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Turkai įėjo neutralinėn zonon
Anglija atmeta diplomatiją

Italija ir Francija karo nenori

Turkai įėję neutralėn zonon
Užėmę miestelius neutralėj 

noj Mažojioj Azijoj.
zo-

LONDONAS, rūgs. 18. — Iš 
Dardanelų pranešama, kad te
legrafo susisiekimas su visais 
miesteliais tuoj už neutraliuos 
zonos, yna pertrauktas jau 
nuo pčtnyčios.

Kdmalistai (Turkijos nacio
nalistai) pėtnyčioj buk pasie
kę Ivažik, o subatoj nedide
lės nacionalistų spėkos įėję į 
Ezinę. Anglijos žemlapiais, 
abu tie miesteliai yra neutra- 
linėje zonoje, į kurią įeiti tur
kams yra griežtai uždraudę 
talkininkai.

Anglija rengia amunicija
PARYŽIUS, rūgs. 18. — An

glijos valdžia įsakė visoms
mažųjų ginklų ir amunicijos 
dirbtuvėms Anglijoje dirbti
dieną ir naktį, kad pagaminus 
užtektinai ginklų galimam ka
rui su Turkija. Pasirodo, kad 
didelė dalis seniau pagamintų 
mažųjų ginklų ir amunicijos 
sugedo ir todėl reikia 
gaminti naujus ginklus.

Francijos oficialiniai
liai labai abejoja žinioms, kad 
buk turkai padegė Smyrną. 
Jie sako, kad nėra 
turkams deginti miestą, kurio 
jie taip labai troško. Be to 
kaltinimai turkų miesto pade-

Turkai koncentruoja savo 
kariuomenę Ismide. Bet ir 
Anglija kasdie atgabena vis 
daugiau kareivių. Manoma, 
kad apgynimui pertakų reikia 
33 batalionų. Talkininkai gi 
čia turi tik 20 batalionų, bet 
kad nuolatos atgabenama dau-; 
giau kareivių ir kad nuo lai- j 
vų galima išsodinti daug juri
ninkų, tai gal jau susidarys 
reikiamoji armija. Anglai ma
no, kad lengvai įstengs apsi
dirbti su turkais ir juos at
mušti, jei jie bandys pulti 
Konstantinopolį ir Dardane
lus. Į
Grąsina eiti neutralėn zonon,

Turkijos nacionalistų val
džia Ąngoroje pranešė talki
ninkams, kad jei likučiai Grai
kijos armijos Mažojoj Azijoj 
bandys pasitraukti per Darda-1 
nelų neutralinę zoną, tai tur
kai nepaisys pertakų neutralu
mo ir vysis graikus ir neutra
lėj teritorijoj.

Apskaitoma, kad iš 250,000 
kareivių Graikijos armijos da
bar yra po ginklu tik 20,000 
kareivių. Jie yra Trakuose, 
kuriuos graikai vargiai įstengs

nepritaria nediplomatiniam iri 
lakai skubiam savo valdžios 
veikimui ir aštriai smerkia ją 
už tokį netaktingą elgimąsi, 
kuris prie nieko kito negali 
privesti, kaip tik prie karo. 
Anglijos liaudis karo daugiau 
nebenori, ypač tokio karo, ku
ris gali įtraukti veik visą Eu
ropą.

Francijos laiik raiščiai griež
čiausia smerkia Anglijos takti
ką. Jie taipjau reikalauja, kad

Reikalauja panaikinti 
injunetioną

Dar daugiau angliakasių 
apkaltins . Lietuvos žinios

dabar

rate-

prasmes

Nepailauja rengtis karan
Visas Anglijos laivynas plau
kia į Dardanelus. Francija prie
šinsis Anglijos taktikai. Italija 

už taiką.
KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 

18.— Visas Anglijos Atlantiko 
laivynas siunčiamas yra pa- 
gelbon Viduržemio jurų eskad
rai, kuri gina Konstantinopolį 
ir Dardanelus. Tai bus didžiau
sias ir moderniškiausias lai
vynas kada nors surinktas ir 
sutrauktas į tokią hutžą vietą.

Talkininkų komanduoto] ai 
susirinks šiandie, pirmininkau
jant gen. Harrington ir mano
mas išdirbs bendrus pienus gy
nimui miesto ir pertakų.

ORRS.,
vaidžios pranašas vyriau- 

•ojo pašto bokšte orą Chica- 
4ai ir apielinkei pranašauja 
Šiais:

šiandie — lietus; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:35 v., leidžiasi 
6:55 v. Mėnuo teka 4:34 v. r.

Anglai ketina neleisti tur
kams įeiti neuaralėn zonon | 
net ir vejant graikų likučius.
Anglija atmeta diplomatiją.
LONDONAS, rūgs. 18. — 

Anglijos atsišaukimas į kolo
nijas, kad jos pagelbėtų ginti 
Dardanelus ir turkų jspejiinas, ' 
kad jie nebandytų siekti Dar
danelų, susilaukė prielankaus] 
atsiliepimo iš Anglijos koloni
jų, bet tai padarė labai blogą 
įspūdį į franeuzus.

šiuo savo žygiu Anglija, pa
rodė, kad ji nepriduoda jokios 
svarbos diplomatinėms tary
boms su Turkija ir su ja ne
ves jokios diplomatijos, liet 
viskų spręs spėkos pagelba.

Francija gi laikosi kaip tik 
priešingos politikos. Ji nori ir 
tikisi susitaikinti su turkais 
geruoju — per diplomatiją ir 
pagelba tarybų išrišti visą ar
timųjų rytų klausimą. Franci
ja todėl visai nebenori koope
ruoti su ąnglais ir nori pasi
traukti iš Dardanelų neutralūs 
zonos. Jie sako, kad Anglijos 
nota Turkijai yra tokia, ko
kią nedrįsdavo rašinėti ir bu
vęs Vokietijos kaizeris.

Italija ’oficialihiai paskelbė, 
kad ir ji irgi atsisakys koope
ruoti kariniame veikime prieš 
Turkiją ir neprisidės prie Dar
danelų ir Bosforo gynimo gin
klu. Italijos valdžia laikosi nuo
monės, kad reikalinga tuojaus 
sušaukti internacionalinę kon
ferenciją Venecijoje ar kur ki
tur ir padaryti taiką tarp Tur
kijos ir Graikijos ir išrišti vi-, 
są artimųjų ytų klausimą. Ita
lijos liaudis karštai remia to
kį savo valdžios nusistatymą.

Pačios Anglijos laikraščiai

Šiandien, Rūgs. 19 d.
Roselande, Strumilos Salėj, 158 E. 107th St., 7:30 vai. va
kare bus labai žingeidžios prakalbos. Kalbės Adv. K. Gugis 
ir M. Jurgelionienė, — apie rinkimus į Lietuvos Seimą ir 
apie piliečių registraciją. Įžanga lėšų padengimui —- 10c.

Rengia LŠS. 137 Kuopa.
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CHICAGO. — Vakar genera
linis prokuroras Daugherty 
pabaigė. davęs prieš teisėją 
Wilkerson įrodymus kodėl 
reikia injunetioną prieš strei
kuojančius geležinkeliečius pa
daryti nuolatiniu.

-Vos prokuroro pagelbinin- 
kamrs pabaigus savo argumen
tus, pakįlo unijos advokatas 
Richberg ir pareikalavo visai 
panaikinti injunetioną, ■ nes

MARIOM, 111., rūgs. 18.

r i ne skerdynių, 
mai buvo 
Manoma 
mai dar

Iš Vilniaus

gi nebūtų leista maišytis į da
bartinius kivirčius ir kad bu
tų uždrausta toms šalims siųs
ti kareivius gynimui Dardane- prokuroras netik neįrodė reika
lų. Visą artimųjų rytų klausi- lingumą tokio injunptiono, 
mą turi rišti patįs'vieni talki-, bet ir visi jo priduotieji afida- 
ninkai, be maišymosi pašalinių 
valstybių, sako jie.

r---- ---- ---------
vitai apie buk papildomą ge
ležinkeliečių prievartą yra tik 
“plctkos, gandai, spėliojimai

Prašo tauty sąjungą su-
ant geležinkelių paėjo delei ne
tikusių garvežių ir vagonų; 
nes geležinkelių kompanijos 

Australi-' nepaisydamos įstatymų, varto
ja šimtus jau visai sugedusių 
garvežių, tuo pastatydamos į 
pavojų žmonių gyvastis.

Kadangi laikas unijų advo
katui argumentuoti tapo ap- 
rubežiuotas (kuomet Daugher
ty laikas •nebuvo aprubežiuo- 
tas ir jis skaitė savo “afidavi
tus” ir argumentavo daugiau 
kaip savaitę jaiko); lai jis ne-

stabdyti karą
— MELROURNE 
joj, rūgs. 18. — Australijos 
premjeras Hughes telegrafavo 
Australijos delegatui tautų są
jungoje, Joseph Cook, kad jis 
tuojaus tautų sąjungos susirin
kime pakeltų klausimą apie 
artimųjų rytų ginčus, tikslu 
kuoveikiausia ten padaryti tai-

Dr. Nanseh pirmesnis.

GENE VA, rūgs. 18. — Tau
tų sąjungos įsimaišimo, kad 
sustabdžius karą Mažojoj Azi
joj ir šelpimo pabėgėlių parei
kalavo tautų sąjungos susirin
kime Dr. Fridtjof Nansen, gal
va internacionaline^ Rusijos 
šelpimo komisijos.

Dr. Nansen pranešė susirin
kimui, kad jis' gavo telegramą 
nuo savo delegato Konstanti
nopoly, prašančią leisti šelpi
mo organizacijai • ' 
pabėgėlių Anatolijoj. Jis pa
prašė leidimo tuojaus įnešti 
atatinkamas rezoliucijas —dėl 
šelpimo ir bandymo sustabdyti 
karą. ’

Susirinkimas, matyt, abiems 
įnešimams pritarė, nes tuo- 
jaufe suspendavo taisykles, kad 
tuojaus perdavus tuos įneši
mus komitetui., Tie du įneši
mai bus svarstomi ryto ryte.

Anglijos delegatas Robert 
dcc.il jnešč, tsiilcos sutarty,
kuri bus padaryta užsibaigi- 

mui kariavimo artimuose ry
tuose, turi būti suteikta vieta 
armėnams gyventi. Rezoliuci
ja* atiduota komitetui.

Leninas pašalintas?

lyti valdžios afidavitus ir pa
rodyti jų melagingumą. Be to, 
kad visus tuoš afidavitus išfy* 
rus, unija turėtų išleisti virš 
$100,000.

Kad Daugherty afidavitąi 
menkai įrodė parodo ir1 tai, 
kad net ir teisėjas atmetė kelis 
šimtus afidavitų, kaipo netu
rinčių vertės ir kurių teismas 
negali svarstyti.

Richberg reikalaudamas pa- 
veikti tarp .naikinti injunetioną, pareiškė, 

kad tokius injunolionuš teis
mai negali išdavinėti, nes jei
gu aprubežiuojama žmogaus 
teisė mesti darbą, tai jis tuo 
pastatomas į priverstiną 
džiavą.

Teisėjas tada paklausė 
kate, ar jis nemanąs, 
dirbantįs viešus darbus 
nes neturėtų būti labiau su
varžyti negu prie kitų darbų 
ir ar butų teisinga, jei visi ge- 
lož in-lcel iečiai visoje žalyje Ical*- 
tu mestų darbų. Į tai advoka
tas atsakė, kad jeigu visi ge
ležinkeliečiai mestų darbą, tai 
susidariusia padėtim turėtų rū
pintis įstatymdavystė, o 
teismai, nes teismai turi lauk
ti įstatymdavystės veikimo, o 
ne patįs nustatinėti ir skelbti

bau-

advo- 
kad 

žmo-

ne

Tie tyrinėji- 
pertraukti 10 dienų, 
betgi, kati tyrinėji- 
šią savaitę galutinai 
baigsis apkaltinimu

viso daugiau kaip 100 anglia
kasių. Dabar yra apkaltinti 38 
angliakasiai, bet dabar bus 
šaukiami nauji liudytojai, ku
rie duosią ‘ naujų “įrodymų,” 
delei kurių ir busią apkaltin
ta dar daugiau žmonių.

26 apkaltinti angliakasiai 
yra areštuoti ir jie laikomi ka
lėjime, nepaleidžiant jų nė už 
kauciją. Angliakasių unija įs
pėjo visus areštuotuosius 
ko nekalbėti apie bylą, 
tarp savęs, nes, manoma, 
jos advokatai mano, kad
džia yra apkaltinusi ir vieną 
šnipą, kad lasis sėdėdamas I 
kartu su angliakasiais -galėtų — 
iš jų pasikalbėjimų viską su
žinoti ir paskui viską išduoti 
valdžiai. *

mokomi mokyklose 
Kalba, bot lenkai-tary- 
lai atmetė. Tuomet

įrengtas
išgabenti. Rugpjūčio

nie- 
net 

uni- 
val-

—Del gimtosios Raibos, — 
Rugpjūčio 3 d. Miesto Tarybos 
posėdyje žydai pareikalavo, 
kad zbutų pripažinta, jog vai
kai bus 
motinos 
bininkai
visi žydai apleido posėdžio šu
lę, beliko tik Liubockis, ku
ris žydų kalba pareiškė protes
tą nutarimui, bet lenkai, ypa
čiai pirmininkas, neleido jam 
užbaigti savo kalbos. Liuboc
kis pareikalavo pažymėti pro
tokole, jog jam neleista žydų 
kalba atsiliepti, žydų atstovai 
išleido atsišaukimą į žydų vi
suomenę, kur aiškino įvykį. 
Pasirašė: dr. Vigodskis, dr. 
Šabadas, Adolfas Gordonas, 
Bor. Liubockis, Spira, Krukas, 
Šapira, Kabačnikas ir kiti.

—Mokyklos įsakymai. Vi- 
v sos ne lenkų mokyklos gavo 
-I įsakymą, kad Lenkų istorija ir 

jose

E. GARDINAS. — Rugpjū
čio 5 dieną. Sukįlę Berštų kai
miečiai, užmušė apie 10 ulonų. 
Neduodami ramumo lenkų ad
ministracijai, sukilėlių būriai 
pradėjo stropiai naikinti susi
siekimo priemones, 
miškui
pradžioj partizanų susprogdin
ta du garvežiu ant siaurojo 
geležinkelio tarp m. Skidelio- 
Sčučino, kuris buvo pravestas 
eksploatacijai kunig. Drucko 
Liubeckio miškų. Daugiau gar 
vėžių ant minėto kelio nebeli
ko.

Sukilėlių eilėse yra nemaža 
lenkų armijos dezertyrų, kurie 
bėga iš kariuomenės dėl labai 
blogo maitinimo. 17-VII-22No- 
vo-Vileiske pasikorę iš bado 77 
pulko 3 kareiviai. Jie buvę iš 
tolimos Lenkijos ir negalėję 
pabėgti namo.

Vilniaus* Gardino ir
Vileisko kalėjimai pilni dezer
tyrų, kuriuos rytais ir 
rais žiauriai plaka, kol jie pri
siekia ištikimai tarnauti Len
kijai.

Apskritai lenkų armijoj 
smarkiai prasiplėtęs kareivių 
sauvaliavimas ir drausmės pa
krikimas. Liepos m. 27 d. are
štuotas Vadas 23-čio ulonu 
pulko už jo kareivių padarytus 
smurtus Rodunėj, kur karei
viai dargi žydų rabinui nukir-

mvo-

Jau įsilaužė kasykoiL
JACKSON, Cal., rūgs. 18. — 

Po trijų savaičių sunkaus dar-

Lenkų geografija butų 
mokoma lenkų kalba.

—Ncrainu. Rugpjūčio 
ėmė sergėti miestą raitelių pa
truliai. ’

J c z č į | • i *L

bo gelbėtojai jau įsilaužė į Ar- ną griebia 
genant aukso kasyklą, kur yra ^ai ^ur F 
uždaryti 47 maineriai. Kad ka- . < 
sykių pasiekus reikėjo prakas-

tankiai persilaužiant per sto
rus kieto akųieris sluogsnius. 
Nors gelbėtojai jau įėjo kasjį<-j 
lon, bet uždarytųjų mainerių 
dar nesurado. Jei jie ir tebėra 
gyvi, nemanoma, kad jie įsten-' 
gtų duoti apie save ženklą iri 
nors šuktelėti, tad 1___ ,_
pėda kasyklos bus išžiūrėta ir 
išj ieškota. Maineriai jau 21 
diena leaip yra uždaryti kasyk-, 
loję, be jokio maisto. Per tą 
laiką jei jie neužtroško nuo 
nuodingų gasų, tai galėjo ir iš 
bado pasini irti, arba geriau
siame atsitikime, galutinai nu
silpnėti.

mūn.

rado daugybe vilkų, kurie die- 
avis ir veršius.

va ka-

“šnipai.’*

Lenkų laikraščiai ėmė dėti 
(hdeliausiomis litaromis pra
nešimus apie tai, jog jųjų šni
pai susekę Vilniuje ir Gardine 

^“lietuvių šnipų tinklą.” Sąry
šy su. tuo esą pilim ta 19 žino- 

Šapiraitė 
•Vilniuje i|p lt., vis žydui ir gu- 
•d<4i. Neabejojame, jog ir šį 
kartą, kaip tiek kilų, suimtieji 
bus varginami mėnesiais kalė
jime iki, 
'jog jie yra

Bendrai imant kasdien atei
na žinių apie progresuojančius 
lenkų- žiaurumus okupuotam 
krašte.

kiėkviona Gardine, Estera

ROCH'ESTER, rūgs. 11. — 
P-lė Norma Teffner prisigirde 
Horseshoe ežere, manoma, dėl 
nusikirpimo . savo plaukų.

Šiomis

pagaliau, paaiškės, 
visi nekalti ir bus

už Kons-

dienomis Lenkų 
delegatas Vilniuje aplankė Tra 
k u s.

Išvažiuodamas jis pastebėjo, 
kad reiki|a būti atsargiai su 
liotuvių iiitvlifįenei ji»..

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 18 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
•Austrijos 100 kronų .........
Ęelgijos 100 frankų ............... $7.13
Danijos 100 frankų ..... $21.05
Finų 100 markių ........;......... $2.IT
Francijos 100 frankų ........... $7.52
Italijos 100 lirų ..................  ‘$4.20
Lietuvos 100 auksinų ............... 7b
Lenkų 100 markių ..................  IVjc
Norvegijos 100 kronų...........$16.95
Olandų 100 guldenų ........... $38.65
švedų 100 guldenų ............... $26.45
Šveicarų 1OO m vlc i m ..........
Vokietijos 1OO markių ...................... 7c

f ■

BERLIN, rūgs. 18. — čia 
gauta iš Maskvos svarbią, bet 
nepatvirtintą žinią, kad Niko- 
lai* Leninas tapo pašalintas iš 
vietos ir kad sovietų valdžios 
galva tapo paskirtas Leonas 
Kamenev.

Paskiausios žinios skelbė, 
kad Leninas jau pasveiko ir 
kad jis laiko du kartu į sa
vaitę konferencijas su sovietų 
vadovais valstybes reikalais. 
Taipjau žinoma, kad ipačių 
komunistų tarpe ėjo aštri ko
va tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
ir kad kairieji pastaruoju lai
ku buvo įgavę viršenybę. Le
ninas gi priklausė prie 
niųjų.

4 žmonės nušauti.

deši-

Kunigis ir moteris nužudyti.
NEW BRUNSWICK, N. J. 

rūgs. 17. ■— Po medžiu lau
kuose. ties Raritan upe rasta 
nušauti turtingas episkopalų 
kunigas Edward W. llail, 46 
m. ir jo zakristijono pati Eleo
nora Mills, 34 m. Manoma, 
kad juos nušovė kas naktį, 
bet kitoje vietoje ir tik į ten 
atvežė ir padėjo jų lavonus. 
Ant žemės rasta išmėtyta daug 
jų meiliškų laiškų. Kunigas 
yra vedęs, o moteris buvo baž
nyčios zakristijono pati ir tu
rėjo dvejetą vaikų. Policija 
dar neįstengė susekti kas juos 
nušovė, bet spėjama, kad juos 
nužudyta iš pavydo.

Kviečiai kiek uabrango
CHJCAG0. - Del Anglijos 

rengimosi prie karo 
tantinopolį kviečiai paprango
Chicagos grudų biržoje 8c ant 
bušelio. Apskaitoma, kad ukb 
ninkai kviečių turi 609,090 
bušelių, kurių 500,000,000 bu
šelių gali parduoti, o likusieji 
eis sėkloms, žieminiai kviečiai 
vakar parsidavinejo po 
$1.07%, vasariniai po $l.lll/>.

Gręsia streikas
CHICAGO. — Didžiųjų ežerų 
jūreivių unijos sekretorius No- 
lan paskelbė, kad spalių 1 d. 
sustreikuos 5,000 jūreivių, 
plaukiojančių didžiaisiais eže
rais, jei iki to laiko nebus 
įvesta 8 vai. darbo diena. Da
bar jie dirba 7 dienas į savai
tę, po 12 vai. į dieną. Laivų 
savininkai gi net atsisako tar
tis apie sutrumpinimą darbo 
dienos.

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

HARRISON, Ark., 
—- Keturi grįštantįs 
automobiliu žmonės .... , 
šauti, iš šautuvo. šūviai bus 
paleisti iš arti ir iš užpakalio. 
Policija jieško dar dviejų žmo
nių, kurie kartu su jais važia
vo tuo automobiliu.

18.rugs.
iš šokių
liko nu-

Seredoje, Rūgs. 20 d.
Mildos Salėj, 3142 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare įvyks 
svarbios ir pamokinančios prakalbos. Kalbės P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius ir Dr. A. Montvidas, — apie rinki
mus į Lietuvos Seimą ir apie piliečių registraciją, Įžanga 
lėšų padengimui — 10c. Rengia LSS. 4 Kuopa;

&
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Pinigus Lietuvon
To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Igip Pataria Lietuvos Bankai

Y
-



Skaitytoju Balsai

Tel. Randolph 4758

nuo

ir nėra pridedamų išlai

KAINA JO IR 60 CENTAI,

Bordeno Garuodintas Pienas prirengiamas po aštria priežiūra, 
nuo pat dirbyklOS, iki grosėminko lentynų. Karvės atidžiai pri
žiūrimos ir mėginamos gabių veterinarų, indai ir kiti įrankiai ap
saugoti nuo dulkių ir yra sterilizuojami

DRAUGAS” IR UNIJOS

L. V. Komite 
šaukiama visuo

Bankruto 
Išpardavimas

Geras vaistas dėl susimu Šimo, 
išsukimo, tinimo. raumeny siyvunm 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Bet tik vienas atsakančiai riebus su 
palikta jame Smetona

Daugelis Gerų 
Pienų Vienodai 

Apkainuoti

maičiai trokšta savo 
\ tarme laikraščio.

Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, 111.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Del “Musų liaudis 
gydytojai”.*

, K*. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dcl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemnotojas -
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ik retai! 

kiemų. Visur pristatėm. / 
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Jos. C.1 Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie St. 
Room 706

Telephone Harrison 0421

Ar negeidauji aukštos rūšies ir patikėtįno saugumo, kuris ran
dasi šiame svarbiame maiste? Ypatingai, ar jis tamistai daugiau 
kainuoja? Bordeno yra aukštos rūšies 
dų. Gali būt tikru, kad gausi maistingą ir teisingą apsaugojimą 
šiame maiste. 1 1

Tel. liaymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 30G, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

“Žemaitijos 
to nutarimu, 
tinas draugijos narių susirinki
mas šio rugsėjo 27 d. Mark 
VVhite Sq. svetainėje, Halsted 
ir 29 St. Tame susirinkime, 
apart kitų svarbių ir įdomių 
dalykų, bus svarstomas ir šia
me laiške iškeltas klausimas: 
ar reikalinga žemaičių tarme 
laikraštis. Kam rupi Žemaiti
jos kultūra, jos liaudies švie-

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

Atdara kasdieną iki 9 vai.; ncdėll> 
mis iki 5 vai.

S. GOK DON,
Dvi įtigW: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieetyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy. Advokatu 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasli Avė.

Tel.: Pullman 6377.

daug. Žymųš skaičius yra 
moksleivių, nes dabar be pra- 
dedaifitįjų mokyklų yta piltia 
gimnazija; rudenį gi atsida
rys ir Mokytojų Seminarija. 
Be to kas vasarų čia veikia 
pradedamųjų mokyklų mbki- 
tojų kursai.

“Todėl mes, telšiškiai, lauk
sime iš Amerikos ‘Žemaitijos’ 
Dr-još paratnbs knygomis, ra
sit ir laikraščiais.”

Central inio Valstybės Kny
gyno Telšių Skyriaus Vedėjas.

— M. Karkus.

Kultūros Draugijos “Žemai
tija* L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo sekantį laiškų:

“Džiaugsmingai sveikiname 
mes, žemaičiai, naujai įsikū
rusių Amerikoj dr-jų ‘Žemaiti
ją’ ir linkime jai geriausios 
kloties taip prakilniame darbe.

Tel. Lafayėtte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago. III.

“Naujienų” 213 No. Dr. A. 
Monlvidas šitokiu antgaly iu 
rašė straipsnį, prie kurio aš 
ir savo dvylekį norėčiau pri
dėti. Mano dvylekis bus trum
pas. štai:

Mano gerbiamas kolega per
daug pesimistingai aprašą lie
tuvius pacientus ir savo drau-

O to darbo yra begalės. Tarp 
ko kito žemaičiams yra būti
nai reikalingas savas laikraštis 
žemaičių tarme, tai tarmei 
apginti nuo išnykimo. Mintis 
apie tokį laikraštį senokai jau 
neduoda ramumo nekuriems 
žemaičiams, tik įkūnyta dėl 
įvairių priežasčių vis dar būti 
negali. Bet dabar yra vilties, 
ypač susikūrus gerbiamųjų 
draugijai, kad viskas tas anks
ti ar vėlai įvyks.

.’'V'T V./ ‘ L

“Knygyno reikalu turiu pra
nešti, kad Telšiuose yra įsteig
tas Cen-tralinis Valstybes Kny
gyno Telšių Skyrius, kuriam 
yra reikalinga, labai reikalin
ga visuomenės parama knygo
mis. Labai sunku yra su Ame
rikoj išleistomis knygomis, 
kurių Lietuvos rinkoje beveik 
nėra. Todėl tamstų draugijos 
toki parama butų labai pagei
dautina, sveikintina ir labai 
reikalinga, nes skaitytojų, ypač 
iš jaunimo tarpo, yra labai

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuost 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant ai b a parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iaus ant lengvų išlygų.

Telephone* BOūlevard 5052
PR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. taka 

i re. Serėdom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9, Nedėl. pagal sutariu^ 
3261 So. Halsted St., Cbicago, III.

gų daktarų padėtį. Aš šiartie 
dalyke, taip sakant, optimis-

Garuodintas (Evaporated) Pienas tapo didele šeimynin 
kip reikmene Bordeno Garuodintas Pienas yra tuomi ‘V
kuris sutinka {kritiškus amerikoniškos šeimyninkės rei
kalavimus. Tyras ūkės pienas su palikta jame Smeto
na, kuris butipai reikalingas valgio gaminimui.

Ir aš turiu ukrainų, rusų, 
lenkų, anglų, bet dattgiaušia 
lietuvių pacientų, bet aš noriu 
aiškiai pasakyti: man lietuviai, 
karpo pacientai, geriausi žmo
nes. Jie paprastai užsimoka, 
jei pinigų turi, o jei ne, tai ne 
jų kalte. Rusų gydytojai 
gali pasakyti, kad rusai jų ne
remia, lenkai nuolatos rašo, 
kad jų rodakai pas žydus eina, 
etc.; tiktai anglai gydytojai ty
li, o ir jie pripažįsta, ateivių 
teisingumų.

Mano kolega žino, kad dak
tarai turtų negali sukrauti. 
Aplamai imant, lietuviai dak
tarai turi daugiau įplaukų už 
savo draugus anglus daktarus. 
Lietuviai daktarai, reiškia, pa
daro neblogų biznį. Taigi, nėra 
didelio reikalo skųstis.

Mano kolega labai teisingai 
charakterizuoja visokius musų 

aplamai 
tiktai 

Kų čia 
jų ma-

nors 
arba 
jais 

pasidalina, 
kad buvę

tima$ ir abelnai Lietuvos rei
kalai, tas denepatingi atsilan
kyti į šaukiamų susirinkimų. 
Draugijos narių prašome ne
pamiršti einant į susirinkimų 
atsivesti ir savo draugūs bei 
pažįstamus.

“Žemaitijos’4 raštinė.

Dr. V. Šimkus 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

ĄJKUSERAS 
3261 So. Halsted St. 
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo G — 9 vakare 

Boulevard 5052 
Canal 2118 
Naktinis

THE BORDEN COMPANY,
> -J >

Borden Building, New.York
Chicago ofisais: 510 No. Dearborn St 

Telefonas Dearborn 3105.

Jūsų groserninkas žino, kad jis turės nuopelnus ateityj tiž siūly
mą šio pieno ir už tokia pat kainą, kaip kad ir kiti. Taipgi jis žino 
atydų išdirbimą, užtikrinantį švarumą, kas priduoda daug page
rinimo jo bizniui. t • -

kad 
nos 
.Jam 
kad 
kalų gynėjas. Bet “Draugo” 
m i nykai, kurie dedasi esu dar
bininkų reikalų gynėjais yra 
ar žiopli, ar parsidavę. Abie
juose atsitikimuose jie yra 
kenksmingi darbininkų reika
lams ir darbininkai privalo tų 
žinoti. —Pijus Rausius.

choristus, solistus, 
artistus, kurie mums 
tikietus pardavinėja, 
jau iš jų ir reikalauti 
žas būrelis, jie viską “žino 
pagalinus jiems 
viiii daktarui 
pasisakyti.

Kai dėl 
Montvidas 
tų galėjęs

Į tu čia padarysi: dauguma lie
tuviškų biznierių sveikatos 
dalykuose prietaringesni už 
prietaringas kūmutes. Saliuni- 
stai ir grosern inkai gana daž- 

j nai rekomenduoja kokius 
Į stebuklingus daktarus 
j “propesorius“, kurie su 
! ligonio pinigais 
i Mes visi žinome 
j “bankieriai“ daug pinigų pa
darė iš nuvedimo žmonių pas 

1 “propesorius. ..”
Ant laikraštininkų aš visai 

nepykstu. Jų mažiausias būre
lis, o dar kartais ir į lietuvį 
daktare ateina, u

Aš manau kunigai mums ši
tuo žvilgsniu daugiau ‘blėdies“ 
padaro. VeiK kiekvienas kle
bonas turi savo draugų “pro
fesorių“, dažnai žydelį, ku
riam jis parapijomis rekomen

duoja. O kų tu jiems padary
tį si: nei Dr. Montvidų, nei ina- 
į ne jie nerekomenduos. Vienas 
kiek arčiau su 'klebonija sugy
venus daktaras man skundėsi, 
kad ir jo klebonas “profeso
rių” rekomenduojąs...

Gal būt daugiausia biznio 
mums sugadina visokių šun
daktarių skelbimai laikraščiuo
se. Bet kų čia kaltint: aiškin
kime žmonėms sveikatos daly
kus kaip kad iki šiol darėme, 
ir laukime “geresnių laikų“. 

(Artistų, bizniėrių 
! mes neišmok insime 
vistiek su mumis.
I O ruguti mums vistiek nėra 
reikalo. Dr. A. J. Karalius.

tlNSWEEtEN£D

EVĄpORATEp
milk

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 44^1. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarų, išskyrus utaminkų ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 12M i nykų organas “Draugas 

š. m. rugp. 21 d. numery ant
rame puslapy atspausdino H. 
Fordo pareiškimų apie “Fi- 
nansistus ir streikus,” kur tas 
daugiamilionis, žinodamas, kad 
savo pareiškimu jis nepa
kenks finansininkams ir, jeigu 
nepakenks jiems, tai ir gero ne 
padaris darbininkų unijoms, 
pasakė: “Amerikoje nėra nei 
vienos unijos, sudarytos išim
tinai vienų darbininkų naudai 
ir vedamos jų gerovei. Visos 
unijos tai kapitalistų įrankiai.”

Geresnio posakio nei iš Le
nino nešigirstum. Jam “Drau
gas” ploja per petį ir sako: 
“Fordas žino, kų kalba.”

Ginčytis su “Draugo” redak
torium dėl įlarbininkų unijų 
butų bergždžias darbas. Jis 
nieko apie jas nežino, nes nii- 
nykui unijos yra nereikalin
gos. Jo uždaviniu yra ne va
dovauti darbininkams ekono
miniuose ar politiniuose 
reikaluose ir ginti juos 
bado šmėklos, kuri yra pas 
juos dažnu svečiu, ,p prireng
ti juos į anų nežinomų dan
gaus karaliją jiems numirus, 
kur unijos taipgi nėra nei rei
kalingos, nei toleruojamos, nes 
toleruojant jas angelai vėl ga
li sukilti prieš, tų žiluka ir 
bandyti jį nuo sosto nutrauk
ti. Jis jau kartų turėjo tokių 
kovų ir daugiau nenori turėti 
nieko bendro su unijomis. To
dėl butų keista, jei jo tarnai 
ant žemės toleruotų darbinin
kų unijas kunigų unija yra 
“all right,” bet ne darbininkų.

'Pečiaus tenka pasakyti, kad 
H. Ford, sakydamas, kad nėra 
nei vienos tikrai darbininkų 
unijos, užmiršta, kad treji su
virsimi metai tani atgal jam 
teko su viena susidurti Wad- 
swortho dirbtuvėj, kur Auto 
Workers unijai sustreikavus 
dėl nepakenčiamų darbo sąly
gų ir geresnio mokesnio iško
vojimui, jis iš savo dirbtuvės 
Highland Parke vežė streik
laužius Jungtinių Valstijų ar
mijos trekais ir minėtoji uni
ja buvo priversta kreiptis į 
Wasbingtono valdžią, reika
laudama, - kad loji suvaldytų 
“Draugo” profesorių ir nęda- į 
rytų Jungt. Valstijų armijai 
gėdos. Tas, kuris “žino kų kal
ba“ ir po šiai dienai neįsilei
džia unijos į savo dirbtuves. 
Kodėl? Ar jis bijo, kad uni
ja ne patarnautų jam pačiam? 
Ne. Tikroji baimės priežastis 
yra kitur. Jis bijo, kad unija 
jam per brangiai atsieis. Mat, 
unijinėse dirbtuvėse vieno to
no geležies perkėlimas, kapita
listui atsieina apie $16, o For
dui tas pareina tik $1.85 —/ 
apie aštunta dalis to, kų susi
organizavusieji į unijų darbi
ninkai gauna kitur ir taipgi 
padaro kapitalistui pelnų, nes 
jeį pelno nepadarytų, tai jis 
savo dirbtuvę uždarytų.

lai ve kodėl H. Ford žino, 
Amerikoje norą nei vic- 
geros darbininkų unijos, 
tenka pripažinti liesų, 

jis yra apsukrus savo rei-

“geda” lietu 
savo grieku! 

Atleiskime jiems, 
biznierių, tai Dr
dar ir daugiau bu 
pasakyti. Bet kr

SEVEROS GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS 
gothaROOL

Svetaines Rendai Capitol Building 
(Buvęs Masonic Tample)

159 No. State,Street. s
Didelės šokiams svetainės, kas vakaras ir nedėldieniais. 
Taipgi svetaines pilnai įrengtos susirinkimų laikymui 
ir Masoiiiškortis organizacijoms. Dienomis ar vaka
rais. Prieinama kaina.
Kreipkitės į namo ofisų, ruimas 1315, 159 No. State St. 

f Phone State 7200.
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ATSIŠAUKIMAS I JUTTSBUR-
GHO IR APYLINKĖS

. LIETUVIUS.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

BROOKLYN, N. Y.

Broliai lietuviai, kaip jau 
esat patėmiję . iš pirmesnių 
musų manifestacijos rengimo 
komiteto pranešimų, Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuviai ren
gia didelę manifestacijos pa
rodą rūgs. 24 d.* 1922 m. iš
reiškimui padėkos Jungtinėms 
Valstijoms už pripažinimą mus 
brangios tėvynės Lietuvos de 
jure, šitas pripažinimas yra 
labai didelės reikšmės ne tik 
musų ’ broliams ir seserims 
Atlantiko anapusy, o ir mums, 
gyvenantiems Amerikoje.

Lietuvoj Jungtinių Valstijų 
prųjažinimą visi, piliečiai su
tiko didžiausiu ūpo pakilimu. 
Tą dieną Kaune publika entu
ziastingomis ovacijomis ir 
prakalbomis sveikino Ameri
kos atstovą p. Edwardsą ir 
kur tik jis pasirodė, visur ant 
jo biro gėlės.

Šitą mes turėtume paimli 
sau pavyzdžiu ir visi turėtu
me bendrai rengtis prie ap- 
vaikščiojimo ir padėkojimo 
Jungtinėms Valstijoms. Taigi, 
gerbiami ir gerbiamos, inel-j 
tižiam visus išvien ruoštis prie 
šio apvaikščiojimo. Draugijos 
pavieniai asmens, kurie dar 
neuAsiregistravot, malonėki 
atsiųsti savo atstovus, arba 
patys ateiti į manifestacijos 
rengimo posėdžius, kurie bū
va kas septintądienio vakarą, 
7 valandą L. M. D. name, 1 12 
Orr St., Pittsburgh. Pa.

Nors šį kartą, broliai, nesis- 
kirstykime į partijas, bet (lė
kim spėkas bendram darbui 
ir vienykimės, “nes kur vieny
bė, ten yra galybė. Užmirškim 
visus nesusipratimus, visas 
juodas svajones ir darbuoki
mės visi kaip vienas. Parody
kim kitoms tautoms kas yra 
lietuvis ir lietuvė ir kaip mes 
branginant savo tėvynės laisvę, 
jos praeitį ir ateitį ir kaip mes 
gerbiant savo tėvynę Lietuvą.

Broliai ir sesutės, lai musų 
cbalsiu būna:

“Daugiau bendro veikimo!
Mažiau tamsių abejonių!”

Lietuvaitė.

PRANEŠIMAS.
Pittsburgho ir apylinkės 

lietuviams.■j. ■*' i
Pittsburgho ir apylinkės 

draugijos rengia manifestaci
jos parodą, septintadienį, rūgs. 
24 d., 1922 m. dėl Jungtinių 
Valstijų pripažinimo Lietuvos 
de jure.

Paroda prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų. Ji išeis iš North Side 
Parko ir eis per miestą Fifth 
avė. iki Scheneley Parko ir 
apsistos ties Soldiers Memorial 
Hali (Fifth avė ir Bigelow 
blvd.) Ten bus prakalbos. Kal
bės amerikiečių ir lietuvių 
kalbėtojai, dainuos Pittsburgho 
lietuvių chorai, sudarę vieną 
milžinišką chorą. Taigi, kas 
jaučia save lietuviu esant, te
gul dalyvauja taip svarbiam 
lietuvių (gyvenimo atsitikime.

šiuomi kviečiame visus lie
tuvius kareivius ateiti unifor
mose, kuriose -.jie tarnavo 
Jungt. Valstijų kariuomenėj. 
Taip pat kviečiame visas mo
teris, mergaites ir vaikus mar
guoti drauge ir pasirodyt, kad 
mes esam 'lietuviai,, o ne len
kai, ar rusai, kuriais dangų 
mas amerikiečių mus laiko.

Kaip važiuoti: Atvažiavę į 
Pittsburghą paimkit transferą 
ir išlipkit ties Fifth avė ir 
Smithfield St.; čia gausit 
“Crosstown car” mini. 22, ku
ris nuveš jus į N. S. Ten išlip
kit ties North avė ir Fčderal 
st., kur visi lietuviai grupuo- 
sis. 9

Bus daug benų, išpuoštų ve
žimų ir šiaip visokių papuoši
mų.

Spaudos komisija:
Juozas Virbickas, k 

Anelė Akelaitė.

Iš pašelpinių draugijų 
gyvenimo.

' šiame mieste randasi daug 
pašelpinių draugijų; didžiausia 
iš visų yra Šv. Jurgio Draugi
ja; narių turi viršaus 1200. 
Mėnesinė mokestis — 75c., už 
mirusį mokama 25 centai 
pašelpos ligoje mokama 
$12.00 į mėn.; posmertinės at
mokama $400.00 už vyrą ir 
$200.00 už nario moterį. Mo
terys šion dr-jon nepriimama. 
Švento Jurgio Draugija visuo
met turi gerus pasisekimus 
pramogų renginiuose. Jeigu 
rengia balių, tai turi paimti 
visuomet didžiausią svetainę, 
nes visuomet būna pilna žmo
nių. Su piknikais taip pat: 
jeigu tik parkas nebūtų dide
lis, o diena graži, tai ir butų 
per ankšta, šitai draugijai va
dovauja progresyvis elemen
tas; pirmfaus būdavo reikia 
atlikti taip tikras katalikiš
kas pareigas {stojančiam na
rini, bet ačiū progresyviam 
augimui, katalikiški prietarai 
tapo prašalinti. . Dabar iš tų 
religiškų spirgučių pasiliko 
tik kryžiukas ant stalo, bet ir 
jo jau niekas “nebaderuoja,” 
o pinniaus įstojančiam nariui 
reikėdavo jį pabučiuoti ir na
riai turėdavo (verstinai) atlik
ti išpažintį. Taip ’ būdavo se
niau, bet šituos prietarus pra
šalino “revoliucija.” Sakau re
voliucija, nes karštieji katali
kai gana spardėsi, bet ką prieš 
progresą padarysi.

I šitą draugiją bandė įsi
brukti ir komunistai tikslu va
dovauti jai, nes jie žino, kad 
draugija turtinga ir jiems 
draugijos turtas labai kvepė
jo. Bet jiems nepavyko, nes 
žmonės visai nesilėidžia komu
nistų prie vadovavimo. <

Kada komunistai įeina, tai 
ir buvusieji pirmiau nariai ap
leidžia draugiją, arba jei ir ’ 
neapleidžia, tai bent į susirin
kimus nesilanko. Mat, komu
nistai yra tokie žmonės, kad 
jeigu negali vadovauti, tai 
draugijai, kurioje priklauso, 
tai jiems “niekas nemiela.”

Antra taip-pat gana didelė 
draugija, gal nebus mažesnė, 
tai šv. Juozapo-Kazimiero. 
Kiek laiko atgal šita draugija 
buvo silpnoka, bet gerų žmo
nių rupesniu šitos dvi draugi
jos tapo sujungtos į vieną di
delę ir dabar gana gerai gy
vuoja. šitai draugijai taip pat 
vadovauja p regresyviai žmo
nės; komunistų čia nei “dū
ko” nematyt.

Nevisai maža draugija yra ir 
Ukėsų Kliubas. šitas kliubas 
yra pašelpinis, bet jis šiek 
tiek dalyvauja ir politikoj; 
nors prieš rinkimus surengia 
prakalbas, užkviečia politikie
rius pakalbėti ir tuo užsibai
gia politinis veikimas. Kliubas 
užlaiko ir savo kambarius, bet 
nevietos reikalams pats kliu
bas mažai juos išnaudoja; ro
dos galėtų šį bei tą parengti; 
paskaitas, prelekcijas, mokyk
las ir kitokius parengimus ga
lėtų įsteigti savo nariams, bet 
to nėra.

Yra daug daugiau visokių 
pašelpinių draugijų, kurios yra 
gana skaitlingos nariais ir tu
rinčios po kelioliką tūkstančių 
dol., vienok namo, svetainės 
Brooklyno lietuviai nepajiegia 
įsigyti. Brooklyno lietuvių ko
lonija bene bus viena didžiau
sių šioje šalyje, bet nuosavos 
svetainės įsigijimu jie yra at
silikę ir nuo mažiausios lietu
vių kolonijos. Ukėsų Kliubas 
“jieško” pirkti namą jau koki 
8 metai ir niekur negali su
rasti. Kitos draugijos taip pat 
“turi norų” turėti- savo sve
tainę, bet jokiu bildu negali 
prie to prieiti. Kad neįsigyja 
nuosavos svetainės, tai dar ne-

. u■. ■■ U ;

viskas; yra , tam rinitų prie
žasčių, apie ką pakalbėsiu ki
tą kartą.

Rašant apie tai, kodėl Brook
lyno lietuviai negali įsigyti 
nuosavą svetaine, manau, rei
kės užkliudyti ir vietos biznie
rius, nurodant kaip jie gyve
na, kokią rolę lošia politiniam

Dirbs per ištisą žiemą.
Oficialiai pranešama, kad 

Cadillac Motor Car Co. dirb
sianti per ištjsą žiemą ir pil
nu skaičiumi žmonių, nes pil
nai aprūpinti orderiais.

Narsi moteris.
Parėjus namo, Mrs. A.

dvasios ištrauksiančios ją pro. 
langą už plaukų.

Didžiuma detroitiečių mano, I 
kad tai buvus ne dvasia, Bet 
“dvasinas” ir žino, kad tie 
žmonoj neskaito “Naujienų,” 
užtat visokie “špilkai” pas juos 
atsiranda. —X. V.

ir tautiniam judėjime ir tt.
—Serbas.

Detroito žinios.
2 užmušta, 6 sužeista.

Susidūrus automobiliui su 
Mirtie gatvekariu ties kampu 
16-os gatvės, tapo užmušti 2 
žmonės ir 6 sunkiai sužeisti. 
A. Morison ir G. Burt atrasta 
negyvi po apsivertusiu auto
mobiliu. G. Burt yra ūkinin
kas iš Inkster, Mieli.

Vietoje stoties karas.
Muskegon, Mieli.— šis mies

telis turi progos naudotis nau
ja stotim. Vakar vakare Grand 
Trust karus svičiuojant, ka
ras peršokdintas per svičius,
atsidūrė vidury stoties. Stotis 
veik visai sunaikinta, ir dabar 
karas tarnauja kaipo stotis.

Apiplėšė.
Trys vyrai, važiavūsie 

tomobiliu, susistabdė T. Gefti
kos ant kampo Monroe ir Has- 
ting gatvių ir atėmė $285. 
Daugiausiai automobilistai bu
vo užpulti, kuomet iš vienos 
gatvės pro kampą sukasi į k i-

au

John Drerdin lapo sulaikytas 
prie 664 Wilkins gatvės ir at
imta iš jo $190 ir G. Makier 
prie 676 Addaile gatvės, iš 
rio atimta $25.00

kų-

Iš karščio atšalo.
Kuomet Jennie Adamčyk, 15 

metų mergaitė, atsisakė tekė
ti už Frauk Kisiolek, 1176 Mo- 
ran gatvės, tai pastarasis taip 
įsikarščiavo, kad nusišovė.

■ ■ •< —***+ '•
Bent maudynės.

Cadilac Baths tapo užklupta 
netikėtai, f nes buvo patirta, 
kad ten maudosi džiovintų vy
nuogių (rezinkų) minerališ- 
kam vanderiy, arba taip vadi
namam “moonshine”.

Keletas asmenų suareštuota 
ir nugabenta šaltojon.

• Irgi teisėjas.
Monroe, Mich. —' Tūlas A. 

Bird, išeikvojęs vienos firmos 
$1,500.00 prisipažino esąs kal
tas ir tapo nubaustas; teisėjo 
Boot. Bausmė sekama: nerū
kyti per trejus metus, neiti bili 
jardų žaisti, nekazyruoti ir eit 
į bažnyčią per trejus metus. 
Ar manai, skaitytojau, kad ir 
dėl tavęs tas teisėjas butų toks 
geras jei prasikalsium?

Clubb, 907 Philadtelphia Avė., 
rado svečią besi tinsiant tam
soje jos namuose. Ji nutvėrus 
uzboną su vandeniu kirto sve
čiui į galvą, kurs tuoj ir su
kniubo, bet greit atsipeikėjęs 
drožė Mrs. Clubb su kumščiu 
į veidą ir išdūmė per langą,'iš- 
nešdamas jos $15 dolerių.

Už išgelbėjimą gyvasties 
kumštis.

Tūlas J. Š., žinomas Detroi
to lietuviams kaipo garsus 
degtindaris, subatoje, rugsėjo 
9 d., norėjo pasikarti, bet jo 
moteris .pamačiusi savo vyrą 
kybantį, nupjovė virvę, ir jis iš- 1 
liko gyvas. Vietoj padėkavoti 
savo moteriai už išgelbėjimą 
nuo kvailo darbo, jis ją baisiai 
sumušė.

Dvasios.
Pas tūlus lietuvius atsirado 

ir špilkų.” Ant tulos gatvės 
panedelio vakarą mergina sė
dėdama prie lango, dirstelėjo 

4 lanko pusę. Kažin kaip ten 
atsiliko, kad ji išpuolė per 
langą laukan. -

Dabar ji pasakoja, kad jai 
vaizduojasi kokios tai dvasios 
(ghosts) ir liepusios nežiū
rėt per langą. Už neklausymą

NORTH 
GERMAN 

L.LOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų. 5 f 
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S*t 

Chicago, III.

'JrenehUne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
FRANCE ............... .......... Rūgs. 20
LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28
LAFAYETTE .................. Rūgs. 30
PARIS .............................. Spalio 4

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

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

WWHm Star
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko pertais 
Mnjestic—Spal. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 

(Didžiausi pasaulyj laivai) 
Olympic—Rūgs. 23; Sp. 14; Lapkr. 4 
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr.. 11

American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; Lapk. 16 
Manchuria Spalio 26; Lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

RED STAR LINE
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Šamland tik 3 klesa Spalio 24 

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

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

T rokaiMotoriniai 
Išvažioja Maistą 
50 Milių Radiuso

Henry Ford ir naminėlė.
Garsusis H. Ford, paskelbė, 

kad pradedant nuo rugsėjo 11 
d., jis atleis kiekvieną darbi
ninką, kuris bus susektas, jog 
vartoja naminėlę. Bus atleisti, 
visi tie, kurie netik apsvaigę 
ateis į darbą, bet ir kurie tik 
dvoks degtine, arba pas kurį 
bus surasta jos namuose.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

J

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public. 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pčtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.
£

b

▼ jERBERT HOOVER sako: “Motorinis trokas šutei - 
I—I kia kiekvienam miesteliui pristatymą maisto 50 
1 J mylių raduse ir tuomi apsaugoja maisto prista
tymą, kaipo pieną ir gendančius dalykus.’’

Pirmiau, 10 mylių buvo farmeriui taip tolyma, kad to
liau negalėjo pasiekti pristatyme savo produktų. Tasi- 
dauginus motorinių trekų skaičiui ant tarmų, liekti kas 
kart daugiau ir daugiau farmeris nepriklausomu nuo 
kitokių transportacijos formų. Jis praplėtė savo mar- 
ketą penkis kartus daugiau, kas suteikia farmeriui di
desnį užtikrinimą, ir užtikrintai aplaiko didesnę nuo 
savo javų naudą.

E. E. La Schum, isrengimų American Raihvay Express 
Company superintendentas sako, kad koliai abelnai tro- 
kų kelionė yra 40 mylių į dieną, vienok gali padaryt 
iki 100 mylių be jokių prisispaudimų.

Tas reiškia, kad kiekviename troke užsiliekti 60 neiš- 
vartotos kelionės mylių, kurias galima sunaudot neti
kėtam reikalui prisiėjus.
10 valstijų farmeriai aprūpinami Standard Oil Compa
ny (Indiana), kuri'turi 46,582 trokus. šie atstovauja 
neišvartotą būtinai reikalingą transportaciją 2,794,920 
mylias į dieną — lengvai pakaktų farmerį užganėdinti, 
kad prieinamai jaustųsi neprigulmingu ir miesto gy
ventojus užtikrint.

gių trokų verte jų savininkams ir apielinkei, remiasi 
ant iš pęrtekliaus reikmenų gazolino ir aliejų, urnai 
pristatant ,kada reikia.

Standard Oil Company (Indiana) pripažįsta savo pe
reigą link visuomenės, susiorganizavus pristatyme sa
vo reikmenų iki tokiam laipsniui, kur galima neveng
tąją dalykų suirimą vengti, tai tik savo trokais aprū
pinant aliejaus ir gasolino reikmenimis, nepaisant ku
riame 10 valstijų kampe jie netfatų.

Ratų patarnavimu, kuį Standard Oil Company (Indiana) 
Ratų patarnavimu, kurį Standard Oil Company (Indiana) 

ši visa organizacija dirba kaip kad vienas žmogus pil- 
nučiam ir teisingam patarnavimui ir aprūpint iki did- 
žiusiam laipsniui, kad nei jokia automative mašinerija 
Mideli e West reikalauja neatidėliojant nei mažiausios 
valandėlės neišnaudoto, o tinkamo petroleumo pro
duktų.

Standard Oil Company
(Indiana)

. 910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.

f

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
Vftlzbatenklla užreg. S. V. Pat. Ofi«e.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

IKmyk Įkaro (Anchor) Yaizbaženklį 
h   I > ■ ■■........    j

PINIGAI j K
Roselando 
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken- d • I
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra ' I
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
t tono siųskite pnigus Lie

tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

PINIGAI
• Į IS ‘
West Pullmano

Lietuvon
West PullmanieČiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, 111.

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
puri patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. TJalsfed St., kampan 81 gat 
Telefonas Yardn 1119

Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
ių; ilga 
praktika

vusi Penu 
silvanijos 
hospitalB- 

?e. ' Pasck- 
rningai 

tarnauja 
prie ginu 
iymo. Du« 
:1a rodą vi- 
kokiose Ji- 
jgose ir ki
tokiuose ret 
Italuose mo 
Iterims ir
merginoms.

X^uR.iiEilZMAN^All 
H RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris/

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

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

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

r* Dienomis: Canal
_ . _ . 8110 arba 857Telefonai: J

j N akt. Drexel 951
’ Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

■ o -................. ......................A——-   -............

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

r DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexe! 2880

j® Telefonas:* Boulevard 7042

: ŪR. C. Z. VE2ELIS :
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Aehland AveM 
arti 47«tos gatvii

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akulerka 

3113 S.Halsted >1
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at> 
•iitikime teikiu 
vpatišką trižiu- 
rėjimą. Daodu 
patarimu* mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

Optonetrirt 
Tel. BOU levard 8487 
4849 8. A»hl«n4 Avė.
Kampu 47-toe gat.

2-roa lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Raridendja 8114 W. 81.

Tel. Lafayette Mtt.
Vai. 1—4 ir 7—9 Nįrf
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NAUJIENOS 
fh» Uth«ani«D (Miij Neva

PubUshed Daily «xccpt Sunday by 
T lt® Lithuanian N®w» Pub. C®., Ine.

Edltor P. Grigaitis.

1789 Soitb Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telophone Roosavelt 8509

Subscription Rate*: 
5.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago, 
88.00 per year in Chicago, 

3c. per copy.

Entered as Second Class Mat te r 
March 17th. 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldieniua. Leidžia Naujienų Ben- 
Irovž. 1789 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — p aitui

Metams ......... $8.00
Pusei metų ..... .........—......... — 4.50
Trims mėnesiams................... 2.25
Dviem mėnesiam 1.75
Vienam minėsiu!  1.09

'■'hieagoje per netiotojusi
Viena kopija------------------ —. 8c.
Savaitei---------------------------- 18c.
Mėnesiui_________ 75c.

Suvienytose Valstijose ne, Chicagoje 
paltu: , .

Metams ------------- ---------- — $7.00
Pusei metų ....—............... — 4.00
Trims mėnesiams ____  2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui................. .75
IJetuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams .............. —------ $8.00
Pusei metų ...;_________-___ 4.50
Trims mėnesiams_________ L. 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Sebravimas su 
Amerikos po
litikieriais.

Nuo senai pas Amerikos 
lietuvius yra madoje, ren
giant kokias nors dideles iš
kilmes, kviestis į jas įžy
mesniuosius Amerikos poli
tikierius. Jeigu tie, kurie ši
tos mados laikosi, turėtų 
tikslų suartinti ateivius su 
senaisiais šios šalies gyven
tojais, tai prieš tai nebūtų 
galima nieko pasakyti. Su
siartinimas su angliškai kal
bančiais žmonėmis, susipa
žinimas su jų budu, idėjo
mis ir veikėjais lietuviams 
yra naudingas daiktas. Bet 
Amerikos politikierių kvieti
mas į lietuvių iškilmes turi 
visai kitokį tikslą.

Jie yra kviečiami, pir
miausia, dėlto, kad dauge
liui musų žmonių rodosi, jo- 
gei tų svečių dalyvavimas 
daro garbės lietuviams. Ir 
keistas dalykas, kad šitokia 
mintis yra labiausiai prasipla 
tinus tarpe musų tautininkų, 
kurie yra linkę savo* tautą 
kelti augščiauš už visas. 
Musų seniausioji, prakil
niausioji ir garbingiausioji 
tauta, jų supratimu, tiktai 
tuomet patiria, ko ji yra ver
ta, kuomet jos tarpe atsilan
ko koks “žymus” svetimtau
tis.

Naiviausi šituo atžvilgiu 
tur-but yra tie “sen-tauti- 
ninkai”, kurie spiečiasi apie 
Brooklyno “Vienybę”, — 
kas matyt iš sekančio pavyz
džio. Jų laikraštis nesenai 
paskelbė, kad Wilkes-Barrės 
lietuvių demonstracija dėl 
Lietuvos pripažinimo buvu
si pavyzdingiausia už visas 
Amerikos lietuvių demons
tracijas, ir jisai net pasakė 
specialį pamokslą chicagie- 
čiams, kad jie “nužlugdę” 
savo vardą, nemokėdami 
taip pasielgti, kaip Wilkes- 
Barres lietuviai. Bet, štai, 
paimame tos “pavyzdingos” 
demonstracijos aprašymą 
(tipusį “V-je”) ir skaitome, 
kad tenai kalbėjo miesto ma
joras Daniel Hart; kalbėjo

pavieto teisėjas Ė. Jonės; 
kalbėjo eks-kongresmanas 
J. J. Casey — ir visi jie gyrė 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

Tai ve kuo didžiuojamasi. 
Ir tarytum tyčia, kad dar la- 
biaus pabrėžus tos demon
stracijos “pavyzdingumą”, 
aprašytojas priduria: rezo
liucija, kuri buvo priimta 
vienbalsiai, “nevisai atsako 
reikalui” — “o socialistinio 
plauko nebuvo nei dūko”.

Kad socialistų nebuvo, tai 
gerai; kad rezoliucija buvo 
netikus, tai taip pat nesvar
bu — by tik buvo anglų poli
tikieriai, kurie pasakė lietu
viams keletą komplimentų!

Žmonės, 'kurie šitaip pro
tauja, užmiršta net tokį pa
prastą dalyką, kad tie politi
kieriai tokius pat kompli
mentus sako visur, kur tik 
jie yra kviečiami. Kada jie 
ateina pas lietuvius, kurie 
protestuoja prieš lenkų im
perialistus, tai jie giria lietu
vių tautą; bet kada, dvejetu 
valandų vėliau, jie nueina*į 
pariotišką lenkų mitingą, tai 
jie lenkus kelia į padanges.

Taigi tų politikierių kom
plimentai yra grynas veid
mainiavimas ir už juos ne
verta duoti sudilusio dvyle
kio. Jie vaikščioja į masi
nius įvairių tautų mitingus 
visai ne dėlto, kad jie myli 
jas (jie paprastai žiuri su pa
nieka į visus “foreinerius”) 
arba vadovaujasi kokiais 
nors žmoniškumo idealais, o 
tiktai dėlto, kad jiems rupi 
gauti tų “foreinerių” balsus!

Deja, reikia pasakyt, kad 
ir daugelis tų musų patrio
tų, kurie mėgsta anglų “spy- 
keriais” puošti lietuvių iškil
mes, neretai turi tokius pat 
politikieriškus išrokavimus. 
Jie kviečia republikonus, 
jeigu tarnauja republikonų 
partijai ir tikisi gauti iš jos 
<okį nors “džiabą”; jie daro 
“garbės svečiais” demokra
tų politikierius, jeigu tykoja 
malonės iš demokratų parti
jos. Ir kuomet jie šitą šinka- 
vimą lietuvių balsais vato po 
“Lietuvos meilės” skraiste, 
tai darosi ne tik juokai, bet 
ir šlykštu.

Chicagos pažangieji žmo
nės jau, acių dievams, ima 
atsikratyti tos nesveikos 
mados ir, kiek žinome, yra 
patenkinti tuo.

KOMUNIZMO “SĄŽINĖ”.

Žinomasai socialistų šmeiži
kas ir pludikas, Dedelė, rašo 
“'Laisvėje”, kad “tikroji socia
lizmo sąžinė yra komunizmas .

Jisai, žinoma, turi omenyje 
tą “komunizmą”, kurį jisai 
pats gind, t. y. bolševizmą.

Tam pačiam straipsnyje De
dele parodo, kokia yra to ko
munizmo “sąžinė”. Sako:

“‘Naujienos’ viešai užgi
na komunistų persekiojimą. 
Sako, ir gęrai jiem, šiokiem- 
tikiem, kad juos ima na
gam”
Tai yt’a melas. “Nauijenos” 

ne viešai, nė slapiai, neužgyrė 
komunistų persekiojimo. Jos 
tiktai išreiškė tą nuomonę, kad 
komunistai neturi jokios tei
sės reikalaut sau darbininkų 
užtarimo, kadangi jie patys dą 
aršiau elgiasi su savo politi- 

I niais priešais, negu policija su 
i jais. Policija Amerikoje nesu- 
! šaudė nė vieno komunisto; o 
i komunistų valdžia Rusijoje 
nuolatos galabija, kankina ka

lėjimuose ir kitokiais budais 
žudo socialistus.

Ir kuomet Rusijos komunis
tai šitaip daro, tai Amerikos 
komunistai giria juosrir reika
lauja dar dauginus kraujo.

“Naujienos” todėl patarė 
laikytis ištolo nuo tų budelių 
sėbrų. Ir Dėdelė, vadinasi, 
pamelavo, prikišdamas “Nau
jienoms” komunistų persekio
jimo “užgyrimą”. Tai tokia 
yra jo “sąžinė.”

..r....... i

ATSISAKĖ PRAŠYTI 
SUSIMYLĖJIMO.

Iš Helsininkų (Suomijos) 
pranešama tokia žinia:

“Kuomet pasmerktiem- 
sienis socialrevoliucionie- \
riaius buvo paskelbtas teis
mo nuosprendis, tai, pirm 
nugabensiant juos į kalėji
mą, atėjo pas Gocą ir Tiirio- 
fejevą Vyriausiojo Tribuno
lo sekretorius ir oficialiai 
pasiūlė jiems tuoj aus pa
duoti Cen traliniam Pildo
majam Komitetui prašymą, 
kad mirties nuosprendis bu
tų pakeistas kalėjimo baus
me. Gocas ir Timofejevas 
atsakė tam valdininkui:

“Praneškite savo viršinin
kui, Vyriausiojo Tribunolo 
pirmininkui, kad musų pasi
ryžimas yra nepakeičiamas 
ir kad nė Tribunolas, nė Vi
sos Rusijos Centralinis Pil
domasis Komitetas niekuo
met nesulauks, kad mes pra
šytume ,susimylėjimo arba 
bausmės sušvelninimo! Jei
gu Jus galite, tai pasirūpin
kite tiktai, kad mus kaip ga
lint greičiaus nugabentą j 
kalėjimą ir paliuosuotų nuo 
pažeminančios kratos, aplei
džiant teismo namą.”
Šitas pasmerktųjų reikalavi

mas buvo išpildytas. Gabe
nant juos iš teismo salės į ka
lėjimą, pas juos nebuvo daro
mo krata ir pirmu kartu jie 
grįžo į savo kameras, • nelydi
mi staugiančios ir plūstančios 
komunistų žvalgybininkų gau
jos.

PASMERKTIEJI ESERAI BU
VO PRIEŠAI INTERVENCI

JOS.

Skaiy tojai žino, kad bolševi
kai stengėsi pateisint mirties 
nuosprendį dvylikai socįalrevo- 
liucionicrių, per savo apmoka
mus agentus skelbdami, kad 
pasmerktieji es-erai darę slap
tus sąmokslus, prieš sovietų 
valdžią, veikę išvien su kontr
revoliucionieriais generolais ir 
ėmę pinigus iš kapitalistinių 
valdžių.

Šituose bolševikų pasiteisini
muose yra trigubas melas. Vie
na, nuteistieji mirčiai socialre- 
voliucionicrių vadai jau po ke
letą metų sėdi kalėjime, todėl 
jokių sąmokslų daryt negalėjo. 
Antra, pati es-erų partija jau 
šėpai yra atsižadėjusi ginkluo
tos kovos su sovietų valdžia. 
Pradžioje es-erai, tiesa, sten
gėsi visokiomis priempnėmis 
nuversti bolševikų valdžią, ne
sustodami net ir prieš indivi- 
dualio teroro aktus ir prieš 
ginkluotų sukilimų organizavi
mą. Tokia socialrevoliucio- 
nierių taktika nerado pritari
mo socialdemokratuose, bet ji 
gali būt išdalies pateisinta tuo, 
kad es-erai kovojo prieš bol
ševikus kaipo prieš uzurpato
rius. Bolševikai juk spėka pa
sigrobė valdžią, spėka išvaikė 
visuotinu balsavimu išrinktą
jį steigiamąjį susirinkimą ir 
spėka išpiešė Rusijos žmonėms 
tas pilietines teises, kurias 
jiems buvo suteikusi revoliu
cija: jeigu bolševikai galėjo 
vaitot spėką atsiekimui savo 
tikslo, tai kode! negalėjo jos 
vartot es-erai?

Nuo ginkluotos kovos le- 
čiaus socialrcvoliiieionieriai at
sisakė, kuomet paaiškėjo, kad 
bolševikų valdžia faktinai kon
troliuoja šalį.

Jeigu tečiaus es-erų partija 
ir nebūtų atsižadėjusi gink
luotos kovos, lai tas nereikštų,

kad už ją galima kaltinti tuos 
es-erų partijos narius, kurie 
toje kovoje visai negalėjo da
lyvauti, nors jie savo sieloje ir 
butų pritarę tokiai partijos 
taktikai. Bet yra faktas, ktid 
pasmerktieji es-erai atmetė tą 
taktiką dar griežčiau, negu jų 
partija.

Rusijos menševikų vadas, 
Martovas, rašo Berlino “Frci- 
heit’e”, kad pasmerktieji so- 
cialrevoliucionieriai net iš ka
lėjimo stengėsi pranešti savo 
draugams, kad jie nepritaria 
jokioms svetinių valstybių in
tervencijoms Rusijoje ir gin
kluotai kovai. Jisai nurodo, 
kad es-erų centro komiteto na
riai M. Vedeniapin, ’M. Hcn- 
dclinan, A. Goc, D. Donskoi, 
B. Ivanov, 'M. Lichač, ŠI Moro- 
zov, Ch. Rakov, E. Ratner, E. 
Timofcjev ir M. Ceitlin (visi 
jie, išskiriant Ceitliną, buvo 
teisiami Maskvos byloje) spa
lių 17 d. 1921 m. paraše ilgą 
laišką “Draugams Užsieniuo
se”, kuris buvo paskelbtas lap
kričio-gruodžio mėnesių nu
meryje “Revoliucionnaja Ros- 
sija“. Tame laiške yra kriti
kuojami tie es-erai emigrantai, 
kurie dalyvavo Paryžiaus 
“konstitucinio susirinkimo na
rių konferencijije” -ir prisidė
jo prie vadinamojo “Adminis- 
tratyvio Centro“ steigimo. Ir 
ve ką rašė tenai dabar pasmer
ktieji socialrevoliucionierių va
dai:

“Svarbiausia musų drau
gų dome turi būt atkreipta 
į tai, kad viešoji Europos 
socialistinio pasaulio nuo
monė susipažintų su Rusijos 
revoliucijos idėjomis, su 
Rusijos socialistinių partijų 
prityrimais, su jų klaidomis, 
pralaimėjimais ir ^pergalė
mis, o iš antros pusės — į 
tai, kad musų kova prieš 
bolševikų partijos diktatūrą 
butų internacionalizuota, 
kad į ją butų įtraukta visų 
šalių darbininkų klasė ir 
kad musų organizacijų pas
tangos raštų moralines ir 
idėjinės paramos tarptauti
nėje darbininkų klasėje. 
Musų draugai turi atsiminti, 
kad musų partija yra tiktai 
tarptautinės darbininkų kla
sės dalis. Vadovaudamiesi 
šitokiu nusistatymu, mes 
visu griežtumu atmetame 
visus ‘didžios valstybės poli
tikos’ mėginimus, kuriems 
tiek karštos Užuojautos rodo 
kai kurie musu draugai už
sieniuose.

“Butų neatitaisoma klai
da, jeigu musų partija nu
kryptų nuo vieninteliai tei
singo darbo, pašvęsto liau
dies masių vienijimui ir or
ganizavimui įtemptos poli
tinės kovos eigoje prieš bol
ševikų valdžios diktatūrą — 
to darbo, kuriam visi aktin
gieji musų partijos elemen
tai Rusijoje atiduodavo savo 
jiegas.

“Šitoje kovoje Rusijos so
cialistų partijos turi Euro
poje ir Amerikoje liktai vie
ną talkininką — tarptautinį 
proletariatą. Šitoje pakrai
poje turi eiti visos musų 
draugų pastangos užsieniuo
se. Visokie diplomatiniai 
žygiai, kuriuos atskiri musų 
draugai daro Europos vald
žiose arba vadinamose ‘rim
tose sferose’, tinka ne tam 
kad paremtų tą sunkią kovą 
prieš bolševikišką diktatūrą, 
o tiktai tam, kad aptemdin
tų padėtį... Izoliavimas bol
ševikų tarptautiniame dar
bininkų judėjime —* tai yra 
pirmutinis ir svarbiausias' 
uždavinys, kurį turi atlikti 
musų draugai užsieniuose. 
Bet jūsų kai kurių taktika 
veda prie izoliavimo musų 
partijos j nuo tarptautinio 
darbininkų judėjimo.”

Nemažesniu griežtumu pas- 
merktiej i socialrevoliucionie
rių vadai kalba apie kai •kurių 
emigrantų dalyvavimą “stei
giamojo susirinkimo narių 
konferencijoje“:

“Jau vien tas faktas, kad 
partija tokiu pastebėtinu su
tarimu nusikreipė nuo dau
gelio taip užsitarnavusių va
dų ir nepabūgo atmesti juos 
socialistines Europos aky- 
vaizdoje, turėjo parodyt tos 
nelaimingos • konferencijos 
dalyvauto j ams, kad jų* žing
snis pačiam .savo branduoly
je prieštarauja visai musų 
partijos politikai ir eina 
prieš Rusijos revoliucijos

’ interesus... Pavojus, kuris Ilukštofe, ir Mažeikių, ir Palari- 
gręsia pamatinei musų par-1 gos reik, o jie nieko nenori
tijos politikai, kuri dabar 
tapo tokiu vargu nustatyta 
- yra vienintelė priežastis, 
kuri paskatino visus Social
revoliucionierių Partijos na
rius, gyvenančius užsieniuo
se, lygiai kaip ii\ vadovau
jančiąsias partijos įstaigas 
tokiu griežtumu vienbalsiai 
reikalaut, kad draugai už
sieniuose likviduotų tą Pa
ryžiaus žygį.”
Tai taip kalbėjo metai laiko 

atgal kalėjime sėdintys social
revoliucionierių partijos vadai, 
smerkdami tuos savo partijos 
narius užsieniuose, kurie nu
galvojo kreiptis į didžiųjų val
stybių valdžias ir prašyt, kad 
jos nepripažintų sovietų Rusi
jos, Bet padėtų tiems, kurie 
su ją kovoja.

Goc, Timofcjev, Donskoi ir 
kiti skaito tokią taktiką pra
gaištinga Rusijos revoliucijos 
interesams ir priešinga pamati
niam es-erų partijos nusistaty
mui. Jie reikalauja, kad kiek
vienas partijos narys atsimin
tų, jogei vienintelis Rusijos 
socialistų talkininkas yra tarp
tautinis proletariatas.

Ir tuos žmones, kurie šitaip 
kalbėjo, net būdami bolševikų 
kalėjime, bolševikai pasmerkė 
mirčiai, kaipo “kontrrevoliu
cionierius” ir “kapitalistinių 
valdžių agentus!” Nesąžiningu
mas ir veidmainybe toliaus ne
gali eiti.

Iš RUSIJOS ROJAUS.

Ryto “Naujienose” bus pra
dėta spausdinti labai įdomus 
Mclchioro Račkausko rašinys 
antrašte “Iš Rusijos • rojaus”.

Karo metu ir bolševikams į- 
sigalėjus M. Račkauskas pie
tinės Rusijos dalytį ėjo gimna
zijos mokytojaus pareigas. Ka
da buvo Lietuvos piliečiai pra
dėta tėvynėn grąžinti, tai p. 
Račkauskas ir-gi sumanė iš 
“bolševikiško Tojaus” sprukti. 
Bet tai padaryti buvę labai ne
lengva: prisiėjo eiti nuo Aino- 
šiaus į Kaipošių ir visur “tep
ti”. Taisykle “netepsi—neva
žiuosi” bolšcvikijoj esanti da 
labiau įsivyravusi, negu caro 
laikais.

Chemeleonai ar 
Čigonai.
žemės Kurmis.

Latvijos oficialis armijos 
laikraštis “Latvijos Kareivis” 
No. 141 aimanavo delei “at
plėštų nuo Latvijos grynai lat
viškų” vielų —- Mažeikių, Jo
niškio, Žagarės, Biržų, t. y. 
vietų, kur nuo senų senovės 
lietuviai . gyveno ir kur latvių 
gyventojų pasirodo tik kur ne 
kur viena, antra ,šeimyna.

Susiraukė kaip karčių česna
kų užvalgę. musų diplomatai, 
cine gudrias galvas kraipyti 
publicistai ir eiliniai piliečiai: 
musų broliai, vakarykšti did
žiausi draugai, ir tokis begė
diškas, besotis imperializmas! 
Kad panašias mintis butų vės
telėjęs koks nors paprastus 
laikraštukas, kas į jį butų 
kreipęs domės? Bet čia kalba 
Valdžios ir dar ne bet kokios 
karinės valdžios laikraštis — 

! todėl tenka apie tai rimtai pa
galvoti. Mąslo-dmųoja Lietu
vos pilietis, bet niekaip negali 
išsiaiškinti tokių siurprizų 
priežasčių. Jis prisimena 1919 
metus, kada latvių valdžia ir *) Chameleonais vadina mažus žvė-
kariuomenė buvo silpnutės, rinkus
k! II • < 1 - -. VO spaivt},; Jie (IMI Kanais Zada Lietuvos kariuomene ejotais pilkij kaitais gelsvi tL

>, kurie moka greit pakeisti sa
vo spalvą: jie esti kartais žali) kar-

latvių kraštų iš bolševikų liuo- 
suoti. Tuomet iš abiejų 
pusių buvo sakoma daug sald
žių Žodelių, buvo kalbama apie 
sąjungį, brolybę ir tt. Bet ir 
tuomet pasipainiodavo nesusi- 
pratimėlių. Juo toliau, juo 
šaltesni darėsi Latvijos valdan
tieji sluogsniai prie Lietuvos 
ir jos reikalų. Atsitikdavo, 
kad šie ponai paleisdavo Lie
tuvos adresu tikrų perkūnų ir 
dar prigrūmodavo. Jiems ir 

duoti.
Tokiu padėtis tęsėsi ligi 1921 

metų pradžios. Staiga Latvių 
vyriausybės ir buržuazinės vi
suomenės nusistatymas dėl 
Lietuvos pasikeičia visai kiton 
pusėii. Pasipila iš anapus Dau
guvos eibės meilių žodelių. 
Vakar perkūnus* Lietuvai lei
dę p. MejcTovičiaus ministė- 
riai ima važinėti į Lietuvą bro
liautis su savo Lietuvos kole
gomis. Lietuvos didžiausiam 
priešui:— Lenkijai — kairiais 
net kumščia prigrumoja. Jei 
Lenkija toliau į Lietuvą imtų 

. lįsti, Latvijos valdžia žada net 
I karines pajėgos duoti. Vienu 
žodžiu sakant, Lietuva ir Lat
vija pasidaro didžiausi bičiu
liai ir, rodos, jau visam lai
kui.

>- -“Griešninkas”, pagaliau, 
pažino savo anksčiau darytas 
klaidas ir ščyrai gailėdamasis 
už savo “griekus” link Lietu
vos, žada daugiau nebegriešy- 
ti”— galvoja Lietuvos pilietis.

Ret štai baigiasi 1921 m.; su 
jais baigiasi ir Latvijos palan
kumas Lietuvai... Ponas Me- 
jeravičius ir jo sėbrai uždai
nuoja kitą dainelę. Jis ne tik 
važiuoja Varšuvon tartis su 
Lietuvos priešais lenkais, bet 
daro ten su Lenkija eilę svar
bių sutarčių ir net pritaria 
Lietuvos sostinės Vilniaus už
grobimui. Buržuazine latvių 
spauda ima koneveikti Lietu
vą, o kartais dasikalba net li
gi tokio begėdiškumo kaip 
“Latvijos kareivis” jau pami- 
nėtajn No. 144.

KaiĮio galvą Lietuvos pilie
tis, negali sau išaiškinti 
lokio Latvių valdančių shiogs- 
nįų nepastovumo.

Tikri chameleonai*) —* 
mąsto kai kurie. Jie keičia sa
vo nusistatymą dėl Lietuvos, 
kaip žvėriukai savo vilnas kas 
pa vasaris. Vieną dieną jie esti 
tikri Lietuvos draugai, o antrą 
dieną pereina į priešų pusę. 
Kame gludi tokio nepastovu
mo priežastis, daugelis nepa- 
iegia išsiaiškinti.

Niekas pasauly nedaroma 
“taij) sau” be priežasties; turi 
rimtų priežasčių ir Laivių 
valdžios nepastovumas • kai dėl 
Lietuvos. Tik pasižiūrėkime, 
kada' latviai keitė savo pažiū
ras į Lietuvą ir pigiai suprasi
me kame to apsireiškimo tik
roji priežastis. Supratę mes tu
rėsime pasakyti, kad chamele
ono vardas Latvijos vyriausy--
bes vadui visai netinka. P. 
Mejcravičius ir jo valdžia bu
vo ir yra labai logingi ir pa
stovus^ Jie yra ne chameleonai, 
bet poprasčių paprasčiausi či
gonai. ..

Pirmoji Latvijos-Lietuvos 
sahtykĮįų era yra ilgas tarpas 
tarp abiejų valstybių susikūri
mo ligi garsaus Hymanso pro
jekto pasirodymo. Iš pradžių 
mėginta bičiuliuotis, bet greit 
pamatyta,* kad gobsčiam su 
gobšei u susikalbėti sunku. Lie
tuvos kariuomenė užima Unk
štą; ^eilę ryja, žiūrėdama į 
Dina'kurgą. Latviu kapitalis
tas mato Lietuvos aruodą —
Biržus, Žagarę — ant kelio iš 
Licpojaus stovinčius Mažei
kius ir labai norėtų juos pra
ryti. Kas jam galvoj, kad lat
viai ten negyvena? Jam svar
bu dengiau sugrusti į savo 
maišą, o kitkas - - vieni nie
kai. Pradeda vienas ant kito 
urgzti. Lietuva nepatenkinta 
latvių valdžios pasielgimais, o 
latviai - Lietuvos. Lietuva
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pradeda sunkią kovą su Len
kija, todėl nuo savo apetitų 
žiemiuose greit atsisako. Puo
lamoji pusė lieka Latvija. Jai 
visko reikia; niekas negali jos 
patenkinti.

Bet štai nei iš šio, nei iš /to 
p. Hymansas išdumoja savo 
gudrų projektą. Pagal tą pro
jektą Lietuva gauna Vilnių, o 
Lenkija Lietuvą. Paliekamas 
Lietuvos vardas, bet tik taip 
sau “dėl mados.” Lietuvos val
džia susimąsto. “Priimti, ar 
atmesti?” galvoja cilinderiuo- 
ti poiiai,^ galvoja ir paprasti 
piliečiai.

Latvių buržuazinę visuome
nę ir į jos dudą pučiapčią val
džią apima didžiusia baime.

—O kas butą, jei Lietuva 
imtų ir suliktų su Hymanso 
projektu? - - galvoja šie po
nai. — Juk Lietuva tuomet 
patektų^ Lenkijos žinion, o 
tiems tikslams, 'kuriems pri
tartų lenkai, ji turėtų nepap
rastai daug pajėgų. Ko pirmų 
pirmiausia užsimanytų ši dvi
lype valstybė? Aišku, kad ji 
panorėtų tikriausio išėjimo į 
juras, t. y. latvių Licpojaus. 
Vėliaus, kas gali pasakyti, kam 
artimesni lelgaliai — lietu
viams ar latviams? Ar nepa
norės ši stipri valstybė — Lie
tuva — Lenkija — pasidary
ti dar stipresne ir atimti nuo 
Li t vijos Letgalius su Dina- 
burgu?”

Tokios baisios mintys, ėmė 
kankinti ir dieną ir naktį lat
vių valdžios ponus. Neretai, 
baime pagimdo draugus. Taip 
atsitiko ir su latviais šiuo 
tarpu. Jie ima siųsti Lietuvos 
adresu šimtus ir tuksiančius 
meilių žodelių, žada net karo 
pajėga Lietuvai padėti, kad 
tik “išgelbėjus” savo “brolius” 
nuo “nevidono” lenko, kitaip 
sakant, prasideda antroji, ar
ba broliavimosi Latvijos ir 
Lietuvos santykių era. Mei
liais žodeliais vaišina, bet gal
voje turi tik vieną mintį: “kad 
tu tik to nelabojo projekto ne- 
priimtum!”

Iš nieko gimęs nucitia nie
kais Hymanso projektas. Įbau
gintas Latvijos buržujukas lais 
viau atsidusta: perkūnija lai
mingai praūžė pro šalį.

IJetuva atsiduria labai ne
aiškioj ir sunkioj padėty. Ji 
silpnute, lodei visai nepavo
jinga.

Kokių Čia ceremonijų gali 
daryti su tokia šalimi gobšius 
Latvijos kapitalistas? Jis nu
moja į ją ranka ir važiuoja 
Varšuvon daryli su Lietuvos 
priešu — Lenkija — - konven
cijų. Maža to. Lietuvoje ir jos 
valdžioje įsivyrauja spekulia
cija, kyšiai ir kiti “gražus dar* 
heliai.” Ponai krikščionys de
mokratai — valdančioji par
tija — ne tik nekovoja su šia 
pavojinga epidemija, bet pa
tys puolasi prie šio “sporto.” 
Prasidėtą Vokietijos ir Lietu
vos finansinė katastrofa. Lie
tuva atsiduria ant bedugnes 
krašto; prieš jos akis stojasi 
baisus klausimas: būti ar ne
būti?

Latvijos valdančių sluogsnių 
gobšlumas ir begėdiškumas 
pasiekia aukščiausio laipsnio; 
oficiozas ima kalbėti apie už
grobimą turtingų, bet grynai 
lietuviškų sričių: Mažeikių, Ža
garės, Biržų, Joniškio...

Taip, ne chameleonai sėdi 
Latvijos valdžioj. Reika tik 
praskusti’ aukšti/ cilinderių ir 
juodų frakų skurelę ir bus 
lengva pamatyti, kad tai esa
ma paprastų paprasčiausių či
gonų su raudonais marški
niais, aksominėm kelnėm ir 
kančiimii rankoje. Kada juos 
baime apima, jie darosi dideli 
sėbrai ir geradariai, kada pa
vojingi debesys prasisklaido, 
ttada jie primaiiylų savo Įmovu
siam draugui akis išluptų. Nię- 
ko nepadarysi: tokia jau ka
pitalistų tarnų logika.

Malonu, kad Latvijos de
mokratija visuomet buvo 
drauginga Lietuvai ir nuo pa
našių išsišokimų buvo ir yra 
labai toli.

____  : ■ '.... .'.j. .. -i;L,u. A'.
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
VAKAR DEPORTAVO TIT- 

LUTĮ.

Vakar 9 vai. vak. iš La Šalie 
stoties liko išvežtas deportavi
mui Tulutis. Tą žinią adv. K. 
Gugis gavo iš Washmgtono.

Nors neilgai Tulutis tegyve
no Amerikoj, bet spėjo “pasi
žymėti:” jis vertėsi žmonių 
prigaudinėjimu. Kiek žmonių 
Amerikoj jis prigavo, — iki 
šiol dar nėra tikrai žinoma. 
Tuo labiau kad Tulutis ”vei- 
kė“ ne tik tarp lietuvių, bet 
ir tarp kitataučių. Savo pavar
dę jis gan tankiai mainydavo: 
atlikęs kokį prigavimų, — jis 
persikrikštydavo kitokiu var
du. Prie žmonių tas prigavikas 
mokėdavęs labai gražiai priei
ti, laikydavęs čigoniškoj taisy
klės: “Koks mano tikėjimas? 
O kokio pons norėtum?” Ver
tėsi tas paukštukas visokiais 
“bizniais“: kišenių kraustymu, 
čekių fabrikavimu, nebūtų šė
pų pardavinėjimu, etc.

Nelabai senai “Lietuvos Ži
niose” buvo paskelbta, kad Tu
lutis esąs niekas daugiau, kaip 
tik paskilbęs Mažeikių Tuo
kus, kuris ten daug įvairių šu
nybių pridaręs. Tas ponas 
valdžioj užėmęs aukštą vietą. 
Jis vedęs šauniausį gyvenimą 
ir metęs pinigus reškučiomis. 
Paskui pasirodė, kad tie pini 
gai buvo iš valdžios iždo imal- 
mi. Kiek atsimename, jis iš
eikvojo apie 30 tūkstančių val
džios pinigų (tada pinigų va
liuta da buvo pusėtinai aukš
ta).

Žmonių opinijos spiriama, 
valdžia priversta buvo priga
viką teisman patraukti. Bet... 
Tuokus buvęs geras krikščio- 
nis-demokratas, ir greit iš ka
lėjimo išėjęs. Po to jis dar vi
sokių šunybių pridkręs Lietu
voj ir pasprukęs užsienin.

TYRINĖS ANGLIŲ PABRAN
GIMĄ.

Anglių baronai, ačiū anglia
kasių ir geležinkeliečių strei
kams, žymiai pakėlė anglių 
kainas. Miesto taryba pas
kutiniame savo susirinkime 
nutarė tyrinėti anglių pabran
gimo priežastis —• ar buvo 
reikalo pakelti jau ir taip aug- 
štas anglių' kainas. Dalykas 
pavestas municipaliams miesto 
viršini nikam s. Ty r i nėj i m as
prasidėsiąs šią savaitę. Russell 
J. Poole pragyvenimo brangu
mo komisionierius, vadovaus 
tyrinėjimą. Sako, jis iškelsiąs 
aikštėn kiekvieną skaitlinę ir 
faktą kas dėl pabranginimo 
anglių.

50,000 GELEŽINKELIEČIŲ 
GRĮŽTA DARBAN.

Numatomas greitas streiko 
užbaigimas.

Pereitą' sekmadienį unijų ir 
geležinkelių viršininkai paskel
bė, kad 50,000 streikuojančių 
šapmemj sugrįžta darban. Tai 
įvykę / dėkai JeweH-Warfield 
susitaikymo planui. Sekamų 
gelžkelių darbininkams buvo 
įsakyta grįžti darban vakar. 
Chicago, Mihvaukee and St. 
Paul, Chicago and North Wes- 
tein, Balliinore and Ohio, Se- 
ahoard Air Line, Chicago, St. 
Paul Minneapolis and Omaha 
ir Green Bay and Western.

Laikoma konfeerncijoa uni
jų ir kompanijų viršininkų. 
Numatoma, kad šiandie ir ry
to sugrįž dar daugiau darbi
ninkų darban. Tikimasi greito 
streiko užbaigimo.

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. K. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Lietuviu Rateliuose
CICERO, ILL.

Lietuvių vakaras ir peiktinas 
vakaro rengėjų elgėsis.

■-....... ■'■■■■

Sekiijadieny, rugsėjo 17 <iie- 

ną, nuvažiavau Ciceron į Lie
tuvių “Liuosybės” Namo Ben
drovės parengtą muzikaliai— 
vokalį vakarą. Tai dar pirmu 
kartu teko atlankyti tą garbin
gą nuosavą lietuvių naują 
“Liuosybės” svetainę. Kaip
matote, svetainės vardas labai 
prakilnus, idealingas —• “Liuo
sybės”.

Aš, kaipo iš Lietuvos atsiųs
tų laikraščių platintojas, atsi
vežiau pluoštą “Socialdemo
krato” ir “Profesinių Žinių“. 
Maniau — “Liuosybės” svetai
nėj aš liuesai juos išplatinsiu. 
Ta. skaito lietuviai darbo žmo
nės — težino kas dedasi Lietu
vos darbo žmonių gyvenime: 
apie jų vargus, bėdas, pirinyn- 
eigą politiniame judėjime. Nes 
laikraštis tai musų gyvenimo 
veidrodis, ir kiekvienas pa
žangus darbininkas trokšta jį 
pamatyti. Ypatingai laikraš
čius iš Lietuvos, kur kaip vi
siems žinoma, Rusijos budelis- 
caras buvo per 40 metų už
draudęs spausdinti ir skaityti 
lietuviškus laikraščius. Tie ku
rie norėjo skaityti lietuviškus 
raštus, turėjo slapstytis nuo 
Rusijos valdžios žandarų ir 
blogos valios žmonių.

Atleiskite — per toli nukry
pau nuo dalyko. Čia ne Rusi
ja. Aš turiu minty Lietuvių 
“Liuosybės“ Namo Bendrovės 
koncertą. Aš noriu čia papasa
koti maž-daug šitokį nuolikį:

Priėjęs prie svetainės langu
čio — kur tikietus pardavinė
ja paklausiau, ar dar progra
mas neužsibaigė? Atsako, ne... 
Rusų Balalaikų orkestrą ti'k 
ką pradėjus griežti. O griežia 
labai šauniai! Vėl klausiu, ar 
bus galima čia man pardavinė
ti laikraščius iš Lietuvos? At
sako — kodėl ne... Viena mo
teris pardavinėjanti “Moterų 
Balsą.“ Man patarė eiti svetai
nėn ir sužinoti lai iš komiteto.

Įeinu svetainėn, Susirirandu 
už baro du vyruku —- komite
tu. Paklausiau, ar tamstos 
komitetai?

—-Taip — atsakė vienas ir 
parodė kitą, irgi komitetą.

—Ar tamstos 'pavelysite 
man svetainėj pardavinėti iš 
Lietuvos laikraščius?

—Kokius ir kaip jų vardai? 
— klausia komitetas.

—■“Socialdemokratas,” Lie
tuvos darbininkų laikraštis -— 
atsakiau gerbiamiems komi
tetams.

Tai palūkėk truputį, aš 
paklausiu kilo komiteto.

Po kelių minučių atėjo , ir 
“kitas“ komitetus. Jis man pa
reiškė, kad “Socialdemokrato” 
negalima šioj svetainėj parda
vinėti.. .

—Mes visi komitetai manom 
čia yra komunistų ir katali
kų... Tas jiems gali nepatik
ti.. .—paaiškino komitetas.

‘Išklausęs komiteto paaiški
nimą, aš aplaidžiau svetainę. 
Tikietų pardavinėtojas klau
sia:

-—Na, ar leido tau komitetas 
pardavinėti tuos laikraščius?

Neleido aš jam atsa
kiau.

Jis man sako, kad vienas 
komitetų yra Antanas Liutkus. 
Pataria man jo paklausti? gal 
jis pavelis pardavinėti laikra
ščius.

Padėkuojęs tam žmogui už 
jo nuoširdumą, lipu laiptais 
žemyn. Ant laiptų pasitikau 
žmogų, kurs mane užkalbina. 
Aš nu.psliundžiau jam, kad 
}<omitetas neleido man parda
vinėti “Socialdemokrato” sve
tainėje.

Nieko tokio stebėtino 
jis man atsakė. — Dabar bol
ševizmo laikai. Visi pavirto 
į bolševikus, dėlto darbinin
kiškų laikraščių i b neleidžia 
platinti svetainėje. 1111111 f f 1111111 ų u i tnlrj himi | hirwiiin>Ri)n<Wiw i»

šitoks komitetų fanatišku-; 
mas labai peiktinas. Komuni
sčių organą leido pardavinėti, 
o “Socialdemokrato“ — ne 
Sarmata...

— Laikraščių Platintojas.

WEST SIDE.

LjSS. 22 kuopos susirinkimas.

Nedėlioj, rugsėjo 17 dieną, 
“Naujienų” name, Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 22 kp. lai
kė mėnesinį susirinkimą. Ka
dangi kuopos organizatorius, 
J. J. Strazdas yra laikinai iš
važiavęs Detroitan, tai susirin
kimą atidąrė ir pirmininkavo 
drg. Žymontas.

Skaityta ir priimta pereito 
susirinkimo tarimai. Skaityta 
4aiškas nuo Socialistų Partijos. 
Jame prašoma visų Socialistų 
Partijos narių, kiek kas gali, 
darbuotis rudeniniuose rinki
muose, kad partija galėtų pra
vesti daugiausia savo kandida
tų į visokias valdvietes. Laiš
kas pri imtas.

Kuopon įstojo du nauji na
riai — draugai Vasiliai. / ’

Kuopa paaukavo iš iždo $5 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai vesti Seimo rinkimų kam
panijai. Jiems pinigai neapsi
einamai reikalingi.

22 kuopa, suvarginta ir nus
kriausta strazdiniai-jamonti- 
nių spešeldemokratų, pradeda 
atsigriebti turtu ir nariais. Nu
tarta rengti prakalbas Aštuo
nioliktos .gatvės ir Westsidės 
apielinkėse. Išrinktas delegatas 
į LSS. VIII Rajono konferenci
ją, kuri įvyks rugsėjo 24 die
ną. Taipgi nutarta, kad vis' 
kuopiečiai rinktų iš lietuvių 
perskaitytas atliekamas, apšvie 
tai ir mokslui naudingas kny
gas. Tos knygos skiriamos 
lietuvių darbininkų knygy
nams steigiamiems Lietuvoje. 
Lietuvos Socialdemokratų Pai\ 
tija jau ne kartą kreipėsi tuo 
reikalu į Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungą. Apšvicta; 
tinkamų knygų Lietuvoj trūk
sta. Taigi, kas lik turite atlie
kamų knygų, prisuokite A 
Žymontui, 1739 So. Halsted 
StM Chicago, III.

— Šapos Darbininkas

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Jųrginėj vaikų tėvų streikas 
pasibaigė.

šv. Jurgio parapijos mokyk
los vaikų tėvai, kurie lig šiol 
dar streikavo prieš lenkes se
seris mokytojas, nutarė streiką 
užbaigti, neatsiekę savo tikslo. 
Streikuotojai ypatingai varėsi 
prieš kun. Krušą, busią jis už
sispyręs ant savo pastatyti, 
bet komitetas nuvykusis pas 
vyskupą jų dalyku ką kita iš
girdo. Vyskupas pasakė jiems, 
kad kun. Krušas prašęs jo lie
tuvaičių seserų, bet jis pasakęs 
jam, kati jis jų neturi.

Šitas vyskupo pareiškimas 
prieštarauja parapijos komite
to žinioms gautoms iš šv. Ka
zimiero vienuolyno. Vienuoly
ne jiems buvo sakyta, kad lie
tuvaičių sesesų yra kiek tik 
reikia. Taigi motinos, netikė- 
damos komiteto parneštoms iš 
vyskupo žinioms, pačios išrin
ko komitetą ir tam komitetui 
pavyko su vyskupu pasimatyti 
(sako, kad tai yra labai sun
kus dalykas); bet jos išgirdo 
nuo vyskupo tą patį, ką ir pir
mutinis.. komitetas sake, bū
tent, kad lietuvaičių seserų nė
ra. Tokiu bildu neliko kas 
daugiau daryti ir streikas‘ teko 
užbaigi i. Tečiaus sugrįžo į 
mokyklą ne visi; sako lanko 
mokyklą dabar apie šimtas 
vaikų. Kiti tėvai pasiuntė sa
vo vaikus kitur vieni į tau
tiškos parapijos mokyklą, sa
kydami, kad poterius visur 
vienodai mokina; kiti į dovy- 
dinę, o treti į viešą mokyklą. 
■Taigi, nors parapijonai streiko

(Seka ant 6 pust).

“BE PIENO, NĖRA
ŽMOGAUS”

Parašė C. HOUSTON GOUDISS

Leidėjas The Fofcast, Amerikos pir- 
meilinio maisto magazino; įsteigėjas 
virimo mokyklos; link maisto patarė 
Peoples Home Journale; apie maistą 
preligeritas.

Tūlame metų laike yra sunku 
žaio maisto. Taipgi tuom pat kar
tu ir miesto marketuose yra aprube- 
žiuota. Šis yra tikimu svarbumu iš 
maisto atžvilgio. alias maistas yra 
gaivinimas sveikatos ,tvirtumo ir au
gimo, kadangi jame randasi nepap
rastas maistingumas. Be tinkamo ir 
pakankamai maisto, žmogaus kūnas 
vysta arba tampa užskurdusiu.

Karvės gyvena ant žalio maisto. 
Vienu gamtišku ir labiau stebėtinu 
procesu, karvės išduoda maistingumo 
erementus, kurie kartu su pienu pe
reina p&s žmogų. Todėl tas ir pada
ro pieną viršiausiu maistu — tai yra 
venintėlis' maistas, be kurio žmogus 
aegal kilti inteligentiškai.

Nuo tol ir paeina svarbumas gėri
mo šviežio, tyro pieno. Bea tūluose 
sezonuose pienas ne yra toks pilnas, 
maistingas, kaip kituose. Todėl pie
no maiste vertė yra lygiai reikalinga, 
kuomet žalumynai sumažėję^

Ką mes turime daryti? Lengvas 
atsakymas. Vartot tiek daug pieno, 
kiek galima jo gauti ir labiau persi- 
statykit tą baltą stebėtinumą, kuris 
btekinėse randasi — Bordeno Garuo- 
dintą Pieną.
Ne, tai ne yra tas pats šviežias ^pie

nas. Visai netas. Bet jis tampa vi-' 
sfškai artimu maisto reikmenų vertę, 
negu kitokio maistai piloduktat?. Jis 
yra riebiausis ir tyriausia šviežias pie
nas, su daugiau vandenio ekstraktuo- 
tas. Jis yra iš geriausių karvių pie
no ,kurios yra teisingai iii gerai pri
žiūrimos veterinariškų ekspertų. Šios 
karvės ganosi netoli Bordeno dirbtu
vės. ‘ i

Jis yra šviežias ir tyras. Jis yra 
oarankidusiu ir ekonomiškiausiu viso- 
kiiį firmų pienų if virimui lyginasi 
kvapsna šviežiems dalykams. Dau-; 
g’ausiai paeina maisto verte iš pieno, 
kuri jame randasi. Prižiūrėjimas vi- 
•ų prirengimų užtikrina jo tyrumą ir 
gerumą ir tirštą stove, kuri teka kaip 
smetona iš keno.

Nei vienas namas negali apsieiti be 
geriausio pieno virimui todėl visi gro- 
aerninkai ir parduoda Bordeno Garuo- 
'intą Pieną. Pamėgink keną šian
dien — koliai esi vienu iš milionų, ku- 
’ie ne yra vartoję kitokio pieno. Už- 

’aikys keisą ant rankų ir išriši pieno 
ižduotį. \ |

(Perspausdinta leidžiant Forcast,
' ipkričio mėn., 1921 m.)

(Apg.)

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.l
Tel. Canal 2118

Dr. A * L. Yuska 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. 

4193 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 0098 

i - <
--------------- —H ------------—

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.
.... . ..

/g 1 ;..... ■■' ■■'■ '• ' ■'................ '■...........1...
Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kiėtmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

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

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

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

. ...........-...—-T=y

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo 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:
Perlaidos:

13613 J. Šunėkus .
13878 M. Pockevičius
13879 J. Mikalauskas
13&83 XM; Užąndiiuenė
13925 M. Sinkevičius
13931 P. Grigaliūnas
13999 J. kalinčius
1402J B. Gasparaitė
14048 J. Mark imas
14074 A. Ališauskas
14083 A. Mitkai
14087 A. Vilkaitė
14093 A. Jateikienė
14100 M. Jankevičienė
14121 Z. Petreikienė
14136 J. Kliuskas
14237 K. Latvėnas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Liet iviška 
Aotieka

Užlaikome visokių pa
sekmingų gyduolių ir šak
nų parvestų iš Lietuvos. 
Reikalaukite “Bitter Wi- 
ne” kraujo gaivintojo. Su 
reikalavimais visados 
kreipkitės sion aptiekon.

Antanas Rymdeika
1338 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

14138 P. Lapenas
14149 J. Krikščiūnas
14161 A. Liutinkas
14169 K. Maknavičius
14176 O. Lazauskienė
14177 A. Petručius
14180 R. Stumbrienė
14190 M. želioniukė
14193 R. Brazauskienė 

i 14202 U. Zapolskienė 
, 14203 H. Verbauskienė

14203 K. Žakui
14205 J. Žakui
14210 K. Kundrataitė
14215 M. Laurinienė
14216 J. Laurinienė
14218 K. Stanikunas
14228 M. Mockaitė

PERS1LPNA MOTERIS 
VAIKŠČIOTI.

Dabar dirba devynias va
landas į dieną. — Lydia E. 
Pinkham Vegetable Comp- 
otind sugražino tvirtuma.

Union VillagfS, Vt. — “Buvau silp
na, nęrvųota nuėjau menkyn. Nega- 

ėjau nei skersai 
stubą pereiti be 
pailsio ir tiokia bu
vau per savaitęs, 
Pamačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir po tam 
ėmiau vieną butei- 
lį Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compound ir pa
sijutau, kad man 

....... ........—--------> eina ant sveikatos, 
tad išvainojau dar septynis iš viso, 
^irh} negu pabaigiau vartojus galė
jau išdirbti devynias valandas garinė
je skalbykloje. Negaliu per daug ką 
gero sakjyt apie jūsų gyduolę. Lin
kiu, kad kiekviena serganti moteris 
jį imtų. Jau bus du metai kaip esu. 
ėmusi, o vienok dar tvirtai ir gerai 
jaučiuosi”. — Mrs. L. A. GUIMANN, 
Union Village, Vermont.

šis yra vienintelis laiškas, kokius 
nuolatos garsiname, nurodantis ką 
Lydia E. Pinkham yra gero padariu
si moterims, ir ar dirbi ar ne, bet po
nios Guitnann laiškas turi užsintere- 
suoti.

Daugelis moterų yra silpnų, ner- 
vuOtų, ir menkyn einančių iš atžvil
gio jų negalės. Tokios moterys turi 
ipiti I.ydia E. Pinkham Vegetable 
Gompoun'd ant pirmo nesmagumo žen
klo. Gera sveikata reikalinga ir ši 
puiki gyduole pagelbės palaikyt ją.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Nervingumo
Kraujo 
šlapuiflo 

ir
Privatinių
Ligų

r ■ i
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3243 Sou(h Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
— ■ ■ „y

35
(Kampėa Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite ęlevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandes 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedfclyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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 0268 
■ i o. ■■ f   ■ . i I--7-IĮ-1 ū
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Dr. A. J. TananeviČius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S; Michigap Avė. 

Tel. Pullman 8213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

^*w'l/wv*^^*w***,*r**,’*^^*W’r-’

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Telephojie Central 3362
1824 VVabansia Are.

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

s-------- -------------------------------------- V
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CATARRHn
OF THE STOMAOH
iihiu Į iiiinhiinnmiwiHmį iiiiHiiNiHimiimtm Į

£r|Op CANT ENJOY LIFE 
įgfrfr with a tore, sour, bloated »tom-

ach. Food doet not nourish. 
Inttcad it is a tource oi misery, causing 
p&int, belching, dizzinecs and head- 
aches.

<3 The perton with a bad tlomach 
thould be satisfied vvith nothing lest 
than pemaanent, lasting relief.

The right remedy will act upon the , 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily fonetion. 
U The large number of people who 
have tUccestfully used Dr. Hartman’s 
famous medicine, recomniended fof all 
catanhal conditionJ, offer the strongest 
postible endorsement (of

PE-'RU-ftSA
IN SERVICE F.'FTY YEARS

MHtiAininfnimniuiHuiiunnuifei «ur|- cniun pMhkmiim

TABLĘTC O R LlQUtD 
SOLO EVERYWHERE

J ŠIANDIE PINIGŲ | 
KURSAS

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

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6.000,000.00

.... s

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

. DR. P. ŽILVITIS

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canąl' 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
y

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra

• uždarytas

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WiEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
/ 8325 So. Halsted St., Chicago, III.

f Dr. A: J. BERTAŠIUS’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vįl.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Te). Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. £L K^KLIAUGA \ 
DENTINAS

1821 So. Halsted St..\.hicago, 111.
kampas 18th St.

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

v...... ................. ------- -------------- - U



NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarninkas, Rugsėjis 19, ’22

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

nelaimėjo, bet ir Kruša'negali 
laimėjimu pasigirti.

Vakar Jurginės kieme ir 
beizmente prasidėjo vėl “Did
žiausias šv. Jurgio parapijos 
kermošius”, bet biznis eina 
silpnai. Nors katarinka elek
tra varoma kieme daro didelį 
trukšmą, bet ateinančių ker
ui ošinu nedaug. Monkės sto
vi nedaužomos ir cigarų taipgi 
niekas nemuša. Beizinente pub 
likos taipgi nedaug ir toji biz
nio beveik nedaro. Ar tas reiš
kia tolesnį boikotų, ar gal žmo 
nes jau pailso ir nori pasilsėti 
nuo to monkinimo, sunku pa
sakyti. Kaip ten nebūtų, biz
nis neina.

Kitos parap. parapijonas.

_ _ _ PRANEŠIMAI
S. L. A. II Apskritys rengia puikų 

koncertą septintadienį, rugsėjo 24 d., 
š. m*., Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
PI. Visą programą išpildys Birutės 
Draugija ir visas pelnas eis S. L. A. 
Prieglaudos Namo naudai. Visus 
kviečia atsilankyti Reng. Komitetas.

Lietuvių Gplfininkų Kliubo susirin
kimas įvyks '‘antradieny, rūgs. 19 d., 
8:80 v. v., Dr. Naikelio ofise 3252 So. 
Halsted gat. (viršuj banko). Svar
bių reikalų delei visi goifininkai ma
lonėkite būtinai laiku susirinkti.

•— Valdyba.

Dar daugiau prakalbų.
Utarninke, rugsėjo 19, Roselandc, 

Strumilos salėj, 158 E. 107th St., 7:30 
vai. vakare bus labai žingeidžios pra
kalbos. Rengia L. S. S. 137 kuopa. 
Visi Roselandiečiai bukite prisirengę 
atsilankyti į šias prakalbas.

Seredoj, rugsėjo 20, Mildos salėj, 
3142 So. Halsted St., .7:30 vai. vakare 
įvyks pamokinančios prakalbos. Ren
gia L. S. S. 4 kuopa. Visi Bridgepor- 
tiečiai iŠ anksto bukite prisirengę atsi
lankyti į šias prakalbas.

ROSELAND.

Pranešimas norintiems 
mokytis.

Draugijų žiniai. — D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su program-u nedėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija “Netikėtas Sugrįži
mas”. Draugijų, kliubų ir kuopų pra
šome nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumėm vieni kitiems.

— Komisija.

1SRENDAV0JIMUI
ANE RENDOS garadžius dėl 

vienos mdšinos, garadžius labai 
patogus ir prieinama renda.

3303 So. Union Avė.

.IVAIRįlS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

reikia" darbininku"
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimv propoziciją. 
Apsukrumaą vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNĖ, MAI- 

šytų tautų apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes esa
me priversti apleisti Chicago šią sa
vaitę.

Atsišaukite:
3214 S. Ashland Avė.

gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

Darbininkų. Užmokame kas
dieną.

Kreipkitės:

LORD & BUSHNELL CO.
2424 South Laflin St.

DARBININKŲ reikia.
Kreipkitės:

ROSENBAUM BROS, FEED 
' . MILL,

87th St. and Stewart Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
cigarų, tabako, ice cream, saldainių 
ir kitokių smulkmenų krautuvę, ant 
alitomobiliaus ar loto. Biznis labai ge
ras, renda pigi. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Naujienos,
3210 So. Halsted St. No. 34.

PARDAVIMUI groseris, kend- 
žių sandelis ir visoki reikmenis 
dėl mokyklos. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo prie
žastis liga. 4619 S.Hermitage av.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR KIL- 
basų išdirbystę su visais pritaišymais 
ir Ice mašina, turi būti gabus kilba- 
sų dirbėjas. Jeigu kas nori gali pirk
ti su namu. Kreipkitės į Naujienų 
Skyrių ant Town of Lake,

1614 W. 46th St. No. 59.

_ _ _ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI trijų krės-1 

lų, pirmos klesos barbernė.1 
Parduosiu pigiai, kadangi 
važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės j Naujienų ofisą. No. 123

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Ford touring 

automobilius, vieno žmogaus 
viršus magneto, geram padėji
me. $75.00. Evans Schuster & 
Co., 3583 Archer Avė.

PARDAVIMUI Ford Roadster 
beveik kaip naujas — $250.00.

EVANS SCHUSTER & CO., 
35Š3 Archer Avė.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

S. A. L. EX-KARETVIŲ VALDYBA 
1922 metanas,—pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; p? 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckiš 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951'West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
gybes svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

Paskutiniame “Aušros” xlc- 
legatų susirinkime likosi nu
tarta greitu laiku įsteigti “Au
šroje“ vakarinę mokyklų lie
tuvių kalbos-gramatikos, arit
metikos ir anglų kalbos. Todėl 
visi nuo jauniausio iki seniau
sio, kurie tik norite mokytis, 
ateikite vakarais “Aušron” 
10900 So. Mrchigan avė., ir už
sirašykite pas komisijos na
rius: M. Užunarį, K. Danylų ir 
Šaukštų, bei pas knygius, ko
kius skyrius norite lankyti. 
Nelaukite, kol mokykla prasi
dės, nes sykiu visiems pradėti 
mokytis yra .daug parankiau 
mokytojui ir mokiniams.

..Visus kviečia mokyklos 
Komisija.

Lietuvių Darbininkų Draugija Ame
rikoje praneša savo nariams, kad drau
gijos raštininkas Zutra apleido Chi- 
cagą. Reikale dabar kreipkitės pas 
laikinį sekreorių F. Girdvainį (2000 
So. Halsted St.) iki susirinkimui.

— Valdyba.

A. L. T. Sandaros, North S: dės, 23 
kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 20 
d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai .san- 
dariečiai yra kviečiami atsilankyti su
sirinkimą, nes randasi daug labai svar
bių reikalų aptarti.

—- E. Petrenienė, rast.

Draugijų d o m ei: — Lietuvių Darbi
ninkų Stygų Orkestrą rengia didelį 
koncertą ir*balių spalio 29, d., Bohe- 
mian Hali selėj, 1436-40 W. 18-tos 
gat. Prašome draugijų, kliubų ir 
kuopų nerengti pramogų tą vakarą, 
kad neužkenkti vieni/ kitiems.

— Komisija.

Merginų 
ir 

Jaunų moterų

Puikiausia proga išmokti viena 
iš keletos darbų.

Bench darbas

Coil winding

REIKIA darbininkų ir Roke
rių. Nuolatinis darbas. Kreipkit- 
tės.
North Western Taria Cotta Co., 

2525 Clyboum Avė.

DARBININKŲ reikia prigel- 
bėjimui prie mašinų,—jiuo šmo
tų darbas, patyrimas nereikalin
gas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACME STEĖ-L GOODS CO.
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, — biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos — 
randasi Brighton Park,

3965 Archer Avė.

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

J. RIDIKAS,
8354 So. Halsted St.

---------- -------------------------------L------------

GROSERIS, FRUKTŲ IR DARŽO- 
vių krautuve pardavimui. Daug sta- 
ko, geroj biznio vietoj, pigi renda, ar- 
žuoliniai baldai, naujos skalės ir cash 
registeris . Bargenas už cash.

5709 Wentworth Avė.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

r -........-i

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui 
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit Šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

NAMM-ŽEME
PARDAVIMUI 2 LOTAI ARBA 

mainysiu ant automobiliaus. Lotai 
randasi geroj vietoj, 79 ir Ashland 
Avė. Aš parduosiu už gana pigią 
kainą.

Atsišaukite;
D. T.,

928 W. 33rd St.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Radauskas 3328 South 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio

Atvažiavo iš Lietuvos per 
Naujienų Pinigų Siuntimo 

Skyriaus patarnavimų
Pas Antanų Galkų, 4014 

S. Rockwell St., jo moteris ir 
vaikas, iš Telšių valsčiaus.

Pas Kazimierą Sową, 
4014 S. Rockwell St., jo sū
nūs Kazimieras iš Telšių 
valsčiaus.

Pas Stanley Cotton (Ta
mošiūnas) Charleston, W. 
Va., jo moteris Anelė ir du 
vaikai Olekas ir Vladas, iš 
Leliūnų vai., Utenos apskr.

Visi džiaugiasi, kad turė
jo laimingą kelionę.

Alena Utakytė yra sulai
kyta ant Ellis Island dėlto, 
kad neturi 16 metų amžiaus, 
bet pasiųstas yra affidavitas 
ir tikimasi, kad šiandie bus 
paliuosuota.

“Birute”. — Visi nariai malonėkite 
susirinkti ant ekstra repeticijos, kuri 
•vyks utarninke, šiandie, nigsėjo 19 d., 
8 v. v., Raymond Chapel svet., 816 
W. 31-mos gat. — “Birutė”.

Lietuvaičių Baltos Lelijos Pašalpinis 
Kliubas rengia šaunų šokių vakarą, 
<urs įvyks subatoj, rugsėjo 23 d.. M. 
Meldažio svet.. 2242 W. 23rd PI. Jau
nimas yra maloniai kviečiamas ant 
naujų ypatingų šokių.

— Kviečia Komitetas.

Koseland. — L. S. M. Ratelio repe
ticija veikalo “Jurgis Žiburys” įvyks 
seredoj, rūgs. 20 d., 7:30 v. v., Chas. 
Strumilo svot. Visi lošėjai malonė- 
cite laiku susirinkti.

— Režisoris.

PASARGA.
. BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, tun 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Hant Naujienų darbininkai geriaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji 
m ai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
anai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

Roseiand. — S. L. S. 137 kp. ren
gia prakalbas šiandie, rūgs. 19 d., 
Chas. Strum'lo svet. Kalbės adv. K. 
Gugis ir M. Jurgelionienė. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO, 

Ambrazo, jau keli metai kaip gyvena 
Amerikoje. Bet nežinia kokiame 
mieste. Malonės jis pats arba kas ki-' 
tas pranešti man J. Ambrazas, Kuti
nu kaimas, Šilalės apskr. Lithuania, 
arba Z. Dargužaitė, 4012 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III.

JOHN PŪTIS iš Kretin
gos jieško savo artimesnių 
draugų, nes randasi labai 
blogame padėjime. Neatbūti
nai geritai pribukite. 639 W. 
18th St. Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 

ibejotini, Naujienų administracija pa- 
•i’ieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos dk 
uos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaitf 9 vai. va 
karo. 1 ,
aMesgasii, i .i i i ■

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. ' Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stoti i sekama vietą: 
narbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikrašti Naujienas, taipgi ir iŠ Lietu
vos laikraščiu, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su. Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui j Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairia.

Popieros Inzo’.iuotojų 
" • - 
Pynimui #

Užtikrinta alga kol mokinasi.

Turi mokėt angliškai kalbėt

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC.

48th Avė. & 24th Št.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS 
4856 So. Halsted St.

1 ____________________________

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
užmokestis.

AMERICAN INSULATED WIRE
& C AB I,E CO.,
954 W. 21st St.

REIKIA patyrusių moterų 
operuotojų vieną adata mašina 
siūti zig-zag dėl brazięts ir apa
tinių. Kuns — Tadter Bros. 
230 So. Franklin St.

REIKALINGA mergina 
pardavinėti ir pakuoti kavą, 
turi turėti referenses, geras 
darbas. Atsišaukite:

3627 So. Halsted St.

. REIKIA merginų į dirbtuvę 
prie lengvo darbo.

Atsišaukite j

ENGLANDER SPRING BED

PAPRASTŲ darbininkų rei
kia.

BARTON SPIDER WEB 
FYFTEN

3426 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų apgyventa, tarpe didelių 
dirbtuvių. Pragyvenimui kambariai, 
renda tik $40 į mėnesį, lystas ant 
dviejų metų. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Priežastis — pirkau nuo
savų namą su bizniu, tad einu savo 
naman. 1458 W. 15th St., kampas 
Laflin. St.

20 AKERIŲ FARMA, GVARANb- 
tuojama mėnesines įeigos, pagal mu
sų naują žemės išdirbimo planą. $100 
jmokėt ir po $10 į mėnesį per 8 metus 
be palukio. Rašyk, arba kreipkis vel
tui paaiškinimų: J. L. Wells (Fiscal 
Agent) 1106 Majestic Bldg., 22 W. 
Monroe St.

VAIKŲ reikia” ne jaunesnių 
16 metų į mašinšapę nuo šmotų 
darbui.

Patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

DARBININKŲ reikia į sald
žių agurkų departmentą į sker
dyklą.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA gero ir jauno darbi
ninko, mokančio lenkų kalbą į 
plunksnų išdirbystę.

1717 S. Halsted St.,

REIKIA JAUNO ANGLIŠKAI 
kalbančio vaikino, kuris šiek tiek iš
mano, arba nori mokintis prie bučer- 
nČs ir grosernės darbo. Kambarys dy
kai. Atsišaukite: Vladas Petrauskas, 
1942 W. 119 St. Beverley 1895.

EXTRA BARGENAS. PARDAVI- 
mui bučernė ir grosernė. Norima par
duoti į trumpą laiką. Priežastis par
davimo savininkas turi kitą biznį. 
Taipgi, biznis galima mainyti ir į 
nebrangų nalną ąrba kitą biznį. 4550 
So. Mąrshficld Avė. Phone Boulevard 
2775.

PARDAVIMUI SALIUNAS TAR- 
pe visokių tautų, bet daugiausia airių 
apgyventa, biznis geras. Svetainė 
užpakalyj saliuno. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
MRS. RADAVIČIENĖ, 

3152 Wallace St.

ĮMOKĖK 2 TŪKSTANČIUS
Nupirksi 3 flatų naują mūrinį na

mą, saliunas, 2 pagyvenimij po 6 kam
barius. Namas randas labai gražioj 
vietoj, Brighton Park . Klauskit:

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

1 /. 
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PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
iš fronto Storas ir 4 šeimynoms no 4 
kamparus ir dviems automobiliams 
garadžius namas prie Halsted St. 
Kaina 89.300, elektriką, gasas ii' visas 
pirmos klesos jtaisvmas. Atsišaukite. 
1739 So. Halęted St. Box 120.

■ ..  „ ..... ....... ... ... ... . - - . - - -■ ■ ---
PROGA IšLAIMĖTI

Mes perkam, parduodam ir mainom 
namus, farmąs, lotus visokius biznius 
imam ant pardavimo ir mainvmo.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St'. 
Tol. Boulevard 9641

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė visokiu tautų apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas, kamnanis namas. 
Parduosiu nikiai už pirma teisingą 
pasiulima, priežastis pardavimo turiu 
du biznius.

2958 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 0517

PARDAVIMUI KURPI O DIRBTU
VĖ viskas įrengta pagal vėliausios 
mados. Biznis geras ir nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
apleisti Chicago.

3347 Union Avė.

TURIU PARDUOTI — PINIGŲ 
reikia modernišką 2 aukštų muro na
mą su skiepu, po 5 kambarius. Kai
na $9.300—82,000 cash, likusius leng
vais išmokėiima’s.

2703 W. 47th St.

STOmi-SEROS
NORIU pirkt pilnai išmokėtų 

Co-operative Society of America. 
Mokėsiu pb $12 už kiekvieną. L. 
J. Mather, 6807 Union Avė. Tel. 
Englewood 0187.

JIEŠKAU SAU DRAUGĖS BE 
skirtumo religijos ir tautos tik mo
kanti lietuviškai kalbėti, taipgi nepai
sau mergina ar našlė tik be vaikų ir 
ne gyvnašlė, nepaisau gražybės nei ba- 
gotystfės, tik geistina laivų pažiūrų ir 
mylinti gražų šeimynišką gyvenimą, 
norks kiek apšviestos ir supran
tanti žmonišką gyvenimą tarp 20 
ir 30 metų senumo ,aš esu vaik’nas 33 
metu. Norinčios apsivesti rašykit, aš 
suteiksiu visoms atsakymą. Vyrai ma
lonėkit nerašinėti. K. W. Naujienos, 
3210 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON du kambariai, garu 

Šildomi, netoli Rock Island trau
kinio ir Halsted gatvekarių. 
8606 Summit Avė. prie pat Hal
sted St. Tel. Steward 9331.

RENDAI didelis fruntinis kam- 
baris — visoki parankumai.

3356 Emerald Avė, 
3-os lubos.

CO., 
3931 Lowe Avė., 

3 blokai į rytus nuo 
Halsted St.

REIKALINGAS BAKERIS, KURIS 
mokėtų kepti juoda ir baltą duonas 
ir biscuit. Darbas ant naktų. Ge
ram darbininkui gera užmokestis. At
sišaukite į Naujienų ofisą, Box 124, 
1739 S. Halsted St.

GROSERNĖ, GROSERNĖ 
Už PUSDYKĘ

Pardavimui grosernė ir dalikatesen 
Brighton Parke. Turi būt greitai 
parduota, nės yra didelė priežastis. 
Geriausi rakandai, daug šviežio sta- 
ko, pigi renda su pragyvenimui kam
bariais. Geras lysas. Geriausis bar
genas Chicagoj, jei pirksi tuoj. \ Gali
ma nupirkt viską tik už $950. Nemo
kantį biznį pamokiusiu. Atsišaukit 
tuoj: 808 W. 38rd Place arti Halsted 
Street.

MOKYKLOS
Mokinki^ dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz 
niavoms merginoms, pasisiuvimm 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

REIKIA patyrusių moterų 
maišų lopymui su mašina.

CHICAGO BAG CO.,
• 1230 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ~
VYRŲirMOTERŲ

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

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKO PRIE 
lengvo darbo: kambarius apvalyt ?r 
kuknioj prigelbėt. Neturinti patyri
mo, ypatingai grindų plovime, visai 
neatsišauk:t. Valgis, kambaris ir ge
ras mėnesinis užmokestis.

1606 S. Hasted St.

VYRO reikia rišimui pundų 
į wet wašh laundrę. $18 į sa
vaitę, subatoms nereikia dirbti.

WEST STAR LĄUDRY, 
5515 W. Madison St.* ■ •

NORIU BIZNIO PARDA
VIMUI AR MAINYMUI

2407 Madison Street,
Kreipkitės apatiškai arba raly 

Idt išlygų paklausdami.
Saru Patek, pirmininke

- »

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir gro 

sernė.. Biznis cash. Parduodu 
todėl, kad esu persenas. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai.

3400 S. Hermitage Avė

PARDAVIMUI PUIKUS SALTU- 
nas, geroj vietoj, per daug metų biz
nis išdirbtas, lietuvių ir kitatatauč’ų 
kolonjioi^ Pardiuęfapę pigiais kadan
gi apleidžiame ChicEįgo. 588 Bunker ir. 
kampas Clinton Sts.

Ant bučernčs, grosernės Joto, mažo 
namo ar kito kokio biznio. Turiu 
dviejų pagyveninnj mūrinį namą po 5; 
ir 6 kambarius: elektra, maudynės, vi
sur kietmedžio ba'gta, aukštas cimen-, 
tuotas skiepas. Randasi South Side, 
netoli 63-os ii' bulvaro, labai puiki vie
ta. Rendos neša $80.00 su viršum į' 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Kreipk’tės: J. Namon. 808 W. 
33rd Place, arti Halsted St. Tel. Bou
levard 1550. . ,

PARDAVIMUI saliunas 
visokiu tautų apgyventoje 
koloniioje. ,

Atsišaukite:
4405 So. Wood St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė, geroj vietoj, prie biz- 
niavos gatvės, visokių tautų 
tirštai apgyventa. Taipgi, 4 pui
kus kambariai pragyvenimui. 
Kreipkitės: 2136 S. Halsted St. 1

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING ( 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

DRAUGYSTĖS SV. ALPONSO V AL 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Aubum Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3138 S. Erne- 
iald Av., nut. rašų J. V. Dimša, 
3242 S. Emerald A' -e ., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum A v., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W 
19th St., maršalka F r. Kuzn-.inc- 
kis, 910 W: 32rd Place._____

VTTAUTO BAND Valdyba^ 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct..’ Cicero, 111.; nut. rašt J. 
Barchis 1337 So.’50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Tgn. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laidomi kiekvieno mėnesio ant
ra trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Ave.^ Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdvba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismantas 4520 South 
Hermitage avė,; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.: nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: t”ri: rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. .Terombauskas;’kasos glob. 
Wnltęr Shnma ir Frank Mariin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis nirma subatos vnkara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

HTJNOTS LIETUVIU PAŠEI.PTNTS 
KLIUBAS — Valdvba: pirm Juo
zas Antanaitis 3435 Sn. Walla/'e 
St.: nadėiėias Vladas Linkis 3^14 
So. Aubum Avė.: nut. rašt. Ant 
Lazauskas 3339 So Union Avo.; 
tnrtii rašt. Adolfas Kaitinkis 2259 
W 22nd St : kasierius Benediktas 
Butkus R40 W 33rd St.: kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morp’nn St : kasos Hobėlas Ant. 
Paulikns 9247 S Emerald A re. J 
maršalka Tedas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio nirma subatvakarj. salei 3301 
So, Morgan ir 33-čins gatvių. Na
riais priimami v»si sveiki vyrai 
nuo 1R iki 35 metu

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS vnldvba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Aubum 
ave.znut. rašt. Kaz J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antra šeštadienio vaka- 
ra Urbono salėj 3338 S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TŲVOS Valdyba 1922 metams: 
Piram Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
JadVus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rast. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
i)ičia: delegatai. į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tam-kevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mčnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų. 

- ---------- - "■ 1 ------ -
T TFT!TVOS LAISVĖS VYRU IR MO- 

TEPU PAšELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No 1. Pirm*. Wmč Bal
sis, 4053 So. Manlmvood Avė.; Vice- 
pirrn. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. F. Juzri- 
tienė. 3227 Aubum Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albanv Avė.; 
Kas. F. Jozaitis. 6119 Whinnle_St.; 
Kama clobeini: K. Tuzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis. 

T ,TFTTTVTŠKOS TKATR A LT ŠK O S š v. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas. 3140 So. 
Wal1aoe St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Aubum Av., Protokob; 
Pnp M. 'P. Ramanauekns. R16 W. 
18 St.. Finansų rašt. F Pumnutfa, 
3140 So. Wnllaen St.. Kasierius F. 
Rėkutis, 2602 w. 601 b St.. Kesos 
clob. A. MazilianeVis, 3350 Em*e- 
reld A v. ir K TCilevičia 3353 So. 
IfTifnn Av Maršalka R Kileviėi.% 
3353 So. Vrilrm AV.. Ligoniu gldK 
A. Maziliauckis, 3350 Emerald 
Avenue.


