiu. Nieko pozityvio ne
nutarta.

Diškusuota organizacijos 
klausimas — palaikyti ją ar 
likviduoti. Visapusiškai ap
svarsčius, nutarta palaikyti. 
Organizacijos reikalingumas 
daugiausia remiamas tuo fak
tu, kad Vilnius ir Klaipėdos 
kraštas dar tebėra rankose le
gionierių, kurių išvarymą lie
tuviams amerikiečiams ex-ka- 
reiviams gali prisieiti paremti. 
Kitas dalykas, dėl kurio orga
nizacijos palaikymas reikalin
gas, tai daugybe sužeistų 
kareivių Lietuvoj. Amerikiečių 
ex-kareiviy pareiga esanti rem
ti savo tevinainius — teikti 
jiems reikalingos pagalbos, 
laipgi nurodoma reikalas rė
mimo Lietuvos šaulių, kurie 
kaujasi dėl tėvynės labo.

Nutarta atgaivinti organiza-i 
’ kviesti visas senąsias 

kuopas darban ir organizuoti 
visus lietuvius ex-kareivius,

I

NAUJIENOS, Chicago, m Trečiadienis, Lapkr. 8. 1922

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUIREIKIA DARBININKU NAMAI-2EME
MOTERŲ VYRŲ

ANT MAINO ARBA UŽ (CASH)prityrimas nėra būtinas - lur-

Douglas augštutine

Ogden ar 22 gat.

DIDELIS SPEŠELIS MOKYKLOS

Pranešimai

O •

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ
vykv

AUTOMOBILIAI

AUŠROS

NAMAI-ZEME

MOKYKLOS

IMPERFECT IN ORIGINAL

Sa- 
dvi 
lai- 
pa-

FORDO AUTOMOBILIAI PIGUS
1922
1921
1919
1917

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 aukštų 4 pagyvejymų bizniavas 

kampinis namas, i)<uoiuuvu« p* f, *>-•*> 
arba mainysiu ant kokio biznio, loto, 
arba

PARSIDUODA SALIU- 
nae —- puse ar visas.

3347 S. Wallace St.

automobilius.

j kurie tarnavo Dėdes Šamo ar
mijoj. Kuopos, neturinčios 
čarterio, lai kreipiasi į Centro 
valdybos sekretorių. Už čarte- 
rį reikalaujama mažos njo- 
kesties. Visi organizacijos na
riai pirvalo užsimokėti mėne
sines duokles.

Todėl draugai, ex-kareiviai, 
stokime darban nepaisydami 

I joltiŲ 1< Ii učių ir I-ietuvos val
džios žiaurumų. Reikia tikė
tis, kad naujai išrinktas Lie
tuvos Seimas permainys vald
žios vidujinę politiką ir pa
naikins registracijos įstaty
mą. Pasistengkime sekti pa
vyzdžius kitų tautų ex-karei- 
vių, kurie jau senai mus pra- 

' lenkė. Lenkų, Jugo-Slavų ir 
kitų tautų exJkareiviai laiko 
konferencijas ir renka aukas 
savo tėvynainiams. Bet ko mes 
laukiame? Amerikoj priskai- 
toma apie 30,000 lietuvių ex- 
kareivių. Tai gana didele ar
mija, kuri galėtų pilnai apsau
goti visus Lietuvos rubežius.

Ko mes dairomės? Tiesa, iš- 
pradžių mes . veikėme, rėmė- 
me Lietuvą aukomis ir dar
bais. Bet reikia atminti, kad 
darbas dar neužbaigtas. Lietu
va turi atgauti senuosius savo 
rubežius. Jie bus atgauti, tik 
reikia visiems stoti darban.

lAtidai norinčių atsikviest 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančiu 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivežti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

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

Merginų 
ir 

jaunų moterų

prie 
varstoto

ar
lengvo darbo prie mašinos

turi mokėti angliškai

Musų samdymo ofisas ga
lima pasiekti šitaipos:

REII KJA ==
DARBININKŲ prie tro- 

ką, taipgi prie mašinų pa- 
gelbininką. 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.

PARDUODAMA MINK- 
štų gėrimų vieta. Parduoda
ma pigiai.

1235 W. 47 St., 
kampas Elizabeth St.

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, 
persitikrint locnomis akimis ant 
Maplewood Avė., 4202-04-06 ir 08, -----
o po tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPR0VEMENT 
CO., 8335 S. Halsted St., Yards 6894.

Todėl tvenkime lietuvių ex- 
kareivių kuopas visuose Ame
rikos miestuose ir miesteliuose. 
Visokiais organizacijos reika
lais kreipkitės pas Centro sek
retoriaus: J. Elvikis, 3226 So. 
Halsted St., Chicago, III. Pri
tariančių mums laikraščių pra
šome šitų straipsnį perspaus
dinti, už kų tariame ačiū.

B. Simokaitis, 
Centro valdybos narys.

Jaunuolių orkestros repeticijos įvyks 
| seredoje, lapkričio,8 dieną, lygiai 6 
vai. vakarą. Po repeticijos bus mi
tingas; turime daug svarbių reikalų 
aptarti kaslink mokyklos lietuvių kal
bos ir gramatikos, todėl susirinkite 
visi orkestros nariai, Mark White 
Sųuare svetainėn prie Halsted ir 29 
gatvių. — Sekretorius.

A. L. T. Sandaros Chicagos Apsk. 
rengia prakalbas trečiadienį, lapkr. 
8 d., 7:30 v. vak., Strumilo svet., 
107th St. ir Indiana Avė., Roselande. 
Įžanga dykai. Kalbės chicagiečiai te
momis: Žinios iš Lietuvos. Piliečių 
registracija, Vilniaus Jubilėjus 600 
metų ir Amerikos lietuviu reikalai.

— K. Vilkas.
Roseland. — Lietuvių Scenos My

lėtojų Ratelis turės susirinkimą šį va
karą, lapkr. 7 d., 8 v. vak., Strumilo 
svet., 107th ir Indiana gatvių. Yra 
svarbus reikalai. Visi nariai atsilan
kykite. — Valdyba.

Biblijos Studentų prakalbos su pa
veikslais bus ketverge, lapkr. 9 d., 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 
pradžia 7:30 v. v. /

Prakalbos su paveikslais. Temoje 
Ženklai antrojo Jėzaus čia buvimo, 
penktadienį lapkričio 10 d.,. 1922 m., 
Institutional Church svetainėj, 1935 
S- Halsted St. Rengia Biblijos Stu
dentai. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
dykai.

Sus. Namų Savininkų Bridgeporte 
rengia iškilmingą vakarą su įvairiau
siais šokiais paminėjimui 4 metų su 
kaktuvių nuo didžiojo karo užbaigos, 
šeštadienį lapkr. 11 d., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Pradžia 
6 vai. vakarą. Kviečia Komitetas.

Halsted gatves Verslininkų Draugi
jos susirinkimas įvyks ketvirtadienį 
lapkr. 9 d., 3 vai. po pietų, Klein Bros, 
užkandžių kambary, ant 5 lubų, 2000 
So. Halsted gat.

Kviečia, Fr. V. Kara, sekr.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, lapkr. 9, 8 v. vak., Davis Sųuare 
Parko svet. Visi nariai-rės būtinai 
susirinkite, nes yra Svarbių reikalų.

— Valdyba.

Naujienų Exkursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi- 
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame (veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistehgkite 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

PRANEŠU visiems savo kostume- 
riams, kad kaip buvau pasirengęs iš
parduoti savo krautuvę ir apleisti biz
nį ant visados, bet turėjau vėl pasi
likti ant tos pačios vietos ir tam pa
čiam biznyje ant penkių metų. Pra
šau savo senus ir naujus kostume- 
rius, kuriems reikalinga yra laikrodė
lių, žiedu, akinių ir kitokių daiktų. 
Mano didžiausia krautuvė yra vaka
rinėj dalyj miesto; suteiksiu manda
gų patarnavimą ir duosiu pigiausioms 
kainoms geriausius daiktus.

PETER A. MILLER, 
2128 W. 22 n d St.

Tel. Canal 5838

ASMENŲ JIESK0J1MAI
PAJIEšKAU SAVO BROLIO VIN- 

co Vansausko, paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto, Krosnos gm., Ata- 
snykčlių kaimo. Jis pats, ar kas apje 
jį žino, malonėkite pranešti adresu: 

ANTANAS VANSAUSKAS, 
368 Stanton St., 
Wilkes-Barre, Pa.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer

ginos, arba našles be vaikų, nuo 18 
iki 30 metų senumo, nemažesnės kaip 
5 pėdų, 4 colių. Geistina, kad butų 
gražaus sudėjimo, dailaus veido; tu
ri būti sveika, linksma ir meilaus bu
do. Aš esu vaikinas 36 metų amžiaus. 
5 pėdų, 8 colių aukščio, sveriu 185, 
nevartoju svaigalų, esu turtingas, tu
riu patyrimą biznyje. Mylinčios grei
tai apsivesti platesnėms ž’nioms at
sišaukit per laišką. J. P., 1022 Ham- 
ilton St., Jackson, Mielu

-- -- j* —J
JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS PARTNERIS Į 
restauranto biznį, arba gali pirkti vi
są biznį. Biznis išdirbtas per dauge
lį metų ir randasi geroje vietoje. 
Kreipkitės į “Naujienų” Bridgeporto 
Skyrių, 3210’ So. Halsted St. Tele- 
phone Boulevard 9663. (No. 48).

ISRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA

6 kambariais pagyveni
mas ant antrą lubą prie 4800 
S. Seeley Avė. Gazas, elek
tra ir maudynė. Nauja si
stema. $35 mėnesiui. Savi
ninkas 4512 So. Marshfield 
Avė., Tel. Yards 4255.

ANT RENDOS keturią 
kambarią flatas. Atsišauki
te į saldainią krautuvę.

530 W. 26th St.

ĮVAIRyS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ y

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipiaustymo mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provision Co.,

3854 S. Morgan S t. ’

Cicero — i ‘ 
viršutinėmis linijomis.

Western Electric C o., Ine. 
48th Avė. and 24th St.

REIKALAUJAMA MER- 
ginų 16 metų, ar senesnių, 
prie darbo misingio dirbtu
vėj. Kreiptis į
U. D. ALLEN MFG. CO., 

5650 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
moteris apžiūrėti 2 metų mergaitę 
prie mažos šeimynos; valgis ir kam- 
iarys, su mokesniu sutiksime. Meld
žiu atsišaukti tuojaus, o busi mylima 
taip ir musu duktė ir dovanų gausi. 
Kreiptis į “Naujienų” Skyrių, 3210 
S. Halsted St., No. 47.

REIKALAUJAMA MER- 
gina į valgyklą virtuvėj.

Atsišaukti po num.:
1320 So. Kedzie Avė.

REIKIA ūflRBININKĮJ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

DARBININKŲ, kaipo pa- 
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotų darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

REIKALAUJAMA PLY- 
tų klojėjų 73 gat. ir Evans 
Avė., ir 49 gat. ir Lake Park 
Avenue.

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir apibaigėjų rakan
dą dirbtuvėje.

SALTER MFG. CO., 
339 N. Oakley Avė.

REIKALAUJA APIBAL 
gėjų, šiuruotojų ir poliruo- 
tojų prie fonografą skryne- 
lią. Galėtume suvartoti 25 
darbininkus prie nuolatinio 
darbo. Gera mokestis. 2331 
Ogden Avė., arti 12 gatvės.

Numaningos moters ir 
merginų dirbti prie žarnų 
dešroms daryti; prityrimas 
nėra būtinas; geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir 
geras mokesnis.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 
1016 W. 36 St.

REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir aptaisytojų prie 
fonografų skrynelių. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., 
arti 12 gatvės.

REIKALAUJAMA VY- 
rų mokytis dviračiams rė
mus apipieluoti; geras mo
kesnis. Atsišaukti į 
ARNOLD SCHWINN & CO 

1718 Kildare Avė.

REIKIA hog butehers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusią pakaunėse leberią. Ge
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO., 
3854 S. Morgan St.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininką galvanizavimo dirb
tuvėj ; 45c valandai; lengvas 
ir dieninis darbas.

JOSLYN MFG. CO.,
37 gatvė ir Morgan S t.

REIKALAUJAMA NE- 
vedusio vyro prie namą 
darbo.

ALEXIAN BROS. 
HOSPITAL, 

1200 Belden Avė.

REIKALAUJAMA PRI- 
tyrusio metalą skirstytojo.

Atsišaukit j 
WARSHAWSKY & CO., 

1915 So. State St. '

PAJIEŠKAU BUČERJO, 
kuris moka savo darbą; taip
gi reikalingas vaikas, kuris 
nori mokytis bučeriauti ir 
grosernėj dirbti. Atsišaukti 
adresu: 10707 Michigan Av., 
Roseland, III.

REIKIA langams plovėją.
Atsišaukit:'

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO., 

62 W. Washington S t.

REIKALAUJAMA Į BUČERNĘ 
mokantis darbį, ai"ba norintis moky
tis vyras. Geistina, kad mokėtų ma
šina važiuoti. Kreiptis laišku ar as
meniškai į

F. A. B., 
521 Oak St., 

Waukegan, III.

REIKALAUJAMA LIETUVIS par
davėjas pardavinėti vartotus automo
bilius. Turįs plačią pažintį, turėtų 
turėti pasisekimo. Atsišaukti ketvir
tadienį.

F. J. KASPAR
L. Markle Co., 

2309 So. Michigan Avc.
■ ... - s ■

AUTOMOBILIO PRYŠAKINIAM 
žiburiui stiklas. Neapakina iš prieš 
atvažiuojančio. Apšviečia kelią prie- 
cin per 300 pėdų. Dar tokio nebuvo. 
7ordo didumo $2.00. Didesni dydžiai 
$3.00. Reikalaujam agentų. Glareless 
Auto Lens Co., 1118 So. Michigan 
Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA vyrą; 
nuolatinis darbas.

GREAT NORTHERN 
CHAIR CO., 

2500 Ogden Avė.

REIKALINGAS 
BUČERIS.

1980 Canalport Avė., 
Chicago, III.

Tel. Roosevelt 8563.
... —. i .. .  . ;      .. ■ ■ ■   »' ■ ■ .iii-.

PARDAVIMUI
PAREINA PARDUOTI 

gražus grojiklis pianas, su 
Ukalele prietaisa labai pi
giai, perkant tuojaus.

1211 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir bučernė geroj vietoj, 4 
pagyvenami kambariai už
pakaly; parduodama dėl ki
to biznio.

1736 N. Hcfyne Avė.

PARDAVIMUI $8000 GROSERNĖ 
ir kepykla, didelė apyvarta grynais 
pinigais, pigi nuoma, dviguba krau
tuvė, tik $75 mėnesiui. Parduoda, nes 
pareina apleisti miestas. Parduos už 
$3,900, arba 50c nuo dolerio ir pri
ims tik grynais pinigais. Frank Moore, 
3811 S. Campbe^ Avė., Chicago, III.

GROCERNĖ IR SKANSKONIŲ 
krautuvė, geras verslas, šiaurvakari
nėj daly, labai didelis sandėlis, geri 
įtaisymai. Nuoma su vėliausios ma
dos pagyvenimu ir maudyne $50.00. 
šeiminiai reikalai verčia parduoti. Pa
leis viską už $1500.00; sąskaitos maž
ne pasidvigubina. 3502 Elston Avė., 
1 blokas į pietus nuo Kedzie ir Elston 
persėdamo kampo.

PARDUODAMA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, labąi puiki vieta, ir puikios 
mašinos, parduodu labai pigiai, nes 
esu priverstas prie to. Gali pirkti ir 
nepatyręs, bus proga išmokti tą 
bą. Kreiptis į savininką.

T. GIEDRIS, 
3232 S. Lowe Avė.

1 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, V Al
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 
geras. Geroj apieliskėj.

2851 W. 59 St.
arti St. Franci sco

Savininką galima matyti nuo 4 iki 
6 po pietų.

2-jų aukštų mūrinis namas, vėliau
sios mados 5 ir 6 kambarius. Rendos 
neša į mėnesį $90.00, randasi ant 
Bridgeporto. Mainysiu ant automobi- 
liaus, saliuno, arba ant kito kokio 
biznio. Nepraleiskit šios progos, nes 
retai kada pasitaiko tokis bargenas.

Klauskit:
J. STUKIS, 

3335 So. Halsted St. 
Phone Yards 6894

GROSERNĖ GROSERNĖ
Parsiduoda beveik už pusdykį, 

vininkas priverstas parduoti į 
dienas. Kas greičiau ateis tas 
mes, parduosiu už pirmą teisingą 
siūlymą.

Kreipkitės:
JOSEPH BRUŽAS

. 3214 So. Halsted St.
2-ros lubos

Phone Boul. 0122

MORTGECIAI-PASKOLOS
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

Už pusę kainos parsiduoda bučernė 
ir grosemė, iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj. Puikus pikčeriai, daug švie
žio stako, 5 kambariai gyvenimui. Ly- 
stas ilgas, renda pigi. Vieta randa
si prie bizniavos gatvės, tai tikras 
yra bargenas. Pirkėjas padvigubins 
pinigus į trumpą laiką. Kas bus pir
mas tas laimės. Kreipkitės j Naujie
nų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
Num. 1.

PARDUODAMA SALIU- 
nas pigiai. Gera proga pra
dėti biznį mažais pinigais. 
Maišytų tautų apgyventa — 
lietuvių ir lenkų.

3404 So. Morgan St.

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

1211 West Garfield Boulevard

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metų garan
tija. ir dviguba sprendžina fonogra
fas su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
kas nauja ir galima užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

Vartotų Automobilių Bargenas.
Ford touring .......
Ford sedan .........
Studebaker sedan 
Buick touring .....
Dort sedan .........
Overland touring . 
Briscoe touring .. 
Dodge touring ....

Mes pirkome naujus Durand auto
mobilius. r:___ ’ c , J ~
užtat priversti esame parduoti visus 
antrarankius automobilius. Pirkite 
tuojau. Mokestis pinigais arba mai
nais.

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22nd St., kampas 53rd St.

Atdara nedėldieniais Tel. Cicero 309

$75 
$385 
$250 
$225 
$475 
$275 
$250 
$375

Mums reikia daug vietos,

PARDAVIMUI MAXWELL AUTO- 
mobilius 5 sėdynėmis, viskas geram 
padėjime, aukauju už $200.00, nes 
trumpu laiku turiu apleisti vietą. No
rintieji geros mašinos kreipkitės tuo- 
jaus: 4630 So. Ashland Avė., 2nd fl., 
Room 1. Tel. Yds 6079.

Nuo 10 ryto arba vakare.

“Coupe” .....................   $250.00
“Touring Car” .......... $225.00
“Chassis” ......................... $50.00
“Touring Car” .............. $62.50
EVANS SCHUSTER CO.,

3583 Archer Avė.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
3 pagyvenimų naujas kampinis mu

ro namas su saliunu, parsiduoda pi
giai. Reikia įmokėti $3,500.00. Kitus 
kaip renda. «

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

parsiduoda pigiai,

automobilio. Kaina $6.900.
C. P. SUROMSKI & TO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikai 6

Mokina lietuviu ir Anglų kalbą; 
Grammar Schoof, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas aujęžtesniasiąs 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry- 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTCRING 

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St. 

Chicago.

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

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St


