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Turkai apleido neutraliu zoną
Ibanijoj paskelbta respublika

Amerika nesimaišys į ginčus

Turkai pasitraukė iš neut- Nesiduos suvedžioti 
ratinės zonos bažnyčioms

Talkininkų ir turkų konferen 
cija Mudanijoj prasidėjo.

PARYŽIUS, spalio 3. — Iš 
Smyrnos pranešama, 'kad Tur
kijos nacionalistų kvatiera 
paskelbė, jog nacionalistai eva 
kavo neutralinę zoną prie Dar
danelų. Tuo karė tarp An- 
lijos ir Turkijos pavojus tapo 
beveik pilnai pašalintas.

Konferencija prasideda.
LONDONAS, spalio 3. — 

Šiandie Mudanijos konferenci
joje Turkijos nacionalistai 
įteiks talkininkų generolams 
sąlygas, kuriomis jie sutinka 
sustabdyti kariavimą. 

i

Konstantinopolio žinios pa
duoda spėjimus kokios bus tur 
kų sąlygos. Paduodamosios 
sąlygos yra svartytinos, nors 
ir nėra priimtinos talkinin
kams. Tečiaus Francijos pa- 
siuntinis Bouillon, kuris ir su
rengė šią konferenciją, mano, 
kad su Turkijos nacionalistais 
galima bus susikalbėti ir susi
tarti.

.Anglijos valdininkai tikisi, 
kad Mudanijos konferencija 
gal ir bus sėkminga, bet jie 
sako, kad padėtis vistiek tebė
ra dar kritiška.

Talkininkai su nepasitikėji
mu žiuri į Graikijos ex-pre- 
miero Venizelos lankymąsi Pa
ryžiuje ir Londone. Vienas 
laikraštis sako, kad Venizelos 
įvairiomis intrigomis bando 
sukurstyti karą tarp Anglijos 
ir Turkijos, kad tuo Graikija’' 
galėtų pasilaikyti Trakus.

AVASIUNGTON, si). 3. — 
Pastaruoju laiku įvairios “baž
nyčios” ir neprašyti jų misio
nieriai pradėjo daryti didelį 
spaudimą į valdžią, kad pri
vertus ją įsimaišyti į Anglijos- 
Turkijos kivirčius ir užsistoti 
už “skriaudžiamus” Turkijo

je krikščionis. Buvo prašoma 
valdžios, kad ji pasiųstų ko
misiją ištirti turkų skerdynes 
krikščionių (bet niekas nepra
šė ištirti krikščionių skerdy
nes turkų) ir abelnai ginti 
krikščionių interesus Turkijo
je.

Tečiaus, kaip pareiškė vie
nas augštas valdininkas, val
džia nesiduos suvedžioti baž
nytinėms sektoms ir nesimai
šys į artimųjų rytų ginčus, 
negi nebandys žvanginti gink
lais ir neteiks Europos valsty
bėms jokios progos tuo pasi
naudoti, kad galėjus daugiau 
išplėšti sau iš Turkijos.

Turkai ištremia graikus
SuMYRNA, spalio 3. — Tur

kai sustaibdė gabenimą iš Smy- 
rnos graikų ir armėnų, užsi
baigus duotam laikui juos iš 
miesto išgabenti. Apie 300,000 
graikų tirpo išgabenta, bet dar 
daugelis jų pasiliko mieste. Jie 
visi dabar bus ištremti į Tur
kijos gilumą. Todėl ir jų šel
pimas tapo sustabdytas.

Turkai pradėjo sprogdinti 
namus palei pajūrį. Tie namai 
yra sudegę, bet sienos dar te
bestovi, bet jos yra pavojum 
važinėjimui, nes gali Bile va
landą sugriūti.
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Vengrijos monarchistai 
paskelbė karaliy

Tuo jų “karalių“ yra Karolio 
sūnūs Otto.

BUDAPEŠTAS, spalio 3. — 
Vengrijos monarchistai forma
liniai paskelbė senesnįjį jau 
mirusio ex-karaliaus Karolio 
sūnų Otto Vengrijos karalium.

Du grafai, Zichy ir buvęs 
premjeras Apponyi apsilankė 
pas premierą grafą Bethlen, 
kaipo Vengrijos monarchistų 
atstovai ir padavė jam forma
linį pareiškimą:

“Nuo mirties karaliaus Ka
rolio ir sulig Vengrijos konsti
tucijos, laikas kuriame turė
jo įvykti sosto įpėdinio Otto 
karūnacija jau išsibaigė.

“Vengrijos rojalistai, atsi
žvelgdami į aplinkybes, skaito 
karūnaciją įvykusiu dalyku
kad karalius Otto tik laikinai

Anglijos darbininkai 
protestuoja

Moteris paskirta 
senatorium Lietuvos žinios

Sako, karas yra nepateisinama 
piktadarybė.

Ją paskirta užimti vietą mi
rusio senatoriaus Watson. Pir

ma moteris senate.

Į Mudanijos konferenciją iš
važiavo nuo anglų—gen. Har- 
rington, nuo franeuzų — gen. 
Sharple ir nuo italų — gen. 
Mobelli, su visais savo šta
bais ir kariniais ekspertais.

Mudanija yra nedidelis mie
stelis pietiniame Marmoros 
jurų pakrašty. Nėra ten nė 
pašto, nė geležinkelio. Bet už
tai yra ten Standard Oil Co. 
raštinė. Konferencija yra lai
koma prie uždarytų durų ir 
pašaliniams žmonėms net 
į miestelį įeiti uždrausta.

Respublika Albanijoj
BIELGRADAS, spalio 3. — 

Iš Durazzo pranešama, kad 
Albanijoj tapo paskelbta res
publika. Prezidentu paskirtas 
Armed Bei. Pirmesnės žinios 
iš Rymo skelbė, kad ten prasi
dėjęs sukilimas.

Neis pagelbon turkams
. MASKVA, spalio 3. — Rusi

jos armijos štabo viršininkas 
gen. Danilov pareiškė, kad Ru
sija siekiasi taikos. Jis todėl 
Užginčija žinioms, kati 
Rusijos artilerija siunčiama 
pagelbon turkams. Jis sako, 
kad kadangi Rusija turi dau
gybes priešų, ji visuomet turi 
būti prisirengusi karui, bet ei
ti pagalbon turkams Rusija ne 
sirengianti. Rusija norinti 
gyventi taikoje su savo karmi
nais ir todėl ji ir šaukia Pa- 
baltijos ir Rusijos nusiginkla
vimo konferenciją.

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:49 vai., leidžia
si 5:29 vai. Mėnuo leidžiasi
4:26 vai. ryte.

Pražudė daug pinigą
NEW YORK, sp. 3.— Ame

rikiečiai, ar spekuliacijos, ar 
kitokiems tikslams, nuo karo 
pradžios įvairiais laikais prisi
pirko už $960,000,000 Vokieti
jos markių. Už jas mokėjo 
.įvairiai — nuo 10c. iki 1c. 
Dabar visos tos markės tėra 
vertos tik $56,000,000. Tokiu 
budu amerikiečiai ant markių 
prakišo $904,000,000. Didelė 
dalis tų pinigų tapo prakišta 
perkant už markes Vokietijos 
bonus ir akcijas. Apskaitoma, 
kad vieni amerikiečiai prakišo 
Vokietijoje daugiau aukso, ne
gu Vokietija yra sumokėjusi 
talkininkams kontribucijos.

i LONDONAS, spalio 1. —>An- 
' glijos biuras Antrojo Interna- 
'cionalo išleido manifestą, po 
■ kuriuo pasirašė Arthur Hen- 
i derson, Tom Shaw, J. H. Tho- 
1 mas ir Ramsey McDonald. 
Jame tarp kitko sakoma:

“Mes turime griežtai pasaky
ti, kad mes nebusime įvelti į 
naują kruviną kovą. Tai butų 
nepąteidinąma piktadarybe 

prieš visą žmoniją ir Anglijos 
valdžia turėtų priimti didžiau
sią dalį atsakomybės. Mes 
pareiškiame, kad artimųjų 
rytų klausimas ir laisvė per- 
takų negali būti rišamas vie
nos kurios šalies. Yipač mes

ir pasmerkiame elgimąsi Bile ku
rios šalies, kuri viena — pati

ATLANTA, Ga., spalio 3.— 
Georgia gubernatorius Ilard- 
wick paskirė užimti mirusio 
senatoriaus Watson vietą se
nate Mrs. W. H. Felton, 87 
metų amžiaus, iš Cartersville, 
Ga. Tai bus pirma moteris! 
senate/’ius Jungt. Valstijose. 
Bet ji tarnaus tik iki sekamų 
rinkimų, būtent lapkričio 7 
dienai, kada' bus išrinktas 
nuolatinis senattorius.

Pats gubernatorius kandida
tuos į nuolatinius senatorius. 
Nominacijos balsavimai bus 
spalio 17 dieną.

Gubernatorius sakosi norė
jęs paskirti senatorium Wat- 
sonienę, bet ji ncapsienrusi.

neprileidžiamas yra naudotis 
savo prerogatyvomis.

“Vengrijos rojalistai prašo 
taipjau šį pareiškimą paskelb
ti šalies seime ir admirolui 
Horthy“.

Premjeras atsakė jiems, kad 
Vengrijos seimas yra panaiki
nęs Hapsburgų šeimynos tei
ses prie Vengrijos sosto ir to
dėl jis 'negali priimti jokio pa
našaus pareiškimo.

pasistato save pertakų globoto
ja.”

Ne prikja u som o s i os Darbo 
Partijos nacionalinė taryba ir
gi išleido manifestą, protes
tuojantį prieš valdžios laiki- 
mąsi tokios politikos, kuri ve
da prie karo artimuose rytuo
se.

Sukilimas Kaukaze
Spešelninkė paskelbė bado 

streiką.

POMEROY, O., spalio 3. — 
Mrs. Susan Kraus, 63 m., kuri 
kartu Su savo vyru tapo suim
ta už “spešelų“ rinkimą, kalė
jime paskelbė bado streiką ir 
atsisako valgyti. Ji prisimeta 
esanti be sąmones ir į klausi
mus neatsakinėja. Toje pačio
je kameroje sėdi ir jos vyras. 
Ji surinko iš žmonių apie 
$300,000, žadėdama tuos pini
gus atmokėti su dideliu pelnu. 
Kur ji tuos pinigus padėjo, ne
žinia. Vienas žmogus pas ją 
“investinęs” $72,(KM), o viena 
moteris $39,000.

LONDONAS, sp. 3.— Gauto
mis žiniomis, Turkestane ir 
Gruzijoj prasidėjo sukilimas

Tad jis paskiręs kitą moterį. 
Jis gailisi, kad reikėjo skirti 
tik vienam mėnesiui, bet to rei 
k alau ją įstatymai.

Veikiausia gubernatorius 
skyrė moterį todėl, kad ji ne
galėtų kandidatuoti į nuolati
nius senatorius, į kurią vietą 
taikosi pats gubernatorius ir 
todėl nenori turėti sau oponen
to asmeny laikinio senatoriaus. 
Moteris gi negali tikėtis lai
mėti Georgia rinkimuose, nes 
žmonės čia yra priešingi inote- 

; rų balsavimo teisėms ir mote- 
' rų dalyvavimui politikoje.

prieš Rusijos bolševikų valdžią. 
Smarkus mūšiais siaučia Gru
zijoj. Maskva mano, kad žinios, 
apie užmušimą Turkestano ir j 
Bucharos sukilėlių vadovo En-' 
ver Pašos buvo neteisingos.

Rusija bandys taikintis su 
Turkestano sukilėliais ir šau
kia taikos konferenciją spalio 
20 d.

SECOU Korėjoj. — Korė
jos studentai suorganizavo ly
gą, kuri stengsis pratinti žmo
nes nevartoti japonų kalbos, 
bet viską atlikinėti savo kal
boj.

Lenkija tarsis su Rusija
Dalyvaus Maskvos nusiginkla

vimo konferencijoje.

BERLINAS, spalio 3. — 
Lenkija paskelbė, kad ji prii
ma pakvietimą pasiųsti atsto
vus . į Rusijos ir Pabalti jos 
šalių nusiginklavimo konfe- 
r nciją, kuri bus laikoma apie 
vidurį šio mėnesio Maskvoje.

Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui čičerinui, kuris dabar 
lankosi Varšuvoje, Lenkijos

PROFESORIUS MIKITOS <......................... Gera
PRIETIKIAI.......................................................definicija

kptl wnv—

su belo Hetuvoy? ,
J ir kokių

Ly tavo kMyo sarčio į

valdžia pranešė, kad Lenkija
nedarys jokių prekybos ar 
kitokių sutarčių iki po Revelio 
konferencijos (tarp Pabaltijos 
šalių). Tuo pačiu laiku čiče
rinui pranešta, kad Lenkija 
pasiliks neutralinė laike karo
artimuose rytuose.

(Pakvietimus į Maskvos nu
siginklavimo konferenciją jau 
pirmiau priėmė Latvija, Esto- 
nija h’ Suomija).

Padarė sutartį
CHICAGO. — Trainmenų 

brolija padarė sutartį su apie 
49 geležinkeliais, kuriąja pa
liekama senosios algos, taisyk
lės ir senosios darbo sąlygos 
visiems tų geležinkelių train- 
menams.

Tokią pat sutartį kiek pir
miau padarė daugelis rytinių 
valstijų geležinkelių.

Konstantinas ištrėmimo
PAtLEiRMO, Silicijoj, spalio 

3. — Buvęs Graikijos karalius 
Konstantinas su savo partija 
atvyko šiandie graikų laivu į 
čia — antrą savo ištrėmimo 
vietą.

LONDONAS, spalių 3. — Iš 
Bielgrado prahešama, kad nau
jasis Graikijos karalius Jur
gis yra revoliucionierių komi
teto laidomas karaliaus ro
muose stačiai kaliniu.

Nepriklausomoj Lietuvoj
TELŠIAI. — Telšių Apskri

ties Taryba savo posėdyje š. 
m. rugpiučio m. 31 d. tarp 
kitko nutarė nuo rugpjūčio m. 
1 dienos paskirstyti tarnauto
jus į kategorijas ir nustatė al
gas šiaip: I kat. Apskr. Valdy
bos Pirmininkas 52^ litų II 
kat. Apskr. Valdybos nariai 45 
litus. III kat. Apskr. Valdybos 
technikas, bugalteris, sekreto
rius ir instruktorius 30 litų. 
IV kat. Mašinistė, raštininkas 
ir Apygardos rinkimų komisi
jos raštininkas 22 litų. V. 
kat. Apskr. ligoninės gydyto
jas 11 litų. VI kat. Sargas, fel
čeris, gailest sesuo ir ukvedis 
7^2 litų, ir VII kat. Tarnas, 
virėja, skalbėja ir sanitaras 
(apskr. ligoninės) ‘.VyĄ litų. Be 
tų, pirmųjų keturių kategorijų 
tarnautojai gaus dar žmonai ir 
kiekvienam vaikui po 7, 5 li
tų. Algas išmokėti kol kas 
auksinais imant vidutinį litų 
kursą I ir 31 d. praėjusio mė
nesio. ,

Lėšų klausime nutarė: išga
vus atatinkamus leidimus lei
sti Apskr. savivaldyinos nau
dai imti nuo žemės mokesnį 
100 nuoš. (t. y. tokią dalį, ko
kią ima valstybė). Ligoninėje 
už gydymps imti po 100 auks. 
1 parą.

VIŠAKIO-RUDA. — Ma- 
riamp. apskr. Apylinkės miš
kuose yra susiburusi ginkluotų 
plėšikų gauja. Išleisti iš ko- 
mentracijos stovyklos laisvai 
uždarbiauti, keli lenkų belais
viai apsiginklavę šautuvais, 
pasirinko lengvesnį ir pelnin
gesnį darbą — pa grobti ne tik 
apylinkės gyventojos, bet ir 
pravažiuojančius ir praeinan
čius žmones. Per pusantros 
savaitės suspėjo apiplėšti grį
žusį iš Amerikos ūkininką, pa
imdami iš namų 700 dolerių ir 
drabužių. Einantį ryto metu 
vaikiną į mugę, įsivedę į tan
kumyną, putaisė iki baltinių, 
atėmė pinigus ir grasino už
mušti. Nežiūrint, kad pora 
savaičių veikia plėšikų gauja, 
lig šio laiko nesiima kam rei
kia priemonių išgaudyti nela
biesiems. Tuo reikalu neva

buvo atvykęs V. Rudon nuova
dos viršininkas p. Grūdiniu. 
Pabuvęs porą dienų, vėjo neša
mas išskrido. Tuo tarpu susi
siekimas su Karlų stotimi be
veik visiškai negalimas.

UKMERGE. — Gaisras. Rug
sėjo 6 dieną vidudienį užside
gė Saikavęs dvaro (4 kilomet
rai nuo Ukmergės) trobesiai. 
Diena buvo vėjuota, degančių 
šiaudų žarijos liko vėjo už
neštos ant stogų esančio apie 
kilometrą atstu Bimunų kai
mo. Išsyk pradėjo degti keli 
trobesiai; gesinti gaisro prad
žioje ir gelbėti turto nebuvo 
kam, nes beveik visi gyvento
jai buvo išbėgę gesinti dvaro, 
daugelio ūkininkų sudegė visi 
trobesiai su visa manta. Pali< 
ko nesudegę iš viso kaimo tik 
kelios darželninkų trobelės 
nuošaliau stovinčios ir vienas 
klojipias. Sudegė ir buvusi 
kaime, ūkininko A. Paškevi
čiaus bute pradedamoji moky
kla su visu inventoriumi.

Okupuoto! Lietuvoj
Lenkai verčia lietuvius 

balsuoti.

Ek. MASKVA. —Lenkų Sto
rasta Seinų apskrityje paskel
bė rinkimus į Lenkų Seimą. 
Raginami dalyvauti rinkimuo
se ir neutralinės juostos gy
ventojai. Rinkimų nuovados- 
na priskirti lietuvių kaimai, 
net stovintieji šioje Curzono 
linijos pusėje. Jau paskyrė į 
komisijas narius ir verčia lie
tuvius prie balsavimo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 3 <1., užsienio pi

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

Anglijos 1 fcv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ............... $7.13
Danijos 100 frankų.............. $20.47
Finų 100 markių ................... $2.22
Francijos 100 frankų ........... $7.58
Italijos 100 lirų ......................  $4.30
Idetuvos 100 Litų ............... $10.00
I/enkų 100 markių ..................  l%c
Norvegijos 100 kronų ............ $17.50
Olandų 100 guldėnų ........... $38.70
švedų 100 guldenų ............... $26.47
šveicarų 100 markių ........... $18.68
Vokietijos 100 markių ........... 5%c

f»—|l ■ . ......... .

Nauji Pinigai 
Lietuvoje

Nuo dabar Naujienos pradeda siųsti pini
gus Lietuvon Naująis pinigais — LIETU
VOS PINIGAIS, kurie vadinasi “litai” ir 
yra lygus 1 litas 200 auksinų. Litai bus 
siunčiami perlaidomis ir čekiais, tokiu pat 
budu kaip ir markės arba auksinai.
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 ne
rangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus ? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit. Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon

7 o Prato Lietuvos Žmonis ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metmns - j , $8.00
Pusei metų----- — ....................  4.50
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam

ondsr tha $ct of

1.75

Chicagoje per nešiotojuai
Viena kopija ■ -. ------- 8c.
Savaitei.................- ■■■»- įBc.
Minėsiu!------------ , . ■--» 7$®*
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Vienam mėnesiui .76
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Pinigus reikia siųsti palte M°uey 
Orderiu, kartu su užsakymo.

Socializmas ir 
demokratija.

Musų klerikalai nuolatos 
mėgina sumaišyt socializmą 
su bolševizmu, sakydami, 
kad ir vienų ir antrų tikslai 
esą vienodi. Bet tai yra ne
tiesa. Socializmo ir bolše- 

* vizmo tikslai yra skirtingi.
Socializmas stoja už du 

dalyku: už darbo (ir susi
siekimo) priemonių suvisuo- 
menininią ir už darbininkų 
apsisprendimo teisę. Tuo gi 
tarpu bolševizmas stoja tik
tai už pirmąjį aukščiaus pa
minėtųjų dalykų, o antrąjį 
visai atmeta.

Socialistai nori, kad dirb
tuvės, fabrikai, žemė, kasy
klos, geležinkeliai ir 1.1, pri
klausytų visai visuomenei, o 
ne atskiriems savininkams, 
kurie tuos daiktus išnaudo
ja savo labui. Stambiausia 
visuomenės organizacija yra 
valstybė; todėl kaikurie žmo 
nės mano, kad socialistai rei
kalauja darbo priemonių su- 
valstybinimo. Bet jie klys
ta, kadangi, be valstybės, vi
suomenė turi da ir daug ki
tokių organizacijų. Viena, 
yra valsčiai, miestai, apskri
tys ir t. t. Antra, žmonės 
organizuojasi į kooperacijas, 
į amatų sąjungas, į industri
nius susivienimus ir kitokius 
ryšius.

Taigi ne tik valstybė, bet 
ir šitos organizacijos, kiek
viena skyrium, arba susidė- 
jusios į daiktą, gali paimti į 
savo rankas įvairias darbo 
priemones. Ir socialistai to 
ir reikalauja, kad pramonė, 
žemės ūkis ir komunikacijos 
priemonės butų suvisuome
nintos, o ne tik suvalstybin
tos.

Jau ir šitame dalyke bolše
vikai labai žymiai skiriasi 
nuo socialistų, kadangi bol
ševikai kitokių organizacijų 
nepripažįsta, kaip tik tas, 
kurias kontroliuoja valdžia. 
Jie ir profesines darbininkų 
sąjungos ir kooperacijas Ru- 
sijoje pavertė valstybinės 
mašinerijos dalimis. Vieto
je privatinių savininkų indu
strijose jie pastatė valdžią 
ir jos agentus.

Bet nuosavybe yra tiktai 
viena dalis klausimo. Ant- 

, ra, ne mažiaus svarbi, klau
simo dalis yra vidujinis kiek
vienos įmonės sutvarkymas. 
Kas turi vesti suvisuomenin
tąsias dirbtuves, žemės 
ukius, geležinkelius ir t. t.? 
Kokį balsą turi tame dalyke 
darbininkai, kurie tose įmo
nėse dirba? Kas apskritai 
nustato darbininkų teises ir 
pareigas suvisuomeninto-:
siose darbo įstaigose?

Bolševikai visą galią ši
tuose reikaluose paveda 
tiems, kurie tas įstaigas, vi
suomenės vardu, valdo, t. y. 
valdžiai ir jos agentams, ki
taip sakant, valstybinei biu
rokratijai. O socialistai su 
tuo visai nesutinka. Jie rei
kalauja, kad kiekvienos įmo
nės vedime turėtų sprendžia
mą balsą josios darbininkai. 
Jie reikalauja, be to, kad 
darbininkai per savo atsto
vus turėtų teisę tartis su vi
suomenės atstovais apie dar
bo sąlygų nustatymą darbo 
įstaigose. i

Tuo budu socialistai stoja 
už visuomeninę nuosavybę 
ir už demokratinį (o ne biu
rokratinį) įmonių vedimą, |

Kaip matote, pas socialis
tus socializmas eina kartu 
su demokratija. į

Ir vėl kas yra svarbu ne
užmiršti: demokratijos so
cialistai reikalauja ne tiktai 
industrijoje, bet ir politiko
je. Jie stoja už lygias vi
siems žmonėms teises; už vi
suotiną balsavimą; už žo
džio, spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisvę, ir 1.1.

O bolševikai yra priešingi 
demokratijai — kaip indus
trijoje, taip ir politikoje. Jie 
stoja už diktatūrą.

Bolševizmas yra “socializ
mas” be demokratijos, ir 
<aipo toks, jisai yra absur
das. Anti-demokratiniu “so
cializmu” (komunizmu) gali 
tenkintis tiktai tamsus ir 
aisvės negerbiantys žmo

nės ; bet ir tai neilgam lai
kui. Štai, net ir Rusija sa
vo komunizmą jau šluoja 
lauk, o vieton jo steigia ka
pitalizmą. Laisvose gi šaly
se darbininkų minios nė išto
lo nenori girdėt apie bolševi
kišką komunizmą.

Iš to skirtumo tarpe socia
lizmo ir bolševizmo tikslų, 
savaime aišku, kad ir keliai 
(taktika) yra visai skirtin
gi. Bet apie tai neapsimo
ka čia nė kalbėti. Bolševi
kų (ir jų sėbrų) taktikos 
ydas mes nuolatos keliame 
aikštėn.

Į“ |
AMERIKOS LIETUVIŲ SU

VAŽIAVIMAS.

“Naujienose” jau senai buvo 
pakeltas klausimas apie Ameri
kos lietuvių suvažiavimą. Tai 
idėjai dabar jau, matyt, prita
ria ir kiti musų laikraščiai. 
Brooklyno “Vienybė” rašo:

“Reikia musų srovėms bren 
dinti klausimą apie visuotiną
jį Amerikos lietuvių suvažia
vimą kada tuoj po Naujų Me
tų. Tame suvažiavime ame- 
rikiečiai lietuviai turės pareik
šti bendrą balsą, kaipo jie žiu
ri į savo pilietybę.

“Būtinai reikia išvengti to
kios katastrofos, kaip išmeti-1 
mo apie milioną lietuvių ir pi
lietybės toje žemėje, kur jie 
yra gimę!...” - ]

| Suvažiavime, sušauktam ii- f 
tokiu tikslu, vargiai dalyvautų 
krikščionys demokratai ir jų ša
lininkai, kadangi jie žino išapk- 
sto, kad suvažiavimas išneštų 
rezoliucijas, priešingas Lietuvos 
valdžios patvarkymams apie re
gistraciją ir pasų ėmimą.

Taigi tokį suvažiavimą var
giai butų galima vadint “visuo
tinu”. Bet jeigu suvažiuotų tik
tai dalies musų visuomenės at
stovai (komunistai juk taip pat 
veikiausia nedalyvautų), tai ne
apsimokėtų tenkintis vien pilie
tybės klausimu, bet reikėtų ap
tarti ir kitus bendrus pažan- 
giomsioms srovėms reikalus.

Amerikiečiai galėtų daug pri
sidėti prie parėmimo kultūros 
darbo Lietuvoje (na, ir pas save 
jiems nekenktų turėti truputį 
daugiaus kultūros!), ir kaip ši
tam tikslui suderinti savo jie- 
gas — apie tai pasitarti suvažia
vime butų tinkamiausia vieta. 
Bet turin£tokį tikslą omenėje, 
reikėtų jį išanksto gerai apgal
vot.

Lietuvos ateitis priklauso ne 
tiktai nuo politikos, bet ir nuo 
apšvietos. Kol Lietuvos liaudis 
bus menkai apsišvietus, klerika^ 
lizmas bus neįveikiamas.

MEŠKERĖ AMERIKIEČIAMS.

Tautininkų laikraščiai prane
ša, kad Lietuvos liaudininkų ir 
valstiečių sąjungos partija rin
kimuose į Seimą išstačius! kele
tą kandidatų amerikiečių, tarp 
jų ir kompozitorių Miką Pet
rauską. /

Šitoks liaudininkų planas, ži
noma, turi aiškų tikslą: pakreip
ti savo pusėn amerikiečių simpa
tijas ir gauti iš jų daugiaus do
lerių.

Bet, musų nuomone, Lietuvos 
liaudininkai ir jų vienminčiai 
Amerikoje daro stambią klaidą, 
mėgindami išnaudot savo parti
jos tikslams Petrausko vardą. 
Jisai yra muzikas, o ne politi
kas; ir ant kiek jisai yra gerbia
mas, kaipo kompozitorius ir cho
rų vedėjas, ant tiek jisai yra 
menkai žinomas, kaipo veikėjas 
politikos dirvoje.

Iš liaudininkų žmonės reika
lauja., kad jie nuosakiaus kovo
tų su klerikalizmu ir reakcija, o 
ne kad jie stengtųsi pagarsėti, 
kaipo “muzikališka partija”.

NAUJIENOS, Chicago, IR
......... .. .......     . i i I.— ...—

| “Darb. Tiesa’’ apie tai paša* 
koja;

“Didieji šėrininkai, — jų 
buvo ir yra tik keletas, vadįsi- 
me juos tikrais savininkais, 
kokiais jie buvo ir yra, — agi
tavo, kad draugai paaukautų 
savo Šerus L. K. Sąjungai. 
Agitacija tuoj paplito po su
važiavimą. Nepaisant dieno- 
tvarkio, staiga išnaujo, kaip 
grybas po lytui, visai naujas 
klausimas: kas aukauja Są
jungai Šerą? Pirmininkas 
(Šukys) ne nebandė prie tvar
kos vest. Tai buvo entuziaz
mo valanda. Draugai vienas 
po kitam stoja ir sako: aš pa
aukauju, aš paaukauju. Vis 
L. K. Sąjungai. Juos užrašo 
ten ant pagrindų stalo, šalę 
prezidiumo, o čia, žemai, tik
rieji savininkai užsirašo ant 
rankų...

“Pa suvažiavimui ‘Laisvė 
— kaip medum patepta, per 
menesį varė agitaciją ir, ma
tomai, dirbo, susirašinėjo su 
pasižadėjusiais sugrąžinti ‘Še
rą’, t. y. sero certifikatą, arba 
‘abliką’. Reiškia: dovanoti 
savo pinigus L. K. Sąjungai. 
Bet ištikrųjų tie pinigai liko 
‘Laisvei’, tikrųjų savininkų 
naudai. Buvo suvažiavimo 
nutarta, kad tam tikra komi
sija mėnesio taiko bėgiu perim 
tų ‘Laisvę’ į L. K. Sąjungos 
rankas. Tai neįvyoi nieka
da.”
Paprastai kalbant, “Laisvės” 

bosai apvogė organizaciją, ku
rios labui ji neva “darbavosi”. 
O paskui kad atsikračius ant vi
sados nuo tos organizacijos, ku
ri galėjo pareikalauti iš jų savo 
turto, tai jie įsteigė naują “par
tiją”; komunistų gi Sąjungą pa
laidojo.

Komunizmas laisviečiams bu
vo tiktai priemonė apkraustyt 
savo “entuziastiškų” (bet žiop
lų) pasekėjų kišenius.

Detroito žinios

MM
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NEJAUGI?

“Darbininkas” rašo:

“Jei ‘Naujienoms’ 
prirodyti, kad klerikalas kiek
vieną kadir teisingiausią pro
testą prieš dabartinę Lietu
vos valdžią laiko už ‘tėvynės 
išdavimą’, tai turėtų neperga
limą bėdą.”
Argi ištiesų taip? Na-gi ar 

klerikalai ne lygina prie “tėvy
nės išdavikų” visus tuos žmo
nes, kurie protestuoja prieš re
gistraciją? Ar klerikalai ne 
smerkia tuos žmones, kurie pro
testuoja prie nevykusius kon
stitucijos paragrafus? C 
jie kalba apie protestus 
cenzūrą ir prieš kitokius 
nių laisvės varžymus?...
PASIPELNĖ Iš APGAVYSTĖS.

reikėtų

kaip 
prieš 
žmo-

i Kairioji “Darbininkų Tiesa” 
primena dešinio j ai “Laisvei”, 
kaip pastaroji apgavo savo drau
gus, darydama iš jų biznį.

1919 m., kuomet Lietuvių So
cialistų Sąjungos dauguma nu- 
dailėj o į komunizmą ir nutarė 

Įpasivadint Lietuvių Komunistų 
Sąjunga, tarpe tų elementų kilo 
mintis padaryt “Laisvę” ne tik 
oficialiu savo organu, bet ir pa
imt ją šviežiai iškeptos Sąjungos 
nuosavybėn. “Laisvės” šulai 
ėmė tuo tikslu varyt karštą agi
taciją ir ragint, kad jos bendro
vės dalininkai (šėrininkai) paau
kautų savo Šerus komunistų Są
jungai. šie taip ir padarė. Bet 
tuos paaukautus Šerus, susižėrė 
į savo kišenių stambieji “Lais
vės” bendrovės dalininkai ir ko
munistų organizacijai niekuo
met neatidavė.

Nieko už Mary’ės veidą.
Frank Leiinerd, 40 m. am

žiaus, mėgo naminėlę, o jo 
moteris ĄĮan^einego.

Kartą Mary sumanė iškirsti 
Frankiui šposą ir įdėjo nuodų 
į Frankio naminėįės bonką. 
Kada Frankis paragavo, tai 
jam atrodė, kad naminėlę ki
taip “teistiną” ir jos daug ne
gėrė. Tečiaus vos spėjęs nuei
ti pas kaimynus pasiskųsti 
kaip naminėlę “teistiną,” apsir
go. Pašaukus daktarą, Frankis 
liko atgaivintas.

Daktarui betriusiant apie 
Frankį, atėjo Mary ir užklau
sė daktaro: Ką tu čia veiki? 
Geibiu tavo vyra, atsakė dak
taras. Aš norėjau, kad jis...— 
sušuko Mary. Tad Frankis, 
nors ir sergantis, pašokęs dro
žė Mary’ci į veidą.

Kada Mary apskundė savo 
v£rą už “glostymą” jos veido, 
Frankis jautėsi dar sergančiu 
ir teisėjas Heston pareiškė, 
kad Frankio liga taipgi parei
na nuo Mary’ės.

Jei pavyks, bus tyku.
Prekybos tarybai pareikala- 

vus siistabdy ti žnicliin;} sprog
stančiomis n>edžiagomis Ame

rikos šventėse, o labiausia lie
pos 4 d. miesto taryba tam 
pritarė, o miesto inžinierius 
J. Rcid pasakė, kad tokį pat
varkymą miestas senai turėjo 

metų tam at-išleisti apie 20 
gal.

Taigi, jei šis 
įvyks, ateinanti
ta bus netik sausa, o ir be “ki- 
ko.”

patvarkymas
Liepos Ketvir-

Vogti naminėlę ir gasą yra 
perdąug!

Markus ir jo brolis Joe,Ben.
gyveną ipo mini. 5324 Beauibien 
gat.,‘ vogčiomis dirbo naininė- 
lę prie Woodword gat. Jie ne 
tik vogčiomis naminėlę dirbo, 
o ir gazą vogė tam tikslui. Jie 
vare biznį iki nepatiko nelai
me. Gazo paipoms sprogus vis
kas išėjo aiškten, nes abu tapo 
slinkiai sužeisti.

Pribuvusi policija konfis- jie atsinešė pasistiprinti pietą 
kavo 100 bąČkų prirengto laike, paliko ant vietos sudėti, 
raugalo ir 150 galippų degti- Bet kada jie sugrįžo pasiimti 
nės,

Dabar netik ipolįciją prie jų inaršavę “kiton pusėn.” Tvar- 
plakasi už valstijos “šlapini- 
mą,” o ir gazo kompanija sa
kosi, kad ir jai kai kas pripuo
la.

j jų, užkandžiai jau buvo nu-

kos dabotojams teko išbūti 
per dieną alkaniems. —X. Y.

Triksas ar netvarka?
J “Naujienų” skyrių atėjo 

žmogus pasivadinęs Antanas 
Povilaitis ir atsinešė čekį ant 
penkių dolerių nuo “Lithua- 
nian Representative.”

Antanas Povilaitis sakosi tu
rįs boną už $100.00 ir tie $5.00 
turėtų būti jo metinis palu- 
kys, tačiaus jis negali jo nie
kur iškeisti. Peržiurėjus čekį 
pasirodo, kad jis yra neindor- 
suotas, niekas ant jo nepasi
rašęs.

Mes patarėm siųsti čekį at
gal atstovybei, kad pasirašy
tų, Bet tas žmogus bijosi. Esą, 
“kaip aš nusiųsti, tai liks ma
no čekis ir penkinė, nes aš esu 
pasirašęs ant antros pusės, 
mėgindamas jį iškeisti.”

Žmonės, kurie matė tą čekį, 
pečiais trauko, klausdami vie
nas antro: “kas čia, triksas ar 
netvarka?”

S X .

Ir pietus numaršavo.
Ryto metą policmanams su

sirinkus ir atėjus jų perdėti- 
niui, Edwardui Bates, tas už- 
komandavo 40 poliomanų pasi 
sukti tiesiai ir eiti pirmyn. 
Policistų užkandžiai, kuriuos

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunaa pagclbininkaa 

(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. Markct 6234, Market 4526

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

PARDAVIMUI namas (flat) 
plytom fomiruotas, lietuvių ko
lonijoj, prie busiančios bažny
čios, mažai įmokėt. Savininkas 
1470 — 18 St., Detroit, Mich.

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba p r1b i ų s- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijp.

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

Brooklyn, N. Y.

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį bankų savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing- House Bank

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

VaiKu Fėrai
(/ėję Galėn Panedėlyj, Rūgs. 18tą

Reiškia
Lengvesnį Mokyklos Pasiekimą Dides
niems Vaikams-Daugiau Išvažiavimų 

Mažesniems - Vartojant

Saugiausia Pasaulyje 
Transportacijos Sistema
PIRMU kart Chicagos istorijoj Elevated Railroads pa

teikė vaikams naudą greito pervažiavimo numažin
tas kainas.

kiiinij nustatymą, 7 metų ir senesni vaikai, ir 
jaunesni 12 metų mokės už pervežimų f erų 3c,, vietoje 10 arba 
8% centų; ir ta pati kaina bus važiuojant tarp Evanston ir 
Wilmette, numažinta nuo 7c. Jaunesni kaip 7 metų vaikai, 
kuomet važiuoja su dideliais žmonėmis, bite vežami veltui. 
Vaikai 12 metų ar senesni, turi mokėt pilną Rainą.
Chicagos mieste, mokyklų vaikai jaunesni kaip 17 metų, galės 

, važiuoti už 5 centų f erą, perkant 50 važiavimo tikietų knygu
tę už $2.50. Ta pati vaikų kaina palytės vietą tarpe Evans- 
tono ir Wilmette. Mokyklų vaikai, kurie keliauja tarpe Chi
cagos ir Evanstono arba Wilmette, gali važiuoti už 8 centus, 
perkant paprastą 50 važiavimų knygelę už $4.00. Viskas ko 
reikia kad gavus už tąs kainas, reikia tik pristatyt paliudijimą 
bile iš kokios mokyklos, viešos ar privatės. Paliudijimo blan
ką galima gauti nuo elevatoriaus tikietų pardavėjo.
Kitą kartą, pasiimk savo šeimyną, važiuokit “L”. Vartokit 
savo neaprubežiuotą važiavimų pasą pats sau, kiti trys už 
kvoterį, tikietas pačiai ir žemos fėrų kainos arba visai jų ne
bus tavo vaikams.

Chicago Elevated ' Railroads
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[ JURGIS ŽIBURYS
Trijų veiksmų scenos veikalėlis

Stato scenoje
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS

Nedėlioję, Spalio-October 8, 1922
CHAS. STRUMIL SVET.,

158 E. 107th St., I^oselande
Šisai veikalas gautas iš Lietuvos ir dar pirmu žygiu bus vaidina

mas Chicagoje. ' * .
PASTABA: Vaidinimas prasidės lygiai 7:00 vai. vak. Šokiai 

prasidės 9:00 vai.
Įžanga 85c ir 50c ypatai.

ORKESTRĄ K. POCIAUS.
Kviečia visus L. S.’ M. RATELIS.

...... ..........

“GYDYTOJO” VAKARAS
Ligų Naikintojo Vakaras

Atsibus
Pėtnyčioje, Spalio-October 6 d., 1922, 

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:80 Įžanga tiktai 25 centai.
Šitas vakaras yra rengiamas tikslu sustabdymo žmonijos naikinimų nes 

pusė milijono kas metai šitoje šalyj miršta kūdikių nesulaukę vieno meto 
amžiaus. Apie pusantro milijono jaunuolių apleidžia šį svietų nesulaukę 
23 metų amžiaus. Vėžio liga nuvaro j kapus apie 90,000 žmonių kas metų. 
Inkstų ligos kas metų išžudo apie 97,000 ypatų, o širdies ligos apie 150,000 
sunaikina žmogiškų gyvybių į vienus metus. Apie 80 žmonių iš kiekvieno 
šimto turi arba yra turėję džiovą. Viena ypata iš kiekvienos dešimties turi 
lyties ligų. Pasibaisėtini dalykai darosi naikinime žmonijos per visokias 
ligas. Todėl kad apsaugojus lietuvių visuomenę nuo tų visų baisenybių 

Amerikos daktarų organas “Gydytojas”, rengia vakarų kuriame daktarai 
pasakys kaip išvengti ligų, kaip pailginti amžių ant daug metų. Netik žo
džiu bus aiškinama apie įvairias ligas, bet sykiu bus rodomi paveikslai apie 
žmonių sveikatų ir ligų perus. “Gydytojo” vakaro programas bus ypatin
gas da ir tuo, kad apart Dr. A. J. Bertašiaus prelekcijos: “Kaip vaikus svei
kai užauginti?” ir Dr. C. Kaspušio prelekcijos: “Dantys ir Sveikata”, bus 
muzikalė dalis programo kurių yra pasižadėję išpildyti įžymus dailinin
kai—muzikantai. Todelgi, Chicagos, o ypatingai Bridgeporto lietuviai pri
bukite visi į “Gydytojo” Vakarų, išgirsti dauk to ko nesate girdėję ir pa
veiksluose pamatysite to ko jums nėra buvę progos matyti. Pėtnyčioje, spa
lio (Oct.) 6 d. visi maršuokite į Mildos svetainę, nes “Gydytojo” vakaras yra 
ligų naikintojo vakaras ir sykiu jūsų priešų naikintojų vakaras.

Kviečiami visi. KOMITETAS.

95ta Serija Prasideda 
Spalio 4tą, 1922

Akcijos kainuoja

121c-25c-50c-$100
D. L. K. Vytauto Skolinimo ir 

Budavojimo Dr-ja. * *

4600 SO. PAULINA ST. '

Atmokejimo Pranešimas
Savininkams Victory Notų ir kitiems 

tuomi paliestiems.
ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

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

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

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

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

• ■<

1114-16 RooMvdf Rd.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
Į 12th STREET - -a-

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

COOK COUNTY DELEGATŲ
SUSIRINKIMAS.

Socialistų Partijos delegatų 
iš Cook County susirinkimas 
įvyko spalio 1 d., partijos na
me. Delegatų susirinko apie 
trįsdešimts. Cook countų sek
retorius, N. Barnes,. išduoda
mas raportų susirinkusiems 
delegatams, pareiškę, kad par
tijoj krizis praėjo. Musų prie
šai kaip iš dešines, taip ir iš 
kairės atkando savo dantis ir 
partija pradeda stiprėti. Drau
gai, kurie laike skilimo buvo 
nuostoję būti aktyviais nariais, 
dabar grįžta atgal į Partijų ir 
imasi darbo organizuoti dar
bininkų klęsų.

Taip pat pranešė, kad sene
lis Debsas išleido deklaracijų, 
kad socialistų partijos užimta 
pozicija buvo teisinga ir kad 
šiandie šioj šaly tik Socialistų 
partija yra vienintelė tikra 
darbininkiška ojrganizacija. 
Pas susirinkusius ūpas buvo 
geras ir matėsi noro dirbai, 
kad padarius partijų galinga 
darbininkų organizacija.

— Delegatas.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Liūdnos munšainės sėkmės.

Pereitų septintadienį po pie
tų Kairys, vardu, rodos, Povi
las, iš Brjghtono atvažiavo ne
seniai savo pirktu “fliveriu“ ir 
dar nemokėdamas važiuoti pas

(Seka ant 4 duaLi

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė uuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas. x

35c. aptiekose arba už 40c. 
^isiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tek,Central 4411. Vai. nuo 9^6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie- 
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergę. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHlNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Fannas ir Bižnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų. o

b ij. d .ji?,.-'.II\ I■IH ■

“ Rudeninio Atidarymo Savaitei"
Ketverge, Spalio 5

Ir Tęsis Petnyčioj ir Subatoj
Pradinis Išpardavimas Naujausių Rudeniniu Orėsiu

NIEKAD pirmiaus, pirmesniuose sezonuose nebuvo tokių gražių ir 
stebėtinų madų, kaip kad šiame išparodyme madų RUDENIUI IR ŽIE
MAI 1922. ' I
Gerumas, madų individuališkumas, labai interesuoto materijolo, nau
ji dalykai ir šios patraukiančios mados — y*308 mintys liektasi užpaka
lyj musų rudeninio madingumo parodyme. '
GERIAUSIOS VERTĖS! Kuomet perki aprėdalus pas Oppenheimer’j, 
visuomet gali remtis ant gerumo — kuris susideda iš teisingos mados, 
geriausio materijolo ir prieinamų kainų. Tai patėmysi, kuomet pa
matysi. - ■ ’ ■ ( .
MOTERIMS IR MERGINOMS NUSTEBINANTI RUDENINIAI
KOUTAI. • ■ ų , ,
DRESĖS, SIUTAI, KAILINIAI IR MERGINOMS GATAVI DĖVĖJI
MUI.

Benson’

Išparodoma

parinkti ru-

GYVAIS MODELIAIS
KETVERGE, PRADEDANT 2:30 VAL. PO PIETŲ

PAMATYSI puikiausias drapanas — dresių teknika, dezaininimas, ypatingai prakilnus, labai 
deniniai drabužiai.
Visi nauji drabužiai bus rodomi ant gyvų modelių, kad galėtum savo akimis pamatyt, kaip koutas, dresė arba 
siutas kokios turi būt rudenio ir žiemos mados. Nuoširdžiai užkviečiame dalyvauti “MADŲ PARODOJ”.

“Kiekvienas dalykas pas mus pirktas, reiškia didelį sutaupymę”.t

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southaniptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
Be sugaišinto ai’ kokio nesmagumo. 

L i Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
A / i dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
ąk\ /// \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai

J\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-
vo šono — NEI pavėluosit, — nei 

l\\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 8-ios kle- 
sos ^elbiuninkai turi lovas uždarytuose

I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

. R. S. Elworthy, G. A.,
* 10 N. Dearborn St., Chięago, III.

RALTIJO8AMER1KOC
Lr LINIJA 9Broadvay, Neverk.NYjUr|

TIF5M I ■ 1LIETU .
PERKAM BURGĄ, 
/; ARbA UEPOJOL

- Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelia 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. “LITUANIA” ......................  Spalio 18
S. “POLONIA” ..... ..................... Lapkr. 1

TRECIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

_ LIEPOJ v IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiy. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

V. W. RUTKAUSKAS Į 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tėl.: Central 6390

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 256f 

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

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

9 vakare. I,

Tel. Ląfayette 4223
Plombinį, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

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

DR. A. J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3218 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vai, vak.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
9c. už 100 auka, 

arba 
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manuf acturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

DR. VAITUSH, O. D.
Lletivis Aldą Spedalistaa

po

BALANDŽIAI 11 BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės i

G. Bendoraitis
520 Wi(son St.,

WATERBURY, CONN.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teisinas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir ovęrkotų visokių 

dydžio, apie už 
Įsitėmykit , seka- 

siutabpo 
i. ir vai* 

aukščiau,

iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotu visokiu
stailų, patrinų ir dydžio - 
40% ant dolerio. Įsitėm,__
mas kainas: 1 ir 2 kelinių si 
$13.50 ir aukščiau. Vyriams 
kinams overkotai po $10 ir a______ _
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėl^ 
mis iki 5 vai.1

S, GORDON, 
Dvi (eigos: 1401 S. Halsted St. Ik 

739 VV. 14th St.

Palengvins akių (tempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos P egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589
-r— * i

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4918 

Chicago, III.

DR. W. YUSZKJEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tęl. Humboldt 58J9
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

savo draugus Bridgeporte prie 
33 plciso tarp Halsted gatvės 
ir Auburn avė. Paviešėjęs pas 
juos ir matomai gerai įsitrau
kęs sėdo važiuoti, bet jo “tli
veris“ girtai kraipėsi į abi gat
vės pusi ir besikraipydamas 
pervažiavo 10 metų vaiką vie
nos lietuvės našles nuo 3-1 gat
vės. Apmirusį vaiką buvo 
pirma nunešę pas drą Wiegnc- 
rj, bet jam nesant namie, nu
nešė į šalę esančią aptieką ir 
pašaukė ainbulansą. Vaikui 
buvo sudaužyta galva ir su
trinta kojos letena ir kelis. 
Kada aptiekoje šaltu vandeniu 
numazgojo kraujus nuo bur 
uos, vaikutis atsipeikėjo ir 
graudžiu balsu prašė leisti jį 
namo, sakydamas, kad jam da
bar gerai; matomai jis skaus
mo nejautė; bet nuvežus ligoni 
nėn ir pradėjus jam koją tver
ti jis apalpo. Sako kad var
giai be pasveiksiąs. Kairys ta
po suareštuotas ir nugaibėntas 
į kalėjimą. Kaimynai sako, 
kad tos žmonos vaikai (ji turi 
dar mergaitę 12 metų) yra 
ramiausi iš visų. — Kaimynas.

choras sudainavo keturias St. 
Šimkaus dainas.

Reikia pasakyti, kaip lik 
p. Sarpalius paėmė Pirmyn 
chorą vesti, dainavime choras 
nužengė toli pirmyn* ir gana 
gražiai sudainuoja. Dar kaip 
kuriuose balsuose yra truku
mų. Atrodo, kad tenoras 
išsilavinime yra daug atsilikęs 
nuo kitų balsų.

Aplamai imant, vakarėlis 
davė gražų įspūdį ir susirinku
sieji, kaip buvo matyti, pilnai 
buvo patenkinti.

Geros kloties Pirmyn chorui 
ir ant toliau darbuotis meno 
srityj. Northsidiečiai turėtų 
neužmiršti croro, nes jie turi 
tiktai vieną meno draugiją sa
vo apylinkėj. Visi, kas gali

choro ir kitokiais budais 
paremti. —• Ten Buvęs.

prie 
ji

ALDONA GALDIKIUTĖ
Gimė liepos 12 d., mirė spalio 3 d., 

turėdamas 2 ir pusę mėnesius am
žiaus, po sunkios 10 dienų ligos. la
vonas randasi 1711 Nevvberry Avė. 
Liko nuliūdę tėvai ir sesuo. Laidotu
vės bus ketverge, spalio 5 d., 9 vai. ry
to į Apveizdos Dievo bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Kviečame 
gimines ir pažįstamus dalyvaut laido
tuvėse. Nuliūdę tėvai

St. ir Alek. Galdikai ir sesutė.

NORTH SIDE.

Pirmyn mišrus croras 1 die
ną spalio, Liuosybės svetainėje 
turėjo surengęs Draugišką Va
karėlį. Apart choro narių, 
gana skaitlingas būrys ir sve
čių dalyvavo.

Laike užkandžių buvo išpil
dytas gražus programas, susi
dedantis iš dainų, muzikos, 
kalbos ir deklamacijų. Progra
mą išpildė patys choro nariai, 
išėmus p. K. Sarpalių, kuris 
su savo gražiai išlavintu bari
tonu sudainavo porą dainų.

Drg. M. Dunduliene pasakė 
prakalbą apie naudingumą 
dailės ir ir kvietė visus remti 
chorą — pabaigoj Pirmyn

Bridgeport. Jaunuolių orkestro mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj spa
lio 4 d., 8 v. v. Mark White Sųuare 
svet., 30 ir Halsted St. Nariai ir jų 
tėvai malonėkite susirinkti.

Raštininkė Aldona Grušaitė.

Bridgeport. Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, spalio 3 d., Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku.

— K. Vičas, rašt.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

Moterų ir merginų virš 16 me
tų amžiaus į dėžių dirbtuvę.

Kreipkitės:
IIATIIBORNE HAIR & 

RIDGWAY CO., 
1418 W. 22nd St.

PATYRUSIŲ LEMPOMS 
DANGČIŲ DIRBĖJŲ

Turime vietos 100 A 1. paty
rusioms merginoms, šilkinių lem 
poms dangčių dirbėjų, nes padi
dinome savo dirbtuvę. Mokame 
aukščiausią algą; geros darbo iš
lygos ir darbas nuolatinis gvaran 
tuojamas. Kreipkitės tuoj pasi
rengę dirbti.

ART LAMP MFG. CO.,

6 N. Franklin St.

MAŠINŲ OPERUOTOJŲ REIKIA 
mokintis susegimo ir išdirbimo vyriš
kų kaklaraikščių; mokinantis moka; 
me — gerai uždirba išmokę. Taipgi 
patyrusių operuoto jų. Kreipkitės 
tuoj pasirengę dirbti. Carter & Hol- 
mes, 508 So. Franklin St., 6-os lubos.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
šeimgyniško namų darbo prakilnios 
šeimynos. Gera užmokestis ir malo
nus užlaikymas. Atsišaukite

ANTON KOSMOWSKI 
Rakarjdų Krautuvė

1741 W. 47th St. Tel. Yards

pas

1804

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VAIKŲ REIKIA
Ne jaunesnių 16 metų į mašin- 

šapę nuo, šmotų darbui.
Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKALINGAS 
AGENTAS

Prie Real Estate biznio — kostu- 
merių turim užtektinai pirkimui ar
ba mainymui, tik reikia dirbti. Gali 
padaryti $15,000 į metus ir daugiau. 
Turi turėt savo automobilių. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 W. 38rd Place, 
Matykit J. Namon, 

tarpe 9 ir 10 vai. iš ryto.

VYRŲ reikia, nuolatiniam į 
vidų darbui. 45c. į vai. ,

Kreipkitės:
E. F. HOUGTHEN & CO.

3534 Shilds Avė.

DARBININKŲ
Reikia, kaipo ' pagelbininkų 

prie mašinų. Nuo šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU PELICIJONO ŠLIAŽO, 

iš Dvalačių kaimo, Žagarės miesto, 
Lietuvoj. Amerikoj gyvena apie 30 
metų. Jis gyveno Chicagoj. Ir Ado
mo Gailiuno iš Dvalačių kaimo. Jis 
taipgi gyveno Chicagoj. Malonės jie 
patįs ar kas kitas pranešti. Jieško 
Eleonora Šapnagienė-Šutyčia. Miss St. 
šapnagiutė, 4 East 107 St. Roseland- 
Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose. »

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ...................  Spalio 5
CARMANIA ..................  Spalio 12
CAMERONIA ..................  Spalio 7

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

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos ar našlės nuo 25 iki 36 metų am*- 
žiaus, be skirtumo tikėjimo. Esu 36 
metų amžiaus, turiu savo namą, 11 
kambarių rendavoju. Malonės atsi
liepti savo paveikslą prisiųsdamos. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir paveik
slą ant pareikalavimo gražinsiu. Joe. 
Lucas, 2315 Washington Blvd, Chica
go, UI.

NEPATYRUSIŲ LEMPOMS
DANGČIŲ DIRBĖJŲ.

Galime panaudoti tuojaus 100 
moterų ir merginų, kurios gali 
adatą valdyt, mokinti^ gražiau
sių amerikoniškų.

ALMCO LEMPŲ
Musų žinovai mokintojai iš

mokins. Algą mokame moki
nantis. Puikiausios darbo aplin
kybės ir nualatinis darbas. Kreip 
kitės pasirengę dirbti.

ART LAMP MFG. CO.,
6 N. Franklin St.

REIKALINGI KELI LIETUVIAI 
agentai, kurie apsipažinę pardavime 
stako ir bonų, taipgi ko-operacijos na
rystės. Musų organizacija gerai ži
noma. Čia yra kiekvienam geriausia 
proga išsidirbti į pelningą darbą. Jei
gu jauties, kad negalėsi uždirbti $10C 
į savaitę tai negaišink musų laiko nei 
savo, nes mes esame per daug užimti 
Atsišaukite kas dieną nuo 9-tos iš ry
to iki 5 vai. vak.

JOHN BENES & CO., 
MR. KRAUSE, 

k
Room 1320, 166 W. Jockson Bld., 

Tel. Harrison 5488

DARBININkŲ reikia. 8 vai 
į dieną, dirbti į mėsos pakavime 
vietą.

ARNOLD BROS., 
660 W. Randolph St

REIKIA foundrės darbininkų 
43c. į valandą. Kreipkitės:

Employinent Dept., 
CRANE CO.

So. Kedzie Ąve. & 40th St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI VAIKI- 
no ar našlio. Esu 35 metų, linksmo 
budo, turiu gerą biznį ir gražų mūri
nį namą vertės $17,000. Atsišaukian
ti, malonės ir paveikslą prisiųsti. At
sakymą duosiu kiekvienam.

P. MIKELSONĖ, 
10707 Michigan Avė., Chicago, III.

MERGINŲ reikia lengvam 
dirbtuvės darbui—trumpos 
landos, geras užmokestis.

WHITE STOKES CO., 
3615 Jasper PI.

va-

REIKIA vyrų į vulkanizavi 
mo įstaigą. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO.,
37th & Morgan Sts

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

■■ Aknierka
I 3113 S.Haleted ai

Tel. Blvd. 3188
9 Per 15 metų pa 

sėkmingo prafc- 
tikavimo turiu

I patyrimo. Pasek- 
jF|mingai patamau 

^LJu prie gimdymo 
Kiekviename at- 
sitikime

■ ypatišką
Hh rėjimą.

I patarimu* H terims ir 
noms* veltui.

teikiu 
jrižiu- 
JCoodt 

mo- 
mergi-

r“--------------------------------------------

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. JHalsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M.
, Ned. 10—12 A. M.

Tel. Boulevard 5052
Rezidencija, 3259 S. Union Avė.

Tel. Yards 1699
.... -.......  ...... ........ ..........................

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA moterų ir merginų pa 
tyrusių ir nepatyiusių sortavi- 
mui vilnonių atkarpų. Mokėsim 
gerą algą. Kreipkitės: Lyons 
Bros & Co., 755 W. Taylor St.

REIKIA moterų abelnam, 
lengvam dirbtuvės darbui — nuo 
latiniam. Ateikit pasirengę 
dirbti. Olson Rug Co., 1508 W. 
Monroe St.

REIKIA SCRATCH MAKEE 
abelnai visur pagelbininkų Į pliene 
budavojimo šapą. Gera alga, nuola
tinis darbas

MORAVA CONSTRUCTION CO., 
85th Street, & Stewart Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ RA 
kandų baigėjų, prie aukštos rūšies 
rakandų. Tik pirmos klesos darbinin
kai lai atsišaukia, kitoki ne.
ITALIAN ART FURNITURE CO., 

16 N. Ada St. ‘

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausios rūšies 
vilnos nėriniame. Kaina už tolką 
20c., 25c., 30c. ir 35c., taipat parduo
dame sveterius dideliems ir mažiems.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St., kampas Parnell Avė.

Medinis namas, 2-ros lubos

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA vyrų dirbtuvės dar 
bui — gera alga.

WHITE STOKES CO.,
3615 Jasper PI.

REIKALINGAS BARI 
SUBATOMIS PO PIETŲ.

3531 So. Halsted St.

IŠRENDAVOJIMUI 5 ŠVARUS 
kambariai ant antrų lubų, geroj biz
nio vietoj, geri įtaisymai tinkami dėl 
daktaro ,arba advokato. Kreipkitės į 

ANTON KOSMOWSKI 
Rakandų Krautvė

1741 W. 47th SI. Tel. Yards 1804

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA rakandų pardaveje 
lietuvio patyrusio.
GOLDSTEIN FURNITURE CO

4802 So. Ashland Avė.
Yards 0470

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALINGAS bakeris, ku
ris galėtų kepti juodą ir baltą 
duoną. Atsišaukit tuojau. J. 
Armula, 1400 S. 48th Court, Ci
cero, Il'l.

REIKALINGAS BUČERIS.
Atsišaukit greitai.

3200 Lowe Avė.

PARDAVIMUI
AR NORI ĮSIGYTI ŠVARŲ IR 

pelningą biznį? Pardavimui Phar- 
macy (Drug Store) tirštai lietuviais j 
užgyventoje kolonijoje. Biznis neša 
puikaus pelno, bet yra svarbi priežas- < 
tis kurios dėlei yra reikalas parduoti, j 
Inteligentiškam lietuviui kad ir ne 
Pharmacistui yra auksinė proga, su 
vidutiniškai kapitalo, įsigyti šitą biz; , 
nį. Informacijų dėlei kreipkitės: Nau
jienos Town of Lake Skyrus, No. 64. 
1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI BUČERNĖ LIETU- 
vių apgyvento j vietoj, prie lietuviškos 
bažnyčios. Parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės sekančiu antrašu.

4414 S. Califomia Avė., 
Tel. Lafayette 597G

PARDAVIMUI bučernė labai 
gera vieta, parduosiu pigiai, nes 
turiu kita biznį arba mainysiu 
ant automobilio, nepraleiskit tos 
progos, 1217 W. 31st St.

GROSERNĖ, GROSERNĖ 
Už PUSDYKE

Pardavimui arba mainymui gro- 
sernė ir delikatesen ant Bridgeporto. 
Turi būt greitai parduota ar išmainy- 
ta ant bile kokio automobilio ar sa- 
liūno, nes yra didelė priežastis; ge
riausi rakandai, daug šviežio stako, 
pigi renda, su pagyvenimo kamba- 
riais, geras lysas, geriausia Chicagoj 
bargenas, jei pirksit tuoj arba mainy- 
sit. Kreipkitės:

J. NAMON,
808 W. 33rd Place, 

Arti Halsted.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, Brighton Parke. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas. Lietuvių ir len
kų apgyventa. Biznis cash. Leasas 
ant 2 metų. Rendos $29.00. Atsišau
kite greiai.

J. J.,
i 2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne geroj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis geraį eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4624 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177.

PARDAVIMUI barbernė arba
5 pusininką priimsiu. Turi mokė- 
. ti savo darbą gerai.
1 Atsišaukite:
J 3402 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS v
Pardavimui grosemė ir kendžių Sto

ras ir 3 kambariai dėl pagyvenimo, 
ant Town of Lake, prie pat Davis 
Sųuare Parko 4500 So. Paulina St. 
Parduosiu labai pigiai, savininką ga
lima matyti ant vietos.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
. puikiu daržu. Labai geroj vietoj. Vie- 
j nas saliurias ant kelių blokų ir viso

kių tautų apgyventoj vietoj. Biznis 
geras. Pardavimo priežastis — part
nerių — nesutikimas. Parduosiu pi
giai. Kreipkitės: 658 W. 123 St. Tel. 
Pullman 1692.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
restauranas ant didžiausios gatvės, 
arti mokyklos, prie visokių įstaigų, 
biznis išdirbtas, pigi renda naudoki
tės proga, neš važiuoju į Lietuvą.

10822 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, TAIP 
gi kendžių ir ice creamo užlaikimo vie
ta. Vieta lietuviais apgyventa, prie 
lietuviškos bažnyčios ir biznis išdirb
tas per daugel metų. Klauskite tele- 
ponu: Boulevard 3776.

PARDAVIMUI VISI FIXTURE’S 
, bei įtaisos dėl bučernės ir grosernės. 
) Parduosime po vieną atskirai arba vi

sus sykiu. Parduosime gana pigiai 
nes “leasas” yra pasibaigęs turime ei
ti iš šitos vietos.

Kreipkitės:
4456 So. Honore St./

■ PARDAVIMUI BUČERNĖ GEROJ 
_ vietoj tarp maišytų tautų. Biznis ge

rai eina. ■ Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės į Naujienas 
Box 137.

PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje kolonijo
je. Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Vieta bizniava. Kreipkitės: '4522 
So. Honore St.

' * 1

PARDAVIMUI saliunas, pusė 
arba visas. Arba įmainysiu ant 
automobiliaus .

Phone Canal 3072
PARDAVIMUI saliunas, vo

kiečių ir švedų kolonijoj. Prieža
stis pardavimo — turiu apleisti 
Chicagą.

5923 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI “Garden City 
Cafe” biznis išdirbtas per 35 me
tus. Priežastis pardavimo einu į 
savo namą, 1000 W. 51 St. ant 
kampo Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 sėdynių au- 

omobilius (Buick) mašina ran- 
asi visą gerame stovyj, parduo
ta už pigią kainą. 3322 S. Union 
Ive. Tel. Boulevard 3122.

RAKANDAI

Sereda, Spalis 4 d., 1922

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

192?, ukulelė prijungta, su roliais ir 
L0 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
ira sprendžina phohograpas su rekor- 
lais ir dąimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI parlor sėt ir 
pšildymo pečius kietųjų anglių. 
Lalonūkite atsišaukti parduosiu 
>igiai. 4039 So. Albany Avenue, 
-mos lubos.

NAMAI-ŽEME.

ĮRENGTOS FLORIDA FARMOS
10 akerių mėlynių auginimui, kas 

pelno atneša $100 ir daugiau į metus 
nuo akerio. Puiki gyvulių laikymui 
farma, riebi fruktam ir augmenims 
žemė, puikiausioj iš klimato atžvilgio 
pasaulyj vietoj, arti Pensacola, Fla., 
kur medžioklė,žuvavimas ir maudymas 
Mexiko užlajoj didžiausis. Prie se
novės ispanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farmą, fruktų ir uogų 
žemės, komu žemės ir ganyklų. Di
delė veltui ekskursija spalio mėnesyj. 
Rašyk platesnių žinių ir musų knyge
lės “Florida-The Land of Mystic 
Charm”.

McCASKILL LAND BUREAU 
Room 406 — 

6 N. Michigan Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 

flatų namas 4 ir 6 kambariai. Tame 
name randasi ir saliuno biznis. Lie
tuvių ir. lenkų apgyveneta, galima bile 
tokį biznį varyt.

1750 W. 22nd St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI MORGIČIUS. TU- 

riu $3,500 pirmo morgičiaus pardavi
mui ant naujos murinės bungalow, 
vertos $8,000. 6% polukio — 5 metų. 
Kreipkitės į Naujienų Ofisą. 

Box 136.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

MERGINŲ reikia į dešrų dar 
rymo skyrių. 8 vai. į dieną. Pa
tyrimas nereikalingas.

ARNOLD BROS., 
660 W. Randolph St.

REIKIA jauno vyro, kaipo par 
davėjo, gerai apmokančiam dar-

REIKALINGAS atsakantis bu 
ceris kuris žino savo darbą. Dar
bas ant visados. Atsišaukite. P J be. 332 S. Dearborn St., Room 
Laban, 10707 S. Michigan Avė., 620. Klauskit Green, nuo 9 iki 
Pullman 4228. 12 pietų.

PARDAVIMUI saliunas ant 
Brighton Park, biznis išdirbtas 
per 45 metus. Savininkas (retlr- 
ed). J. Cullen, 3906 S. West- 
ern Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma. Farma 119 akerių, 60 akeriųr 
dirbamos — juodžemis. Treinas ei
na pro šalį, mokykla randasi visai ar
ti namų. Budinkai geri. Arkliai 2, 
karves G, kiaulių 12, vištų 100. Farma 
randasi Visai arti Antigo, Wis. Kaina 
apie $10,000 įnešt 3 ar 4 tūkstančius. 
Galiu mainyti į namą arba mainan ; 
priimti lotą arba biznį. Esu ne agen
tas. Kreipkitės: nuo 5-kių vakare ypr 
tiŠkai, teilefonu arba laišku: Kazys Lu
kas, 1821 Nebraska Avė., Phone 
Spaulding 3851.

TĖMYKIT PIRKĖJAI 
Pirmas toks didelis bargenas 

South Side
Pardavimui kampinis 2-jų aukš
tų mūrinis bizniavas namas 3-jų 
pagyv. po 5 ir 4 kamb. ir storas, 
lotas tuščias iš šalies, garadžius 
dėl dviejų mašinų, namas keturi 
metai senumo su garu apšildo
mas, beismantas didelis cimen- 
tuotas, elektra, vanos, aržuolo 
trimingai. Lystas storo pasibaigs 
kitą menesį Jai kas norėtų gali 
biznį bile kokį užsidėti. Rendos 
neša $225 į mėnesį. Kaina $15600 
įmokėti tiktai $5500, o ant kitų 
savininkas duos morgičius be jo
kių iškaščių. Namas randasi la
bai puikioj vietoj South Sidėj, 
tai galima suprasti, kad tas yra 
didelis pigumas. Skubėkit greitai 

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.

5626

BAKERIŲ ATIDAI
i

Tik-ką ištaisyta 2 aukštų mūrinis 
su skiepu namas, su pirmos klesos 
duonos kepimui pečium. Krautuvė ir 
5 kambarių flatas ant antrų lubų ir 
medinis namelis užpakalyj. Tuoj ga
li kraustytis. Jei gali įmokėt $3,000 
cash, likusiu ant morgičiaus. Pama
tyk No. 1505 Wabansia Avė. ir ateik 
prisirengęs biznį daryt.

JOSEPH HUSAK, 
1152 N. Ashland Avė.

2-ros lubos. Tel. Monroe

PARDAVIMUI 2JŲ LUBŲ MEDI- 
nis namas prie Emerald Avė., arti 32 
rendos neša $63.00 į mėnesį; visos vi- 
gados; kaina $5,000.00. Taipgi vie
nam pagyvenimui 5ių kambarių medi
nis namas, vandeniu šildomas prie In
diana Avė., arti 103čios. Kaina $4,250. 
Tie yra tikri bargenai. Jei jus jieš- 
kbte vietos — tai nepraleiskite tą 
progą.
LEMONT, DARGIS & VON SCHILL 
Kambaris 521, 140 S. Dearborn St.

Randolph 1872.

ĮPLAUKŲ $14,600 SU VIRŠUM Į 
metus. Pirkėjas gaus 3 namus 8 pa
gyvenimų ir gražiai įtaisytą sąliuną, 
pirmos klesos barai, pianas, registeris, 
didelės sėdynės, stalai krėslai. Vis
kas ant sykio parsiduoda už pirma 
kaina. Mor gižių pirmą ir antrą aš 
duosiu. Kiek išgalėsi įmokėt, tiek 
bus gerai. Priimsiu morgičių, jei tu-

—X na-
liga

rit, automobilių, lotą arba mažą 
muką. pardavimo priežastis — 
— negaliu stovėt ant kojų — važiuo
ju greitai i Lietuvą. 1957 Canalport 
Avė., Te . Canal 7345.. Canal 7345.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA 
(Įsteigta 1910

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

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame jkolegijon į dvyliką 
mėnesių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey Št 
(arti Milwaukee Avė.)
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