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Lietuvos žinios

Ukrainai gresia badas
Gyventojai nieko nešėjo ir nie 
ko neturi. Miestai eina prie 

išmirimo.

PETROGRADAS, lapkr. 9. 
(Rašo F. A. MacKiiizie). — 
Neužilgo pietinė Rusija tiek 
pat badaus, kaip badavo perei
tais metais, tik neteikiame di
deliame plote. Tokia yra nuo
monė Amerikos šelpimo admi
nistracijos darbuotojų, su ku
riais teko susitikti man lan- 
kanties pietinėj Rusijoj.

Aš aplankiau netik didžiuo
sius centrus, bet nuvykau ir 
į tolimus nuo geležinkelių kai
mus. Kontrastas tarp centrali- 
nės Rusijos, kur derlius buvo 
geras ir Odesso apygardos yra 
pasibaisėtinas.

Didelė dalis gyventojų pra
nyko ir menkų derlių baigia 
valgyti nedaugelis pasilikusių^ 
žmonių. Oficialinės įstaigos 
renka vaikus į prieglaudas, kur 
jie irgi badauja, bet kaimuose 
yra dar blogiau.

Man teko pervažiuoti per 
turtingiausį žemdisbystės dist- 
riktą pietinėj Rusijoj. Bet nie
ko ten neradau, apart žolių. 
Žmonės neturėjo nė sėklos, nė 
gyvulių ir nieko negalėjo pa
vasary pasisėti: pasisėjo kiek 
tik rudeny. Taipjau nėra me
džių ir kuro. Per 100 mylių 
nemačiau nė žagaro. Žmonės 
renka žoles ir džiovina žie
mos kurui.

Chersonius, pirmiau turėjęs 
100,000 gyventojų, baigia nyk
ti. Per 7 mėnesius ten gimė 
257 vaikai, o mirė 11,042 žmo
nės.

Elizavetgrade, kur 1919 m. 
buvo baisus žydų pogromas, 
kuriame per 3 dienas išskers
ta 3,900 žydų, per 7 mėn. gi
mė 55į vaikų, o mirė 5,184 
žmonės.

Penki metai atgal Nikola- 
jevsk turėjo 120,000 gyventojų 
ir buvo turtingas ir pramo
ningas miestas, nes čia buvo 
Rusijos laivų budavojimo cen
tras. Bet dabar jis yra miręs. 
Dideliuose laivų jarduose dir
ba vos keli šimtai darbininkų 
ir tie algų negauna. Tik kelios 
žvejų valtįs matyt, o kiti lai
vai pūna neturėdami kų veik
ti.

Man teko matyti fotografi
jas kanibalizmo, nuimtas pirm 
negu žmonės spėjo užbaigti 
savo “puotas.” Vaikų prieglau
dose padėtis yra pasibaisėtina. 
Be amerikiečių pagelbos tie 
vaikai jau senai butų išmirę, 
nors ir dabar mirtingumas sie
kia 40 n uos.

Pereitų gi žiemų čia buvo 
dar baisiau, negu Volgos dis- 
trikte.

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

šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:3’ v., leidžiasi 
4:35 v. Mėnuo teka 8:53 v. v.

Reakcionieriai netenka 
vadovybės kongrese

Republikonai tik keliais bal 
sais kontroliuos kongresų.

WASHINGTON, lapkr. 9.— 
Reakcingasis elementas repub- 
likonų partijoj neteko kontro
lės senate. Republikonai kon
troliuos senatų tik kelių bal
sų perviršiu. Bet tarp tų re
publikonų yra daug progre
syvių, nepriklausomų ir įei
nančių į blokus. Prezidento 
HardingO draugai pripažįsta, 
kad jis neteko kontrolės kon
grese, nes pažangesnieji re
publikonai susidėję su demok
ratais gali visuomet sumušti 
reakcinius senatorius, kurie 
dabar vadovauja republikonų 
partijoj ir su kuriais eina iš
vien Ilardingas.

Vėliausiomis žiniomis, se
natas susidės iš 52 republiko
nų, 41 demokrato ir 1 Farmer- 
Labor partijos nario. Dviejuo
se distriktuose dar nežinia kas 
laimės, būtent North Dakotoj, 
kur gal laimėjo Nonpartisan 
League kandidatas Frazier 
(rep.) ir Washington valstijoj, 
kur didelis atžagareivis Poin- 
dexter, rep., veikiausia yra 
sumuštas demokrato Dili. Taip 
bent rodo dar nepilni balsavi
mo daviniai.

Farmer-Labor partijos na
rys Dr. Henrik Shipstead tapo 
išrinktas senatan iš Minneso- 
tos 53,000 balsų dauguma. Jis 
sumušė republikonų senatorių 
Kellogg.

Nemažiaus didelis snuig’s 
tapo republikonams užduotas 
ir atstovų buto rinkimuose. 
Ikišiol republikonai atstovų 
bute turėjo 160 balsų didžiu
mų. Bet demokratų laimėjimai 
buvo tokie dideli, kad atsto
vų bute dabar republikonai 
turės perviršį vos keliolikos 
balsų.

Niekuriose valstijose demok
ratai nebuvo turėję tokios per
galės jau nuo kelių desėtkų 
metų. Išrinktasis nuo Michi- 
gan senatorius Ferris, dem., 
kuris sumušė rep. senatorių 
Sutherland, rėmusį pinigais įsi- 
gavusį senatan Newberry, ke
tina senatui susirinkus parei
kalauti pašalinti iš senato 
Newberry, kurį buvo teismas 
nuteisęs kalpjiman, dėl išlei
dimo perdaug didelės sumos 
pinigų nominacijai, bet kurį 
paskui augščiausias teismas iš- 
t isino, o ir senatas priėmė jį. 
Ferris kampanija ir buvo at
kreipta daugiausia prieš Ncw- 
berry. Michigane demokratai 
neturėjo tokios pergalės jau 
nuo 70 metų.

Niekuriose valstijose balsai 
taip lygiai pasidalino, kad bus 
išnąujo skaitoma balsai. Taip 
reikalaus naujo skaitymo bal
sų ir Mass. valstijoj dem. kan
didatas į senatorius Gaston, 
nes senatorius Lodge jį sumu
šė keliais tūkstančiais balsų. 
Tas pats bus padaryta Dela- 
wares valstijoj, kur republi
konai nenori prisipažinti prie 
pralaimėjimo. Išnaujo skaitys 
balsus ir VVashingtono valst., 
kur, kaip išrodo, Poindexter 
yra prakišęs nedidele balsų 
mažuma.
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Moterįs, vaikai, motinos ir kiti giminės uždarytųjų angliakasių susirinkę prie Reilly 
Coal Co. kasyklos Spangler, Pa. (kur kelios dienos atgal žuvo 80 angliakasių ir 32 liko 
sužeisti), laukia žinių nuo gelbėtojų apie likimų uždarytųjų. Bet sulaukė Jik — lavonus 
žuvusiųjų.

Farmer-Labor partija turės 
netik vienų senatorių, bet taip
jau turės savo narį ir atstovų 
bute. Jis irgi yra iš Minneso- 
tos — Knud Wefald, kuris su
mušė senų atstovų buto narį 
republikonų Steenerson. Tokiu, 
budu Farmer-Labor partija 
pirmu kartu įstojo į abu kon
greso butus. Minnesotoj dar- 
jiečiai netikėtai pasirodė la
bai stiprus. Bet ten ir pirmiau 
socialistai buvo labai stiprus 
ir buvo išrinkę savo narį Min- 
neapolis miesto mayoru. So
cialistai irgi turės savo narį 
atstovų bute — Victor L. Ber- 
ger iš Mihvaukee, vieton šį sy- 
<į pralaimėjusio d. Meyer Lon- 
don.

Moterįs irgi nepasiliks be at
stovybes kongrese. Nors p-lė 
lobertson iš Oklahomos ir 
pralaimėjo, bet už tai laimė- 
o rinkimus į atstovų butų 

viena moteris iš Illinois — 
Virs. Winifrcd Mason lluck, 
rcpublikcne.

Turkai reikalauja greitos 
taikos

Reikalauja, kad taikos konfe
rencija butų laikoma be 

atidėliojimų.

PARYŽIUS, lapkr. 9.— Tur
kijos nacionalistų užsienio rei
kalų ministeris Ismet Paša 
pranešė talkininkų valdžioms, 
kad vilkimas su artimųjų ry
tų taikos konferencija Lausan- 
noje atneš nepalaimų, kadangi 
Angoros seimas ir Turkijos 
armija paskaitys tai kaipo 
priešingų Turkijai veikimų ir 
parodys, kad talkininkai ne
mano pildyti Mudanijos musių 
paliaubos sutarties sąlygų.

Kaip Eina Anketa
»

Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis
tracijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak
cijom Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją ... ...............................................0
Prieš ...............................................................  152
Neaiškių...............................................................1
Viso.................................................................. 153

Buvo paskelbta:
Už registraciją.................................................121
Prieš............................................................... 8419
Neaiškių....................................  ,..........112
Viso.............................................  8652

Kartu:
Už registraciją....................................121
Prieš.................................................... 8571
Neaiškių............................................... 113
Viso .................................................... 8805

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje, ir išpildykite ją!

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

150 angliakasiu žuvo 
paeita mėnesį

■ ?----------
WASHINGTON, lapkr. 9.

Už kiekvienų iškastų milioną 
tonų anglių daugiau kaip trįs 
angliakasiai užmoka savo gy
vastimis, sako kasyklų biuras. 
Pereitų mėnesį iškasta 46,196,- 
000 tonai anglių, o kasyklose 
užmušta 150 angliakasių, taigi 
po 3.31 žmones ant miliono 
tonų.

Reikalauja Vokietijai 
moratoriumo

BERiLINAS, lapkr. 9.— In
ternacionalinė ekonominių ir 
finansinių ekspertų, konferen
cija nutarė, kad Vokietijai rei
kalinga yra suteikti dviejų me
tų moratoriumas (paliuosavi- 
mas nuo mokėjimo skolų) ir 
kad kitos sulįs Vokietijai turi 
pagelbėti, jei nenori susilaukti 
pilno Vokietijos ekonominio 
susmukimo.

Panaikins industrinį 
teismą?

TOPEKA, Kas., lapkr. 9. — 
Naujai išrinktasis gubernato
rius Davis, demokratas, pas
kelbė, kad kaip tik susirinks 
legislatura ateinančiais me- 

! tais, jis pasiūlys atšaukti įs
tatymus apie Kaušas industri
nį teismų. Jis sakosi pasiuly- 
siųs geresnį būdų sutaikymui 
ginčų su darbininkais, negu 
tas teismas, kurį darbininkai 
ignoruoja ir prieš jį kovoja, 
delei ko angliakasių unijos 
viršininkai buvo net kalėjiman 
pasodinti.

Kivirčiai su turkais tęsiasi.
Talkininkų kariuomenė saugo 
Konstantinopolį. Kariniai laivai 

prisirengę karui.

RYMAS, lapkr. 9. — Italija 
yra prisirengusi pasiųsti dau
giau karinių laivų į Dardane
lus, jei bus reikalo. Premieras 
Mussolini įsakė Italijos pasiim
tiniui Konstantinopoly koope
ruoti su talkininkais visose 
priemonėse, kokių jie stvertų
si prieš turkus.

Stumia turkus karan.
LONDONAS, lapkr. 9. — 

8,000 talkininkų kareivių pat
ruliuoja Konstantinopolį, o ka
riniai laivai pamaži plaukioja 
ties miestu, pilnai prisirengę 
karui, jei turkai bandytų pul
ti, sako gautosios žinios.

Kadangi artimųjų rytų ka
belis yra pertrauktas i kadan
gi 'kliudoma oficialinems te
legramoms užsienio reikalų 
ministerijai, tai paėjo visokiau
sių gandų. Vienas gandas sa
ko, kad Konstantinopoly yra 
paskelbtas karo stovis, kitas 
tvirtina, kad Turkijos naciona
listai nusileido, o trečias tvir
tina, * kad Angoros seimas 
griežtai laikosi visų savo reika
lavimų.

Nors kraštui inieji elementai 
Turkijos nacionalistuose ir 
spiria Mustapha Komai Pašą 
griežtai ir tvirtai laikytis prieš 
talkininkus, bet manoma, 
kad visa padėtis neperdaug 
gręsia talkininkams.

Tarp 'kitko Turkijos nacio
nalistų kraštutinieji ketina 
reikalauti taikos konferencijo
je: $1,500,000,000 kontribuci
jos iš Graikijos, atsteigimo vi
sų Turkijos rubežių, autono
mijos Graikijos saloms ir ple
biscito vakarinėj Trakijoj.

Talkininkų ikomisiomieriams 
tapo įsakyta griebtis energiš- 
kiausių priemonių palaikymui 
taikos ir visai nepaisyti Tur
kijos nacionalistų reikalavimų.

Iš Maskvos gauta šiandie 
protesto notą, kuri parodo, kad 
Rusija nepasitiki ta role, ku
rią talkininkai loš artimųjų 
rytų taikos konferencijoje. Ji 
reikalauja pilno dalyvavimo 
konferencijos veikime ir bal
savimo visais klausiniais. Ji 
nurodo, kad Japonija ir Ru
munija tapo pakviestos pilno
mis teisėmis. Nota sako, kad 
Rusija priešinasi ,, talkininkų 
laikymui Turkijos po savo 
nykščiu.

15 mėty kalėjimai! už 
pavogimą 32c.

NEW YORK, lapkr. 9. - 
Lewis A. Willey, 26 m., tapo 
nuteistas 15 metų Sing Sing 
kalėjiman už pavogimą mote
riškos šernolės su 32 c.

Ambasadoriy konferencija 
nepatenkinta Lietuvos 

f atsakymu ,
E. PARYŽIUS. Patirta, jog 

viena iš priežasčių, kodėl Am
basadorių konferencijo atrado 
Lietuvos atsakymą dėl de jure 
pripažlinimo nepatenkinamu 
esanti ta, kad tame atsakyme 
yra išdėstytas tam tikras Lie
tuvos Vyriausybės nusistaty
mas dėl Lenkijos. Jeigu am
basadoriai butų pripažinę tą 
atsakymą patenkinamu, gali
ma butų išvesti, jog jie pat
virtina ir Lietuvos Vyriausy
bės nusistatymą kai dėl Len
kijos. Tuo tarpu ambasado
riai Lietuvos ginčo su Lenki
ja visai negali svarstyti ir ne
są kompetentingi čia spręsti.

Voldemarą nuteisė
KAUNAS. Spalių mėn. 18 d. 

Kauno miesto ir apkrities I 
nuovados Teisėjas išnagrinė
jęs bylą, kurioje prof. Volde
maras buvo kaltinamas Kau
no Apygardos Teismo Valsty
bės Gynėjo Baudž. Štai. 2631 
str. (platinimas pramanytų ar 
iškraipytų žinių, kad fuomi 
kenkus valstybės įstaigoms ar
ba vyriausybės veiksmą nie
kinus), nusprendė pabausti A. 
Voldemarą penkioms paroms 
arešto.

Lenką užpuolimas
Ek. LEIPALINGIS, Seinų 

apskr. š. m. spalių mėn. 7 d. 
apie 6 vai. ryto lenkų kareiviai 
su partizanais, vadovaujant 
karininkams, kurių vienas tu
rėjo leitenanto laipsnį, skai
čiuje 70—80 apsupo Guronių 
kaimą Leipalingio valse, ir su
sirėmė su stovinčiais kaime 20 
lietuvių milicininkų. Miške 
stovėjo ištisa grandinė regu
liarūs lenkų kariuomenės. Įvy
ko smarkus susirėmimas už
sitęsęs virš pusvalandžio. Nu
kauta 3 lietuvių milicininkai. 
Milicijos nuovados viršininko 
padėjėjas Daunoras sužeistas į 
petį ir milicininkui Lozazai 
sužeistas dešinės rankos pirš
tas. Be to užmuštas to kaimo 
gyventojas Kazys Visockas, 

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

kurį lenkai, paklausę pavar
dės, nusivedė už kluono ir su
šaudė, o to pat kaimo gyven
tojo Vaišnoro duktė sužeista 
durtuvu į galvą už tai, kad 
klausiama nepasakė lenkams, 
kur yra jos brolis. Be to, gra
nata sužeistas Saltonas. Pasa
kojama, kad iš lenkų pusės 
yra 3 užmušti. Sužeistų skai
čius nežinomas. Lenkų karei
vių grandinė iš pradžių šaudė 
iš miško į kaimą iš kulkosvai
džių, o kuomet įbego į kaimą, 
mušis ėjo šautuvais ir ranki
nėmis granatomis. Daugely to 
kaimo trobų langai išdaužyta, 
krosnys granatomis sugriauta, 
daiktai sudraskyti. Gyvento
jams padaryta daug nuostolių. 
Paimta 2 milicijos arkliai, api
plėšta gyventojai. Lenkai išbu
vo kaime neilgiau pusvalan
džio, po to skubiai pasitraukė.

EK. LEIPLINGIS. Sužino
ta, kad spalių m. 7 d. lenkų 
kareivių perrūdytų civiliais rū
bais užpuolime ant Guronių 
kaimo, kuris stovi musų pu
sėj vadovavę karininkai Bu- 
jakovski ir Slepovronski, pa
einą iš Druskininkų. Keturi 
kareiviai buvo sunkiai sužeisti. 
Sulig ateinančiomis iš anos 
pusės Nemuno žiniomis, du 
iš jų mirė. Bet lenkai juos la
bai slapta palaidojo, kad ne
galima butų įtarti susinešime 
su partizanais.

Spalių mėn. 13 d. į Lipliu- 
nų kaimą atėjo trys lenkų ka
reiviai ir rengėsi vėl eiti į Gu- 
rPnis, bet plėšiant gyventojus, 
buvo užklupti musų milicijos. 
Visi trys suimti ir perduoti 
Leipalingio baro viršininkui.

KAUNAS. — Ministerių Ka
binetas nutarė padidinti val
dininkams algas už spalių 
mėn. 25%. Prie rugsėjo mėn. 
algų bus pridėta dar 25 %.

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkr. 9 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $5.85
Danijos 100 frankų ........... $20.15
Finų 100 markių ..................  $2.55
Franci jos 100 frankų ........... $2.37
Italijos 100 lirų ................... $4.25
JJetuvos 100 Litų ............... $10.00
I^nkų 100 markių .................  tžc
Norvegijos 100 kronų ....... $18.53
Olandų 100 guldenų ........... $39.14
Šveicarų 100 markių ........  $18.29
Švedijos 100 kronu ........... $26.85
Vokietijos 100 maikių ........... l’/fec
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[ Kas Dedas Lietuvoj
SKAPIŠKIS, Rokiškio

čia rinkimuose Seiman lai
mėjo krikškionys-klemokratai, 
gavę balsų 968; socialdemokra
tai—473, valstiečių sąjunga— 
432 ir bolševikai—186 balsus.

Rinkimų metu krikščionių 
naudai labai pasidarbavo abu
du Skapiškio kunigai. Jie stro
piai bėgiojo po miestelį ir su
tikdami rinkikus, ypatingai 
moteris, jas maloniai sveikino 
ir prašydami parodyt rinkimų 
sąrašų korteles paimdavo, pa
likdami rinkėjoms tik krikščio
nių-demokratų sąrašo korteles.

—Skapiškietis.

Bolševikų ir liaudinin
kų mitingai.

Kaune šio Seimo rinkimų 
agitacijai gerai pasiimtingavo 
musų bolševikai ir s. liaudinin- 
kai-demokratai, jie vieni ir kiti 
surengė po du mitingu.

Bolševikų mitingai buvo an
tradieny 3 ir sekmadieny 8 
spalių Rotušės salėje.

Rašančiam šias eilutes te
ko dalyvauti tik pirmajam bol
ševikų mitinge 3 spalių. Daly
vių iš syk buvo prisirinkę be
veik pilna salė, bet mitingui 
tęsiantis 3 valandas, į pabaigą 
Sumažėjo, bet visgi nemažai 
dalyvių išbuvo ligi galo ir dau 
gumoj jų buvo žydai.

Kaip buvo galima pastebėti, 
į mitingą susirinko Maskvos 
internacionalo šalininkai, nes 
visi kalbėtojai kalbėjo tikrai 
bolševikišku tonu ir niekas su
sirinkusiu priešingai neišsi- 
reiškė. Taigi jie ir pasismar- 
kavo ligi soties.

Pjršdami balsuoti tik už 
“Darbininkų kuopų” sąrašą 1 
Nr. greižčiausiai smerkė vi
sas kitas politines partijas, o 
ypač socialdemokratus. Žadė
jo darbininkams begalę viso
kių gerybių bei patogumų. Kal
bėjo lietuviškai, rusiškai, len
kiškai ir žydiškai. Užbaigdami 
mitingą išnešė rezoliuciją, ku
rioje tąrp kitko reikalaujama 
paliuosuoti iš kalėjimo jų už
darytųjų laikraščių redakto
rius — /“Musų Kelias” pil. 
Lasnauską ir “Pirmyn” pil. Ku- 
bickį, kurs tapo suimtas prieš 
rinkimų Seiman agitacijos sū
kury ir jis Kaune išstatytas 
pirmuoju kandidatu “Darbi
ninkų kuopos” bolševikų sąra
še No. 1.

Liaudininkų-demokratų bu
vo mitingai 8 spalio miesto so
de ir spalio 9 Šančiuose ant 
turgavietės 4 vai. po piet.

Pirmajam mitinge daugiau 
kalbėjo d. Grinius ir kiti. Gi 
antrąjam mitinge 9 spalių 
daugiau kalbėjo p. M. Šleževi
čius ir amerikietis p. A. Ivaš
kevičius (jis save užsireko
mendavo, kad esąs išrinktas 
Bostono lietuvių atstovas).

M. Sleževičius kalbėjo labai 
patriotingu tonu, ir norėda
mas užžavėti klausytojus savo 
kalba pradėjo šiais žodžiais: 
Piliečiai ir pilietės, rytoj Lie
tuvoj sudna diena ir 1.1. (Mi
nioj pasigirdo balsų: nejaugi?! 
ir dalinis juokas). Toliau p. 
Sleževičiaus kalbos minia klau
sė rainai, bet ilgai jam kalbant, 
tūli piliečiai bandė trukdyti 
keistais paklausimais. Vienas 
paklausė: “O kiek tu imi už 
bylų vedimą?”, kits klausė: 
“kam liaudininkai nori išmest 
iš mokyklos tikybą?” ir t.t. 
Sleževičius klausėjams atsa
kinėjo.

Amerikietis Ant. Ivaškevi
čius vardu Amerikos lietuvių 
Tautinės Sandaros 79 kuopų ir 
Lietuvos piliečių Sąjungos 
karštai agitavo balsuot už so- 
ciąlistus-liamlininkus iii Vals
tiečių Sąjungą. Savo kalboje 
jis net du syk priminė ir gar
siąją lietuvių Amerikoj regis
traciją. Tik gaila, kad kalbėto
jas darydamas tą pranešimą 
pats susipainiojo. Būtent, kal

apskr. bedamas apie tą dalyką pirmą 
syk tvirtino, jog jis esąs suži
nojęs, kad tą patvarkymą — 
priverstiną amerikiečių regis
traciją — įvedęs savo valia 
Lietuvos atstovas Amerikoje p. 
Čarneckis, gi kalbėdamas vėl 
pabaigoj mitingo jau sakė, kad
tai padaręs Lietuvos St. Seimas 
ir šaukėsi į Lietuvos piliečius, 
kam jie leidę savo Seniui pra- 
vest tokį kenksmingą įstaty
mą. “Nejaugi”, šaukė į minią 
kalbėtojas, “jus broliai išsiža- 
dat savųjų ir nenorite, kad jū
sų užjuriniai broliai grįžtų 
Lietuvon su savo doleriais? 
Jei nenorite, tai pakelkit savo 
dešinę ranką!”

Minioj, žinoma, rankų nieks 
nepakėlė, bet pasigirdo balsų: 
“Valio, amerikiečiai!” ir smar
kus rankų plojimas. Tada 
pil. Ivaškevičius amerikiečių 
vardu karštai dėkoja susirin
kusiems už užuojautą ir nuo 
tribūnos (iš automobilio) pasi
pylė pundai atsišaukipių ant- 
galviu: ‘Lietuva išsižada lie
tuvių,” su parašu apačioj: “An
tanas Ivaškeviičus, įgaliotinis 
atstovas nuo amerikiečių lie
tuvių.”

Reikia pastebėti, kad per 
abu liaudininkų mitingus truk
dė kalbėtojams kalbėti federa- 
cininkai ir bolševikai ir dėka 
tų trukdįmų Šančiuose 9 spa
lių įvyko net incidentas prie 
šiokių aplinkybių. Kalbant 
vienam da'rbininkui lenkiškai 

už liaudininkus, krašte minios 
susidariusi -kuopelė žmonių 
ėmė kalbėtojui trukdyt ir pri
vertė jį nutilti. Tuomet liau
dininkas p. Ruseckas iš tribū
nos lietuviškai pasakė: “Pilie
čiai, tai čia bus lenkų šnipas, 
tokius reik naikint”. Tuomet 
būrelis . pįiliečių; daugiausia 
kareivių, puolėsi prie kaltinin
kų. Pasidarė didžiausias triukš
mas. žmonės ėmė bėgti ir žiū
rėt, kas ten nutiko. Susibū
rusių žmonių tarpe kalbėjo, 
kad tikrasis kaltininkas pasi
slėpęs, o buvę sugavę visai ne
kaltą ir jį apkumščiavę. M. 
Šleževičius vos nuramino triu
kšmą ir pasmerkė Rusecką už 
jo tokį netaktišką pasielgimą. 
Gi Ruseckas irgi atsiprašė dėl 
savo netakto.—Darbininkas.

Rinkimams pasibaigus
Kaunas, spal. 21. •—Paaiškč; 

jus rinkimų rezultatams prisi
eina konstatuoti, kad ir šie rin- 
dimai nedavė tokių pasekmių, 
kuriomis skurstančioji Lietu
vos liaudis galėtų pasidžiaugti. 
Tiesa, prisižiūrint išrinktųjų 
atstovų sąstatui pastebime, kad 
šis Seimas jau bus kiek kaires
nis, negu baigęs savo dienas 
liūdnos atminties Steigiamasis 
Seimas.

Į šį Seimą jau kiek mažiau 
beišrinkta /dešiniųjų—kifkščio- 
nių-demokratų ir Darbo Fede
racijos atstovų, bet už tai li
kosi išrinkta keletas asmenų 
kitos kraštutinės srovės—bol
ševikų.

Blogiausi rinkimų rezultatai 
lai Kauno mieste, kur daugiau
sia balsų gavo lenkų ir bolše
vikų sąrašai, iš ko aišku, kad 
musų sostinėje susisuko sau 
lizdus aršiausi Lietuvos prie
šai. Nei viena politine Lietu
vos visuomenės srovė taip 
stropiai nesidarbavo šiais rin
kimais, kaip lenkai ir bolševi
kai. Ypatingai bolševikai rin
kimų agitacijos metu gausingai 
skleidė, savo literatūrą ir gy
vu žodžiu visur, kiek galėda
mi, piršo savuosius sąrašus.

Iš paduotųjų laikraščiuose 
apie rinkimus žinių pasirodo, 
kad bolševikai vietomis nema
žai gavo balsų ir provincijoj, o 
žpač Utenos ir Rokiškio apskri
tyse. Išrodo, kad Lietuvos 
liaudis, atkritusi nuo krikščio
nių, išsyk nukrypo prie bolše
vizmo. Bet taip nėra. Visi su- 
sipratusieji Lietuvos netik 

miestų, bet ir kaimo, darbinin
kai, kiek teko patirti, balsavo 
už socialdemokratų sąrašus, o 
valstiečiai-ukininkai daugiau
sia balsavo už Valstiečių Są
jungą. Už bolševikus daugiau
sia balsavo tik Maskvos agen
tai, atvykę į Lietuvą platint 
bolševizmo, ir kaikurie per ap
sirikimą, nežinodami, kad po 
“darbininkų kuopų” bei var
gingiausių valstiečių sąrašais 
slepiasi balševikai. O tiejie 
kiek galėdami prieš rinkikus 
slėpė savo tikrąjį vardą ir iš
girdę ką nors perspėjant, kad 
tie sąrašai yra bolševikų, viso
mis keturiomis šokdavo tatai 
užginčyt ir stengėsi įtikint svy
ruojančius piliečius, kad, gir
di, darbininkų priešai ir pro
vokatoriai susipratusių “Dar
bininkų kuopų” sąrašus apšau
kia bolševikiškais, kuomet iš- 
stačiusieji tuos sąrašus su bol
ševikais esą neturį nieko ben
dra. Todėl nenuostabu, kad 
daugelis patikėję tokiems griež
tiems bolševikų tvirtinimams 
balsavo už bolševikų sąrašus. 
Jei bolševikai į rinkinius bu
tų ėję savo tikruoju vardu, 
tai jie nebūtų gavę nei pusės 
tų balsų, kuriuos jie gavo per 
apgaulę.—Lietuvos darbininkas.

Lenku partizany gaujos 
neutralinėje juostoje

Kaip yra žinoma, kad tarp 
Lietuvos ir Lenkų kariuomenių 
pravestas tarpas, neutralė juos
ta arba zona vadinamas, kad, 
taip sakant, nesipeštų. Tai į- 
vykdyta Tautų Sąjungai tarpi
ninkaujant. Čia tenka, nors 
dalinai, apibudinti kokių prie
monių griebiasi musų neva 
“broliai” lenkai, kaip per 10- 
ies kilometrų platumo juostą 
(zoną) abiejų pusių kariuome
nėms draudžiama pereiti.

Sukrutus lietuviams atgauti 
Tautai nepriklausomybę, veik 
visi Lietuvos dvarininkai iš
dūmė Lenkijon, prašyti Pil
sudskio pagelbės, kad apginti 
savo dvarus ir užslopinti lie
tuvių siekimus. Nagi, ir ėmė 
stumti Lietuvon legionus! Ge
rai pažinome “pilsudskijadą” ir 
ki.ck vėliau “Želigovski j adą”, 
kaip Pilsudskis taip Želigovs
kis irgi yra iš tų, taip sakant, 
musų “pabėgėlių”, tai mielu 
noru, visa širdžia, suteikė pa
gelbės Lietuvos šlėktoms dva
rininkams. Kiek pastangų ne
dėjo, visgi Lietuvos pavergti 
nepasisekė, nors dalį ir užgro
bė. Pagalios musų tie “pa
bėgėliai” sugalvojo kitą būdą, 
būtent: organizuoti įvairios 
rūšies “strzelcus”, peoviakus ir 
t.t. Naudodamiesi tuo, kad 
Tautų Sąjungos tarpininkavi
mu pravesta neutralė juosta, 
ėmėsi darbo, kad iš neutralinės 
juostos padaryti atskirą “pons- 
tvą” tik, žinoma, Lenkijai pri
klausančią, nes Lietuvoj “slrzel- 
cų” ir P. O. W. organizavimas 
nepasisekė.

Kadangi kariuomenę siųsti 
neutralinėn juoston draudžia
ma, tai aprengė ją civiliniais 
rūbais ir pavadino partizanais, 
neva figūruojančius, neutrali
nės juostos (gyventojus. Kaip 
tarė taip padare: šių “gyven
tojų” priveisė pilnus neutrali
nės juostos užkampius. Suor
ganizavo Vilniuje Vyriausį par
tizanų štabą, paskyrė vyriausį 
visų partizanų vadą, na, ir ėmė 
siųsti gaujas ncutarlinčn juos
ton. Dabartiniu laiku vyriau
sias partizanų vadas apeįeras 
Kapcukas.

PASKOLA
Atneškite savo na- 
mų paskolą pas mus. 
Pakankamai pas mus pini

gų yra pagelbėjimui.
Greitas patarnavimas.

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

Į šias partizanų gaujas pri
iminėjo ir “strzelcus”, ir peo- 
vtakus, ir valkatas, vagilius ir 
t. t.

Vienas Lietuvos valdininkų, 
Virbalis, nujausdamas gerą dir
vą tuose partizanuose arba, 
kaip lenkai vadina, neutralinės 
juostos “gyventojuose” pavo
gė nemažą sumą pinigų ir par
sidavė lenkams. Tai įvyko 
1921 metais, kuomet Virbalis 
išbėgo pas lenkus. Kaipo tokį, 
lenkai tais pačiais metais siun
tė neutralinėn juoston organi
zuoti partizanų gaujas Meišo- 
galos rajone. Kiek vėliau jis 
su savo darbuote persikėlė į 
Širvintas, pasivadindamas “Do- 
wodca ludovvcj oclirany pasu 
neutralnego” . (Neutralinės 
juostos liaudies apsaugos va
das). čia jam beorganizuojant 
partizanų gaujas įsimaišė Tau
tų Sąjungos Kontrolės Komisi
ja, kuri matydama tokį lenkų 
niekšingą darbą, netikėtai patį 
Virbalį suėmė.

Rodos, kad ir galas šių gau
jų darbuotei, bet kur! Virbalis 
keliaklupsčiais maldavo pasigai
lėjimo ir davė garbės žodį, kad 
daugiau tokiu niekšingu dar
bu neužsiimsiąs. Tuo remda
masi (garbės žodžiu) T. S-gos 
Kontrolės Komisija jį paleido. 
Bet praėjus kuriam laikui Vir
balis vėl savo vietoje. Lenkų 
valdžia ir musų “pabėgėliai” 
davė jam dideles sumas pini
gų, ir kad Tautų Sąjunga ne
žinotų, Virbalį “pakrikštijo” 
Sarlonu ir jis čia figūravo, 
kaip “KoĄiendant niiliciji ne- 
utralnego pasu” (Neutralinės 
zAnos milicijos komendantas).

Virbalis-lSartonas atgaivinęs 
savo gaujas ir gavęs iš Želi
govskio tam tyčia kareivių 
ėmė demonstruoti visoje ne- 
utralinėje [juostoje, kiršinda
mas gyventojus prieš lietuvius, 
ir dėjo padangų, kad iš vietos 
savivaldybių įstaigų prašalinus 
visus lietuvių^ o jų vieton į- 
sodinti sau tiilkhmus asmenis. 
Gyventojai labai susirūpino, 
kad kaip nors Virbalio-Sartono 
gaujų šeimininkavimą pašali
nus, bet būdami bejiegiai į- 
veikti ’ jų neįstengė; vien tik 
ėmė skųstis Lietuvos valdžiai 
ir Tautų Sąjungos atstovams. 
Ir dabar nuolatai plaukia skun
dos dėl partizanų elgesio, bet 
kada bus jų reikalavimai pa
tenkinti, nežinia. Visi laukia 
tos dienos, kuomet prisiglaus 
prie savo močiutės Lietuvos!

(Bus dauglaus)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W.' 38th St., Chica«o. III.

>- . , ....... ■ ■ . ■—>

lETROlT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagclbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Caędoni 
Dctroit, MieluL , -yV

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

k-------- ■ - ■ 'U I ... -.  -in

Pirmi Metai
Kūdikio

.. —I'WI I ujlil-.j  
1 K

I
iSN'b H

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATAHIM1S

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maišui, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

rėk amen-

EAGLE B R AND 
ICONDENSED MllrK)

Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra 
duojamas per visus gydytojus.

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
| The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 

| veltui, tąipgi puikią kūdikių
A knygą.

Pranešimas
Universal State Bankas šiuomi pareiškia, kad šešta

dienį lapkričio 11 d., dėl pripuolamos Amerikos šventes 
Armistice Day (Paliaubų Dienos) tas bankas tą dieną 
bus uždarytas, bet vakare savo kostumeriams patarnau
ti, bus atidarytas nuo 6 iki 8:30 vai.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

Užmušk Tą Šaltį
Milijonai žmonių dabar vartoja

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ ARBATĄ.
Tirštas skystimas išspaustas iš žolių, šaknų, žievių, lapų, 

bumburiukų ir žiedų, kufį reikia imti karštą einant gult, kuris 
prigelbes gamtai sulaužyt slogas ir apsaugos nuo gripo, influen- 
zos ir plaučių uždegimo. Puikiausia nuo vidurių užkietėjimo, 
pilvo, jaknų, inkstų ir abelnai vidurių neveikimo. Pardavoja 
vaistininkai visur.

Noriu, kad rastųsi kiekviename name dėžutė šių tyrų gy
duolių arbatos ant rankų, kad apveikus žiemos šalčius ir kitas 
ligas; duok pilną puodelį mažiems kūdikiams, užlaikyk juos 
sveikais. Jei jusiį vaistininkas neturėtų, tada rašykite man, o 
aš tuoj išsiųsiu apdrausta per paštą, 1 didelį šeimynos baksą 
už $1.25, arba 3 baksus už $3.15, arba 6 baksus už $5.25. Ad
resas: H. H. Von Schlick, prezidentas, vienintelis išdirbėjus, 451 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

PRANEŠIMAS!

las Šviečiamasis Susi
rinkimas ir Koncertas

šį sezoną 
Susijungusių (Amalgamated) Amerikos Drabužių Siuvėjų

Chicagos Bendrosios Tarybos 
bus šiaurvakarinėj Daly 

SCH0ENH0FFENS HALL SVETAINĖJ 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avė. 

Penktadieni, vakarą, lapkr. 10 d., 1922 m. 
Lygiai 8 vai. 

Specialiai prašoma giesmininkė solistė 
MISS LILLIAN MAY SINDAHL 

Kalbės Michael Sokolowsky, Dziennik Ludowy redaktorius. 
Taipgi puikų muzikali programą išpildys Chicagos Simfonijos or- 

kestros nariai vedami Aleksandro Žukovskio.

VIENYBE
Duoda Šimet Dovanų
Visiems, .kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus '

DOVANU ■
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams.....................$3.50
Lietuvon............. .  $4.50

— Adresuokite —

VIENYBĖ /
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.V______ ;_____ ___________ 1 J

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St, 

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

JOHN KUCHINSKAS į 

LIETUVIS ADVOKATAS
2241 W. 22nd St., kerti Learitt St. ’ 

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose 

teismuose. Ekzaminavjoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skoliną Pinigus ant pirmo morge- I 
čiaus ant lengvų išlygų.

.... .. . .................... ■< i —/

Tel. Randolph 4758
' A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet«

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. w. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

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

Ntį-aai,, — ... _j jr

Tel. Haymarket 3669
, JOSEPH W. GRIGAL.

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

9 vakare.
i .ii.ii J

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 256*

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

--------
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JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS' ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421 

k—................ .....
■..............

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

BAŽNYTINES žinios
Lietuvių Tautos Katalikų baž- i 

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

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

Kancleris.
L------------------------ —

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

E. J. McQuaid
5822 S, Racine Avė.

Chicago, III.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

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

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

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 SL
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ĮKORĖ S PO N DENCIJOS
GRAND RAPIDS, MIGTI.

“Naujienų” 240 nr. (spalio 
12) S. Naudžius, aprašydamas 
apie šio miestelio lietuvių pra
eities įvykius, ar nežinodamas, 
ar turėdamas blogų norų link 
tų draugijų, labai su teisybe 
apsilenkia.

Pirmiausiai nori atkreipti 
domės tų žmonių, kurie nese
nai atvažiavę nori čia apsigy
venti. Nejaugi tie žmonės ne
regiai, nemato kas čia tarp lie
tuvių yra veikiama. Girdi, ge
rai atsimenam, “ką mes turė
jome 4—5 metai atgal. Kas 
nežino garsios Lietuvos Simų 
Draugijos su 600 narių, nuosa
va svetaine, knygynu, skaityk
la” ir 1.1. Argi kas kaltas, kad 
p. Naudžius nemato nė knygy
no, nė draugijų, nė tos gra
žiosios svetainės ir kas joje 
veikiama. Jis dejuoja, kad vis
kas pairę, viskas išnykę, ir vi
sam tam kalti esu komunistai. 
Nagi pažiūrėkime, ar ištikrųjų 
taip yra, kaip p. Naudžius mė
gina informuoti. Jis sako, kad 
anais laikais Lietuvos Simų 
Draugija turėjus nuosavų sve
tainę. Tai ne tiesa. Tais lai
kais svetainė priklausė. Grand 
Rapids Brovving kompanijai. 
Dabar jeigu mes džiaugtumė
mės svetaine, tai kas kita, ka
dangi svetainė visai yra atmo
kėta, reiškia, svetainė su visais 
įrengimais vertės $20,000 pri
klauso musų Lietuvos Simų ir 
Dukterų Draugijai. Tas paro
do, kad mes per kelis melus 
užgyv'enom keletu tūkstančių 
dolerių vertės.

Dabar dėl knygyno. Girdi, 
draugija platino apšvietą turė
dama savo knygyną, — dabar 
nė pėdsako jo nelikę. Gana jau 
gana, p. Naudžiau. Jeigu jus 
taip manote, tai meldžiu užei
ti bet kurį subatos vakarų, aš 
jums parodysiu kiek mums at
eina laikraščių, ir knygų yra. 
Galėsit skaityti ir namo neš
tis.

Pereitais metais suvienijom 
Simano Daukanto Draugiją su 
Lietuvos Sūnų Draugija. Ponas 
Naudžius sako, kad mes nugy
venę S. D. D. Kurgi čia logi
ka? Kiekvienas sveikai protau
jąs žmogus pasakys, kad tai 
buvo geras sumanymas. Kam 
buvo reikalinga tos dvi draugi
jos tuo pačiu tikslu užlaikyti 
ir viršininkams mokėti algas, 
.kad tą gali atlikti viena drau
gija. Dabar kiekvienas ma
loni, kad labai gerai padarėm 
suvienydami tas dvi draugijas. 
Antra vertus, mes suvienydami 
padarėm šitą busiančią draugi
ją stipresnę išsibūdami naują 
čarterį ir padarydami jai nau
ją konstituciją. Narių, tiesa, 
mažiau yra negu pereitais lai
kais kad jų buvo. Bet dabar 
kitokį laikai ir kitos aplinky
bės. Šie nariai, kurie priklau
so dabar draugijai, tai su tiks
lu dirbti draugijos ir darbo 
žmonių labui. Anais laikais 
didžiuma narių priklausė tam, 
kad gavus šešis “skunerius” 
alaus už kvoterį. Būdavo, 25 
centus užsimoka duoklės, tai 
per susirinkimą gaudavo už dy
ką išsigerti. Tai kodėl čia ne
priklausyti draugijai, kad taip 
pigu? Ir gudruoliai buvo pri- 
kurę čionai pašelpinių draugi
jų kaip grybų. Tokiam mažam 
miestely septynios pašelpinės 
draugijos su šešiom svetainėm, 
arba, teisingiau pasakius, ga
liūnais. Ir sausmečiui užėjus 
daugumas tų narių atsitraukė. 
Ką veiksi, kad rudžio neliko 
draugijų svetainių skiepuose... 
Tai toks buvo garsas pašelpinių 
draugijų, sykiu Lietuvos Simų 
Draugijos.

Dabar dėl apšvietus anais 
laikais ir dabar. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija sutei
kia svetainę veltui pamokom 
laikyti Lietuvių Dailėj Chorui, 
nedėldienių rytais mažų vaiku
čių mokyklai, seredos vakarais 
A. D. P. 37 kuop. suagusių

mokyklai kur mokinasi lietu
vių . gramatikos, kita lekcija
Komunistų Manifesto ir iš po
litines ekonomijos. O kur šiaip 
prakalbos, teatrai koncertai ir 
kiti susirinkimai. Eik žmo
gus ir mokinkis, niekas nerei
kalauja kad būtum komunis
tas ar priklausytum jų organi-
zacijoms.

Ant galo p. S. Naudžius iš
vadina mus fanatikais.” Buk 
L. S. ir D. D. nutarus, kad ku
ris narys skaitysiąs ar platin
siąs Naujienas, tą išbraukti iš 
draugijos. Tai gryniausia ne
tiesa. Aš patarsiu <p. Naudžiui 
nueit pas Igną Medastavičių, 
443 W. Leonard St., Jis yra 
senas draugijos narys, bet jis 

'skaito ir pardavinėja Naujic- 
1 nas. Jeigu draugija butų tekį 
Į tarimų padarius, tai be abejo- 
1 nes I. Medas-tavičiui kaipo na
riui butų apie tai pranešus, 
kad jis arba turi nustot Nau
jienas platinti, arba “kvitint” 
draugiją. Tai, regis, aišku, ar 
ne?

Baigdamas turiu pridurti, 
kad S. Naudžius jau nebe pir
mas kartas apsilenkia su liesa 
savo korespondencijose. šiuo 
kartu jis palietė daugiau Lie
tuvos 'Simų ir Dukterų Draugi
ją, tat aš, jos pirmininkas, no
rėjau jam atsakyti.

—K. T. Jakimavičius.
I-----------------

Pirmasis Kauno operos 
artistą koncertas

Nevvark, N. J. — Lapkričio 
4 dieną čia įvyko tik ką atke
liavusių iš Lietuvos svečių P. 
Olekos, J. Byros ir M. Leške- 
vičiaus koncertas, kuris gal’ il
gai pasiliks Ne\varko meno 
mylėtojų atmintyje. Ir kur-gi 
ne! 'tie svečiai savo pirmuti
niu pasirodymu toli pranęšė vi
sas geriausias viltis, kokias lik 
galėjo talpinti savyje dainos ir 
muzikos mėgėjai. Tie svečiai

jo buvo galutinai ištižęs, iškle
ręs, bet artistas ir iš prasto in
strumento sugebėjo išgauti ste
bėtinus tonus.

Neblogas smuikininkas yra 
p. M. Leškevičius. Jeigu imti 
domėn tik lietuvių smuikinin
kus, tai ip. Leškevičiui priklau
so tarpe jų virtuozo vieta.

Tai tokie yra tie musu sve
čiai, Kauno Operos artistai. Ir 
tauta, kuri turi tokius savo 
kultūros žibintuvus, nežiūrint 
kokioj sunkioj padėtyj ji butų, 
nežus.

Ankščiau esu paminėjęs, kad 
publika daugumoje susidėjo iš 
paprastų parapijonų. Mat 
gerb. svečiai, dėl kažkokių iš- 
rdkavimų rengimą koncerto 

pavedė į vietinių vyčių (šv. Ce
cilijos chorui) rartkas. Gi pa
starieji buvo tiek netaktingi, 
kad dagi tikėtus paliko parda
vinėti pas kleboną, o ne kaip 
paprastai kad yra daroma, pas 
biznierius. Tokiu bildu pažan
gesnioji visuomenė gal būt 
jautės užgauta ir, neskaitant 
mažo būrelio, koncertai! visai 
neatsilankė.—P. K—as.

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:

Grįždamas Lietuvon 
Liaudininkų ir Valstiečių ’Są-
jungos atstovas, Kapitonas L. 
Natkevičius, drauge su atsi
sveikinimo laišku, prisiuntė 
man Lietuves Karo Muziejaus 
Dokumentą — Paliudymą už 
priimtas aukas nuo Amerikos 
Exkarcivių Organizacijos ir 
buvusis Lietuvių Karei vijos ir 
prašė jį parduoti organizacijos 
pirmininkui pil. Matuliui.

Jei p,ii. Matulis atsišauks, 
mielai perduosiu jam teikiamą

^Liberty
COME PUT O F THE B E ATE N PATU

Viskas Lapkričio 
Mėnesiui

Dr. K. Draugelis.

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

32G1 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

Nancy Grigaliu- 
naitč, num. 387 
musų lietuvė 
pardavinėtoja.

Daugeliui mano draugų bus linksma žinoti, kad aš vėl esu pas 
L. Kleiną. Atėję, klauskite num. 387, o aš jums patarnausiu pati. 
Antras augštas įtaisytas drabužių skyli ui.

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios d ilelės kaip > 
lapkričio, mėnesį. Tai išlaidų mėnesis.

Jis atgabena Padėkonės Dieną, tikrojo švenčių sezono pirmtaku- 
nę, o su ja ir kalėdinių reikalų vykinimą. Bet —

Pati svarbioji lapkričio dalis yra ta, kad jis teikia užtenkamus 
patogumus pas L. Kleiną, ekonomingai prisirengti prie ateinančių
jų dienų.

To laiką pardavinėjimo įvykiai čia įveliama lapkričio mėnesį — 
pardavinėjimai reikmemj užlaikymui asmens ir namų gerume ir sma
gumuos.

Lininės prekės 
Sidabriniai daiktai. 

—< Virtuvės reikmėns. 
SvOtcrių Išpardavimas.

Ir daugybė svarbių vertę teikiančių išpardavimų, kurie bus šitą 
menesį. Tėmykite į musų langus.

I i ^'XP' House 1 Greater Va/u< .<> dį

(jį r F 4lth and. Ashland. Avė.
' • ■■ ■ ... s

“Su kiekvienu čia pirktu pirkiniu didelis sutaupymas”

Su Dviejoms

J

A*

Čia

Išpardavimai
v

Šeštadienį
Lapkričio 11

Tikroji Verte

Baigusi 
Aku Šert

os kole#4- 
ą;. Dg* 
praktika- 

/usi Peru** 
silvanijos 
hospitali- 

<». Pasek- 
ningai pa
tarnauta

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kam>a« 31 gaL 
Telefonas Yards 1119

iri* gin> 
tymo. Dus 
la rodą vi- 

li-
ir kl

ūktuose rei 
mo 

erims ir 
merginoms.

11 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma® per 1$ 

metų kaipo patyręs gydytojas1 chi
rurgas ir akuieriB.

Gydo antrais ir chroniikaa ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

tai tikrai Kauno Operos žvai
gždės, ir tai ne mažo kalibro, 
kuriomis galėtų pasipuošti da
gi Ne\v York o opera. Ypač pui- 
*kus Petras Oleka — tai tikras 
lietuvių Šaliapinas! Kas yra 
girdėjęs Šaliapiną, tas nesvi- 
iuodamas sutiks, kad taipe 
Olekos ir Šaliapino yra labai 
daug bendra. Interpretacijoje 
Oleka vietomis yra tiesiog ne
atskiriamas nuo Šaliapino, lik 
balsą turi silpnesnį, bet už tai 
didelį plušą teikia jam jo jau
nystė, energija ir gražumas. 
Kiek sunkiau už šaliapiną Ole
ka išpildė dainą “Du grenadie
rių” (Dva grenadira), gal iš 
dalies lodei, kad tobulą verti
mą tos dainos lietuvių kalbon 
negalima daryti. Bet už tai 
dainoje Mefistofelio Apipuvu
sio “Blusa” (Blocha) ir An
oje Mefistofelio iš “Fausto” 

jis atrodo nepamėgdžiojamas. 
Oleka netik puikiai save ir sa
vo balsą valdo, bet jis valdo ir 
užžavi minią. Publika daugu
moje susidėjusi iš paprastų 
parapijonų, kuriems tokie di
deli artistai, netenka abejoti, iš 
dalies yra neįmanomi, užsilaikė 
taip ramiai, gražiai, kad stebė
tis reikia.

Begalo malonų tenorą turi ir 
nesigailėjo apščiai dainuoti p. 
J. Byra. Visos jo dainos ame
rikiečiams da pirmą syk gir
dimos, naujos. Pasitaiko nau- 
jovinių poetų, F. Kiršos, L. Gi
ros ir kitų žodžiai. Taip pat 
vėliausi vertimai lietuvių kal
bon iš operų Rigoleto, Toska. 
J. Byra netik puikus daininin
kas bet ir gabus pianistas. Ne
žiūrint, kad pianas kurį varto-

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, G iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.
V...................... ....... ■ -J

j

1

Vyrams
Vyrams kelinės — stip
rios juodos gelumbes, 
darbinės, dydžiai iki 40 
per juosmenį

*
* u..,

H'-

Kelinės

$1.59

Kelinėms
V yram s 
ir VaiKi-
na m s po
Didelės Vertes Mažomis Kainomis

Geresnė gelumbių rūšis; rankomis siūti ir didesnis pa
dirbimo pasirinkimas, negu buvo kuomet parodyta 
t ar. Visos naujesnės mados Vyrams ir Jaunuoliams 
dvejos kelinės su kiekvienu garnituru — ir toji prid 
nė pora dvigubai prailgina drabužio išlaikymą.

'.‘.y ■ b-c 1 ■

A'

Vyrams ir Vaikinams
Madingi

ŽIEMOS
IPLOŠČIAI

Stori Neperlijami Ploščiai
Gražus ir neperlijami labai 
populėrųs ploščiai po ...........................

Ploščinis oras jau artinasi, tatai prisirengk prie žie
mos. Tau reikės vieno šitų didelių, ruimingų, šiltų 
Ploščių, kurį gali nusipirkti sutaupydamas $10 ant 
kiekvieno ploščiaus. Atatinkamos spalvos — pilka, 
alyvinė ir širkšninė, languotais užpakaliais, atvers
tais užlenkimais ir naujos mados 
perpetėmis, dabar po

Tik ŠEŠTADIENI
Nuo 9 ryto iki 1 po pietų 

SVIESTAS. Geriausia rūšis grietinės sviesto 
svarui ....................... •.................................... 45c
MOTERIMS KOJINIAI. Šilkų gijos,. franeuziš- 
kos siūlės geriausia rūšis, visi dydžiai, specialiai 
porai ........................................................
MĄST1NES PREKĖS. Tyčia stora gelumbė mo
terims, juoda ir kitų spalvų; specialiai yd.
VYRAMS VELTINĖS SKRYBĖLĖS. Naujausių 
madų, įvairiu pilkumo seselių, visokių dydžių

$1.95
NOSINES. Moterims grynai lininės su raidėmis 
ir atsiuvinėtais kraštais, 25c vertė.............  14c
PEBECCO. Tepalas dantinis paprastai 50c pa- 
keliui....................   31c
MERGINOMS SĖJONAI. Plyni ir sumėtyU, vi
sokių spalvų ir kombinuočių, dydžiai 8 iki 14 
metų .......................................................   $3.48
VIŠČIUKAI, pienu lesinti, svarui ..

Vyrams Maudykliniai Apsiaustai
vertes Padirbti iš Lavvrence’o gelumbes — keliu įvairių petri- 

nų, Byrono apykakle su saga po ka
klu ir su juosta. Visi dydžiai — vidu
tiniams ir dideliems

$5

VYRAMS' FLA
NELINIAI NAK
TINIAI MARŠ

KINIAI.
Šilti ir gauruoti, 
padirbti su kariš
komis 
mis - 
su 3 
kilpomis, 
dedama 
le, pynele aptai
syti, 
iki 
vertės, po

$1.29

apikaklė- 
aptaisyti 

šilkinėmis 
ar pri- 

apykak-

Dydžiai 1G 
19 — $1.50

$3.95

VYRAMS MARŠKINIAI
Šilkinėmis įaustomis druožlėmis Madras marškiniai; apykaklinės juo
stelės mados, geras parinkimas petrinų. Dydžiai C
14 iki 17. $3.50 vertės, po .................................................. " nvw

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Gla.^er pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Of isH-S •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

[ DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai

( J SH8

4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrilkų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

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

— .......  —■ .n ........-Z

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akvierka A 
3113 S.Halsted et
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa- 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teildv 
ypatiškų prižiū
rėjimą. Dcodu 
patarimus mo
terims ir mergi 
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SH'JSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

® Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistai

■ 4712 South Ashland Ava^
IKH arti 47-tos gatvia P

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial 
Ofisai* 2201 W. 22nd SL, kam»aa & 

Leavitt SL Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 2114 W. 42ed 84. 

Tel. I>afayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

Jei abejoji akimia, paaiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomatrlrt 
T«L BOU l«v*rd USY 
4«4» B. AihlaU Av^ 
Kampaa 47-to« gat. 

l-ro« labo*.

1MPERFECT IN ORIGINAL J
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NAUJIENOS
fbo UlMmiaa DmUi M?

FublUhtd DaiJj jacfiyĮ £hmd®y by 
Tho Uthnanhn B«wa Pub. Qh Iac.

Bdttor R firfcaitte

Htt Soath Halited Širmi 
0Mc*f O, Illingia.

T«l«phon« Jtoosavalt 85M

Subacription Rate*!
8.00 per year in Caaad*.
$7M per year gutaide oi Chlcaco,
>8.00 per yeai in Chicago, 

8c. per copy.

Entered aa Second ClmM Mattel 
March 17th, J914, at the Fort Otfico 
of Chicago, Ui., padai tha act oi 
March 2ndI 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiilaat 
nedildieniua. Leidžia Naujiena Ban- 
drovt, 1789 So. Halstad St,, Chicago, 
UL — Telefonaai Bopsavait 8MML

Uiaimokijimo kalnai
Chlcagoja — paktui

Malama ............ ....... ....
Pusei matu.................... .. . .........4.M
Trims minaMama UJ4l--„ > „„j 846 
Ihriam mtaenam , 1,76
Alenam mAnasini t A a > tJ 14*

Chlcagoja per naihatojaaj
Viena kopija , 4 , , >,< , - 8c. 
Savaitei -.......... ,^-j r L r.«ti ■ 18c.
Mėnesiui r... r..T , Llll- . u-.„ 75c.

Suvienytose Yalstljoae ne Chlcagoja 
paltu;
Metams $7.M 
Pusei metų  UK 
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvon ir kitur uiaianiuosei

{Atpiginta),
Metams_____$8.00
Pusei mietų 4.60 
Trims mėnesiams --- -■ - 2.26

Pinigus reikia siųsti palte Jtfonoy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Seime gal bus ir
‘ ‘Žembtrbių ’

Lietuvos laikraščių nume
riai, kurie iki šiol yra pasie
kę Ameriką, dar nepaduoda 
galutinų Seimo rinkimų re
zultatų, o tik nepilnas žinias 
iš atskirų vietų. Tos žinios 
tečiaus rodo, kad į Seimą ga
lėjo patekti vienas-kitas 
“žemdirbis”.

Musų bendradarbio kable- 
gramoje apie rinkimų rezul
tatus tie “žemdirbiai” gal 
būt buvo sudėti į daiktą su 
“krikščionimis” iš krikščio
nių demokratų bloko. Tai, 
žinoma, butų nesvarbus skir 
tumas. Jie visi yra klerika
lai.

Radikales 
Partijos. •

Šioje vietoje jau buvo mi
nėta, kad farmerių-leiberių 
partija pereito antradienio 
rinkimuose pasirodė labai 
silpna Chicagoje. Bet Min- 
nesotos valstijoje ji turėjo 
neblogo pasisekimo.

Toje valstijoje tapo išrink- 
tas vienas Farmer-Labor 
partijos atstovas į Jungtinių 
Valstijų senatą ir spėjama, 
kad vienas jos atstovas bus 
praėjęs į žemesnįjį kongre
so butą.

Kitoje vakarinėje Valsti
joje, North Lakotoje, yra 
stipri Nonpartisan lyga, ku
rios kandidatas į Jungtinių 
Valstijų senatą, Lynn J. 
Frazier, gal būt yra išrink
tas. Pačios North Lakotos 
valdžioje, beje, Nonpartisan 
lyga beveik turi kontrolę 
savo rankose.

Trečia valstija, kur radi- 
kalis elementas turi daug 
jiegų, yra Wisconsin. Ant
radienyje ji pasiuntė į Jung
tinių valstijų kongresą soci
alistą Bergerį ir į valstijos 
legistraturą 12 socialistų 
(du į senatą ir 10 į atstovų 
butą). Be to, Wisconsine ir 
senatoriaus La Follette’o 
republikonų frakcija, kuri 
tenai yra labai stipri, savo 
radikalumu ne ką skiriasi 

nuo Farmer-Labor partijos 
arba Nonpartisan lygos. Jei 
ne La Follette’o radikalu
mas, tai Wisconsino socialis
tai, be abejonės, butų dar 
stipresni.

Taigi jau trijose gana 
svarbiose valstijose radika
lės jiegos yra pusėtinai di
delės. Jeigu jos veiktų su
tartinai ir planingai, tai ne 
tiktai galėtų nulaužti ragus 
vietiniems atžagareiviams, 
bet ir sudarytų tvirtą radi- 
kalio judėjimo branduolį ša
liai. O esant tokiam bran
duoliui, galėtų umiu laiku 
žymiai sustiprėti darbininkų 
ir ūkininkų jiegos New Yor- 
ko valstijoje (kur jau ir šian
die socialistai turi nemažai 
įtakos), Illinois’e, Pennsyl- 
vanijoje ir ištisoje eilėje ki
tų valstijų.

Klausimas tečiaus, kaip 
prieiti prie tokio radikalių 
jiegų suderinimo: ar re
miant kurią nors vieną esan
čiųjų radikalių partijų, o ki
tas jų verčiant eiti paskui 
ją; ar sudarant visų radika
lių partijų bloką (išskiriant 
La Follette’o republikonus); 
ar suliejant tas partijas į 
vieną, naują partiją?

Šitas klausimas turės ar
timiausioje ateityje būt iš
spręstas.

Socialistuose dabar vy
rauja tokia nuomonė, kad 
reikėtų steigti naują parti
ją, daugiausia iš tų elemen
tų, iš kurių šiandie susideda 
Socialistų Partija ir Far
mer-Labor Partija, pritrau
kiant taip pat ir pažangią
sias darbininkų unijas. Šita 
naujoji partija galėtų laiks 
nuo laiko eiti į bloką su 
Nonpartisan lyga, o gal kar
tais daryti sutartis ir su ki
tais pažangiais elementais.

Pradžia tokiai bendrai 
darbo žmonių partijai (Lab- 
or P Arty) jau tapo padaryta 
New Yorke. Neužilgio ke
tinama sušaukti didelį suva
žiavimą, kad tą partiją ga
lutinai įsteigus.

Šitame judėjime teks svarT 
bią rolę sulošti socialistams, 
ir jie turi prie to rengtis, 
nuodugniai gvildendami dar 
bo partijos klausimą savo 
organizacijose ir spaudoje.

Vienos partijos diktatūra 
ar ji paeina iš kairės ar iš de
šinės — veda prie vienokių re
zultatų. — Tokia jau yra ge
ležinė gyveninio logika. Pa
vyzdžių nesunku surasti: Le
nino vadovaujami bolševikai ir 
Mussolinis diriguojami fašis
tai, nors ir skirtingais keliais, 
eina prie vieno ir to paties 
tikslo. Štai ką rašo apie tai 
Milvvaukee Leadet”:

“Leninas ir Mussolini, 
siekdami griežtai priešingų 
davinių, savo metodais yra 
dvynukai. Abu savo politi
nes karjeras pradėjo kaipo 
radikaliuiai socialistai, revo
liucionieriai su dižiąja rai
de R. Karštas temperamentas 
ir autokratinis išdidumas 
neleido jiem dviem socia
listų partijoj pasilikti. Nė 
vienas, nė kitas niekuomet 
nemokėjo gyvenime įvyks
tančias permainas suprąsti 
istorinio materializmo švie
soj.

“Socialistų partijai reika
lingi tokie vadai, kurie su
prastų istorijos įvykių prie
žastis ir skailytųsi su gyve
nimo faktais. Socializmo di

dieji rezultatai bus atsiekti 
mažų laimėjimų pagalba. 
Kaip ir visos istorijos pajė
gos, Socialistų partija eina 
prie tikslo nors ir išlengvo, 
bet nuolat.

“Leninas ir Mussolini ieš- 
ko trumpesnio kelio. Jie 
ignoruoja nemalonius faktus 

’ ir bando apsilenkti su jais. 
Jie net neigia kai kuriuos 
gyviausius faktus, kurie da
ro nepaprastos įtakos į žmo
nių gyvenimą. Tik kada jie 
susiduria su sunkenybėmis, 
kurių įveikti nebegali, tik 
tąsyk jie pradeda permany
ti, jog kas tai nevykusio yra 
jų teorijose, šiuo momentu 
nė vienas, nė kitas prie to 
nenori prisipažinti. Bet at
eities istorija įtikins žmones, 
jog socialinėj evoliucijoj to
limiausias kelias galų gale 
pasirodo esąs trumpiausias.

‘“Leninas bandfc atsikratyti 
nuo kapitalizmo, sukurdamas 
komunistų diktatūrą. Bet 
įsteigimas mažumos dikta
tūros tokioj šalyj, kur žmo
nės tamsus ir nesupranta 
politinės demokratjos reikš
mės, o taipgi kur industri
ja visai menkai tėra išsivys
čiusi, — nieko gero negalėjo, 
atnešti. Vadindamas savo 
tironizmą proletariato dikta
tūra ir uždėjęs ant jo ro
maninį. vainiką, Leninas 
bando apgauti save ir savo 
draugus ir tvirtina, kad bol
ševikai esą pasaulio proleta
riato revoliucijos pionieriai. 
Bet pavienių žmonių sukly
dimas negali suklaidinti is
torijos.

“Mussolini nesigarsina 
esąs pasaulio liuosuotojas. 
Jis dėvi Italijos liusuotojo 
rūbus. Atsižadėjęs nuo so
cializmo, jis pasidarė aršiau
siu komunistų priešu. Jis 

dabar, vadovauja buvusių 
karo veteranų armijai, ku
rios nariai dėvi atatinkamus 
juodus marškinius, nes jie 
faktinai yra pakvaišusio Ita
lijos nacionalistinio bolševiz
mo proletariniai kareiviai. 
Kaip ir Leninas, Mussolini 
tiki į militarinę diktatūrą, 
bet tuo pačiu laiku pataikau
ja ūkininkams, suprasdamas, 
jog susipykęs su ūkininkais 
jis turės paleisti iš savo ran
kų valdžios vadeles.

“Tuo budu komunistų ir 
nacionalistų diktatorių poli
tika yra vienoda. Kaip vie
ni, taip ir kiti neapkenčia so
cialistų. Kaip vieni, taip ir 
kiti taikosi su visomis kilo
tomis partijomis, apart so
cialistų. Jie lenkiasi prieš 
ūkininkus. O tai reiškia, jog 
kaip vieni, taip ir kiti no
voms nenoroms prisipažįsta, 
jog jais žaidžia spėkos, ku
rių jie negali paveikti. Me
tams bėgant, jie supras, jog 
istorijos negalima iš
natūralių vėžių iškreipti.

“Lenino ir Mussolini ban
dymai nieko gero nelemia. 
Leninas turi grįžti į kapita
lizmas ir prigelbėti jam nor
maliai plėtotis. Mussolini 
negali sustabdyti socializmo 
augimą Italijoj ir užkirsti 
kelią kapitalizmo besiplėto- 
jimui.

“Jų sekėjai po daugelio 
nepasisekimų ir nusivyli
mų pamatys savo klaidas. 
Nė komunistiniai nė nacio
nalistiniai diktatoriai negali 
sustabdyti kapitalizmo besi- 
vystymą, kuris tiesia pagrin
dus socalistiniam gerbūviui/*

DR. STEINMETZ APIE PRA
GYVENAMĄJĄ ALGĄ.

Paskilbęs mokslininkas, Dr. 
Charles P. Steinmetz, kurį So- 
sialistų Partija statė kandida- 
tu j New Yorko valstijos in
žinierius, sekamai pareiškė apie 
pragyvenamąją algą:

‘Industriją, kuri savo dar
bininkams negali pragyve
namos algos mokėti, netu
ri teisės egzistuoti. Kada aš 
kalbii apie pragyvenamąją 
algą aš turiu . galvoj tokią 

algą, kuri duoda darbininkui 
galimybės tikrai gyventi, o 
ne merdėti.”

KOMUNISTŲ ORGIJOS.

Viename paskutiniųjų Ko
munistų Partijos Centralinio 
Komiteto susirinkime Čekos 
viršininkas, Džeržinskis, patie
kė savo raportą apie įžymiausių 
komunistų privatinį gyvenimą. 
Čeką, pasak jo, turinti surin
kusi daug įrodymų, jog nema
žas skaičius partijos narių, ku
rie valdžioj užima aukštas vie
tas, kelia neapsakomas orgijas 
ir užsiima gembleryste. Žinia 
skamba sekamai:

“Vienas vyriausiųjų mili- 
tarinėš komisijos narių”, 
pareiškė Džeržinskis, “vedė 
tokį palaidų gyvenimą, jog 
nuo ekscesų susirgo ir var
gu begalės kada nors visai 
pasveikti ir eiti savo seną
sias pareigas. Kitas tos pa
čios komisijos agentas, ku
ris, matoma, buvo labai tur
tingas, mėtė pinigus be jo
kios atodairos ir nuolat bu
vo matomas labai abejotinos 
reputacijos žmonių kompa
nijoj. Jis taipgi ne kartą 
buvo įsivėlęs į gatvinius 
skandalus.

“Trečias jo sąraše pažy
mėtas asmuo yra Centralinio 
partijos komiteto nprys. Tas 
ponas savo namuose ruošią® 
tikras orgijas. Vos pora 
dienų priešj komiteto susi

rinkimą prie kalbamojo na
rio namų įvyko susirėmimas 
tarp policijos ir to nario 
svečių. Susirėmimas pasi
baigęs kraujo praliejimu. 
Ketvirtas kaltinimas kreipia
mas irgi į centralinio komi
teto narį. Tai esąs labai 
įžymus asmuo komunistų 
partijoj. Jis turįs dvi vilas 
ir keturius automobilius. Jo 
moteris, irgi komunistė, ne
paprastai mėgstanti apsika
binėti deimantais ir tuo bu
du švaistytis publikoj. Žmo
nes tuo esą labai pasipikti
nę ir kelis kartus jau buvę 
ją gatvėj užpuolę. Tik po
licijos įsimaišymas išgelbė
jęs ją nuo sumušimo”.

Džeržinskis reikalavo, kad 
centralinis komitetas stvertųsi 
griežtų priemonių tų orgijų su
stabdymui.

Matoma, naujosios ekonomi
nės politikos daviniai pradeda 
pasireikšti: kuriasi kapitaliz
mas, o drauge su juo atsiran
da taip gerai žinomi Rusijos 
gyvenime “kainodarai” ir “der- 
žimordos”.

Partijos Žinios
SOC. PARTIJA SAVO 
NAMĄ PARDAVĖ.

Chicago, UI. — Spalio 24 d., 
1922 m. Vykinamasis Sekreto
rius, eidamas Naciona'lio Vyki
namojo Komiteto instrukcijo
mis ir Clevelando konvencijos 
priimtu įnešimu, pardavė nacio- 
nalę raštinę po num. 220 So. 
Ashland blvd., Chicago. Nuosa
vybė parduota dėlto, kad verslo 
žvilgsniu ji neapsimokėjo laiky
ti.

Kuomet namas buvo perka
mas, Nacionalė Raštinė susidėjo 
iš daugybės skyrių ir dešimties 
kalbinių sąjungų, kurių vertė
jai turėjo savo raštines nacio
naliniame name. Partijos kivir
čai, kilusieji treji metai atgal, 
pasibaigusieji išbraukimu, ar iš
stojimu mažne visų tų sąjungų, 
padarė tą, kad daugelis kamba
rių liko bereikalingais. Nei ver
slo firmos, nei konservatingos 
amatiiiės unijos nenorėjo turė
ti savo raštines nacionalinėj So
cialistų Partijos būklėj ir tokiu 
budu negalima buvo išduoti tie 
tušti kambariai. , , j

Lotas buvo nepaprastai dide
lis ir namas užėmė ne daugiau 
kaip penktą dalį žemės, tas da
vė mums gražios vejos, tečiaus 

j ji kol kas neturėjo vertės orga-
nizacijai. Musų mokesčiai pernai 
metais siekė $1800.00, kurių ke

turi penktdaliai, arba $1400.00 
buvo mokama už tuščią žemę. 
Kadangi mes nesitikę j dm sunau
doti šitą tuščią žemę artimoje 
ateityje, tai mokesčiai nuo jos 
buvo sunkenybe musų įplau
koms ir mums nebuvo pamato 
ji laikyti.

Prie šitokių apystovų Nacio
nalinis Vykinamasis Komitetas 
nusprendė, kad organizacijai ge
riausia bus pardavus nuosavy
bę, jei patenkinama kaina bus 
gauta. Nuosavybė tapo parduo
ta už $36,375.00, iš kurių, ati
traukus advokato honorarą, ab
strakto brangį, ir tt., sąryšyje 
su pardavimu, lieka gryna kai
na $35,000.00. Tai yra $10,000.- 
00 daugiau negu buvo mokėta 
už nuosavybę pirkimo laiku ir 
tas antviršis yra tolygus sumai 
partijos įmokėtai už nuosavybę 
pačioj pradžioj. $10,000.00 ku
rie buvo sudėti draugų ir orga
nizacijų namui pirkti, tapo ati

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BADSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[Šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai Atsiųskite “Naujienų” Redakcijai],

dėti į Šalį specialiu statymo fon
dai! ir bus ten laikohii iki at
eis laikas, kada partija galės nu
spręsti kitą namą pirkti.

Nauja būklė yra išnuomota 
po num. 2418 W. Madison gat. 
už $135 mėnesiui, kur yra mums 
pakankamai vietos ir nepareina 
apšildymo išlaidų turėti ir nam- 
sargio išlaidos labai sumažėja. 
Dabartinės būklės nuoma yra 
mažesnė už mokesčius, kuriuos 
mokėjom už senosios būklės 
nuosavybę, ir pardavimas kiek
vienu žvilgsniu apsimokėjo.

Pastebėkite adreso permainą 
ir siųskite visus laiškus nauju 
adresu 2418 W. Madison St., 
Chicago.

Otto Branstetter, 
Soc. Partijos Vyk. Sekretorius.

Daro jį rageliu.
—Simuk!
—Klausau, mama.

-Kam tu žnaibai

Eik sau šalin nuo jo.
—Aš jam, mamyte, nedarau 

nieko o nieko. Mes tik žai
džiam automobilių ir jis yra 
ragelis.

Išlavinta muzikoj.
Teklyte: -Sakyk man sese; 

ar tavo draugė gerai išlavinta 
muzikoj ?

Onytė:—Turi būti! Pasakyk 
jai kokį nori rekordą, o ji tau 
pasakys, kas antroj pusėj yra.

Drąsusis Jonukas.
Jonukas pasigirdamas savo 

tėvams pasakojo apie atsitiki
mą su juo miške.

—Ir aš tiesiog užėjau ant di
deles barškuolės gyvates.

-Kaip tu žinojai, kad tai 
buvo barškuolė — paklausė 
tėvas abejodamas.

—Aš girdėjau, kaip jos dan
tys barškėjo, kada ji mane pa- 

vaikutį. | mate.

1MPERFECT IN ORIGINAL
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į Sveikatos Dalykai
APSAUGA NUO DIFTERITO.

Dvidešimts penki metai tam 
atgal New Yorko mieste iš kiek
vieno šimto tūkstančių gyven
tojų nuo difterito mirė šimtas 
ir penkiosdešimts, dabar gi iš 
šimto tūkstančių gyventojų nuo 
difterito numiršta dvidešimts 
vienas. Nežiūrint šito matomo 
pagerėjimo, ligos kontroliavi
mas toli gražu nėra pilnas, ka
dangi pernai metais iš 14,014 
susirgimų, pareikštų New Yor
ko Sveikatos Skyriui, mirčių bu
vo 1,239. Šitas marumas yra 
tuomi liūdnesnis, kadangi difte
ritas esminiai yra kūdikystės li
ga.

Iki šiol vieninteliu turiniu bu- 
du sėkmingai kovai su difteritu 
buvo leidimas antitoksino po 
oda. Tas išgelbėdavo nesuskai
tomas gyvastis, nes apskritos 
statistinės apžvalgos parodo, 
kad marumas nuo difterito su
mažėjo 50 nuoš. Bet jo silpnąja 
puse yra tas, kad jis suteikia 
apsaugos tik trumpiems laiko
tarpiams ir kad daugelis susir
gimų difteritu galima pažinti 
jau po laikui. Šitas kliūtis pa
šalina Schicko tyrimas. Jis pa
sako, ar vienetas, vaikas, ar su- 
augelis, pasiduoda difteritui, ar 
ne. Tyrimas yra be skausmo, 
prastas ir veikmingas. Vykmė 
yra tokia: Mažytė differitinio 
toksino (nuodų) dalis įšmirkš
čiama po oda į dilbį (ranką aug- 
ščiau alkūnės). Jei vienetas pa
siduoda difteritui, tai toj vietoj 
randas uždegimas, kuris galima 
matyti iš mažos raudonos dė
mės. Tačiaus, jei vienetas yra 
neįveikiamas, tai uždegimo nė
ra ir užraudimas neatsitinka. 
Kadangi daugelis vienetų iš pri
gimties yra neįveikiamais dif
teritui, ar yra sutapusiais to
kiais, tai šitas būdas suteikia 
pakankamą įmonę atskirti tuos, 
kurie yra neįveikiami nuo tų, 
kurie yra įveikiami. Po tokio iš
tyrimo su visais tais, kurie yra 
įveikiami difterito, galima pada
ryti taip, kad jie įgytų apsau
gą nuo difterito ir taptų neįvei
kiamais. New Yorko Sveikatos 
Skyrius, kuris plačiai vykino ši
tą tyrimą, rūpestingai sunorma- 
vo įmones Schicko tyrimui da
ryti ir jos yra saugios ir paten
kinančios. Komercinės laborato- 

pardavai

kui per dviejų ar trijų mėnesių 
laiką kas savaitė įšmirkščiama 
vis didesnės dozos. Gyvulys per 
tą laiką išauklėja “priešingus 
kūnelius” pajiegiančius sube- 
veikminti difterito toksiną. Se
rumas, šviesesnis spalvuotas 
skysčius, kuris atsiskiria nuo 
sukrekėjusio kraujo, yra anti
toksinu. šitas skysčius išvalo
ma ir sukoncentinojama taip, 
kad mažos antitoksino apštys 
galima įštnirkšti sergančiam dif
teritu. čia yra didelis patogu
mas, kada nereikia didelių dožų 
duoti ir dažnai.

Gydant žmogų nuo difterito, 
arklio serumas turįs difterito 
antitoksiną yra įšmirkščiama li
goniui sterilizuotu šmirkštuku. 
Kartais įšmirkštus antitoksiną 
laikinai gali būti skaudėjimas 
sąnariuose, ar išbėrimas. Toks 
išbėrimas pareina nuo nežinomų 
medžiagų arklio serume, kurios 
pas vienus arelius būva gauses
nės negu pas kitus. Vieną kar
tą kraują beleidžiant gali jame 
jų būti, kitą kartą gali nebūti. 
Tačiaus paprastai tokie atsiti
kimai po antitoksino įleidimo 
būva reti, palygihti su baisiu 
antitoksino įšmirkštimų skai
čium, kur vienetai tapo padary
ti neįveikiamais difteritui. Anti
toksino vartojimo veikmingumą 
parodo staigus sumažėjimas dif- 
teritinių mirčių skaičiaus per tą 
laiką, kada , šita vykmė buvo pa
naudojama, palyginti su laiko
tarpiu prieš jos panaudojimą. 
Paryžius, Berlinas ir Vienna pa
rodo aiškų sumažėjimą daugiau 
taip 50 nuoš. marumo nuo dif
terito; New York, Boston, Chi
cago ir kiti didesnieji Amerikos 
miestai parodo tą patį.

Iki šiol didžiausia klintimi 
apsaugojimui nuo difterito buvo 
didelis skaičius sveikų žmonių, 
kurie pasveikę nuo ligos ilgą lai
tą nešiojo savo gerklėse difteri
to bacilius ir kurie galėjo užkrė
sti jais kitus. New Yorko mie
sto Sveikatos Skyrius vienam 
savo mieste priskaitę daugiau 
kaip 60,000 difterito “išnešioto
jų”. Jie dabar galima pažinti ir 
su Schieko tyrimo bei gydymo 
pagelba padaryti juos neužkre- 
čiamais.

New Yorko miesto Sveikatos 
Skyriaus Tirties Laboratorijose

gydymo. Skirtumas tarp šitų 
dviejų ekonominių klasių siekė 
50 nuoš.

Tas faktas gal seksis išaiškin
ti tuomi, kad vaikai daugiau su
sikimšimuose miesto dalyse da
žnai susiduria su lengvomis ^dif- 
terito organizmų dozomis ir tas 
padaro juos įgimtai neįveikia
mais. Pas geriaus pasiturin
čius šitas užsikrėtimas neatsi
tinka ir jie todėl pasilieka pasi
duodančiais ligai.

Norint išauklėti vaikus ne
įveikiamais, tenka pradėti ank
sti daryti neįveikiamais visus 
vaikus nuo vienų iki penkių me
tų amžiaus, kadangi šitoj gru
pėj susirgimų difteritu atsitin
ka 85 nuoš. Schicko tylimas ir 
gydymas yra sistemainiai varto
jami viešose mokyklose ir įstai
gose. Aišku, kad tėvų pareiga 
yra sulig savo vaikų ir visuome
nės visomis jiegomis padėti iš
plėsti šitą vajų prieš difteritą, 
turį dabar veda New Yorko ir 
dtų miestų Sveikatos Skyriai, 
/teikia tikėtis, kad neturkus 
ateis laikas, kuomet apie difte
ritą bus žinoma tik iš istorijos. 
— Nicholas and Lillian Kope- 
loff. — New Republic.

me ir opiame klausinio, kaip 
Lietuvos valdžios paskelbtasai 
įstatymas apie pilietybę ir Lie
tuvos piliečių, gyvenančių Ame
rikoj, registravimą ir mokesčių 
mokėjimą. Matyt, mes dar toli 
atsilikę nuo kitų tautų. Man te
ko su daugeliu kalbėtis, ir tik 
maža dalelė suprato vertę ir 
reikšmę “Naujienų” paskelbtos 
anketos. Prisideda čia ir parti- 
vumas — kam tą dalyką suma
nė “Naujienos”, o ne kitas koks 
laikraštis...

Boblaukio Juozas.

ninkais ir zakrasti jonais samy
ti — tada nė Seirijų Juozas ne
drįs agitacijos varyti.

Wilkes Barre’s parapijonys.
Butų gerai, kad ir tautiški 

laikraščiai skelbtų tokią anketą, 
tai klerikalai liktų tik generolai 
be armijos, nors jie tą labai 
mėgsta kitiems prikišti.

Tie patys.

Boston Oeverykų Krautuve
3435 So. Halsted St.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS TIK 
ŠIĄ SAVAITĘ.

Moterims čeverykai 
juodos, satyninės ir 
žomšo patentuotos odos 
augštais, ar žemais kul
nimis, $8.00 vertės, da- 
bar tik...........$4 75

Skaitytoju Balsai
ra.

[U£ tiretkitaa itame akprtupi 
rveontonea Redakcija neatsakaĄ

ŽODIS DEL ANKETOS.

Anketos sumanytojai nusipel
no didelės pagarbos, nes tai yra 
pirmutinis toks žingsnis visuo
menės nuomonei sužinoti svar
biu visiems klausimu. Bet pa
sirodo, kad musų lietuviai ne
daug dar tesupranta visuomeni
nį reikalą ir dalyvavimą visuo
meniniame darbe. Nes argi tiek 
reikėtų būti balsų, kaip dabar 
kad yra? Ir tai tokiame svarbia-

SKAIT BALSAI
KATALIKAI, BET NE 

KLERIKALAI.

Mes būrelis Wilkes Barre’s 
(Pa.) lietuvių katalikų tariam 
širdingą ačiui “Naujienoms” už 
tai, kad jos nesigaili truso dėl 
žmonių labo. Ve, kad ir šita an
keta dėl Lietuvos piliečių regis
tracijos tai bus geras parody
mas tiems musų šmugelninkams 
klerikalams. Jie vis sakydavo, 
kad jų dauguma, kad jie skai
tą 90 nuošimčių visų Amerikos 
ietuvių, — mat kas tik kata- 
ikas, tai tą jie vis savi naši, tas 

esąs jų pažabotas, jų kontrolėj 
aikomas, — ir už visus jie kal
ia. Tai mes čia ir sakome jums, 
kunigėliai, kad mes katalikai 
esam, bet toli gražu nesutinkam 
su klerikalizmu, ir jus daugiau 
nebekalbėkit už visus katalikus, 
pirma pasiklauskit jų, ar jie 
sutinka su jūsų diktatūra, ar 
ne, ir tada pamatysite, kad jū
sų gal tik 10 nuošimtis tebus. 
Ve, padarykite taip, kaip “Nau
jienos” — paleiskite anketą per 
savo “Garsą”-, “Dranga” ir “Dar- 
Miliuką”, ale tik su "teisingu 
paaiškinimu, 6 ne muilindami 
akis žmonėms, tai jus atsižino- 
site visą teisybę. Tai jums, ku
nigėliai, bus ne taip, kaip per 
Federacijos seimą su vargoni-j

$4.75

į.......... .......... .... ...................... , 1 1 . j_ '-jus:
PRADĖK DIENA SU MUZIKA!

Mes taipgi turim 
vaikams ir mer
gaitėms čevery- 
kų, kurie buvo 
pardavinėjami po 
$5.00 pora, dabar 
specialiai ...........

$1.85
“Matai kaip greitai jisai nustoję 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
VaiBbažcnkliB Rcg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kudi- J 
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau I
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. ( 

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Vyrams rudi ar juodi Čeve- 
rykai ir pusčeverykai, kurie 
pirmiaus buvo pardavinėjami 
po $8.50, šią sa
vaitę tik..........

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šėim-yną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ii' pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10% colių 
aukščio ir 10 coliu nločio.

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

RAŠYK DABAR.
WESTERN SALES COMPANY, 

2136 W. Chicago Avė., Dept. P. 182.
Chicago, III.

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, žiedų, 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. 22nd St.

Tel. Ganai 5838

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA-
♦ DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 351 h St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 

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

rijos taipgi patiekė 
įmonių šitam tikslui ir dabar 
Schicko tyrimas yra prieinamas 
kiekvienam gydytojui. Šitą ty
rimą bedarant yra begalo svar
bu “kontroliuoti” įkaitusį toksi
ną antroje rankoje, kad galima 
butų kiekvieną netikrą reakciją 
pastebėti.

Yra pritirta, kad kūdikiai 
jaunesni kaip trijų mėnesių, yra 
neįveikiami difteritui taip kaip 
ir suaugėliai, kurių neįveikia
mais yra 88 nuoš. Didžiausias 
pasidavimas ligai būva tarp vie
nų ir keturių metų amžiaus, kur 
ligai pasiduoda 60 nuoš. Schicko 
tyrimo vertė neįveikiamybei pa
rodyti pas vaikus senesnius kaip 
pusantrų metų iki dviejų metų 
amžiaus yra tame, kad jis pa
rodo išsivystymą prigimtos ne
įveikiamybės, kuri, matomai,, 
yra patvari. Willardo Parkero 
ligoninėj New Yorko mieste ne
buvo nei vieno susirgimo difte
ritu pas daugiau kaip 2,200 vai
kų sirgusių dėmėtąja šiltine, 
kurie parodė neigiamą reakciją, 
arba neįveikiamybės reakciją, 
kuomet daugumas tų, kurie ro
dė galimybės pasiduoti ligai, už
sikrėtė liga. Schick netik patie
kė tyrimą 
notas pasi 
ne, bet 
kiamyl

sužinojimui, ar vie- 
luoda difteritui, ar 

dar išdirbo būdą neįvei- 
iei suteikti. Tas yra pa- 
t keliomis mažytėmis do- 
difterito toksino sube- 

nto antitoksinu. Schicko 
ji tyi 
iamyl

ii davė patvarios

nti nui

>

Kl.
Ji’ O

pagaminti jau- 
in iki šešių me-C v

•i e yra tvirti ir 
ima labai ma
sino dozos, pas-

Schicko metodo sugebumą už
kirsti kelią susirgimams difte
ritu ir kontroliuoti juos viešose 
įstaigose. Jiems pavyko išnai
kinti difteritą žydų Našlaičių 
Prieglaudoje, Negrų Našlaičių 
Prieglaudoje, epileptikų (nuo
mariu sergančių) kaime Skill- 
manc, N. J. ir tt., kur pirmiau 
šita liga smarkiai siautė. Nese
niai išleistame pareiškime iš 
Namų žydų Kūdikiams New 
Yorko mieste yra parodyta, kad 
iš 252 vaikų, kuriuos Schicko 
tyrimas parodė esant įveikia
mais ligai, po dviejų dešimtų 
dviejų mėnesių visi buvo neįvei
kiamais ir difterito pavojus pra
nyko. Tolygių sėkmių apturėta 
viešose ir privatinėse įstaigose 
kituose Jungtinių Valstijų mie
stuose, minėtinai Chicagoje; tas 
pats apturėta Europoj — Angli
joj, Vokietijoj ir Austrijoj.

Daktarai Park ir Lingher da
bar padarė Schicko ištyrimą su 
daugiau kaip 100,000 mokyklų 
vaikų ir padarė daugybę labai 
vertingų patėmijimų. Jie paty
rė, kad nuo 85 iki 100 nuoš. pa
siduodančių 'ligai vaikų sutapo 
neįveikiamais difteritui po pir
mos atatinkamo toksinio ir an
titoksino junginio įšmirkštimų 
eilės. Nirint gauti geriausių 
sėkmių, šitie įšmirkštimai pa
reina daryti trimi dozomis po 
vieną savaitėje. Vienu nepap
rastai įdomiu jų pareiškimų 
dalyku yra kontrastas tarp įvei- 
kiamybės ir neįveikiamybes pas 
pasiturinčios klasės vaikus ir 
vargingesniųjų tėvų vaikus. Var 
gingesniuose miesto kvartaluo
se vaikai ne tik buvo daugiau 
neįveikiami difteritui, o ir leng
viau sutapo neįveikiamais po

1 ūksiančiai Puikių

Ploščių
— Gudrių “sportinių” modelių — lopiniais kišeninis, plačiais atlapais — puikus 
“išeiginiai” ploščiai — prigulę perpetes, gerai padaryti — didieji ulsteriai ir ul- 
sterėliai — vienų vilnų — visų dydžių — visokių ilgių — visi parodomi musų 
didėjėj ploščių asloj dienine šviesa (2 augštas) — užtikrinamai didžiausios ver
tės Chicagoje po

Tikėkit musų žodžiu — nėra kitos drabužių krautuvės Jungtinėse Valstijose, duodančios tokias ploščių ir 
. dvejom kelinėm garniturių vertes, kokias gausite čia rytoj — ir yra tūkstančiai drabužių pasirinkti — mes 

garantuojam, kad pilnai pritiks (nieko neskaitom už pritaisymą —- laibiems, storiems, strukiems, papras
tiems — jaunuoliams, vyrams, jaunimui — jei norite tikro pasitenkinimo drabužiais — žemiausiomis kaino
mis Amerikoje —r tai jums apsimokės apsilankyti į Chicagos didžiausią “už vidurmiesčio . ribų” Drabužių 
Krautuvę — didžiąją Continental Drabužių Firmą. (Įsteigta 30 metų atgal — ir kas metai auga didyn).

NEPAPRASTIEJI PLOŠČIAI rankomis siūti iš gerų gelumbių — 
kokybes ploščiai visais žvilgsniais, po ........................ -...................... $45

/

B

m

K H

Atdara Ketvirtadie
nio ir šeštadienio 

vakarais.

Tūkstančiai Vienų Vilną

Garniturų 2 Keln
Aiškiai modeliai jaunuoliams —.“Jazz” — “sportinės” ir paprastos rūšys — ge
ri šiokiadieniai garniturai — kiekvienas naujas atšvjesis, — puikios gelumbės 
— tvydai, kašniirai, seržai, suktagijai, — nauji pilkieji, žili; mėlyni; maišy
ti, druožėti, languoti — 2 poros kelinių prie’kiekvieno garnituro — ir kiekvienas 
garnituras garantuojama, kad iš grynų vilnų — Chicagos didžiausios vertes Čia po

$35
Kiti garniturai 2-jom kelinėm — $30 iki $65.

Vaikams ir mergaitėms ploščiai, kai
linėmis apikaklčmis — dydžiai iki 18 
— labili šaunus modeliai ir baisiai di
delės vertes čia po \ CtfJ K 
$22.50 — ir iki ...

Vaikams niakinosai — padirbti iš sto
rų languotų gelumbių — apstingos, 
naujos išvaizdos — labai gerai pa
dirbti — geriausia verte C C 
metuos — Čia rytoj po

E

CLOTHING H0U5E

Patenkinimas garan
tuojama arba pinigai 

grąžinama.

Milwaukee and Ashland Avenues?
“Chicagos Didžiausia už Vidurmiesčio ribų Drabužiu Krautuvė”
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Kritika ir Polemika
“DIPLOKAKAST (Diplococcus)

Negarbingu tikslu skaitau 
turėti reikalo su nežinomu as
meniu “Kitu samlariečiu”, 

ypač kuomet jis “Vienybes’ 86 
num. mano “fanaberijos” lė
šomis kalbėdamas viešais nuo- 
likiais apie p. J. Bagdžiuną, 
bando nekaltai šakę augštyn 
kelti.

žiuną prie sandariečiu kaiku- 
rių darbų ir, žinoma, davė pro
gos nuodugniai pažinti nevien 
jo politines, patriotines ir biz- 
niškas kvalifikacijas, bet ir jų 
a psreišk i nią. Žiūrėk ite:

Kaipo biznieriaus p. Bagd- 
žiiino praeitis, jo paties biznio 
annaluose, guli prieš mane ge
rokai apdulkėjus... dabar neju
dinsiu.

“Nebliof liedamas”, pradžioje 
“Kur kas tuno...”, “Kitas 

> sandarietis” drąsiai tonuoja 
“šiuos du vyru (Draugelį ir 
Bagdžiuną) gerais tautininkais 
ir abudu vienos rūšies...” kuo
met jie abudu miega. Atsi
skyrimas nuo klerikalų ir dar
buotė sandariceių jiegomis — 
Draugelio politinis devizas — 
davę nemažai Sandarai naudos 
ir daugiau žadą, tani sanda- 
riėfiui yra “žiopla politika”. 
Gana nuodugniai stengdamasis 
aprašyti procedūrą prie de
monstracijos delei Amerikos 
pripažinimo Lietuvos ir nu
peikdamas atsiskyrimą san- 
dariečiu ir socialistu nuo kle
rikalinių jis “ncsugromuliavo” 
fakto, kad Lietuvos Atstovas, 
V. Čarneckis, klerikalų kvie
čiamas atkeliavo (’hieagon jų 
demonstracijoj dalyvauti ir tik 
prie progos pasitarė su sanda- 
riečrais ir kaikuriais tautinin
kais ir socialistais dėl steigi
mo konsulato Chicagoje. Ma
tomai “Kitam sandariečiui” 
skadu, kad Lietuvos Atstovas 
jo ir p. Bagdžiuno pasitarimai! 
nepaįkvietė, o susirinkusieji 
eidami su Lietuvos Atstovu 
pietų valgyli pastūmė į sali iš 
kur tai išlindusi p. Bagdžiuna 
ir neprileido jo eiti drauge val
gyti. Na, įsivaizdinkite dides
nę gėdą ir širdperšą, kaip kad 
atstumtam nuo garbingo san
dą riečių stalo, kurį puošė Lie
tuvos Astovas savo diplomati
nėj misijoj.

Toliau. Anot “Kito sanda- 
riecio”, “p. Bagdžiunas yra 
biznierius, patrijotas ir diplo
matas (mano pabarukta) ir 
kaip tokis dažnai mėgsta ant 
dviejų kėdžių atsisėsti, lai yra 
noii būti geras tautininkams ir 
klerikalams ’. 1 iesa, labai ge
ras... rengiantis karalystėn (lan
daus.

Netikėtai aplinkybėmis susi
dėjus gyvenimo sūkurys bent 
kelis kartus priplakė p. Bagd

Kaipo patdbto p. Bagdžiuno 
aukos įtrauktos,—sakau įtrauk
tos, — Kazimiero vienuolyne ir 
jam panašiose vargo įstaigo
se, o jo pairi j etiškų darbų ide
alas apsireiškia “blizgančiais 
skarmalais ant asilo pečių”.

“Diplomatas”, ah! Tai sal
dus smagurys! Naudodamasis 
Draugelio patarimu p. Bagd
žiunas, “diplomatas”, sukvie
tė srovių atstovus pasitarti de
lei rengimo demonstracijos 
bendromis srovių jiegomis. Vic 
nok pasitarimams niekais iš
ėjus, “diplomatas” pasiliko prie 
klerikalų ir ‘tuoini ant savęs 
užsitraukė kaip tautininkų, 
taip ir socialistų nuožiūrą btfr- 
navimo klerikalams ir prakišo 
(mano pabr.), savo prestižą”, 
kurio jis niekuomet kitose sro
vėse neturėjo. Taip, p. Bagd
žiunas, ‘diplomatas”, “mėgsta 
ant dviejų kėdžių atsisėsti” ir 
taip daug “maželiu” užsitrina, 
kad vėliau nei ant vienos kė
dės nebegali sėdėti: drimba, 
suprantate, drimba tarpe kė
džių, kad net žvei'gždės iš akie 
šoka. “Diplomatas”...

Reikia truputį atsikvėpti... 
kol pasakysiu didelę teisybę. 
Kiekvienas žmogus, kuris sėdi 
ar bando ant dviejų kėdžių sė
dėti, yra nė mažiau nė daugiau 
kaip tikras “diplokakas” (Neis- 
ser’io bakterija gaminanti šun- 
votis), kurio darbuotė “pūliuo
ja” jau ir taip perdaug gan- 
grinuotą ir iiušmugeliuotą lie
tuvių politiką.

Draugelis—Sandarietis.

\ Ar žinai?
Ar žinai, kad vienuolikos 

gelžkeliu prezidentai ima algos 
daugiau negu Jungtinių Val
stijų prezidentas, viso $865,- 
571.06; vidutiniai po $78,701.- 
97, arba ,po $52.00 į valandą 
už keturių valandų dieną? Ar 
žinai, kad dvylika kitų gelž- 
kelių viršininkų ima algas iš- 
nešančias $670,960, vidutiniai 
po $55,060 į metus?

Ar žinai, kad 23 individai, 
šeimos ir nuosavybės turi ir 
kontroliuoja vieną šimtą dvi
dešimtį bilionų dolerių, arba 
vieną trečdalį šalies turto?

Puslapy 26, Jung. Valst. Gcl- 
žkelių Darbo Tarybos nuspren
dimas (priešingoji nuomone) 
skamba: “Užinokesnio kainos 
nustatytos šituo nusprendimu, 
nėra pamatuotos šimtų tūk

stančių paliestų šeinių žmoniš
kumo reikalais. Jų neužtenka 
aprūpinimui šitų šeimų būti
niausiomis reikmenimis. Šitos 
didelės gelžkeliečių grupės už
darbių neužteks šeimos tėvui 
nei tiek maisto, kiek yra duo
dama kaliniams Cooko Kaun- 
tės, Illinojaus kalėjime.”

Ar gadima kaltinti dirbyklų 
amatų darbininkus už tai, kad 
jie atsisako priimti nusprendi
mą, kuris yra toks nepamatuo
tas ir neteisingas? Dirbyklų 
amatų darbininkai priiminėjo 
vieną po kitam neteisingus nu
sprendimus. Ar darė tą gelž- 
keliai? Ne! Aštuoniosdešimts 
du gelžkeliai priėmė lik lokius 
nusprendimus, kurie jiems pa
tiko, o apie juos nerašoma laik
raščiuose kaipo apie plėšikus.

Oakland World.

jauti ir atrodai geriau

GERESNĖMS
DRAPANOMS

Atdara vakarais

Nemokėki! cash!
Vartokit musų paprastą ir 

bet puikų

KREDITU
Nėr teisingiau — Nėr 

gaišaties
Drabužius pristatėm, pirmą 
mokestį įmokėjus pataisy
mas veltui — ateik šiandien!

Tie, kurie vaikščiojate 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- 
larimą.

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

Canal 5838

[ ĮeNTRAL {»||iPAN Y
110 So. State St.

įėjimas iš priemenės Orpheum Krutamu paveikslų teatro. 
Priešais Parmer Hause.

LIETUVON ANT KALĖDŲ
Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujienų Exkursija po 
Asmeniška Vadovyste A. Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo, Unit|ed States Linijos Laivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan

$106.00
Išplauks iš New 

Yorko
12 d. Gruodžio

Kaina 2-ra klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$137.50
Atplauks į Bremeną

22 d. Gruodžio

jlche? ®
Kuomet kenti

galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokj skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contain no habit-forming druga 
Have you tried Dr. Milės’ Nervino?

Auk uour l>>'uaaiat

Per 9 dienas per 
plauks Atlantiko 

vandenyną.
BgĮK

Iš Bremcn gelžkeliu 
per 24 valandas 

Lietuvon.

Lietuviški 
Kalendoriai 1923 m.

Ši ekskursija bus labai smagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėse ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tčvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, parveždami džiaug 
smą ir prezentus savo giminėms

>- -..........

Laivas “America” yra Ameri
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausias patarnavimas ir 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau
sia kelionė ir patenkins visife.

—

Šįmet turiu vėl 5 naujus gražius lie
tuviškus sieninius Kalendorius jau siun
tinėjimui. Kurie norite, pamatyti arba į 
Lietuvą, siųsti, prisiųskite dolerį, tai tuoj 
gausite kalendorius.

Jų kainos: 1 už 30c, 2 už 50c, 5 už $1.00

Siųskit pinigus Money Orderiais, ar
ba stampomis, adresuodami:

Lithuanian Press
199 New York Avė., 

Newark, N. J.

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradėkite rengtis.
Jau nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasportus ir susitvarkyti kitus reikalus.

Kreipkitės prie

Naujienų 'Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Išpildykit ir prisiyskit šį kuponą tuojaus.

KUPONAS
“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

: ................................................................................. 1922 m.

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija 12 d. Gruodžio, 1922 m. Malonėsit prisiųsti man aplikaciją dėl 
Lietuvos pasporto ir kitas reikalingas informacijas.

/ .Aš važiuoju su šeimyną ar vienas (jei su šeimyna, parašyk ir kiek metų): ......................................................................................................

Vardas ir pavardė

Parašyk ar turi pirmas popieras

DYKAI 
Reumatizmu sergantiems

Mes turim naują bu- /A 
dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim* 
apmokėtu siuntimu į <įj? Tv J 
kiekvieno šito laikraš- 
čio skaitytojo namus, ra 
kuris parašys mums Gp / dnf 
apie tai. Jei turi skau- J Z 
amus raumenyse, ar są- // / > aįj 
nariuose, jei jie yra su- // L 1 Ju 
stirę, ar jauti opumą, n vniiiĮnV 
jei kankina skausmai!? 
prie kiekvienos oro at-u yj) 
mainos, tai čia tavo 
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mos neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis., 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

Nature Cure Institute,
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m. ___________

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

5349 Sheridan Road
Tel. Edgevvater 8380

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

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

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

DR. A. MONTVID 
Lietavis Gydytojas ir ChirarfU 

25 E. Wa*hingt»a SL
Valandos; nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 33®2 
1824 Wabanaia Arą. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara 
Rezidencijos tel. Kedzla 7715 

k,.,....................  >J

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

. DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto*
* 8201 S*. Hal«ted CMcsko, III. 
«v.— 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
EXTRAI!

Atsidaro Nauja Bučernė 
Subatoj, Lapkr. 11,1922

Tavoras pirmos klesos, 
kainos žemiausios, patarna
vimas geriausias. Orderius 
pristatau į namus — biznis 
cash. Ateikite ir persitikrin
kite.

KAZIM, BŪRAS
1845 West 47th St.

Chicago, III.
Tel. Lafayette 5069

(Apgr.)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!



Penktadienis, Lapkr. 10, ’22
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Kaip anglai valdo vokie- 
čip koloniją Afrikoj

Žuvines Upes teritorijoj, ku
ri buvo vokiečių pietvakarine 
Afrika, gyvena hotentotų gen- 
te vadinama bondeliais. Po ka
ro šitie žmonės drauge su ki
tais srities gyventojais tapo pa
vesti Britų Imperijos valdžiai 
ir padėti po tiesiogine Pietų 
Afrikos Vienybes kontrole. 
(Reikia atsiminti, kad buvo 
sakoma, jog vokiečiai, valdy
dami tą kraštą, elgėsi su vie
tos gyventojais žiauriai ir tuo- 
mi juos nuo savęs atšaldė). 
Bondeliai, kaip matyt, laiko 
šunis, kuriuos jie panaudoja 
ne tik kaimenėms ganyti, o ir 
medžioti. Jų nauji globėjai an
glai pamatė, kad bondeliai su 
savo šunų pagalba gali pra
gyventi be sunkaus darbo. Jie 
įvedė mokesčius už šunis su
moje 10 svarų už penkis šu
nis. Aišku, kad tai buvo gu
drus sumanymas: bondeliai tu
rėjo arba nelaikyti šunų ir gy
venti iš savo prakaito kaip tik
ri baltieji vergai, arba mokė
ti mokesčius didesnius negu 
kuri Europos valdžių drįstų 
reikalauti iš savo darbo žmo
nių. Bet bondeliai nedarė nei 
vieno, nei kito; jie laikė savo 
šunis ir, kaip jų globėjai ži
nojo mokesčius įvesdami, jie 
jokiu budu negalėjo uždėtus 
mokesčius mokėti. Teisingą! 
pasipiktinusi -šituo {jų atkak
lumo ir neklausumo pavyz
džiu, Pietų Afrikos valdžia pa
siuntė ėroplanus su bombomis 
ir apie aštuoniasdešimts ar 
šimtą bondelių gentės vyrų, 
moterų ir vaikų suplėšė į šmo
tus. Paskui pasiuntė Tautų Ly
gai kuklų savo šeimininkavi
mo raportą, kuris buvo ata 
tinkamai padėtas, bot neper
skaitytas. Ir tai butų viskas, 
jei Haiti Respublikos delegatas 
buvusis paskutiniame susirin
kime-nebūtų papasakojęs apie 
tą viską Lygos nariams taip 
gyvai, kad jie susidomėjo tuo 
ir ėmė žiūrėti raporto, o Nevv 
Yorko laikraščio “Times” ko
respondentas pasiuntė savo 
laikraščiui juokingą to atsiti
kimo aprašymą. Ir tas, regis, 
tuomi pasibaigia. Mandatas pa
silieka toliau rankose Angli
jos, pakeitusios nedoruosius 
vokiečius pietvakarinėj Afri
koj; ir ašluoniosdešimts ar 
šimtas juodų žmonių negyvi; 
o tie, kurie liko gyvais, be abe
jo, išžudė savo šunis ir nuėjo 
dirbti’baltiesiems. Ir pasaulis 
vis tebėra sveikas, absoliučiai 
sveikas, imperializmui.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NARINĖ KAMPANIJA.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos skyrius rengia
si pradėti narinę kampaniją 
kuri prasidės ateinantį sekma
dienį ir baigsis ateinančio pir
madienio naktį. Kampanija 
sieksis suverbuoli 300,(100 na
riu, su vienu doleriu mokės- € -
ties nuo kiekvieno. šimtai 
merginų bus pasiųsta narių 
verbavimui.

[SAKYTA IŠKASTI LAVONĄ.

Policijai įsakyta iškasti la
voną p-ios Rose Wyiechowski, 
kuri pereitą melą pasimirė po 
atsilankymo į svečius pas p-ią 
T. Klimek, kuri tardoma dėl 
nuodinimo savo vyrų.

LYTIES' HIGIENA VIEŠOSE 
MOKYKLOSE.

Chicagos švietimo taryba, 
kuri savaitė atgal kaltino vie
ną mokytoją dėl pamokų apie 
lyties dalykus mokykloj, priė
mė rezoliuciją, kurioj išdėsto
ma reikalingumas tinkamai iš- 
guldinėti lyties higieną viešo
se mokslainėse. Mokyklų glo

bėjai parėmė supei^ntendento 
Peter A. Martensono atsišauki
mą į aukštesnių mokyklų 
(high school) mokytojus, kad 
pastarieji patartų mergaitėms 
nesivesti be gydytojaus liudy- 
mo apie sveikatą.

AREŠTAVO IŠTVIRKĖLĮ.

Walter J. Meritt, 40 m., 
2159 W. Congress gt., tapo 
areštuotas ir pristatytas teis
man. Kaltinamas dėl užpuldi
nėjimo ant mergaičių.

GAVO PER NOSĮ. TUBERKUMOZO KAMPANIJA

Joseph Borocki, 34 metų 
amžiaus, 7830 Parnell avė., 
Engelwoodo nuovados kalinys, 
gavo smarkiai per nosį. Mat 
jis buvęs labai neramus: su
daužęs geležinius ir vienam 
kaliniui nutraukęs nosį. Užtai 
jam buvę atlyginta.

RADO ŪKININKO LAVONĄ.

Kelios dienos atgal buvo ras
tas nežinomo žmogaus lavonas 
viename netoliese Chicagos 
upely. Dabar sužinota, kad 
skenduolis yra buvęs ūkinin
kas Fred J. Bohns, 73 metų 
amžiaus. Skenduolį pripažino 
jo duktė. Manoma, kad kas 
nors kitas jį nuskandino.

ALDERMANAS GAUS EITI 
BELANGĖN.

Sako, kad Frank Svote, 
North Chicagos 'aldermanas 
gali gauti 60 dienų patupėti 
belangėm Mat jis tapęs pagau
tas šmugeliuojant munšainu. 
Be jo miesto taryba negalė
sianti sudaryti kvorumo.

GROSERNINKAI SUTRUMPI
NO VALANDAS.

Visi groseminkai ir fruktų 
krautuvėlių laikytojai, kurie 
priklauso Westsidės groser- 
ninkų ir fruktų biznierių aso
ciacijai, sutrumpina darbo va
landas nuo ateinančio pirma
dienio. Savo krautuves jie už
darys 7 valandą pirmadienio, 
trečiadienio ir penktadienio 
vakarais ir septintadieniais ant
rą valandą po pietų.

NUSIŽUDĖ.

Fred Luckow, 50 metų am
žiaus, 2156 Montrose avė., ta
po atrastas negyvas. Jo galva 
buvo peršauta ir šalę jo gulė
jo revolveris. Policija žada da
ryti investigaciją.

PAVOGĖ TRIS AUTO
MOBILIUS.

Pereitoj paroj banditai pa
vogė tris automobilius. Tuo 
pačiu laiku policija surado še
šis pirmiau pavogtus automo
bilius. Pastaroji laimėjo.

BAKLANOVAS SUGRĮŽO.

Gregory Baklanovas, Chica
gos (avie Operos kompanijos 
garsusis rusų baritonas, sugrį
žo iš užsienių. Neužilgo užims 
savo vietą.

AREŠTAVO VAIKĖZUS.

Trys italai vaikėzai, nuo as
tuonių iki dešimts metų am
žiaus, visi gyvenantys 776 S. 
Halsted gt., tapo policijos 
areštuoti. Jie apsiginklavę už- 
puldinėdavę ir plėšdavę pra
eivius.

GĖLIŲ PARODA.
Šiandie prasideda Garfiold 

parke gėlių paroda. Parkų ko- 
misionierius pranešė busią iš
statyta virš 250,000 visokių 
gėlių. Tarp jų busią 412 rū
šių Chrysanthemum, kurios 
yra labai puikios gėlės. Atlan
kykite.

t RADO NEVYVĄ SARGĄ, s

liaus Anderson, 66 metų, 
1713 Kedzie avė., naktinis sar
gas Adolph Peterson kompa

WWWR*^*»***“'• I H MI .

nijos, tapo dirbyklos inžinie
riaus atrastas negyvas dirbyk- 
loj. Manoma jis mirė nuo šir
dies ligos. Bus daroma inves- 
tigacija.

PAŠOVĖ JAUNUOLI.

Fred Sarbin, 18 metų, tapo 
pašautas į koją policisto James 
Keen Burnsidėj. Jis norėjęs iš
kraustyti kriaučių dirbyklą, 
8809 S. State gat. Jo draugas 
pabėgo. Jis atkeliavęs iŠ 
Omaha, iNeb.

pir- 
nai- 
mi- 

ir 
pri-

tuberkuliozą.” 49
Kalėdų ženklelių 

sveikatos bondsų 
Hartford namo, buvei-

Chicagos Tubcrkuliozo in
stitutas paskelbė obalsį —' 
kitę Kalėdų ženklelius ir 
kinkite 
lionai 
16,000 
siųsta
nen. Neužilgo jie bus išdalin
ti per laiškus ir liuosnoriems 
Chicagos gyventojams ir Cook 
pavieto miestelėnams.

PASIMIRĖ ŽMOGUS.
Nežinomas žmogus vakar 

perpuolė keltuve foderal i iria
me budinke ir tuoj pasimirė. 
Turbūt širdies liga.

UŽMUŠĖ ŠOFERI.

Oscar Levine, 3522 W. Polk 
gt., checker laxi cab kompa
nijos šoferis, vakar tapo už
muštas ant vietos susidūrus jo 
automobiliui su State gatvės

Trys
pasažieriai sužeisti.

Lietuviu bateliuose
BANKIETAS LIETUVOS 

ŠAULIŲ ATSTOVUI.

kad 
15, Mor- 

Hotely (Rose Room) 
bankietas. .Lietuvos

Mus prašo paskelbti, 
trečiadienį, lapkr. 
risono 
keliautas 
šaulių atstovui p? A. Zmiiidzi- 
navičiui.

Biletai išanksto gaunami pas 
L. L. P. Stočių komitetų na
rius, Universal State Banke, 

“Naujienų” ir “Draugo” ofi
suose, Liet. Prekybos B-vės ofi
se ir J. Mickeliuno krautuvė. 
(10701 S. State st. Roselande).

Bankietą taiso L. L. P. Chi
cagos Apskritis.

CICERO.

Lieluvių
Bendroves

sidarbaVo 
nes ir kam

Liuosybės Svetainės 
direktoriai negali 

kas daugiausiai pa- 
pastatymui svetai- 

priklauso pirma 
manau, kad kun.

Vaičiūnas daugiausiai pasidar
bavo, nes jeigu 
ga agitacija, lai 
viai gal ir dabar 
savos svetainės. ir

Di-
savo 
kun.

nepamirškite

ne jo priešin- 
Ciceros lietu- 
nelurelų nuo- 

Jam tai
priklauso pirma .dovana, 
rektoriai, 
susirinkime 
Vaičiūnas.

* $ *
Anuo metu vienas komunis

tas, susitikęs su vietos kunigu, 
vietoj “father” pavadino “mis- 
ter.” Kunigas turbūt užsiga
vęs pareiškė komunistui, kad 
jis nesąs jam jokis misteris, 
ir iš savo pusės komunistą vie
toj “tamtsa” pavadino “tu.” 
Vadinas, atsilygino vienas ki
tam. O dar komunistai sako, 
kad nėra lygybės ant svieto. 

* *
Čia yra vienas vidutinio am

žiaus lietuvis kavalierius, kurį 
vietos lietuviai vadina “tėvu- 
tėvuku.” Kadangi kunigus taip
gi vadina tėvais, tai davatkoms 

keblumo ir daž- 
tikram tėvui bu- 

ranką, per klaidą pa- 
pramanytam “tėvu-

pasidarė daug 
nai vietoj 
eilioti į 
bučiuoja

*. *

miesto vyresnybėj 
užima žymiausią vie-

Cicero 
lietuviai 
tą — policmonų ir dar kai ku
rias žymesnes vietas, kaip an
tai įvadų ir> gatvių valytojų. 
Kai kurie rengiasi ateinančiais
rinkimais kandidatu pastatyti knygynas

NAUJIENOS, Chicago, m

kurion nors augšton vieton ži
nomą Stasį Dargužį, sako, jis 
esąs didelis politikierius.

* * *
Čia yra vienas lietuvis vadi

namas “Dėdė Jurgis,” 'kuris 
mėgsta dažnai parodyti savo 
gabumus su šautuvu. Vieną 
dieną pusėtinai įsikaušęs nu
ėjo pas žydelį Luį ir pareiškė, 
kad jis jį užmušiąs, jeigu žy
delis ir toliaus vadinsiąs save 
žydu. Žydeliui paklausus, kuo- 
gi jis turįs vadintis, “Jurgis” 
paleido porą šūvių į grindis 
pagal žydelio kojas. Žydelis, 
sako, nebūtų nusigandęs, jei
gu nebūtų turėjęs “kornų” ant 
kojų. Ką vietos valdžia darys 
su tuo “Jurgiu”, nežinia.

* * *

Vyrų ir Moterų Apšvietos

me vienas komunistėlis sėdė
damas i>rie administracijos 
stalo davė raportą apie ligo
nius atsigręžęs užpakaliu į 
visus narius. Dr. A. Gurskis 
perspėjo, kad taip nemanda 
gu ir patarė atsigręšti į narius 
duodant raportą, kad visi aiš
kiau suprastų, Supykęs dėl to 
komunistėlis paskui suko apie 
D-ro Gurskio kalnierių. Ką

Jis.
Gurskio kalnierių. 

jus manote aplc^ lai?

NORTH SIDE.
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LSS. 81 kp. susirinkimas.

Pereitą šeštadienį Liuosybės 
salėj įvyko LSS. 81 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas ir 
jis prisiėjo laikyti salės kny
gyne, kadangi salę buvo užė
mę dainininkai savo repetici
joms. Pats susirinkimas dau
giausia susidėjo iš komitetų 
raportų. Raštininkas pranešė, 
kad Socialistų Partijos rinki
mų kampanijos fondan kuo
pa pasiuntė Kuopos at
stovas į Norib Sidės draugijų 
komisiją salei<.statyt pranešė, 
kad salės iįttymo reikalu 
draugijų atstojai dar nieko ne
imi arė, bet komitetas salei sta
tyti iš draugijų atstovų 
sudarytas ir jis ruošia 
statymo planus.

Kuopos sustiprinimui 
rinkimas nutarė surengti 
tatyviškas prakalbas. 1
Sidės kuopa seniau yra buvu
si viena iš skaitlingiausių ir 
veikliausių kuopų visoje Są
jungoje, todėl bus bandoma 
ją padaryti tokia ir dabar. Pra
kalbų tikslas bus aiškinti žnio- 

, nėins socializmo mokslo dės
nius apie paliuosavimą alginių

> .žmones prisi- 
judėji-

susi-
agi-< »

socialistinio 
tą idealą įkūnyti.

—Reporteris.

dėti prie 
mo

WEST SIDE.

Bolševikų konferencija.

Meldažio 
P. ir L. M. 

P.S. konferencija tikslu išklau
syti “draugijų sąryšio 
žavimo komiteto raporto 
organizuoti ’ minimą 
Konferencijos* šaukimo 

organi-
ir su-

rcika-

komunistų protesto prieš John- 
šono bilių masinis susirinki
mas, kurs savo skaitlingumu 
aiškiausiai parodė komunistų 
Įtakos miniose nupuolimą ir 
besiartinantį jų žlugimą. Ma
sinio milingo daviniai ir pri
vertė komunistus tverti “Drau
gijų Sąryšį”. Mat tuo “Sąry
šiu” jie siekiasi prižvejoti dau
giau minių, kurių pas juos ma
žai beliko.

Konferenciją atidarė komi
teto narys, J. Gasiunas, ir jos 
tikslą išdėstė “spyčiu”. Girdi 
ši konferencija sutversianti 
Chicagos ir apylinkių “Drau
gijų sąryšį”, kurin galėsian
čios įeiti visos lietuvių kultū
rinės ir progresyvūs draugijos. 
Tokia organizacija nuveiktų 
didelį kultūrinę darbą: Brid- 
geporto kolonijoj įsteigiu dide
lę skaityklą ir knygyną. Inteli
gentų sutverta tąsi “ Aušros”

esąs nedarbiniu-

kiškas, bet “advokatiškai-dak- 
lariskai-vaislininkiškas”. Apart 
to “draugijų sąryšys” kovotų 
prieš klerikalų rinkliavas, ku
riomis stiprinamos . jų 
zacijos čia ir Lietuvoj. 
gijU r— 
giausias 
fronto” prieš 
Lietuvoj”.

Panagrinėjus 
čių” surandama 
bių. Jei komunistams 
nybūj rupi arba rūpėjo silpnin
ti klerikalų pozicijas ir nepri
leisti jiems prisikalėdoti mai
šus pinigų įsitvirtinimui poe
tinės mašinerijos, tai kokiems 
galams komunistai šmeižė ir 
kovojo prieš tuos žmonės, ku
rie sieke ir tebesiekia nulaužy
ti klerikalams

organD 
“Drau- 

sąryšis” esąs reikalin- 
sudarymui “bendro 

buožių valdžią

Gasiuno “spy- 
daug keisteny- 

tikre-

ragus? Kam jie 
ir visokiais epi- 
Licluvos social
iai rie energin-

tuktingiausiai

tetais vaišino 
demokratus, 
ginusiai ir
mesi ir šiandie grumiasi su kle
rikalais?

Nereikia

m-u-

ir Lietuvos, kad 
darodžius visuomenei komuni
stų veidmainybę ir atžagarci- 
viškulną. Pavyzdžiui socialis
tai buvo suorganizavę Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, kuri savo 
laiku rėmė Lietuvos socialde
mokratus, tuo laiku vienintelę 
klerikalų priešą ir ginėją ma
žažemių ir bežemių darbinin
kų reikalų. Tai buvo didžiau
sias draugijų susivienijimas. 
Bet tie patys gaivalai, kurie 
šiandie tveria “draugijų sąry
šį”, išardė jį. žodžiu, Lietu
vos ir Amerikos komunistai 
darbuojasi buržuazijos stipri
nimui. Juk jie tuo išrokavi- 
mu ir skaldė visas darbininkų 
organizacijas ir siundė vieną 
darbininkų grupę prieš kitą. 
Tokios jų darbuotės daviniai 

lai didžiausia demoralizacija 
ii’ fanatizmas darbininku eilė
se. Ir šviesoje tų faktų, jie 
nerausta vadindamies “darbi
ninkų reikalų ginėjais!” Po to,

a k isėtni ■ ■ a i a ■ b q ■ k ■ ■ ■ ■ ■ o a ■ n s aajįa ai

: teista ir Turkiškos Vanes flL
“ 12th STREET
M t«l. 490?

ti 14-16 RttUMvtrfi Rrt 
Arli St. Av». 

cbkubo. h.l

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikyto jus.

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

Tel, Boulevard 1892 ir 710L

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
žiekienei

Audri jaitienei 
Stasitis 
Vitkauskiutei 
Dalbai

3794—M.
4145—M. Bosienė
4154—A. Višniauskaitė
4165—J. Ivoškai
4191—A.
4246—K.
4275—A.
4288—M.
4300— B. Dūda
4301— B. Dūda
4311—J. Matulis
4326—A. Kasparavižiutė
4361—S. Balnionis
4368—J. Rudinskas
4372—A. Navickas
4392—K. Daukaitė
4397—Liet. Valst. Iždinė
4399—J. Triponis
4413—P. Daugėla
4421— J. Kačinską
4424—V. Ogela
4430—P. Ramanauskas
4434—J. Antanaitis
4438—V. Bružienei

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

kai komunistai išardė visas 
darbininkų organizacijas, į ku
rias jie buvo įsiskverbę, kai mi
niose pasitikėjimas jais pra
dėjo gesti; ir kai jų įtaka dar7 
bininkuose visiškai nupuolė;— 
I)o tos visos triukšmingos re
voliucijos, komunistai sugal
vojo tverti savotišką “draugijų 
sąryšį.” Ar tai ne juokinga 
ir nekvaila?

“spyČiaus” bu- 
prezidiumas.

išrinktas Žal-

<Po Gasiuno 
vo renkamas 
'Tvarkos vedėju 
pis. Išrinkta mandatų ir spau
dos komisijos. Mandatų komi
sija praneša, kad dalyvauja 16 
draugijų, nors “Vilny” jų bu
vo priskaityta virš 30. Viso 23 
delegatai; 13 komunistų ir 3 
ne komunistai.

Svarstoma “sąryšiui” vardas. 
Bendokaitis įneša: “Chicagos 
Dr-jų Sąryšis.” Kitas pataria 
pridėti “ir apylinkių.” Miza- 
ras proponuoja “draugijų fe- 
deracija.” Jukelis pritaria, 
nes, girdi, su tokiu vardu bu- 

draugijų. Nubdlsuota: “Chi
cagos ir Apylinkių Draugijų 
Sąryšis.”

Apkalbant draugijos ateitį ir 
pasisekimą, Grušas ima balsą 
ir sako: “Kai naujieniečiai su
mano kokį gerą dalyką, tai 
vilniečiai išniekina; naujienie
čiai atsimoka tuo pačiu vilnie
čiams, kai 
ja kokį gerą (ką?). Aš 
patarimą, kad 
taikintu v 
tuomet 
geresnį 
fronto’ 
galimas.

pastarieji sugalvo- 
duodu 

vilniečiai susi- 
su naujieniečiais, nes
ir šita draugija turėtų 
pasisekimą ir ‘bendro 
sudarymas pasidarytų

padarytos klaidos 
besikartosiančios.

daugiau ne
vienas de- 
komunistai 
darbininkų 

pasak dele- 
socialis-

ir panašiais

kalti dėl ardymo 
vienybės, nes jie, 
galo, visą laiką dergę 
tus smalaviriais

(Seka ant 8-to pusi.)

Arlauskaitei 
Dagienei 
Valionienei

4442—B. 
4469—S. 
4471—A. 
4475—K. Šatas
4488— Liet. Ūkininkas
4489— Vienybė
4508—J. Matulauskas 

10153—O. Margaitienei 
10207—G. Skačkauskas 
10249—A. Duobai 
10254—J. Ahizui 
10255—K. Bakšys 
10324—E. česovič 
10330—J. Stankauskas 
10347—Liet. Ūkininkas 
12048—V. Jakubauskis 
12064—A. Jankauskiui

12074—J. Daubariai 
12089—T. Bukauskui 
12090—J. šklenikienė 
12104—M. Vaitkevičienė 
15004—P. Bilaitienė 
15027—A. čekauskaitė

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį .Bankę

Central Manuafcturig 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

A. L. DAVIDONIS, M. D. 
4643 So. Michigan Avė.

Te). Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

5:30 iki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė.

Te]. Victory 9082 
Nuo 1 iki 3 va), po piet.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS
Kątik sugrfžo ii Californijos ir 

vii tęa savo praktikavimų po No.

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

vakare išskiriant nedėl dienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 > 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojau ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriikij 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieni 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Cliicagu

ūr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Are.
' Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampus 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yueka

PHYSICIAN AND SUBGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

TJephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
NedSlioms ofisas yra 

uždarytai

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNE«
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
g J]fi O vnkiiya, _

3259 So. Halsted St., Chicag*. |

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

'Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0207

V

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3161 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v.

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

epitetais, kurių užsipelną patys 
komunistai. Vasys į tai atsako, 
kad komunistai niekuomet ne- 
šmeižė. eilinių socialistų, bot 
tiktai jų vadus, ir dargi dėlto, 
kad pastarieji vedę socialistus 
evoliuciniu keliu. Komunistai 
gi vedą darbininkus “revoliuci
niu” keliu ir stovį už “revo
liuciją.”

638
647
650
653
656
659
666
667

1668

Smilingis Petras 
Stotes Lietuvos L P B 
Sukis Brosius 
Talacko Mrs M A 
Valinciui Pranciška 
Vranjkcuia Joze 
Zebrauskine Kazimero 
Zeleckiui Vicentui 
Žilinskas K

Pranešimas

I Naujieny Ertursija! SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKįĮ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Prakalbos su paveikslais. Temoje rno.ną 
Ženklai antrojo Jėzaus čia buvimo, | ca*os 
penktadienį lapkričio 10 d., 1922 m*., i' 
Institutional Church svetainėj, 19351 
S. Halsted St. Rengia Biblijos Stu
dentai. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
dykai. \

tuvos piliečių registraciją Ame
rikoj; kita rezoliucija, kad 
Lietuvos cenzūra praleistų 
Amerikos komunistų laikraš
čius. Nutarta surengti dr-jos 
vardu prakalbas ir, kol kas, 
neimti iš pašelpimų draugijų, 
įstoja učių “Sąryšiu,” jokių mo
kesčių. Įvairių lėšų padengi
mui nutarta duoti koncertą. 
Išrinkta 
ja, kuri 
projektą 
jai. Visi

Išrinkta veikiantysis 
iš 7 nariu. Tuo ir v

dalykas mane stebi- 
tai J. Jukelio nusista-

konstitucijos komisi- 
patieks konstitucijos 
sekančiai konferenci- 
tarimai nutarta pa

siųsti visiems pažangiems laik
raščiams.
komitetas 
užsibaigė.

Vienas 
no
tymas. Pradžioj šių metų, kuo
met dešinieji komunistai tvė
rė legalę Darbininkų Partiją, 
J. Jukelis tos partijos tvėrė
jus išvadino darbininkų par- 
davikąjs, išdavikais, nepažįs
tančiais Trečiojo Internaciona
lo tezių ir nesuprantančiais 
komunistų programos. O da
bar, žiūriu ir klausau, kad 
konferencijoj J. Jukelis yra de 
legatu Darbininkų 
Brighton Parko. Atrodo, 
Jukelio nusistatymas seka 
Itndorių — su kiekviena 
atmaina jis remia naują 
tiją. Klausimas, kodėl jis 
daro —■ iš gudrumo, ar 
kvailumo?

—Šapos Darbininkas.

Partijos iš 
kad

oro
par-

iš

PRANEšIMAS.

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

S. L. A. 176 Kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą po nr. 3059 W. 38 gt., 
K. Kukuraitienės svet. Visi nariai 
malonės atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

— G. P., rašt. 176 Kp.

Racine, VVis. A. L. T. S. 35 kp. ren
gia protesto mitingą su prakalbomis 
lapkričio 12 d., Union Hali, 2 vai. po 
pietų. Mitinge priimsime atatinkamas 
rezoliucijas. Kalbės atvykusi iš Lietu
vos mokytoja M. Sadauskienė. Apart 
to apkalbėsime įsteigimą mokyklėlės 
lietuvių kalbos ir rašybos vaikučiams 
ir augusiems vakarinius kursus. 
Skaitlingai susirinkite; į tą mitingą, 
nes yra svarbus visiems reikalas.

Įžanga dykai. — Komitetas.

Cicero. — Dr-ja Lietuvių Tvirtybe 
rengia 12-metinį rož:nį balių Lietu
vių Liuosybės svet. Bus duodami auk
siniai žiedai nariams nesirgusiems 
per 12 metų. Vietos ir apielinkių lie
tuviai atsilankykite. S. P. D.

Cicero. — Lietuv. Paš. kliubo mė
nesinis susirinkimas lapkričio 10 d., 
7:30 v. vak., O. Tamoliunienės svet. 
Atsilankykite laiku ir atsiveskite 
naujų narių. Bus renkami darbinin
kai baliui, kuris įvyks iapkr. 19.

— Kliubo koresp.

Susiv. Bridgeporto Namų Savinin
ku paminėti 4-metų sukaktuves nuo 
užbaigimo pasaulinio karo rengia šau
nų šokių vakarą lapkričio 11 d., 6 
v. vak., Mildos abejose svet., 3142 S. 
Halsted gt. Įžanga 35c ypatai. Dalis 
pelno eis pirkimui Šerų lietuvių Au
ditorium. — Komitetas.

Chicagos Liet. D-jos Savitarp. Pa
šei pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 12 d., 2 v. p. p., Zvenzek 

Polek svet., 1315 N. Ashland Avė. 
Nariai būtinai pribukite, nes yra 
svarbių reikalų. Nominacija naujos 
valdybos 1923 metams.

A. Lungevicz, Sekr.

Dr-tės 
svarbus

Kadangi subatoj lapkričio 11Į ĮaPkF: 12>T 
dieną šių metų išpuola legališka 
šventė, ArMistice Day, 
banka nebus atdara ] 
dieną. Dėt dėl musų kostume- 
rių parankuino banka bus ati
daryta visą dieną šiandien lap
kričio 10 dieną iki 8:30 vai. va
karo.

METROPOLITAN STATE 
' BANK, 

2201 W. 22nd St.

Palaimintos Lietuvos bus 
susirinkimus sekmadienį, 

, 1 v. po pietų paprastoj sve- 
I ta’nėj. Bus svarstoma du dalyku: 
protestas dėl Lietuvos piliečių regis- 

tai ši tracijos ir nutarimų raštininko rei
kalu. Visi nariai privalo būtinai (la

pei Visą Į lyvauti. Dabartinis raštininko adre
sas: D. T. Danta, 2653 N. Sayre Av,, 
Chicago.

Kenosha, Wis. — Amer. Liet. Polit. 
■ Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

lapkričio 10 d., Šv. Petro svet., 8 v. 
vak. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 

•yra svarbių reikalų. Atsiveskite nau
jų narių. V. čekas, Rast.

Mes laikom pilną eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti, 
taipgi 
valom 
uėmis 
darom

SUPERIOR FEATHER& 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

Mes 
atnaujinam ir garu iš- 
senas plunksnas viduti- 
kainomis. Priegalvius pa- 
užsisakymu.

Prelekcija — Nedčlioj, lapkr. 12 d 
7:30 v. v., Institutional Church, 1935 

j S. Halsted St. bus prelekcija temoj 
“Ar tikyba yra žmogui įgimta?” Pre
legentas B. S. Kubilius, Ch’cagos uni
versiteto. studentas. Prelekcija nesi- 
tęs daugiau valandos. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nes klausimas, yra 
svarbus.

— Komitetas Reng. Prelekcijų.

L. I). L. I). 19 kuopos susirinkimas 
įvyks septintadienį lapkričio 12 d., 11 
valandą ryte, “Naujienų” name, 1739 
S. Halsted St. Draugai atsilankykit 
patys ir naujų narių atsiveskit.

— Valdyba.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą. 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Keikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

lai
mio

Liet. D. Kun. Keistučio Paš. Kliubo 
Dramos Skyrius rengia puikų vakarą 
su programų ir šokiais šeštadienį 
gruod. 2 <1. vakare, McKinley Parko 
svetainėj ties Westem Avė. ir 39 gt. 
Bus suvaidinta puiki komedija “Kur
čias Žentas” su k’tokiais pamargini- 
mais. Po programo bus šokiai prie 
puikios muzikos.

Lietuvių Tautos Atgimties Draugi
ja rengia rožinį balių, subatoj, lap
kričio 11 d., 1922 m., Bažnytinėj sve
tainėj, 35th St. ir South Union Avė. 
Pradžia 7 v. v. įžanga 25c. Kviečia 
visus skaitlingai atsilankyti. .

— Komitetas.

501
502
504
506
508
509
512
513
525
547
557
563

581
582
586
588
590
606
609

621
623
629

Adasiunui Jonui 
Acers Julian 
Alkoeuinas Ignas 
Bartasavicius Antonas 
Bibaut-as Aleksandro 
Blaskovas Bene 
Brashevecz Teodor 
Breikes Tads 
Dombrouskis Dominika* 
Tonis Mr Snapstis 
Kernleniai Paimti 
Kimbras Stanislovas 
Kučinskas J 
Laudanskiui Kazimerui 
I^tchies A 
Mantrimas Besi 
Mackules Kazimer 
Marcisius Jonas 
Pacevicei M ik olas 
Paulauskieni Jozefą 
Petkimui Franciskui 
Ramunauskis Juzas 
Rojus Levvonas 
Savickas Chas K 
Sekanas Mykalas

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas laikys mėnesinį nr- 
tingą nedėlioję, lapkr. 12 d., 1:30 po 
pietų, Mildos svetainėj. Kviečiame 
naujus narius įstoti į kliubą nuo 18 
iki 40 m. amžiaus.

M. M. Juodis, Prez.

Jaunuolių Choro repeticija įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 12 d., 10 vai. iš ry
to, Raymond Chapel, 816 W. 81 gat.

— Komitetas.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su krutanvais paveikslais ne- 
dėlioj, lapkričio 12 d., 7:30 v. vak., 
Raymond Chapel, 816 W. 31 gat.

— Komitetas.

Liet. D. Literatūros Dr-jos 86 kuo
pos (northsidės) susirinkimas bus lai
komas šeštadienį, lapkričio tl, Liuo- 
svbės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 9 v. v. Šis susirinkimas yra la
bai svarbus, nes yra prisiųsta virši
ninkų nominacijos blankos. Kiekvieno 
nario pereiga atsilankyti ir po naują 
narį atsivesti.

— Organizatorius.

Kurie manote važiuoti ant 
Kalėdų Lietuvon, privalote ne- 

' vilkinant nusiimti savo paveik- 
|s'lus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi- 
i 10 dieną Gruodžio, tad 

i laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

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

IŠRENDAVOJA MOTERIS KAM- 
barį ir garadžių jaunam inteligentiš
kam vaikinui ir merginai, ar našlei, 
be skirtumo. Merginai ar našlei duo
siu už visai mažą mokestį, tik dėl sa
vo smagumo. Butų gera, kad atsi
šauktų toks, kuris skambina pianu; 
norėčiau mokintis nuo jo. Kambariai 
Šilti su visais parankamais.

3434 W. 65th St.-
Telef. Republic 4876.

VYRŲ
REIKIA langams plovėjų.

Atsišaukit:
CHICAGO WIND0W

CLEANING CO.,
G2 W. Washington St.

Atidai norinčiij atsikvie 
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 važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU JONO SAUČIUNO. 5 

metai atgal gyveno Cleveland. Ohio. 
2 metai atgal išvažiavo i kasyklas ir 
nuo to laiko nieko negirdėjau apie jį. 
Iš Lietuvos, nori žinoti, kur iis ran
das. Jis pats ar kas kitas malonėkite 
duoti žinią adresu: Izidoras Saučiuna^, 
7328 Diversey Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU VINCO GUTAUSKO, 
pae;na iš Lietuvos iš Vilkaviškio šlu
belių. Mudu sykiu atvažiavome, 
pats ar kas kitas teiksis pranešti 
resu:

ad-

JUOZAS KRIŠČIŪNAS, 
1131 S. Jefferson St., 

_____ Chicago, III._____

JIEŠKO PARTNERI
REIKALINGAS PARTNERIS Į 

restauranto biznį, arba i»ali piikti vi
są biznį. Biznis išdirbtas per dauge
lį metų ir randasi geroje vietoje. 
Kreipkitės į “Naujienų” Bridgeporto 
Skyrių, 3210 So. Halsted St. Tele- 
nhone Boulevard 9663. (No. 48).

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co.. 341 1-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

JIEŠKO KAMBARIO
REIKALINGAS KAMBARYS 

vienam geram 
rite praneškit 
rių: No. 2.

3210 So.

vaikinui. Kas tu- 
į “Naujienų Sky-

Halsted St.

REIKALINGAS GERAS 
ir apšildomas kambarys 
merginai, su valgiu, arba be 
valgio. Turėdami kambarį 
pašaukite telefonu Hum- 
boldt 1292.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRENDAVOJA MOTERIS KAM- 

barį jaunam inteligentiškam vaikinui 
ir merginai, ar našlei, be skirtumo. 
Merginai ar našlei, duosiu už visai 
mažą mokestį, tik dėl savo smagumo. 
Butų gera, kad atsišauktų toks, kuris 
skambina pianu; norėčiau mokintis 
nuo jo. Kambariai šilti su visais pa
rankumais.

3434 W. 65th St.
Telef. Republic 4876.

KAMBARYS DEL RAN- 
dos vienam arba dviem vai
kinam, apšildomas ir elektro 
šviesa. Su valgiu arba be val
gio. Tel.: Lafayette 1329.

2423 West 46th St.

IŠDUODAMA KAMBARYS DVIEM 
'Vaikinam, arba vienai ar dviem mer
ginom, ar vedusiai porai. Kambarys 
didelis, šviesus ir nuo pryšakio, ap
šildomas, su valgiu, ar be valgio; iš
duosiu pigiai. — J. Klimavičius, 703 
W. 21 1*1., 2 1/ubos nuo prielcio.

' REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

IMIkm =
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.

REIKALAUJAMA MER- 
ginų naujus sklypus skirsty
ti. Atsišaukti į

B. COHEN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

REIKALAUJAMA MO- 
teru rakandams gludinti.
PULLMAN COACH CO.,

3759 S. Ashland Avė.
Tel. Lafayette 0784.

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

lEIKIA DARBININKŲ
VYRU ir MOTERŲ

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

REIKALAUJAMA VAL 
ko ir merginų prie lengvo 
darbo dirbtuvėj šikšnos am
ato mokytis. Gali būti sve
timšaliai.
AURORA LEATHER CO., 

6030 So. State St.

REIKIA DARBJN1NKU
VYRŲ

•REIKALAUJAMA PAR- 
davėjo: jauno lietuvio, kuris 
mokėtų kalbėti slovakų kal
bą, turi būti teisingas, su ge
romis rekomendacijomis, 
kreiptis į Kubicek’s'Bazar.

1708 S. Halsted St.

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

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininko mokančio dailydės 
darba: turi turėti jrankius. 
AETNA AUTO PARTS CO.

2101 S. State St.
Tel. Calumet 0575

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų, nuolatinis darbas 
viduj; 45 centai valandai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALINGAS BUČE- 
ris patyręs savo darbe.

Atsišaukit tuojaus.
836 W. 20 St.

REIKALAUJAMA Į BUČERNĘ 
mokantis darbą, arba norintis moky
tis vyras. Geistina, kad mokėtų ma
šina važiuoti. Kreiptis laišku ar as
meniškai į

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

Waukegan, III.

PARSIDUODA labai geras ČEVE- 
RYKŲ STORAS, prie 61st St., arti 
South Park Avė., apygardoje turtin
gesnės klesos žmonių apgyventoje 
Biznis gerai išdirbtas, didelis vėliau
sių madų “Stock”, puikus štoro “fix- 
turės”. Lysas geras dar 3 metams 
Įmokėti tik $3,000, lykis lengvomis 
išmokestimis. Pirkėjas privalo būti 
gerai su čeverykų bizniu apsipažinęs 
ir mokėti anglišką kalbą arba laiky
ti klerką angliškai kalbantį. Savinin
kas turi du štoru, tai vieną nori 
duoti.

Atsišaukite pas
A. OLSZEWSKĮ, 

3235 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0553

par-

NEPAPRASTAS PIGUMAS. 
4800 So. Seeley Avė.

Naujas mūrinis namas. Jame yra 
smuklė, svetainė ir pagyvenimas še
šiais kambariais apačioj. Ant antrų 
lubų du pagyvenimai, kiekvienas še
šiais kambariais ir pagyvenimas ke
turiais kambariais. Augštas pašelme
nes (augštas), skalinis stogas ir va
riniai latakai lietui nubėgti. Kiekvie
nas daiktas kuogeriausiam stovy.

Namas 25 pėdų pločio ir 125 pėdų 
ilgio, šalę jo tuščias lotas. Atneša 
$190 į mėnesį. Parduodama už $18,500

Be verslo, galima užtraukti $10,000 
paskola banke ant namo. Jokio mor- 
gičio nėra. Savininkas,

4512 So. Marshfield Avė., 
Tel. Yards 4255

REIKALAUJAMA vyrų; 
nuolatinis daybas.

GREAT NORTHERN 
CHAIR CO., 

2500 Ogden Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ. MEJF 
parduodam daug duonos ir keksų 
kiekvienas, kuris pirks, padarys ge 
rai pinigų. Tai puiki vieta bizniui 
Parduosiu pigiai; kas bus pirmas taf 
gaus.

1918 W. 47th St.

REIKALINGAS BARTEN- 
deris į saliuną, kuris moka 
sutaisyti užkandžius.

2601 W. 23rd St.
Phone Rockvvell 1234.

REIKALAUJAMA Iš
tvermingų vyrų, kurie yra 
prityrę skrynių dirbime. 
Trumpos valandos, geras 
mokesnis.

4801 So. Morgan St.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų sengeležių kieman, 
$5.00 į dieną.

CHERNYK IRON & 
METAL CO., 

1000 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

Kreipkitės:
901 W. 37th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroje vietoje. Parduosiu su pik- 
čeriais, renda pigi. Priežastis 
pardavimo — turiu du biznius.

J. STANKUS, 
5353 So. Morgan St.

PARDAVIMUI
S ALI ŪNAS..

KREIPTIS po num.
4644 So. Wentworth Avė

PARDAVIMUI
PAREINA PARDUOTI 

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

1211 W. Garfield Blvd.

PARDUODAMA SALIU- 
nas su barais ir visais įtai
symais labai pigiai. Parda
vimo priežastis — važiuoju 
į Lietuvą. Adresas: Tony 
Barkauskis, 728 W. 14th PI., 
Chicago, III.

DIDELIS SPEŠELIS

Už pusę kainos parsiduoda bučernė 
ir grosernė, iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj. Puikus pikčeriai, daug švie
žio stakę, 5 kambariai gyvenimui. Ly
stas ilgas, reąda pigi. Vieta randa
si prie bizniavos gatvės, tai tikras 
yra bargenas. Pirkėjas padvigubins 
pinigus į trumpą laiką. Kas bus pir
mas tas laimės. Kreipkitės į 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.

PARDUODAMA BUČERNĖ IR 
grosernė; turi būti parduota labai 
greitai (jei nesveikatos; jokios kon
kurencijos nėra per du bloku aplin
kui nėra kitos bučernės. Parduodama 
pigiai. Kas nupirks, turės progą pa
sidaryti pinigo. Kreiptis:

3016 Normai Avė.

PARDAVIMUI EINAMAS GARA
ŽO verslas ir taisymo šapa Beverly’je, 
50 per 150 pėdų, turi darbo pilnai 
įtaisytai mašinšapei; lysas baigias už 
keturių metu. Parduodama pildai.

PLUMMER REAL ESTATE, 
7848 So. Halsted St.

PARSIDUODA BARBER 
nė trimi krėslais, 1-mos kle- 
sos. Parduosiu pigiai, nes 
noriu išvažiuoti į Lietuvą.

5615 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, visos maši
nos, visa kas tik reikalinga 
bučernei. Noriu parduot 
greitai.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDUODAMA KRIAU- 
čių dirbtuvė; dažymo ir va
lymo darbo yra užtenkamai 
trims kriaučiams visiems 
m (11 a m s
2102 W. 22nd St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įtaisymais, prie 2133 S. Ilal- 
sted St., arba 3041 Archer Avė. 
Parduosiu už geriausią pasiūly
mą. Priežastis — turiu tris biz
nius. Atsišaukite: C. SIIATTAS, 

2133 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių bei visokių smulkmenų 
krautuvė. Senas biznis. Parduosiu už 
pirmą teisinga pasiūlymą. 4 ruimai 
gyvenimui, elektros šviesa ii’ visi pa
togumai.

3245 So. Parnell 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 grvnais pinigais. Frank Moore, 
3811 S. Campbell Avė., Chicago, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

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

1211 West Garfield Boulevard

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
įaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojikb’s Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metu 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.

AUTOMOBILIAI
Vartoti; Automobilių Bargenas.

Ford touring ......
Ford sedan .........
Studebaker sedan 
Buick touring .....
Dort sedan .........
Overland touring . 
Briscoe touring .. 
Dodge touring ....

Mes pirkome naujus Durand auto
mobilius. Mums reikia daug vietos, 
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

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS 
mainyti ant loto. Lotas yra 45 pėdų 
pločio ir 125 pėdu ilgio; randasi la
bai geroje ir gražioje apielinkėj.

Atsišaukite prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

IŠDUODAMA -KAMBA- 
rys vyrui ar merginai. Gra
žioj vietoj, garu apšildomas.

Kreiptis:
2914 W. 43rd St. 

2-ros lubos.

REIKALINGAS BARZ- 
daskutys pėtnyčios vakarą ir 
subatos visą dieną, ar nuo 
pietų; turi būti patyręs.

1414 S. 49th Ct., 
Cicero, III.

STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučernė ir grosernė, vi

sokių tautu apgyventa vieta, biznis 
cash; išdirbta per ilgus laikus, renda 
pigi, lystas kaip ilgai norint. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant nedide
lio namo, loto, automobilio; biznis tu
ri būt parduotas, arba išmainytas į 
trumpą la’ka.

4800 So. Throop St.

PARDUOSIU AR MAINYSIU, 2 
pagyvenimų mūrinį namą, su nau
jausios mados įtaisymais; priimsiu 
mainais biznį arba lotą, kaipo pirmą 
įmokėjimą.

Kreipkitės prie
A. GRIGAS,

3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI.
Savininkas parduoda 2 lotus, pui

kų kampą 59x125 pėdų, pietvakari
nis kampas 72 gatvės ir Washtefiaw 
Avė.; šrutynės, vanduo ir šaligatvis 
ištaisyta ir apmokėta; parduoda už 
— $850.00. C. Brandon, savininkas, 

906 W. 51 PI.

Namas už automobilių.
Aš galiu priimti automobilių kaipo 

pirmą mokestį už kurį nebūk sekan
čių žemomis kainomis namų: dviejų 
augštų medinis namas prie Emerald 
Avė., arti 38 gat.; dviejų augštų mū
rinis (2 po 4 kambarius pagyvenimui) 
prie Parnell gat. arti 35 gat.; mūrinis 
namelis dviem pagyvenimais prie Em
erald Avė., arti 37 gatvės.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

$6,500.00.
Dviejų aukštų mūrinis namas prie 

35 gatvės tarp Union ir Lowe Avė. 
luotas šalia.

Čia yra bargenas puikioj vietoj. 
STANDARD REALTY CO., 

736 W. 35th St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-ių 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu. lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
»-endos $97.00 į mėnesį, anglių nekei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobilio, arba kokio biz
nio.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDavimui 2 pagyvenimų mu
lo namas po 5 kambarius su elektra, 
maudynėms ir kitais parankamais; 
$2000 reikią įmokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Atsilankykite pas: 

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė.

Prie Califomia Avė.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
namelis su karštu vandeniu šildomas; 
puikioj vietoj, tik $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant lengvu išlygų; dėl 
tolesniu informacijų kreipkitės pas:

i '■ J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė.

Prie Califomia Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 aukštų 4 pagyveninvų bizniavas 

kampinis namas, parsiduoda pigiai, 
arba mainysiu ant kokio b:znio, loto, 
arba automobilio. Kaina $6,900.automobilio. Kaina $6,900. C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tol. Boulevard 9641

NEPAPRASTAS PIGUMAS.
Parduodama kampinis namas su 

bizniu, 10 menesių kaip statytas, 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir gro
sernė, randasi Brighton Parke. Kas 
pirmas daugiau pasiūlys, tas pirks. 
Pardavimo priežastį sužinosit kaip at
eisit. E. Vitkauskas. 1702 W. 47th 
St., Tel. Lafayette 5021. ,

PARDAVIMUI, AR IŠMAINYMUI 
graži 64 akrų farma Michigane, gra
žus sodas ir trobos prie didžiojo ke
lio, vienas blokas nuo mokyklos. 135 
mylios nuo Chicagos. Kreiptis į sa
vininką:

J. DUNN,
3122 Monroe St., Chicago.

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti f erą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St


