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Krizis tarybose su Turkija
. 1—II—į

Tikisi betgi susitaikinti
Graikai sutinka apleisti Trakiją

Tikisi Anglijos ir Turkijos 
susitaikymo

Turkai vėl pasitraukė iš 
neutraliuos zonos.

LONDONAS, sp. 9. — Ang
lijos susidomėjimas Turkijos 
padėtimi sumažėjo, gavus ži
nių iš Konstantinopolio, kad 
Turkijos nacionalistai, kurie 
buvo įėję į neutralinę zoną Is- 
mide, vėl pasitraukė iš jos.

Tikimasi, kad Mudanijos 
konferencija ryto pilnai susi
taikins dėl Anglijos ir Fran- 
cijos padarytų kompromisų.

Nors turkai koncentruojasi 
ties Chanuku, bet nesitikima, 
kad tai nors kiek pakenks lai
komai konferencijai ir susitai
kymui. Anglijos valdininkai 
mano, kad susitaikymas yra 
užtikrintas.

Anglai pasiliks Azijoje.
KONSTANTINOPOLIS, sp. 

9.— Musių paliaubos konfe
rencija Mudanijoje šiandie vėl 
atsinaujino, talkininkų gene
rolams gavus naujų instrukci
jų iš Paryžiaus ir Londono.

Sprendžiama, kad tomis in
strukcijomis, turi būti reika
laujama, kad čanako neutrali- 
nė zona palei Dardanelus Azi
joje ir toliau pasiliktų ir kad 
ten pasiliktų ir Anglijos ka- 
riuorftenė. Turkijos žandarme
rija Trakijoje bus tiek maža, 
kad ji rūpinsis tik tvarkos pa
laikymu.

Padėtis žymiai pegerėjo, 
taip kad valdininkai tikisi, jog 
neužilgo bus susitaikinta visais 
ginčijamais klausimais.

Turkai vėl briaujasi 
neutralinėn zonon

Tikimąsi, greito nuosprend
žio apie taiką ar karą.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 9. — Turkijos nacionalis
tų kareiviai vėl atnaujino sa
vo briovimąsi į Dardanelų ne
utralinę zoną čanako apielin- 
kėje, kur stovi Anglijos ka
riuomenė, sako Mudanijos ži
nios. i

Taipjau pranešama, kad Tur 
k i jos nereguliariniai kareiviai 
pasirodė naktį netoli Belkos, 
Azijos pusės Bosforo kalnuo
se. Belkos yra Konstantinopo
lio priemiestis. Anglai yra apie 
Belkos apsikasę.

Turkijos nereguliariniai ka
reiviai, partizanai ir plėšikai, 
kurie tankiai sudaro avangar
dą Turkijos armijos, pasirodė

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

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:56 vai., leidžia
si 5:19 vai. Mėnuo teka 7:38 
vai. vakare.

mažuose miesteliuose į rytus 
nuo Konstantinopolio, Azijos 
pusėje.

Anglai griebėsi apsigpnimo 
priemonių, išsprogdindami til
tus ir krvžkeles.

Anglijos torpedinis laivas su
stojo ties šileli; komanduoto
jas, išlipo ant kranto ir parei
kalavo iš nacionalistų oficia
laus atitraukti savo kareivius. 
Oficierius atsakė, kad jis turįs 
įsakymą nesitraukti; po to 
anglas pareiškė, kad ir jis pa
siliks ir laivas pasiliko stovėti 
arti kranto.

Gen. Harrington pareikalavo 
iš Turkijos atstovo Jsmed Pa
ša, kad Turkijos načionalistai 
ištrauktų savo spėkas iš neu- 
tralinės zonos. Gen. Harring- 
ton prigrūmojo, kad jei tas ne
bus padaryta, tai galbūt jis 
bus priverstas padalyti demon
straciją abiejuose šonuose Tur
kijos armijos.

Diplomatai, Uirintįs artimų 
ryšių su .Mudanijos konferen
cija, sako, kad ateinančios dvi
dešimt keturios valandos reikš 
arba karą, arba taiką. Jie sa
ko, kad jei turkai ir toliau lai
kysis arogantiškai ir bandys 
suardyti tarybas, tai konferen
cija bus nesėkminga ir turės 
prasidėti karas.

Anglų komanduotojas pas- 
kell>e įsakymą, kad jokiam 
laivui nebūtų leista plaukti į 
Bosforą ir neklausančius lai
vus šauti. Tai esą buk daroma 
dėl saugumo “gyventojų.”

Turkai nebesibriausią.
MUDANIJA, spalio 9. — Da

lyvaujantis konferencijoje tal
kininkų generolai šiandie tarė
si su Graikijos atstovais. Ta
rybos su turkais atsinaujins 
kiek vėliau.

Anglų komanduotojas gen. 
Harrington gavo raštišką užti
krinimą nuo Ismet Paša, kad 
Turkijos' nacionalistai nebesi- 
briausią daugiau į neutralinę 
zoną.

x Anglai prisirengę karui.
ČANAK, spalio 9. — Nors 

tik trįs savaitės, kaip anglai 
pradėjo čia drutintis, bet jie 
per tą laiką Čanaką pavertė į 
nepaimamą tvirtovę ir yra pil
nai prisirengę karui su tur
kais, jei prie karo butų priei
ta. Drutvietėse tapo pastaty
ta apie 200 didžiųjų kanuolių.

Padėtis artimuose rytuose
Graikija sutinkanti apleisti 
Trakiją, bet tam priešinasi 

kareiviai.

LONDONAS, spalio 9. — 
Anglijos kabinetas šiandie su
sirinko apsvarstyti užsienio rei 
kalų ministerio Curzon smulk
menišką raportą apie jo konfe
renciją su Francijos premieru 
Poincare artimųjų rytų klau
simu.

Padėtis artimuose rytuose 
tebėra kritiška, Graikijos su
kilėliams Adrianopoly atsisa
kant apleisti Trakiją, o t perga
lėtojams turkams koncentruos 
ties Ismide ir Brussoj, ne
kantriai laukiant progos eiti į 
Trakiją ir ją užimti.

Talkininkai gi neturi užtek
tinai kareivių nė kad išvarius 

iš Trakijos graikus, nė kad su
valdžius turkus. Nors anglai ir 
bando taikintis, bet jei negali
ma busią veikiai susitaikinti, 
tai jie nebedarysią daugiau pa
stangų įvykinti taiką. Gen. 
Harrington gi turi įsakymus 
kiek galima labiausia vengti 
naujo karo.

Mudanijos konferencija atsi
naujina naujomis instrukcijo
mis, kurios tapo išdirbtos Pa
ryžiaus konferencijoje ir ku
rios, su mažomis permaino
mis, tapo /Lnglijcjs kabineto 
priimtos. / ( Jos jau pasiųstos

Harrmgtonui.
Tomis instrukcijomis, reika

laujama, kad butų nustatytas 
skaičius turkų žandarų Traki
joje, kad Turkijos kareiviai 
butų ištraukti iš neutralihės 
zonos ir kad turkų užėmimas 
Trakijos butų atidėtas iki po 
taikos konfeerncijos.

Kiek žinoma yra, Graikijos 
valdžia, nematydama kitokios 
išeities, sutinka evakuoti Tra
kiją ir atiduoti ją Turkijai, 
bot tam priešinasi Graikijos 
armija Trakijoje. Naujas Grai
kijos. armijos Trakijoje ko- 
manduotojas gen. Leonardopo- 
ulos sako, kad jis jokiu buidu 
nesutiks pasitraukti iš Traki
jos ir stos karan su turkais, 
jei jie į ten ateitų. Jis tikisi 
laimėti karą Trakijoje. Jo tokį 
nusistatymą remia ir karei
viai. Taigi padėtis Trakijoje 
yra labai netikra ir dar gali 
būti didelio karo iki turkai ga
lės ją atgauti.

Trakijos atstovai Graikijos 
parlamente išleido atsiliepimą, 
kuriame jie pasmerkia sutiki
mą atiduoti Trakiją turkams. 
Jie sako, kad tai paskatins ma
hometonus prie sukilimo ir 
Anglija neužilgo sulauksianti 
karo jos pačios kolonijose. 
Karas visti^k turėsiąs būti vė
liau, bet tada Anglijai prisiei
sią kariauti prie daug bloges
nių aplinkybių.

Manoma, kad Graikija turi 
apie 45,000 kareivių Trakijoje.

Kad apsaugojus Konstanti
nopolį, anglai uždarė tiltą per 
Bosforo pertaką, taip kad ne-, 
galima prie Konstantinopolio 
prieiti iš Azijos pusės.

BERLINAS, sp. 9. — Vo
kietijos fabrikantų konferen
cija, į kurią buvo pakviesti 
Rusijos ir Vokietijos valdžios 
atstovai, nusprendė, kad pre
kyba su Rusija yra negalima. 
Prekyba yra monopolizuota ir 
be to Rusija veda prekybą tik 
politiniais išrokavimais. Vo
kietija norėtų dalyvauti Ru
sijos rekonstrukcijoje, bet 
esančios Rusijoje sąlygos daro 
tai visai negalimu dalyku.

Mušasi su baltgvardiečiais
VLADIVOSTOKAS, ^spalio 9. 

— Smarkus mušis tarp rau
donarmiečių ir baltagvardiečių 
siaučia Spasskoje fronte. Mu
šis yra smarkiausias nuo pra
džios Japonijos evakuacijos. 
Bolševikai gabenasi kareivius, 
tankus ir aeroplanus linkui 
Vladivostoko, kad tą miestą 
užėmus, bet baltagvardiečiai, 
kurie jau nuo senai valdo Vla
divostoką, labai smarkiai gi
nasi.

PROFESORIAUS MIKITOS.................................Oi tie'
PRIETIKIAI................ ................... ................. “wicziai”

_______________ .___ =____________ - J

Turkijos sultonas Mahome- 
das VI dar nėra abdikaVęs, 
kaip apie tą skelbė. Maskvos 
žinios. Jis nori pasilikti ant 
sosto ir tuo tikslu pradėjo de
rybas su Turkijos nacionalis
tais. Jis jau sutinka pripažin
ti ir nacionalistų seimą, kaipo 
teisėtą Turkijos valdžią.

Smerkia Lloyd George
LONDONAS, spalio 9. — 

Gimęs artimuose rytuose kri
zis labai sumažino populiarin-’ 
gumą premiero Lloyd George 
ir tarp žmonių ir laikraščių 
prasidėjo prieš jį plati kampa
nija. Daugelis laikraščių, ku
rie iki šiol karštai rėmė pre- 
mierą, dabar reikalauja, kad 
jis tuojaus rezignuotų. Jie sa
ko, kad premiero didelis rėmi
mas Graikijos kuone prie karo 
privedė Angliją ir kad nuo 
karo išgelbėjo tik ministeris 
Curzon, kuris laiku spėjo susi
tarti ir susitaikinti su Fran- 
cija. Bet šitokis susitarimas 
esąs pačios Anglijos .panieki
nimas ir jos pažeminimas aky
se mahometonų.

Oanijes kabinetas 
rezignavo

COPpN'HAGEN, spalių 9. — 
Pasak National Tidende, pre
miero Ncergard kabinetas re
zignavo ir karalius pakvietė 
buvusį premjerą \Christensen 
sudaryti naują kabinetą. Ka
bineto, rezignavimas buvo nu
matomas jau nuo užsidarymo 
ir reorganizavimus ūkio ban
ko. Skiriamasis premjeras 
buvo viešųjų darbų ministeris 
pasitraukiančiame kabinete.

Užmušė savo tėvą
•CHICAGO. -r- Helmuth Klo- 

ckzin, 38 m., prisipažino poli
cijai, kad jis užmušė kirviu 
savo 77 m. tėvą William, 2842 
S. Tripp Avė., už tai, kad tė
vas nedavęs jam valgyti ka- 
karienės. Po užmušėjistės jis 
nuėjo saliiman, prisigėrė ir 
ten tapo suimtas.

Unijos všlpralaimėjo LjetllVOS ŽiniOS
Teismas atsisakė persvarstyti 
savo nuosprendi, kad iš uniją 

gali būti reikalaujama 
nuostolių atlyginimo.

WASHINGTON, sp. 9. — 
Šalies augščiausias teismas 
šiandie atsisakė išnaujo per
svarstyti savo nuosprendį Co- 
ronado Coal Co. byloje su 
angliakasių unija.

Tuo augščiausiojo teismo 
nuosprendžiu, kurio angliaka
sių unija reikalavo atniainy- 
mo, unijos gali būti traukia
mos teisman ir iš jų reika
laujama atlyginimo visų nuos
tolių, kokius kompanijos ap
lankė laike streiko.

Dabar Coronado Coal Co. 
galės traukti angliakasių uni
ją teisman ir reikalauti iš jos 
nuostolių atlyginimo. Tuo 
nuosprendžiu’ pasiremiant ga
lės tą patį daryti ir visos ki
tos kompanijos, kur unijos 
skelbs streikus.

Paliko apkaltinimus prieš 
angliakasius

WELLSBURG, W. Va., sp. 
9.— Teisėjas Sommerville šian
die atmetu reikalavimą pana i-
kinti apkaltinimą prieš 216 
angliakasių, kurie buk daly va- • 
vę “puolime” ant kasyklos 
Cliftonville liepos 17 d. Dau
gelis jų yra apkaltinti žmogžu-
dystėje, o kiti ūž kėlimą riau- lenkai iš lietuvių kariuomenės 
šių ir peržengimą kitų valsti- ir šiaip visoki valkatos jau ir 
jos įstatymų. j Liubavo ruože susibarė į ban-

Laikc (o “puolimo” ant ka- dą plėšikų, pasivadinusią len- 
syklos, būrys angliakasių bu- kų partizanais, šio mėn. 8 d. 
vo atėjęs prie kasyklos pakai- jie užpuolė važiuojančius lie- 
binti streiklaužius mesti dar- tuvių pusėje du žvalgibininku
bą. Mušeikos ir šerifas tuo-1 
jaus į angliakasius pradėjo 
šaudyti ir šešis streikierius nu
šovė. Pats šerifas irgi liko už
muštas — streikierių, ar gal ir 
pačių mušeikų, kad gavus1 
progos persekioti už tą anglia
kasius.

Prekyba su Rusija yra 
negalima

Taip nusprendė Vokietijos 
fabrikantai.

9 žmonės užmušti
CHICAGO. — Nelaimėse su 

automobiliais nedėlioj Chica- 
goje užmušta 9 žmonės. Iš jų 
septyni ■ žmonės liko užmušti 
traukiniui užvažiavus ant jų 
automobilio.

Neduoda amnestijos Lie
tuvos politiniams kali

niams
KAUNAS. — Rugsėjo 6 die

ną Sleigiamąjame Seime svar
stomas trečiuoju skaitymu 
amnestijos įstatymas. Soc. 
dem. siūlo jdfcti įstatyman, kad 
atleidžiami visi nusikaltusieji, 
einant 8 paragrafu, Yp. Valst. 
Apsaugos Įst. t. y. visi tie, ku
rie laikomi komendantų nuta
rimais koncentracijos stovyk
lose. Šitas s.-d. frakcijos siū
lymas atmetamas. Toliau s.-d. 
frakcija siūlo: — dovanoti bau 
smę nuteistiems 126, 129, 130 
str. B. Kod. ir 12 § 14 punkt. 
Kar. Teis. Įst. nuteisiems poli
tiniams prasikaltėliams. Ir ši
tas s.-d. siūlymas atmetamas. 
Tuomet s.-d. frakcija siūlo mi
nėtiems politiniams sumažinti
bausinę dviem trečdaliais, bet 
tai atmetama. Tokiu budu 
amnestijos įstatymas priima
mas tokioj redakcijoj, kokioj 
siūlė k.dem. Visiškos politi
niams amnestijos neduota, ne
žiūrint soc.-dem. pastangų 
Steigiamajame Seime.

Iš neutralinės juostos
Ek. LIUBANAS. Pabėgėliai 

ir apšaudę paėmė dviračius. 
Jų vadas buvęs Liubavo vals
čiaus lenkų viršaitis Pilipavi
čius, sulig pranešimu, norįs su
organizuoti 1,000 lenkų parti
zanų, kad galėtų okupuoti tą 
Liubavo valsčiaus dalį, kur 
yra jo ūkis ir Aušlek‘o ir Ha
lio dvarai. Žmonės pasakoja 
—matę patį Aušleką atvežant 
partizanams vežimą ginklų. 
Tik jiems nelaimė: Naktį š. 
m. 8 dieną vadas Pilipavičius 
ir jo adjutantas tapo* nežinia 

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Dolerias

Siųskit Per

NAUJIENOS
' N

Pinigus Lietuvon
7o Pliušo Lietuvos Žmones ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

kieno sunkiai sužeisti. Del šios 
netikėtos priežasties, tur būt 
ofensiva bus atidėta.

NAUJA LIETUVIŲ BENDRO
VĖ KLAIPĖDOJE.

Klaipėdos krašte įsteigta lie
tuvių nauja akcinė bendrove 
“Sandėlis,” kuri užsiima eks
pediciją transportų, apdraudi
mu, komisija, prekių sandė- 
liuosna suk rovimu ir jųjų ap
saugojimu. Bendrovės direk- 
toris yra buvusia Prūsų Lietu
vių Susivienijimo Tautos Ta
rybos Genėralis sekretorius, 
p. Režulaitis. Bendroves tiks
las stiprinti lietuvių ekonomi
nį gyvenimą ir tautišką kru
tėjimą.

Tautų sąjungos atstovai atvy 
ko | neutralinę zoną.

E, KAUNAS, rūgs. 22.
Tautų Sąjungos atstovai Lasič 
ir Sau ra atvyko i neitralinę zo
ną ir stengiasi susipažinti su 
gyventojų padėtimi.

Pašto tarifas. Nuo rugsėjo 
10 dienos 1922 m. š. m. Pakol- % tas 100 nuoš.

Viduj paprastas laiškas 8 
auks. Vietos 4 auks., atvirutė 
4 auks., vietos 2 auks.

Benderol. iki 50 gram. spau
diniai 1 auks. 20 sk. Reikalų 
raštai 8 auks. Prekių pavyzd
žiai 4 auks., apdraudimas 8 
auks.

Užsienių paprastas laiškas 
16 auks., atvirutė paprasta 10 
auk's. Spaudiniai 2 auks. 40 sk. 
Reikalų raštai 16 auks., pre
kių pavizdžiai 4 auks., apdrau 
dimas 12 auks.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 9 <1., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingi} ....... $4.4?
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ....... ;...... $7.08
Danijos 100 frankų ................ $20.30
Finų 100 markių ..................  $2.25
Francijos 100 frankų ........... $7.5b
Italijos 100 lirų .... . ................ $4.30
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Trenku 100 markių ................... l%c
Norvegijos 100 kronų ........... $17.75
Olandų 100 guldenų ........... $38.88
Švedų 100 guidėnų ............... $26.50
šveicarų 100 markių ........... $18.73
Vokietijos 100 markių ........... 3%c
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liucija danguje.^
žemės Kurmis.

(Feljetonėlis)

kadaTai buvo anuo metu, 
Rusijos komunistų valdžia nu
galėjo baltuosius generolus ir 
sukvietė į Maskvą vadus padu- 
moti-pasitarti, kaš toliau da
ryti.

Kokia -kapa koniisarų-boini- 
sariukų susirinko vienoje na
cionalizuotoje buržujaus vilo
je. { susirinkusius prabilo ta- 
vorščius Kosorylovas.

- -Jau komunistinės revoliu
cijos banga — karštai kalbėjo 
šis — užliejo visą pasaulį, t. 
y. susitvėrė Rusijos Federaty
vinė Sovietų Respublika. Re
voliucijos liepsna persirito ir 
per Rusijos sienas ir suspin
dėjo Kalmykijoj, Kirgizuose, 

Bąškiruose, Samojieduose, Chi- 
voj, Bucharoj ir tt. ir tt. Tie
sa, vakaruose dar tebeviešpa
tauja. buržujai su socialpatrio- 
teliais — Vilsonas, Loid Džor
džas, Puankarė—bet visi mes 
žinome, kad jų dienos suskai
tytos. Bet, tavorščiai! jei mes 
ant žemės įvesime išganingą 
sovietų tvarką, o danguj pasi
liks ,viešpatauti buržujų bur
žujus Dievas, negalėsime mes 
ramiai gyventi. Iš dangaus ne
paliaus ūję* kont|<'-rfevoliucijos, 
sabotažai ir izmienos.

—Tiesą sako ponas tavorš- 
čius, — pasigirdo iš visų kam
pų balsai.

Ilgai dar kalbėjo tavorščius 
Kosorylovas. Jis leido perkūnų 
perkūnus buržujams ir socdal- 
patriotėliams ir gyrė komunis 
tinį rojų. Neilgai galvojant bu
vo išrinkti trys komisarai pa
daryti revoliuciją danguj. Fed
ka Šalopai buvo įgaliotas ves
ti propagandą. Kadangi jis ne
mokėjo sumegzti trijų žodžių, 
jam įdavė komunistinį išradi
mą, kišeninį gramofoną, kuris 
išdrošdavo geresnes už pačio 
dėdės Lenino kalbas. Šliomkei 
Bambelsonui buvo pavesta ves
ti busimą dangaus če-kos*) 
skyrių. Buvęs kareivis Eremie- 
jus Tupoi-Golova buvo įga
liotas sutverti danguj naują 
komunistinę tvarką, kada su
grius senoji.

Kalbos buvo pabaigtos. Su
sirinkusieji išsiskirstė, šaukda
mi: “Mirtis buržujams! Mirtis 
socialpredateliams 
kiems buožėms!
komunistinė dangaus ir žemės 
'Tarybų respublika!”

Bolševikas moka greit vy
kinti savo nusprendimus. 'Se
kamą dieną e Maskvoje šaudė 
būrį žmonių už prijautimą vai 
stiečių sukilimui Turkestdne? 
I šią grupę įsipainiojo ir trys 
komisarai.

Vakarop visų trijų komisarų 
dūšelės, komunistinį internaci
onalą traukdamos, žingsniavo 
dangaus link. Vienas po pa
žastim buvo pasibrukęs garsų
jį gramofoną, antras nelegalę 
spaustuvę, trečias revolverį ir

susiieškodavo kur nors rames
nę vietą; palypėdavo ant ak
mens, užsukdavo gramofoną ir 
imdavo lupas krutinti. Gramo
fonas ilgai tarškėdavo apie 
buržujų piktybes, apie komuni
stinės tvarkos skanybes, apie 
reikalingumą nuversti buržujų 
Dievą ir sutverti komunistinę 
dangaus tarybų respubliką.

Nuobodus dangaus gyveni
mas kas rytas maldos, šventi 
pasišnekučiavimai; vakhre vėl 
maldos, mišparai, jjsalmų gie
dojimai, pabažni pasikalbėji
mai. Netruko danguje žmo
nių, ypač jaunųjų tarpe, ku
riems toks gyvenimas įgriso 
ligi gyvam kaului. Tokie trokš
te troško atmainų, visvien iš 
kur eitų tos atmainos. O kas 
gi nenori būti ne valdonu, bet 
kitus valdyti? Nenuostabu, 
kad Fcdkos šalo pajaus prakal
bas nenuėjo vėjais. Atsirado 
karštų komunistines tvarkos 
salininkų ir danguj.

Šliomkei Bambelsonui dan
guj mažiau sekėsi. Jis mėgino 
šaudyti tokias dūšeles, kurios 
iam rodėsi pavojingomis. Bet 
kulka lengvai pereidavo per 
silpnutį, lyg iš garų dūšelės 
kūną, nepadarius jokios žalos.

Eremka Tupoj-Golova padir
bo raudoną vėliavą su para
šu: “komunistinė dangaus ta
rybų respublika. Mirtis buo
žėms!” Ją jis ruošėsi įsmeigti 
i Dievo rūmų kreigą, kada per
versme įvyks.

didelis triukšmas.
pertraukti. Lig 

neateidavo nė į

ir kito-
Tegyvuoja

Atsitiko viskas taip, kaip bu
vo manyta. Dūšelių skirsty
mo departamento Rusijos sky- 

ga lybes 
dūšeliųdarbo. Tūkstančiai 

kasdien atvykdavo 
Atskirai kiekvieno sverti grie- 
kus ir nuopelnus nebuvo Įniko. 
Kada atėjo būrelis sušaudytų 
Maskvoje žmonių, juos visus 
urmu įleido į dangų kaipo .nu
kentėjusius nuo bolševikų te
roro.

Nieko nelaukdami, komisa
rai ėmėsi darbo. Fedka šalopai

Ponas Dievas su žymesniais 
šventaisiais ramiai kramtė pie
tus, kada vienas aniuolas už
dusęs įbėgo į kambarį ir vos 
kvapą atgaudamas pranešė:

—'Dangus pavojuje! Did
žiausia komunistų armija ima 
supti Tavo, Pone Dieve, bu
veinę. Priešų armijos pryšaki- 
nės dalys gali ryt-poryt pasie
kti šią vietą.

Salėj kįlo 
Pietus buvo 
šiol niekam
galvą, kad dangui, gali gręsti 
komunistų užpuolimo pavojus. 
Pagaliau niekas negalėjo išaiš
kinti, kurie komunistai čia puo 
la: vieni spėjo, kad tokių at
sirado danguj, o kiti pasakojo, 
kad žemės komunistai išgalvo
jo budus pasiekti dangų. Erne 
pasakoti apie kaž kokias nau
jai išrastas kameras, j kurias 
komunistai išmoko uždaryti 
pavojingas jiems dūšeles.

Kada moterys aimanavo ir 
ašarojo, šventųjų būrelis su 
Ponu Dievu priešakyje susirin
ko gretimam kambary aptarti 
padėtį. Be ilgų kalbų buvo 
nutarta: “kadangi nėra žinios 
ne'i iš kur eina, nei kaip stip
rus priešas; kadangi dangus 
visai nelaukė užpuolimo, todėl 
nėra pasiruošęs priėšą atremti, 
nepajėgiantį kovoti, Dievui iš
tikimą dangų skubiai evakuoti 
ant Jupiterio planetos; vyriau
siu dangaus kariuomenės va
du paskirti arkaniuolą Gabri- 
iėlių ir pradėti kovą ligi ga
lui.

Tuojau imtasi darbo. Parti
ja aniuolų išlėkė, į Jupiterio 
planetą paruošti dangų ir jo 
įstaigas priimti. Arkaniuolas 
Gabrijėlius sutvarkė žvalgybą 
priešo jėgas ir silpnybes tirti 
ir paskelbė visuotiną vyrų ir 
moterų mobilizaciją. Tik se
ni ir nesveiki buvo paliuosuoti 
nuo pareigos ginti dangų.

Ėjo skubus remontas tūks
tančių mums, žemės dulkėms, 
visai nesupran tanios konstruk- 
cijos aeroplanu: šie galėjo lė
kti ir per beori nes erdves ir 
darydavo ligi 10,000 kilometrų 
per valandą.

♦ ★

kilometrų pele

*) “če-ka” Rusijoje vadinasi 
“črezvčainaja Komisija po borbie s 
kont r-revoliucijai i sabotažam Ji 
pasižymėjo savo nepaprastu žiaurumu.

Daug, daug kilometrų pčk 
tute perėjusi komunistų armi
ja, saulei leidžiantis, taisėsi 
naktigulto. Komisarai išgirdo, 
kokia panika kilo danguj ir
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džiaugsmo trindami delnus, 
vienas antram gyrėsi:

—Sekasi mums, tavorščiai. 
Ryt-poryt mes busime viso 
dangaus viešpačiai!

—O kad, tavorščiai, 
džiaugsmo butų prieš 
išsimesti po burnelę 
skystimėlio! Juk rusai
esame. O gerklė mano taip iš
džiuvo — atsiliepė Fedka Ša-

ant to 
miegą 
žemės

mes

skaniau miegosi

komisarai subėgo 
prie medaus. Pra-

Kaip de..e..e..vin- 
jaučiuo-uosi 

durdamas

—Kur tu čia tame davatkų 
danguj rasi tokių skanybių — 
atsakė Eremka Tupoj-Golova.

Prie komisarų prisiartino 
apdulkėjęs, matyt, iš tolimos 
kelionės žmogus.

—Žemės skystimėlio — at
siliepė šis — pas mane užsili
ko dar nuo senų laikų. Išimki
me, tavorščiai, po prošką; ra
si, tuomet 
me.

Visi trys 
kaip musės
sidėjo nepabaigiamas “sveiks, 
dėkui, sveiks, dėkui.”

Sal...du..u..us žemės sky..šti- 
i... imėlis!
tam danguj a-a-š
— nosim į žemę 
bumbėjo Šalapai.

* *
—-Kas čia bus? kas čia bus?

— lingavo žilomis 
Jupiterio planetos
— Dievui danguje 
ankšta. Pas mus su 
taisiais keliasi!

To miesto galva, kur žadė
jo apsistoti Ponas Dievas, gal
vos neteko. 'faip jį žmonės 
ir pradėjo vadinti: galva be 
galvos. Kaip įgeltas bėgiojo jis 
iš vienos vietos į antrą. čia 
reikia įsakyti garbingiems sve
čiams ruinus paruošti; čia pa
sirūpinti apie miesto švarumą 
ir gražumą; čia pagalvoti apie 
tinkamą svečių sutikimą. Pa
sakoja, kad šis “galva be gal
vos” vieną kartą beskubėda
mas vietoj cilinderio ant gal
vos užsidėjo puodą. Tik kelias 
versmas paėjus, piliečiai 
jam nurodė jo apsirikimą. 
Kiek jis kačių sumynė* kiek 
šunų uodegų prispaudė, nie
kas nė skaičiaus nepamena.

—Kas čia bus? kas čia bus?
— vis aimanavo Jupiterio gy
ventojai — Dievas danguj ne
gali išsitekti!

galvomis 
gyventojai 

pasidarė 
visais šven

čius danguj; pasenau, nieku* 
nebegaliu daugiau bėgti —* ir 
kojom ir rankom mojuoda
mas gynėsi Abraomas.

—Iš musų gerbiamo sene
lio nesityčios nedorėliai bolše
vikai! — tvirtu balsu tarė du 
stiprus aniuolai ir ištraukė, 
paėmę už pažastų Abraomą iš 
šėpos.

—Tris šimtus metų gyvenau 
ant ženįps, penkis tūkstančius 
danguj; pasenau, nebegaliu — 
spyrėsi pro duris traukiamas 
Abraomas.

Dar kartą apžiurėjo apleis* 
tus rūmus. Tai po sofa, tai už 
pečiaus atsirado daugiau pa
sislėpusių senių. Visus juos iš
traukė ir susodino į aeropla
nus.

Kada visi buvo savo vieto
se, moterų tarpe kilo triokšt 
Inas. Viena dievobaiminga mo
terėle beskubėdama užmiršo 
sijoną užsisegti. Ją greit kai
mynės apdengė ir tuo inciden
tą likvidavo. Tik kai kurios 
genelės žilomis galvomis lin
guodamos garsiai durnojo:

—Tai užuomarša! Ir kokią 
gūdą butų įtaisius visam dan
gui!

Pagaliau buvo sutvarkyta, 
tfžparpė tūkstančiai propele
rių; aeroplanai taisė sparnus 
lėkti.

—Prašau atydos —: staiga 
sušuko iš toli atlėkęs/ ir atsis
tojęs prieš visus anii/olus žval
gas — Vyriausio kariuomenės 

, vado vardu prašau dangaus 
evakuaciją sustabdyti. Kadangi 

, komisarai buvo rusai, juos pa
vyko nugirdyti ir suimti. Da
bar visi jie sėdi jų pačių iš- 
galvotoj kameroj. Kiti sukilė
liai baigiami blaškyti. Atimti 
kalnai komunistinės literatū
ros, daug šovinių, šautuvų, ka
merų.

—Aa!...— pasigirdo iš visų 
kampų.

—Kaip visa trioba nuo pe
čių nukrito! Dabar vėl ramiai 
galėsime pagyventi — atsiliepė 
kiti. • <

Ir danguj vėl prasidėjo pap
rastas gyvenimas: jnaldos, rą
žančių giedojimai, psalmos, 
pabažni pasikalbėjimai ir tt. 
ir tt.

Visas nemobilizuotas 
gus jau buvo pasiruošęs lėkti, 
rūkstančių tūkstančiai aerop
lanų buvo pilnutėliai šventųjų 
ir šiaip dangaus gyventojų. 
Pono Dievo aeroplanas taisėsi 
lėkti pirmasis.

—O Abraomas kur? —* atsi
liepė kaž kas. Ir ištikrųjų, vi
so dangaus taip gerbiamo se
nelio Abraomo truko.

—Senelį Abraomą palikti 
tiems nevidonams bolševikams 
pasitiyčioti ?! Niekuomet! —Į 
nutarė visi vienu balsu, ir ke
letas jaunų vyrukų puolėsi jo 
ieškoti.

Išgriozdė visus apleistus rū
mus, niekur nėra Abraomo.

—Nugi tu, Abram, kur čia 
dabar įsikarapuzdinai?! — 
staiga sušuko vieną šėpą pra
vėręs aniuolas.

—Tris šimtus metų išgyve
nau ant žemes, penkis tukstan-

dan-

Dešimts kartų apsisuko ant 
vienos kojos būrelio velnių

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

.......... I
ir reumafiško uždėjimo jalima 

pasekminjai išjydyti su

SEVERAS] 
gothARDOL
' IšUk’fnas Knirnentasl

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo. Imimo, raumenp slyvoms 
skausmu^ strėnose ir„ šonuose.

J<AtNA 30 m 60 C£A/rAt.\

KlaUskile pas apfIekor«Us.\

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

Gorif f t ATKERI
ŽĄSŲ PLUNKSNOS

£> įęei-iiiLiRio importuoto įpilame aacleRIo,
su kiekvienu $20.00 ar daugiau pirkiniu veltui.

Atsinešk šį pagarsinimą, o gausi įpilą VELTUI 
su kiekvienu $20 pirkiniu. Apart to, šis stebėti-
nas pasiūlymas sutaupius tamstai vieną trečdalį 
ant puikiausių žąsų plunksnų.

Musų plunksnos yra išvalytos garu ir elektrų. 
Su pūkais. Turėsi minkštas pagalves ir puikinu
sį patalą.

Ateik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrų wholesale kainą ir veltui įpilą. Jei negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas VELTUI I*A- 
VIZDŽIŲ.

1251 Roosevelt Road 
Arti Racine Avė.

Atidarymo Sezono

vadas, kada jam aimefe iš 
dangaus visus tris komisarui 

—Gi, ei, či sucypė iŠ 
džiaugsmo kiti velniai — ir 
užsimetę ant pečių riebius ko
misarus, nubil^jo į pragaro 
gelmes.

Išsipagirioję komisarai mė
gino protestuoti, bet velnias 
savo aukos protesto nepaiso. 
Ne visai prasiblaivęs Fedka 
šalapai reikalavo bent įtrauk
ti jo protestą į protokolą, bet 
susilaukė tik velnių pasityčio
jimo.

O pekloj komisarams buvd 
ekstra įtaisyti moderniški, 
elektra kaitinami smalos kati
lai, replės juos kankinti ir tt. 

★ $ ♦
Nukorę nosis Maskvos komi-• I 

sarai, kada išgirdo apie nepasi
sekimą komunistines revoliuci
jos danguje. Jei dangus nepri
tars, nėra jokios vilties užsi
likti komunistams ant žemės. 
Bet bolševikas nepratęs liūdė
ti. Nepasisekė įgyvendinti ko
munizmo rojų, neilgai 
komisarai nutarė įvesti 
Rusuose komunistinio 

tlizmo tvarką. Tuojaus
plačios valstybės kraštus buvo 
išsiuntinėti vagonai prikazų 
prikazėlių. Fabrikai, dirbtuvės, 
bankai, prekybos įstaigos ir kt. 
buvo atiduota pihion nuosavy
bėn ligi šiol negirdėtiems ka- 
pitalistams-komunistams.

Kaip rojuj gyveno Rusijos 
žmonės komunistinių kapita- 
listų globoj. Darbininkai algas 
imdavo ne dešimtimis ir ne 
šimtais, bet ištisais milionais. 
Na, jei už tuos milionus žmo
nės neįpirkdavo duonos kriau
kšlio, ' tai argi čia komisarų 
kaltė?

Kas neklausydavo arba bam
bėdavo prieš ikomunistinius 
kapitalistus, gaudavo raudonų
jų kančių, Kas gi būdavo per
daug neramus, tą ne tai kad 
šaudydavo, bet taip sau, išve
dę už miesto įsegdavo į kaktą 
gryniausią komunistinę kulką, 
padirbtą raudonose Tūlos arba 
Iževo dirbtuvėse. Jei po tokios 
nekaltos operacijos nukentėję 
eidavo pas Abraomą, tai jau 
čia jų asmens reikalas.

Nuo minimų laikų ši išga
ningoji komunistinio kapitaliz
mo tvarka užsiliko Rusuose ir 
ligi šiai dienai. ;

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbažouklis užreg, S. V. Pat. Ofise.

I
Garsus per daugiau kaip 

50 metų.

f&iiyk Įkaro (Anchor) YaizhaženkU
z

galvoję 
bent 

kapita- 
į visus

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė. * 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tol. Rodžio 7715

lWM»****«Ae'«'*'^*****-*'-****W***WVM**'MM*WM»A*«*^

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 8e. Halsted St., Chicago, III.

3261 S. Halsted St.
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.

Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
Tęl. Yards 1699 

k

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulęvard 1892 ir 71OL__________________

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesni žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl, I

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kųogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nuperta kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted 8t., <31iicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI GHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS 
Tel. Pullman 0165633 VVcst I20th St., 

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman *659

Su specialiu šokių programų

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS Į
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavit\ St >
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6390

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

| Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

i Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakare.

7V

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377.
L

Tel. Lafayette 4223
Plųmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

DAVID RITTER & CO.,]
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visu/ pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugaį diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet patiekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tel. Pullman 3385 

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

Vai. f nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433 

Chicago, III.

Bankroto
Išpardavimas

Pirkurne visų stalelį nusibankrutiju- 
i’. Stein, kurį išleido -Suv. Vaisi. 

Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stalių, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiam 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
tinės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedžlls- 
mis iki 5 va!.

S. GORDON,
Dvi {eigos: 1401 S. Halsted St. it 

739 W. 14th St.

7832 South Union Avė.
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Smurtas pramoninia 
me kare

“Manchester Guardian” 
snyje apie pramoninį

straip- 
karą 

Amerikoje daro pastabas apie 
nepaprastą smurtą, kuris ap
sireiškė angliakasių ir gelžke- 
] iečių streikuose šitoj šaly. Jis 
priskaito penkioliką valstijų, 
kur buvo panaudota kareiviai 
(anot Karo Skyriaus Milicijos 
Biuro, dvylika) ir nupasakoja 
ilgą eilę susirėmimų tarp poli
cijos, valstijos konstabelių, pri
vačiai samdomų sargų ir strei
kininkų. šitas panaudojimas 
smurto buvo toks dažnas Ir 
platus, kad Amerikos Pilieti
nių 
kas 
bia 
mą 
naudojimą, nustojo 
streikinio smurto atsitikimus 
ir padavinėjo tik apskritą pa
dėtį. “Guardiano” korespon
dentas sako: “Tikrai, niekur 
kitur pasauly pramoninė kova 
nėra taip atkakliai arši.”

Pirmutinė ir pamatinė to 
dalykų stovio priežastis be 
abejo yra prisilaikyme nepa
kantos tradicijos nuo purito- 
ninių ir pirmtakuninių laikų, 
šitie puikus žmonės, anot mi
nėto straipsnio, “netikėjo žo
džio laisve, ar minties laisve 
kitiems.“ Iš to pareina nepai
symas, kuriuo bendruomenes 
ir grupės istoriniai amęrikie- 
tiškiausios gina nedavimą pi
lietinių teisių tiems, nuo kurių 
jos skiriasi. Pati artimiausia 
proga smurtui iš kokių nebū
tų žmonių pusės, randasi uždą 
rius jiems teisėtus apsigynimo 
ir atlyginimo kelius. Didumas, 
iki kurio šitos piliečių teisės 
buvo išžengiamos įstatybų, 
teismų, vykdovų karo metu ir 
po karo, paprastai pilnu suti
kimu, jei ne karštu pritarimu 
susidariusios viešos nuomonės, 
yra baisus. Tai pbažnytynęs 
komisijos pareiškimas apie 
plieno darbi nifikų streiką yra 
pilnas specifinių atsitikimų. 
Kaip pilietinių teisių atėmi
mas virto kasdieniniu dalyku, 
matyt iš “Guardiano” kores
pondento, kuris pastebi kaipo 
“unijos laimėjimą, kada New 
Yorko advokatas Arthur Gar 
fielU Hays išgavo uždraust), 
draudžiančią policijai kištis į 
susirinkimą Vintondalej.” I>'i-

Laisvių Vienybė, kuri 
savaitė Surašo ir paskel- 
pilietinių teisių nežiurėji- 
ir ’gaujinio įstatymo pa- 

užrašinėti

funkcijomis, yra laikomi pri
vatiniais dalykais ir .lažniausia 
su pačios valdžios žinia, šita 
trečia priežastis susijungia su 
dviem pirmutinėm, kada pri
vatiniai reikalai taip pilnai 
kontroliuoja valdžią, kad ji 
yra neatskiriama nuo jų, kaip 
va nekuriose vakarų Virgini
jos ir Pennsylvanijos Kalinto
se. Tečiaus visur žvalgų ir 
saugos agentūrų darbai su jų 
profesionaliniai kiršinama tak
tika yra priimama kaipo natū
ralus būdas pramoniniams 
ginčams išspręsti ir neišven
giamai paverčia tokius ginčus 
į privatinį karą, čia vėl visuo
menės nepaisinimas yra di
džiumoje kaltas, jos palinki
mas žiūrėti į streiką kaipo į 
dviejų pusių 
ji gali laikyti' 
kaipo į ligos 
pačios kūne.

ginčą, nuo kurio 
is nuošaliai, o ne 

simptomą jos

Herrininis simptomas.
šitos viršteisėto smurto prie- 

randasi pramoniniame 
iš kapitalo puses. Antra 

'Amerikos darbinin-
sako “Guardiano” kores-

Sukiršinti 
beginkliu

mas elementarine konstituci
jos garantuojama susirinkimų 
laisvės teise. Be to dar už- 
draustis buvo suspenduota.

Oficialinis beįstatybumas.

Su neveikiamuoju pilietinių 
teisių atėmimu ankštai suriš
tas ir tnojaus alinonijimą iš
šaukiąs yra neteisėtas ir vien
pusis valdžios atstovų veiki
mas. Šitas oficialinis smurtas 
taipgi Jšaugo iki netr ketino di 
durno ir nuo karo laiko jis yra 
paprastai visuomenės jei ne 
pagiriamas, tai bent pateisina
mas. šerifas vedė gaują pilie
čių, kurie deportavo tūkstantį 
darbininkų iš Bisbee; ir karo 
sekretorius tuojąus po to su
teikė jam kario laipsnį. Jung
tinių Valstijų vyriausis proku
roras pradėjo puolimus, ačiū 
kuriems šimtai žmonių neteko 
laisvės, o kaikurie ir gyvas
ties, be atatinkamos įstatymo 
eigos ir didžiausio brutalumo 
apystovose. Galima butų pa
klausti: Kam atkasinėti tos 
nedorybės iš praeities? Aišku 
delko: tąsyk buvo pasėta sėk
la, . kurios vaisius renkame. 
Kartais pareina praeitis su
jungti su dabartimi. Pastara
sis Williamo Z. Fosterio pavo
gimas išveda ant pryšakinio 
puslapio kaipo vyriausią galią 
Coloradoje tą patį Patricką 
Hanirocką, kuris komandavo 
Ludlowe, kada angliakasių pa
čių ir vaikų skerdyne įvyko.

Trečia . randama smurto 
priežastis yra tame, kad visoj

'darbdaviai samdytų kasyklų 
sargus ir žvalgų agentūras žiū
rėti, kad nebūtų peržengiama 
įstatymai iš jų pačių puses, tai 
nebūtų ko priešintis tokioms 
tvarkos įmonėms.

Išeitis iš nemalonaus pramok 
ninio ginčo etapo, kur jis pa*j 
tampa karu, yra ta pati, kurii 
suteikia viltį pramoniniams 
klausiniams galutinai išspręs-,- 
ti - pasitikėjimas darbinin
kais ir bendras veikimas su jų 
kuopine jiega. Kol tikruoju 
darbdavių klases liksiu bus 
unijų išnaikinimas, tol pramo
nės keryčios išeis į smurtą, 
taip kaip ir naujovinė 
zuota kariautė, kurios 
niu tikslu yra visiškas 
išnaikinimas, nepadaris 
baisenybėms.

—The Ne.w Republic;

AV.it. Liet. Pr. Draug. Sąr. 
Sekretorius A. Šeštakauskas.

Lietuvos Socialdemokratams 
aukų $26.00 gavau. Ačiū drau
gams. —A. Žymantas,

LSS. Sekretorhts.

Brooktyno ir New
Yorko Žinios.

civili- 
galuti- 
priešo

Universal Chemical 
bujoja

COi

KORESPONDENCIJOS
—- --------------------------- —

ST. CHARLES, ILL.

Vietos vaikinai, viso apie 28, 
sumanė parengti, kįip jie pa
vadino, St. Charles Lietuvių 
Jaunuomenės Visuotiną pikni
ką š. m. rugsėjo 3 d.

Pradžioje, tai yra tuojaus po 
paskleidimo plekatų, buvo paJ 
sigirdę kritikos ir smerkimo 
to sumanymo, o vienas as
muo net pabrėžė į “Vilnį” pa
tardamas žmonėms neiti į tą 
pikniką, nes tai, girdi, “tūli 
biznieriai nori pasipelnyti.” To 
nepaisant, sumanymas pilnai 
pavyko. Diena buvo šilta, gra
ži, vieta gana pritaikyta, ir 
žmonių susirinko nepaprastai 
daug. Visi dailiai linksminosi 
ir visi buvo pilnai patenkinti. 
Pelno liko $111.00, kurį ren
gėjai vienbalsiai nutarė paau
koti ten, kur labiau auka yra 
reikalinga, — vieną dalį Lie
tuvos Raudonajam 
antrą —

Universal Chemical 
kuri rengiasi importuoti 
ralus iš Rytinio Turkestano, 
pradėjo New' Yorke vajų su
kėlimui reikalingo kapitalo jos 
•indomaus darbo pradžiai.

Šiomis dienomis New yorkie- 
čiams tapo išsiuntinėtas pasiū
lymas arčiau susipažinti su 
kompani ja ir prisidėti prie dar
bo, kurio pasekmės gali būti 
milžiniškos. Daugelis priėmė 
tą pakvietimą su entuziazmu, 
matydami čia progą tikrai at
siekti didelės naudos lietuviams 
ir Lietuvai. Į keletą dienų po 
pakvietimo tapo užrašyta pora 
šimtų Šerų.

Viena didelė New Yorko 
muilo kompanija davė pasiū
lymą Universal Chemical kom
panijai, kad ji paimtų jos mui
lą platinimui Chinijoj per 
Berthel kompanijos įstaigas, 
kurias painia Universal kom
panija. Pasiūlymo sąlygos *yra 
labai geros Universal kompa
nijai, ir todėl Icetinama su lai
ku padaryti sutartį, kuri duos 
naujų įplaukų Universal Che
mical kompanijos bizniui.- R.

mine-

man kuogeriausia patarnauja 
gydyme. Bet šiuo kartu taip 
atrodo, kad patsai daktaras su
sirgo nervais, jei jis taip pik
tai koliojasi “melagiais,” “ne
mokšoms” etc. Daktaras Mont- 
vidas rašinį man adresuoda
mas klausia mane, kad pasa
kyčiau, kuris gi lietuvių dak
tarų paėmęs 50 dol. už egza
minavimų ir da už gyduoles 
norėjęs gauti 50 dol. Butų la
bai juokinga, kad viešai pasa
kyti tokį dalyką, vienok tai 
yra faktas, kad taip buvo. Kas 
link “laboratorijų,” tai štai 
faktai. Mes buvome ne kokioj 
ten “profesorių laboratorijoj,” 
o Illinois Post Graduate Medi- 
cal School ir dr. French iš
klausęs musų kalbą sutiko mus 
priimti, tik užteko jam pasa
kyti pas kokius daktarus pir
ma yra tas žmogus buvęs. Gi 
laukan nieks mus nespyrė. O 
gyduolės, kurias tas žmogus 
pirko, kaip dr. Montvidas skai
to buvę kokios tai “profeso
riaus” “fake,” jas galima ir be 
recepto gauti. Matyt tas žmo
gus daktaro pasakymu įsitč- 
mijo gyduolių vardą. Pagalios, 
kaip tas žmogus atsižinojo tą 
receptą aš negaliu tikrinti, nes 
tada aš su juo sykiu nebuvau, 
tik jis man taip pasakojo.

Post Graduate laboratorijoj 
nuėmė X-ray paveikslą ir net 
dantų paveikslus, kad gerai iš
tyrus ligą.

Taigi jokių “profesorių 
nepažįstame, kaip 
das juos garsina 
vadindamas.

tuviai neina pas juos ir net MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

Daugiau nėra man reikalo 3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
su dr. Montvidu ginčytis, nes 
jis ir taip prašė, kad tokiems 
“melagiams” kaip Buntulis 
laikraštis vietos neduotų.

—M. Buntulis.

šelpimui
Kryžiui, o

Lietuvos

pasiųsta 
persiuntimui į virš-

į “Naujie-

I, r Kilį'

[įJi t irai kitas ilame skffrtu/a 
nuomonaa Redakciįa naataako.)

— r t 11

” mes 
dr. Montvi- 
net vardais

Vienok jei-Toliau jis sako: 
gu šltokis faktas ir butų įvy
kęs, argi tas išaiškina priežas
tį, kodėl lietuviai pacientai ne
sikreipia pas lietuvius gydyto
jus.” Čia juk jis pats skundė
si “Naujienų” nr. 213, kad Jie-’

Whit£ Star Line 
New York į Southampton

Olyinpic—Sp. 14; Lapkr. 4; Gruod. 2 
Homeric—Sp. 21; Lapkr. 11; Gr. 9 
MajeKtic—Spal. 28; Lapkr. 25; Sp. 16 

(Didžiausi pasaulyj laivai)
American Line 

New Yojk į Hamburgą
Manchuria Spalio 26; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Spalio 12;

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Cherbourg į Antwerpą. 

Finland Spalio 14 Kroonland Sp. 28 
Zeeland Spalio 21 Lapland Lapkr. 4 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo 

Sairdand tik’3 klesa Spalio 24
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PĄSSENGER DEPARTAMENT

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

MOKINKIS PAVEIKSLU 
DARYMO

Norinti išmokti daryti ir nuo paveikslų 
imti paveiksią, — išmokinsiu per laiš
kus' ir galėsit lengviausiai padaryti. 
Darau nuo filmų, kas turi nutraukęs, 
pigiai ir gerai ir kitus paveikslus per
dirbu, kiek kas nori. Taipgi reika
lauju agentu rinkimui gvarantuotų 
šilk’nių pančiakų ir taip visokių, mo
terims, merginoms, vyrams ir vai
kams, pigiai ir agentams duodu gerą 
nuošimtį. Turintį laiko, gali ekstra 
pinigų pasidaryti. Kreipkitės laišku, 
įdėdami už 2c. stamna.

E. PASKEVICH,
P. O. Box 602, Fayette City, Pa. 

Fayette Co.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

J^al. 6 iki 8 vak.
Ofiso"Tel,: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lafayette 0263

nų” Red. 
minėtas vietas.

Seniai Ženotas.
Pinigai $111.00 gauta ir bus 

pasiųsta sulig paskyrimu. — 
“N.” Red.

DAR ŽODIS

Man peikti dr. Montvidą ar- 
prti “profesorius” ir “la- 

kuomažiausia ru- 
Bet jo piktas “Naujienų”
230 užsipuolimas nekaltų 

“profe- 
verčia mane dar porą

Gasolino Pristatymo 
Patarnavimas Užtikrintas

Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri.

os koleg* 
J ilga 

praktika- 
usi Pen» 
silvanijos 
hospita)*-

Pasekt- 
ai n g ai 
tarnauja 

irie gim 
lymo. Due 
ia rodą 
-tokiose 
zose ir 
okiuose 
caluose 
lerims 
merginoms.

H- 
ki- 
rei 
mo 

ir

/j^-OR.iiEifZMAN^b
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas 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
J 8110 arba 857 I

] Nakt. Drexel 956 
I Boulevard 4186

So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

8313
Vai.: 9—10

PRANEŠIMAS
Ofisas D r. G. M. Glarer pereina 
I 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
O jsfts z

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687____

kare 
vertus, 
kai, 
pondentas, “teorijoj visuomet 
buvo konservatingi, bet smar
kus ir kruvini darbais”. Suti
kus su tuo “visuomet,” galima 
matyti tam tikros permainos 
darbininkų atsinęšime pasta
raisiais metais. Kuomet treji 
metai atgal Lawrence mes ma
tėm audėjus parodančius kan
trybę ir susivaldymą akyvaiz- 
doje žiauriausios provokacijos, 
tai dabar Pawtuxeto streiki
ninkai ir jų pritarėjai atsimo
ka akmenimis už kulkas. Vie
toje prislėgto neveikiamo dar
bininkų atsinešim© plieno dar
bininkų streike, mes turim 
žiaurų atlyginimą Herrine. Ši
ta permaina, be abejo, parei
na iš to, kad streikai, kurie 
pirma apimdavo daugiausia 
ramius ir bailius svetimšalius, 
dabar išsiplėtė į pramoningas 
sritis, kur darbininkai yra ge
riau apsipažinę su Amerikos 
tradicija. Bet be baimės prieš
taravimo galima pasakyti, kad 
darbininkai parodo naują drą
są: jie jau bent neguli muša
mi. Atsitikimas Herrine yra 
tuoju simptomu, 
nukovimu dviejų
streikininkų, jų draugai nuva
lė visą sargų ir streiklaužių 
gaują, nukaudami daugiau 
kaip dvidešimtį, kurių kiti bu
vo bejiegiai kaliniai. Teisin
gumo mašinai esant darbinin
kų rankose nukovusieji grei
čiausia ištruks bausmės taip 
kaip Hamrork ištruko po Lud- 
lowo, ar Wheeler po darbinin
kų deportavimo iš Bisbee.

Pagerėjimo nematyt.
Greito pagorčjimo sąlygų, 

kuriose vedama pramoniniai ir 
kiti ginčai Jungtinėse Valsti
jose, nematyt. Tečiaus tam tik
ri vaistai leng\na rasti ir tupė
ti, jei butų noras. Pirmiausia, 
atėmimas teisingumo ir pilieti
nių teisių silpnesnei pusei ir 
ypatingai valdžios partinis vei
kimas prieš jį yra tokiu aiš
kiu nedorumu, tokiu piktu 
įžeidimu įstatymo suopročiui, 
kad tie žmonės, kurių profesi
ja yra įstatymas, tarytum, tu
rėtų susidomėti tuo. Pirmuti
niu vaistu smurtui bus ginčo 
perkėlimas į laisvos diskusijos, 
bešališko ištyrimo ir beprieta- 
ringo sprendimo lauką. Antru 
bus panaikinimas tos siste
mos, kuri paveda valdžios 
funkcijas vienai ginčo pusių. 
Vienintelis būdas atatinkamos 
orenybės (autoriteto) pareigai 
nustatyti užginant priimti ją 
privatiniams kūnams. Ir ga
linus pripažinimas darbininkų 
unijų įstatingais veiksniais pra
monėje, turinčiais aiškų 
pramoniniuose ginčuose, 
dintų atsakomybę iš jų 
už tvarkos palaikymą.
Hamsbirės audėjybčs centruo
se dėl streiko parėjo turėti 
daugiau policijos ir unijos su
teikė šitą pagalbą labai pa
tenkinamai. Darbininkų orga-

ŽEMAIČIO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS.

Lietuvos Finansines Misijos 
raštinės pranešimu, šio mėne
sio pabaigoj atvyksiąs Chica- 
gon p. žemaitis-žmuidzinavi- 
čins prakalbų sakyti. Jam su
taisytas ilgas prakalbų marš
rutas kaip Chicagos lietuvių 
kolonijose, taip ir kaiminingų 
be Illinois valstijų — Indianos, 
VVisconsino, Iowos, Nebraskos, 
etc. Jo maršrutas tęsis čia nuo 
spalio 29 iki gruodžio 24 die
nos.

VVATERBURY, CONN.

Auka Liet. Socialdemokratams 
ir liaudininkams.

Waterburio Liet. Prog. Dr-jų 
Sąrišis laikytame mėnesinia
me susirinkime 29 d. mg. už
baigus svarstyti savus reika
lus nepamiršo ir progresyvės 
srovės Lietuvoje, — paskyrė 
likusį pelną nuo masinio mi
tingo šiom partijom: Social
demokratams $26.00 ir tiek 
pat Soc.-liaudininkams. Social
demokratams auka pasiųsta 
per “Naujienas,” o Liaudinin
kams į centrą.

DETROIT, MIGHIGAN
stovį 
padi- 
puses 
New

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL COM 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

borą tori jas”
pi.
nr.
žmonių ir gąsdinimas
šoriais”

Aš asmeniškai nieko neturiu 
prieš gerb. daktarą Montvidą 
ir nendrių ginčytis. Aš pats 
reikale visada einu pas jį ir jis

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III’.

Veikiančiąja Pajiega
r^wM0GUS, kuris pripila šią tanką prie Service 

Station, arba papeni savo traktorių iš tanki- 
nio vežimo, negali sau to persistatyti, bet aiš

kiai matoma, kad tai yra veikmė Standard Oil Com
pany (Indiana) aukščiausio laipsnio, todėl ir yra da
lykas, kad gasoliuas yra ant vietos, kada tik jo rei
kalaujama.
Aliejaus Žinios sako: “Laike žiemos, 1921-1922 di
džiuma varyklų Vidur-Kontinento plotai buvo nevei- 
klųs-apmirę. Tas paėjo iš to, kad jis negalėjo tiek 
aliejaus išvaryt ir su pelnu pardavot.
stovėjo pilnoje neveikmėje. Dauge į negalėjo ope
ruoti. Kitas dalykas, kad ir galėjo operuoti, bet ne
turėjo pakankamai žalios medegos. Didesnės įstai
gos galėjo ir tai darė apsirupindamos savo finansais 
ir parduodamos savo perviršį, nes * tuomet turėjo

• pelną.”
Tikroji veikmės pajiegp-maža, taip, kaip ir didesniuo
se dalykuose, kas suteikė galimybės Standard Oil 
Company (Indiana) išdirbti ir pardavoti petroleuino 
produktus su geru pelnu, geriausiomis bizniškomis 
sąlygomis.
TheiStandard Oil Compąhy (Indiana) turi 1600 kon
kurentų Vidur-Vakaruose.
Standard Oil Company (Indiana) įtekmė ir veikmė 
pralenkia visas kitas operacijas. Ji tvarko išpildy
mo sutarimą. Ji renka aliejaus išdirbimui žmones 
ilgo lavinimosi ir patyrimo, kurie žino, kada ir kur 
galima žalia medega pirkti. Jie nurodo mašinerijų 
rūšį, varymo būdą, kokis turi būt vartojamas. Ji 
stengiasi patirti įvairius produktus aliejaus varymo 
iš žalios medegos, todėl negali būt aliejaus aikvoji- 
mo, pastangų, laiko, nei aukščiau kokio kito dalyko. 
.Veikiančioji pajiega ir pasitikėjimas, kuriuos mes 
publikai teikiame, tai yra pastangos Standard Oil 
Company (Indiana) atlikti savo pereigas, kaipo indu
strijos pirmeilinių vadovų. Jį gali tvarkyti ateičiai 
budus su vilčia ir palaikyt savo varyklas einančiomis, 
laike .ir mažo išdirbinių suvartojimo, tas ir duoda 
galimybės patikti nepaprastai didelius reikalavimus, 
kad ir butų didžiausia produktų reikalavimas arba 
vartojimas,
Ji yra šią veikiančia pajiega, su kurią šalis išmar
ginta daugybe patarnavimo stočių ir aprūpina dau
giau nei 6600 motorinių tankų vežimų ,kad pereiti vi
sokias skerspaines gatvių ir vieškelių, aprūpinant 
publiką visur su pirmus rūšies petroleuino produk
tais už visai prieinamą kainą. *
The Standard Oil Company (Indiana) sutinka su 
tuomi, kad tokis parėdymas, kaipo reikmenų prista
tymo patarnavimas yra pamatų, kaijpo jos užduoties.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 luboa 
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 I)rexel 2880

Kaip tik jie

pnezasus yra tame, kad visoj ,^armninKų orga-i 
šaly apgynimas ir atlyginimas,1 n‘zacBM disciplina reikalauja į 
kurie po teisybei yra valdžios kontroliavimo savo narių. Jei

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną

Tel. Markei 6234, Markei 4526

Jūrėmis visą kelionė j ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROCHANBEAU ....... “ " ‘
LA SAVOIE .............
LA BOURDONNAIS 
LAFAYETTE ..........

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

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. Dearborn st.

»r‘ •- ' ---4 — J

Spalio 19
Spalio 21
Spalio 26
Spalio 28

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2931

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švariu aržuolo išgrindimui po ...............
Parinkto aržuolo išgrindimui ............a.....
švarių klevo išgrindimui ...................... .....

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti 
los užtraukęs.

..... ..... 12c.
............. 10c.
........... 10c.
ir dar ne esi pasko-

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

5432

teikiu 
t ližių- 
E c o du 

□o- 
mergi-

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banicnž)

Aknšerka 
3113 S.Halsted rt. 
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
t-ejimą. 
patarimui 
terims ir
noms veltui.

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

! Telefonas: Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvis

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampai b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
ŠUzidenclja 3114 W. 42wi 84.

akimis, pasiteiraik BLUMENTHAL
OptometrUt

Tel. BOU levand 8487 
484* S. A»hl«n4 Ar*. 
Kampa* 47-to* gal 

2-ro* labo*.
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NAUJIENOS
Dm Lllhaanu* Daily Nava

Publlshad Daily aacapt Sanday by 
Tha Lithuanian K«wg Puh. £•.« Ine.

iktttor P. firigaitK

1789 SoaU Halated SttMt 
L'hicafo, lllinoii.

Telephona Koossvelt 8501

Subacription Kates: 
8.00 per year m Canada. 
17.00 per year outeide oi Chicago, 
|8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

' Entered as Second ClaM Matter 
March 17th, 1914, at the Ppst Office 
pf ChicagOj 111.! imdar tha act of 
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aedėldieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Rooisevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paktui

Metama ............... • , ■ $8.00
Pusei metų_____  - —- 4.50
Trims mėnesiams 2425
Dviem mėnesiam - 1.75
Vienam mėnesiui , , „ 1JJ8

Chicagoje per nežiotojuai
Viena kopija - , a 8c.
Savaitei . - ... . - 18c.
Mėnesiui - —- -- 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paktu:

Metams------   $7.00
Pusei metų -------- --- ----- --- —- 4110
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui _____ __ — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ... $8.00
Pusei metų ___ - . - - - - — 4.50
Trims mėnesiams --------2425

Pinigus reikia siųsti pakte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Atsiminė!
Pranešama, kad Jungti

nių Valstijų kongrese kele
tas žmonių pradėję darbuo
tis, kad paliuosavus iš kalė
jimo politinius kalinius. Jie, 
matyt, varo agitaciją ne tik
tai tarp kongresmanų, bet ir 
spaudoje, kadangi straips
niai, prielankus politinių ka
linių amnestijai, ėmė rodytis 
ir didžiuosiuose laikraščiuo
se (pav. Chicagos “Tribū
ne”). Kartu su tuo mes ma
tome, kad ir senatorius Bo- 
rah, iš Idaho valstijos, važi
nėja po įvairius miestus,: lai
kydamas prakalbas ir reika
laudamas amnestijos.

Tie politiniai kaliniai, ku
rių likimu dabar staiga susi
rūpino tokie “augšti” žmo
nės, susideda daugumoje iš 
industrialistų (I. W. W.), su
imtų karo laiku dėl įvairių 
nusižengimų vadinamam 
įstatymui apie šnipus (“Es- 
pionage Act”), kuris tikre
nybėje buvo atkreiptas ne 
prieš svetimų valstybių 
agentus, o tiktai prieš revo
liucinius ir radikalius Ame
rikos liaudies elementus. Fe- 
deraliame Leavenworth ka
lėjime šiandie dar tebesėdi 
67 industrialistai.

Augščiaus paminėtieji am
nestijos šalininkai nurodo, 
kad laikyti kalėjime tuos 
žmones dabar nebėra pama
to, kadangi karas, kuriam 
jie buvę “pavojingi”, jau se
nai pasibaigęs. Be to, jie sa
ko, kad tie politiniai kaliniai 
yra nubausti ne už kokius 
nors priešingus įstatymams 
darbus, o tiktai už tam tik
ras nuomones, kurias jie rei
škė žodžiu arba raštu; žod
žio gi ir spaudos laisvę Ame
rikos žmonėms pripąžįsta 
šalies konstitucija.

Labai yra gerai, kad galų 
gale kaikurie senatoriai ir 
kongresmanai jau atsiminė 
apie pasibaigimą karo ir 
apie Jungtinių Valstijų kon
stituciją. Jie butų galėję at
siminti apie tai trejetą metų 
ankšeiaus —- jeigu butų no
rėję. Tiesą pasakius, atsi
minti apie tai, kad Jungtinių 
Valstijų konstitucija pripa

žįsta visiems žmonėms žod
žio ir spaudos laisvę ir net 
draudžia kongresui arba val
džiai varžyti ją kokiu nors 
budu, tie ponai senatoriai ir 
kongresmanai turėjo visą 
laiką. Bet jų atmintis per 
keletą metų buvo užmigusi.

Kodėl gi ji staiga pabudo 
dabar? Todėl, kad artinas: 
rinkimai! Agiduodami už 
amnestiją, ponai kongres
manai ir senatoriai nori pa
traukti savo pusėn darbinin
kų simpatijas ir gauti darbi
ninkų balsus.

Tai nereiškia, žinoma, kad 
politinių kalinių paliuosavi- 
mas butų blogas daiktas. At- 
penč, reikia reikalauti, kad 
jie butų paliuosuoti kuogrei- 
čiausia. Bet kartu reikia ne- 
siduot suklaidinti tiems bur- 
žuaziniems politikieriams, 
kurie šiandie dedasi darbi
ninkų draugais.

Apžvalga
ŠMEIŽIKŲ IŠSISUKINĖJIMAI

“Draugas” apie dvi savaites 
atgal įdėjo šmeižiantį “Naujie
nas” straipsnį, kurį buvo pa
rašę bolševikiški inlrygantai iš 
rubsiuvių lokalo 269, ir prie 
jo dar pridūrė savo purviną 
dvylekį. Bet kada “Naujienų” 
spaustuvės darbininkai pasiun
tė “Draugui” atsakymą į tuos 
šmeižtus, tai jisai atsisakė jį 
talpinti. Išlaikęs “Naujienų” 
darbinįnkų atsakymą apie 10 
dienų, jisai praneša, kad “raš
tas pernelyg ilgas ir išeina iš 
užbriežtojo tikslo.”

Faktas gi yra toks, kad “N.” 
darbininkų raštas yra nei kiek 
ne ilgesnis už tą bolševikiškų 
intrygantų straipsnį, prie ku
rio, kaip sakėme, “Draugas” 
buvo da ir savo prierašą pri
dėjęs.

Bet yra aišku, delko “Drau
gas” spausdino šmeižtą, o atsi
sakė duoti vietos “N.” darbi
ninkų paaiškinimui. Iš to pa
aiškinimo, mat, kiekvienas 
žmogus gali matyt,* koks veid
mainis yra tas klerikalų orga
nas (kartu su jo talkininkais, 
bolševikais): jisai išspausdino 
melagingus bolševikų priekaiš
tus,’ kad “Naujienos” nuside- 
dančios spaustuvių darbininkų 
unijai, o tuo tarpu patys uni
jos darbininkai nurodo, kad 
“Draugo” spaustuvė yra ske- 
binč ir kad jinai moka save 
darbininkams beveik dvigubai 
mažesnes algas, negu “Naujie
nos.”

Ve delko tas klerikališkas 
skeblapis ir atrado, kad “N.” 
darbininkų raštas “išeina iš 
užbriežtojo tikslo”!

“Draugo” užbriežtasai tiks
las yra- meluot ir šmeižt so
cialistus.

Beje, kitas skeblapis, kuria
me irgi buvo išspausdintas tas 
bolševikiškų intrygantų šmeiž
tas, būtent, “Vilnis,” teisina
si “Naujienų” darbininkams, 
kad jisai negalįs įvesti savo 
spaustuvėje uniją, nes “sąly
gos neleidžia.” Bet jeigu jisai 
tuo budu pats prisipažįsta, kad 
jo spaustuvė yra skebinė, tai 
kokioj teisės jisai turi kišti 
savo purviną nosį į unijinės 
spaustuvės reikalus?

Į “N.” darbininkų paklausi
mą, kokią uniją turi “Vilnies” 
spaustuvės darbininkai, pasta
roji atsako, kad jos redakto
rius, manadžeris, knygvedė “ir 
kiti darbininkai” esą “unijis- 
tai.” Bet mes dar nesame gir
dėję, kad butų tokia unija, ku
rioje priklausytų laikraščių 
redaktoriai, manadžeriai ir 
knygvedžiai kartu su kitais 
darbininkais. Gal būt, kad 
“Vilnis” turi omenyje barberiij 
uniją, kuriai kitąsyk priklausė 
josios “redaktorius”? O gal jie 
yra susidėję į vieną uniją su 
k u n. česaičiu k tuo broliuku,

kuris pildo manadžerio parei
gas “Drauge”?

Iš to, kaip “Vilnis” su 
“Draugu” sutarimai šmeižia 
muši] laikraštį, ir iš to, kaip 
jie naudojasi bendru agentu ir 
reporteriu (Jamontu), galima 
numanyti, kad “unija” pas 
juos yra. Tik ne darbininkiška, 
o kapuciniška!

■ . .. ■ .,■« ■ ■ ■    t ■■ .. ..........—
• I

Netur būt karo 
daugiau.
August Claessens.

Daugelyje pasaulio dalių ei
na judėjimas, kuris skelbia, 
tvirtina ir reikalauja, kad ne
tur būt karo daugiau. Žmonės 
visokių nuomonės šešėlių ir 
temperamentų prideda savo 
balsus prie to. Šito judėjimo 
užpakalyj yra ekonominiai, so
cialiniai, moraliniai ir tikybi
niai motivai. Jis auga ir ver
čia save būti girdimu. Mes tu
rim pridėti savo stiprumą prie 
jo. šauksmo didumas turi pa
didėti iki to, kad jis kaip vie
sulą pereitų pasaulį ir nuneš
tų viską su savim. Netur būt 
karo daugiau!

Nes jis yra kvailas.
• ■>

Žmonės kovoja gindami sa
vo gyvastis. Mažne kiekvienas 
žmogus priešinsis užpuolimui. 
Žmonės priversti gintis nuo 
brutalaus užpuolimo yra ištei
sinami paties noro gyventi. 
Absoliutus nesipriešinimas yra 
gražus mokslas, bet sunkus 
įvykinti.

Tečiaus didžiuma kovų ir 
karų yra kvaili. Tai yra tam
sus, brutalingi ir necivilizuoti 
papročiai. Ypatingai kuomet 
kovos, ar karai būva įmonė
mis ginčams sutaikyti. Jie ne
sutaiko ginčų. Kovos, ar karai 
prašalina vieną ginčo pusę, ar 
laikinai nutildo ją.

Kvaili žmones šitaip sako: 
“Ar mano tiesa, ar tavo tiesa? 
Gerai, aš tau makaulę nuręsiu. 
Tas išspręs tą.” Išspręs ką? 
Ginčą, ar tavo makaulę?

Tas pats yra su tautomis ir 
jų ginčais. Kvailai valdomos 
šalys įtraukia savo žmones į 
carus ginčams sutaikyti. Kad 
išteisinus. savo “tautos garbę,” 
diplomatai, spauda ir kunigai 
<elia pas žmones gyvuliškumą, 
tad jie eitų kautis. Jie žudo 
ir naikina žmones, su kuriais 
jie neturėjo jokio ginčo, kurių 
niekad nematė. Vienas apvei
kia, ar išnaikina kitą ir pasis
kelbia pergalėtoju. Ką jie per
galėjo? Ką jie įrodė? Ar savo 
ginčijamą tiesą? Ne, savo stip
rumą kovoj. Ginčas lieka neiš
spręstas. Jis dar labiau apsun 
kintas kraujo praliejimu ir de
ga keršto liepsnomis. Išmin
tingi žmonės reikalauja, kad 
nebūtų karo daugiau!

Nes jis yra brutalus.
I

Daugelis išmintingų žmonių 
atsisako ginčą spręsti kauty
nėmis. įsitikinimas, kad vie
nas yra teisingas, nereikalau
ja demonstruotes. To neįkalsi 
žmogui. To negalima išmušti 
iš žmogaus. Nors jo kūną su
plėšytum į šmotus, jo įsitikini
mas į jo teisingumą bus gy
vas.

Viena tauta pereidama • per 
kitą su savo. karo įmonėmis 
parodo tik savo brutalumo jie- 
gą. Smarkus sprogalai, nuodin
gos dujos ir baisus mirtingi 
instrumentai yni žiauriausios 
barbarybės reiškiniais. Apaki- 
nimas ir suluošinimas vyrų, 
pripildymas jų plaučių troški
namomis dujomis ir nutren- 
kimas nervų į apgailėtiną be
protybę yra šlykštus papro
čiai tik vieno žvėries tarp gy
vulių. Tuo žvėrim yra “civili
zuotas” žmogus! Visi musų 
savinimaisi apšvietus, kiltumo, 
kultūros ir civilizacijos sutam
pa staugiamu itielu, kuomet 
viena naujovinč tauta puola 
kitą. Jokis žvėris nepadaro to
kio blogo, tokių kančių, skaus
mų, nuniokojimo ir išnaikini
mo, kaip civilizuotas žmogus

vai sukursto juos žudytis. Tik 
diplomate, karo viešpačiai, 
bankininkli, išnaudotojai ir jų 
galingi viešumo organai įt
raukia vieną blogo nenuma
nančių sielų minią į kovą su 
kita.

Šalin su erzinančiais mui
tais! Šalin su koloniniais už
kariavimais ir užsieninių rin
kų jieškojimu! Šalin su “pri
siruošimu prie taikos,” lenkty
nine j amais besiginklavimais ir 
jų balsiais ginklais, laivynais 
ir tvirtovėmis! Teprasmenga 
visokia kvaila vedukais plevė
suojama “paitriotybė,” pasigi- 
riamoji kudikinės tautybės 
kvailybe! šalin visos tos karo 
priežastys!

Paskubinkime galą klasi
niam išnaudojimui. Paskubin
kime panaikinimą privatinio 
valdymo šalies turtų ir pramo
nes. Suteikime kiekvienam dar
bininkui pilną naudą to turto, 
kurį jis padaro. Tegul turto 
gaminimo tikslu būva visos 
tautos, o ne kelių žmonių ge
rovės pakėlimas, kiekvienai 
tautai turi būti leista pačiai 
plėtoti savo tautinį didumą be 
kišimos, užžiuros, ar manda
to kitų. Auklėkime bendrą 
susipratimą tarp visų šalių 
žmonių.

Iplėskime tarpe savo žmonių 
įvertinimą kitų tautų kalbos, 
literatūros, menų ir troškimų. 
Tikroji patriotybė nėra išskir
tinė. Ji yra lenktyneiginė. Tik
roji ir kilnioji tautybę nėra 
siena tarptautybei. Kilnioji 
motina apglėbia visus vaikus. 
Tikrai civilizuota brolija api
ma visą žmoniją. Visos di
džiosios šalys yra junginys 
daugelio tautų 'gyvenančių 
sandermėj ir socialinėj pagar
boj.

Artimoji ateitis turi pagim
dyti višų šalių žmonių lygą, 
Žmogaus Parlamentą, Jungti
nes Pasaulio Valstijas. Šito 
idealo išplatinimui, šito šir
dies geismo paskubinimui su- 
koncentruokime visas savo ga
lingiausias jiegas atsiekimui 
to, kad netur būt karo dau
giau I

Z

“Garbingas revoliu
cionierius”

(Žemiau įdėtasai straips
nis yra paimtas iš Rusijos 
socialdemokratų užsienių de
legacijos organo, “Socialis- 
tičeskij Viestnik,” kuris ei
na Berline. Straipsnio auto
rius yra Martovas, kuris 
puikiai pažįsta bolševikų ly
derius, kadangi beveik per 
dvidešimts melų veda su 
jais kbvą, ir žymią dalį to 
laiko jisai kovojo su jais, 
būdamas vienoje partijoje. 
iMartovo atsiminimai kaip 
tik ir yra iš to laiko, kada 
bolševikai dar priklausė so
cialdemokratų partijai. Skai
tant jo pasakojimą apie fal- 
šyvus pinigus, kuriuos kitą
syk bolševikai fabrikuodavo 
Vokietijoje, nenoroms prisi
mena didelis skandalas, ne
senai kilęs Rygoje... Savo 
“ekonom i niuoisc” palink i-
muose bolševikai, pasirodo, 
yra daug pastovesni, negu 
savo politiniuose principuo
se).

Laikraštyj “Pravda” iš lie
pos 18 d. tilpo jausmingas 
“užsitarnavusio, seno Kauka
zo revo'Uucionieriaus’J’ Kaino 
nekrologas. Kamo žuvęs Tifli- 
se nuo nelaimingo atsitikimo. 
“Mirtis užklupo d. Kaino be
einant atsakomingas ■ Užkau- 
kazio muitinių viršininko pa
reigas.” Nekrologas, kuriame 
paduodama apie velionį šiek- 
liek biografinių žinių, baigia
ma šiais žodžiais:

“Kiekvienas musų privalo 
didžiuotis niusų partija, ku
rios eilėse išauklėjama tokie 
revoliucionieriai, kai drg. Ka
ino.”

Veltui, vienok, skaitytojus 
bandytų iš to ilgo nekrologo 
sužinoti, kokiais, būtent, dar-

karo metu. Atkarios mUšlau- 
kių smulkmenos ir ligonių re
giniai paskutinio karo metu 
šaldė kraują ir ardė nervus 
kiekvienam jautriam žmogui. 
Tas vertė mus sušukti iš musų 
sielų gilumos netur būt karo 
daugiau!

Nes jis yra brangus
Laimėn, judėjimas linkui 

protingo ginčų išsprendimo 
tarpe tautų eina daugeliu ke
lių. Taikos šaukimas kįla ne 
tik iš pasibaisėjimų žudynė
mis, ar iš pripažinimo karo 
visiškai kvailu ir nuožmiu. 
Esama ir kitų jiegų taipgi ei
nančių karo panaikinimo lin
kui. Tarp jų yra vis didėjan
tis karo brangis. Didėjantis 
žudymo brangis yra keršto 
dievaitis, kuris eina paskui 
naujovinius karus. Jis suva
ro susirupinusius diplomatus 
ir finansininkus į pasaulines 
konferencijas viena po kitos. 
Karo daiktų brangumas iškilo 
iki nepasiekiamų augštybių. 
Karo ginklai, kariniai laivai, 
ėroplanai, didžiulės kanuolės, 
tankai ir cheminiai aparatai 
praryja milionų inilionus do
lerių. Iš visų žmogaus užsiė
mimų dabar brangiausiu yra 
žudymas.

Svarbiausiu kart) uždaviniu 
yra užkariavimas. Paimk imti
nius, jei gali, o jei ne, tai su- 
žeisk juos, ar užmušk. Juo 
daugiau priešo išmuši, juo 
greičiau laimėąį. Karo užbai
ga yra išnaikinimas, šimtme
čiai tam atgal tas buvo pigiai 
atsiekiama. Vyrai su vėzdais 
ar kirviais puolė kitus tolygiai 
apsiginklavusius. Kovos bran
gis buvo menkas. Vėzdas ar 
kirvis nusidėvėjo labai mažai. 
Šimtmečiams einant myrio 
brangumas pakilo, šiandien jo 
kaina yra baisi. Visas paskuti
nis karas atsiėjo apie $180,- 
000,000,000. Tai yra tik tiesio
ginės išlaidos. Į tą neįeina nuo
savybės išnaikinimas, sužeistų 
gydymas, boųai, pensijos ir 
ekonominiai energijos ir gyvy
bes nuostoliai. Apie 10,000,000 
vyrų paguldo savo gyvastis. 
$18,600.00 buvo kaina kiekvie
nam atskiram nužudymui. Su
tikę su tuo, kad kaikurios ka
ro išlaidos nębuvo sunaudotos 
žudymui, galime šitą skaitme
nį sumažinti. Tečiaus, atsar
giausiai skaitydami, gausime 
žudymo lėšas paskutiniame 
kare mažiausia $10,000,000 
žmogui! Busimasis karas tik
rai pakels karo brangumą dar 
labiau? Karo viešpačiai ir pa
saulio finansininkai, bijodami 
šitos galimybės, taipgi pridėjo 
savo balsus prie reikalavimo, 
kad netur būt karo daugiau!

Nes jis yra visuomenei 
priešingas.

Vyrai ir moters yra įvaro
ma į neapykantą ir histeriją 
naikinti kitos tautos vyrus ir 
moteris, kuriais tik nesenai 
pinu to jie gėrėjos ir kuriuos 
gerbė. Nekalti vaikai kenčia 
badą ir žūva. Dažnai jiems pa-5 
sitaiko būti pro galų pasieku- 
me ir jų kūnai suplėšoma į 
mažus šmotelius. Jei jie išlie
ka gyvais, jie būva sukonevei- 
kiami protiniai ir dvasiniai. Jų 
švietimas užnuodytas pergalės 
“garbe,” ar keršto karščiu. 
Juos plaka melagingos 'tauty
bes beprotybė.

Tečiaus, palengva, liepatėmi- 
jamai sveikas protas paima 
viršų ant musų socialinės 
anarihijos. Kasdieniniame sa
vo gyvenime mes atmetame 
ginklus kaipo įmones ginčams 
sutaikyti. Taikos knetu didžiu
ma šalių yra nusiginklavu
sios. Net plikais kumščiais 
muštyne yra papeikiama ir 
skaitoma netvai'kia. Gyvulys 
pas žmogų yra suvaldomas!

Mes turim išplėsti šitą lui- 
maningą .indi vidinį ir socialinį 
elgesį iki' musų kaimynų už
sieniuose. Mes turim suprasti, 
ypatingai visų šalių darbinin
kai, kad jie viską turi bendrai. 
Jų reikalams geriausia bus pa
tarnauta tarptautine taika ir 
bendru veikimu. Tik jų valdo- bais velionis sukurė garbes sa-

vo vardui ir partijai? Sėdėjo 
kalėjimuose, rizikavo ant kar
tuvių atsiduoti, buvo nepap
rastai drąsus, — visa tai pui
ku, bet ką gero padarė bolše
vikų partijai tasai, kaip mes 
žemiau pamatysime, visiškas 
nemokša — “kovotojas”?

Apie tai nekrologo autorius 
kukliai tyli. Daugiau to: au
torius pasakoja, kad 1908 m. 
(klaidingai pasakyta 1906 m.) 
vokiečių policija per klaidą 
areštavusi Kamo ir buvusi be
sirengianti Rusijai jį išduoti. 
Bet ir čia nep4sakoina, delei 
kokio reikalo Rusija išreika
lavo Kamo, kuris paskui Tif- 
liso teisino pasmerktas liko.

Ir priė viso to ištisam nek
rologe ‘įKamo” figūruoja savo 
slapyvardžiu, o tikrosios ger
biamo Užkaukazio muitinių 
viršininko pavardės nemini
ma. Neminima ir kitas jo sla
pyvardis, kuris 1900 m. pabai
goj “pagarsėjo” Rusijoj ir Vo
kietijoj.

Kas tai per sakmė? Ar nūn 
valdančioji partija gėdisi “to
kių revoliucionierių,’*’ kuriais 
ji “privalo didžiuotis”?

Ak, dvi sielos bolševikų-val- 
stybininkų krūtinėse gyvena! 
viena —i siela požeminio revo
liucionieriaus, kita — valsty
bės žmogaus, kurio globoj 
randasi muitinės, trustai, sov-
narchozai, etc. Kaip gi nesi- 
ditlžiuoti nūdieniam prekybos 
ir pramonės viršininkui, atsi
menant tas jaunystės dienas, 
kada bolševikai konkuravo su 
maksimalistais ir anarchistais 
tos rųšies šauniuose žygiuose, 
kurie niekuomet nebus perma
nomi Europos “sumiesčionėju- 
sio” proletariato supratimui! 
Ir kaip gi neprikąsti liežuvu-j 
ką, minint tuos atsiminimus1 
tokiu momentu, kada teisiama 
es-erai ir p. p. Piatakov ir Lu- 
načai'ski, Krylenko ir Pokrov- 
ski rimtai reiškia giliausį mo
ralinį pasipiktinimą tokiomis 
politinės kovos priemonėmis, 
kaip žudymas ir “eks” [eks- 
propriacija] !

“Pravdos” redakcija iš tos 
keblios .padėties puikiausią iš
eitį surado: ji išaukštino 
“draugą Kamo,” kuriuo’ pri
valo Koiminterno vadovaujan
čioji partija didžiuotis, bet 
palaidojo “be paskutinio pate
pimo ir gerų darbų paminėji
mo” paskilbu^į banditą Ter- 
Petrosovą (jis irgi Mirski).

1907 iki. vasarą, tuoj po to, 
kai Londono dar tąsyk nesus
kilusios R. S.-D. D. P. suva
žiavimas uždraudė visokius 
“eksus,” grasindamas prasi
žengusius prieš tą patvarkymą 
iš partijos šalinti, — Ter-Pet- 
rosov, pildydamas Lenino ir 
kitų bolševistinių lyderių su
manymus, suorganizavo Tifli- 
so banko pasiuntinio apiplėši
mą, kuris atnešė bolševikų 
frakcijai 200,000 rublių su 
viršum.

1908 m. pradžioj sąryšyj su 
tuo plėsimu Berlino policija 
areštavo Ter-Petrosovą, kuris 
čia buvo žinomas po vardu 
Mirski. Buvo pakelta klausi
mas apię jo Rusijai išdavimą. 
Tcr-Petrosovas prisimetė pa
mišėliu ir buvo į psichiatrinę 
ligoninę nugabentas, iš kur jis 
greit paliego.

1 uo pačiu laiku Paryžiuj li
ko areštuotas M. Vallach (nū
dien žinomas kaipo Litvino- 
vas , pas kurį buvo rasta ne
mažai iš Tifliso banko išplėš
tų 500 rublinių bumaškų.

Apie tą patį laiką Miunche
ne ir Stockholme liko areštuo
ti keli bolševikai, kurie bandė 
bankuose pavogtas bumaškas 
išmainyti. Areštuotųjų tarpe 
buvo ir Olga Ravič, dabar ei
nanti komisaro pareigas Pet
rograde. Vokiečių teismo ji 
buvo kalėjimai! pasmerkta. N. 
A. Semaško (dabartinis svei
katingumo komisaras) lyivo 
Genevoj areštuotas, kaipo 01- 
gos Ravič bendradarbis. Ta- 
čiaus įrodyti to nebuvo gali
ma, ir Semaško liko paliuosuo 
tas.

Medžiagu, kurią vokiečių po
licija užgriebė Mirskį-Pctroso- teisę gauti pilnas poperas.

vą areštuojant, pagimdė nuo
žiūros, kad tasai žmogus ren
gėsi prie naujų banditinio po
būdžio žygių jau Vokietijos 
teritorijoj.

Mėnševikai delei to skanda
lo padarė spaudimo, kad visa 
tai butų nešalingai ištirta. Pris
pirtas prie sienos Centralinis 
Komitetas, kuriam vadovavo 
Leninas, buvo priverstas pa
vesti tyrimą užsienio komisi
jai, kurios priešakyj stovėjo G. 
V. čičerinas (dabartinis užsie
nio reikalų komisaras).

Ta komisija, dėka čičerino 
energijai, išaiškino, kad ^Petro- 
sovas ruošėsi a])iplėšti Mendel- 
sono banką Berline. Tatai bu
vo planuojama padaryti iš
sprogdinant banko seifus. Ko
misijai taipgi pasiseko sužino
ti, kad bolševikai užsakė vie
nam vokiečių fabrikui paga
minti tokio popierio, iš kurio 
lengva buvo 3-rublines falšy- 
vas bumaškas daryti. “Vor- 
waerts”, suprantama, nieko 
nežinodamas, — per savo eks
pediciją tą popierių pasiuntė 
į Kuokkalos kaimą Finlendi- 
joj — tą patį kaimą, kuriame 
tąsyk nelegaliniai gyveno W. 
Leninas ir <G. Zinovjevas. Pa
rodžius fabrikantui (arba fab
riko vedėjui) L. B. Krasino 
paveikslą, jis pažino jame tą 
patį asmenį, kuris pas jį už
sakė popierių. Krasinas aiški
nęs, kad toks popierius Rusi
jos revoliucionieriams esąs 
reikalingas pasportų blan
kume daryti.

Kada čičerino tyrimas daejo 
iki tų “smulkmenų,” tai Le
ninas susirūpino ir pravedė 
Gentraliniame Komitete pat
varkymą, kad tyrimo reikalas 
butų pavesta užsienio C. K. 
biurui, kur čičerino surinktoji 
medžiaga, suprantama dingo 
be jokio pėdsako.

Vienok Užkaukazio R. S.-D. 
D. P. komitetas pasiryžo sava
rankiai tą dalyką ant vietos iš
tirti. Kada tyrimas buvo už
baigtas, tai komitetas 1910 m. 
nutarė pašalinti iš partijos vi
sus asmenis, kurie kartu su 
Petrosovu-Mirskiu Tifliso ban
ke apiplėšime dalyvavo. Paša
lintųjų skaičiuj buvo ir Džu- 
gašvili Stalinas, vienas dabar
tinių Rusijos.diktatorių. —M.

Lietuvos Socialdemokra
tams aukos

Drg. T. Matuliauskienė, 
Ballimore, Md., surinko aukų 
nuo šių draugų: Draugas $2.00. 
Po $1.00: P. Gedvilas, Z. Gap- 
šys, V. L^eda, V. Lilvailis, K. 
Matuliauskas, J. Groblis, K. 
Liutkus, T. Matuliauskienė; Po 
50c: P. Sinusas ir J. Žebraus
kas. - '

Drg. J. Butkus surinko nuo 
šių draugų: S. Butkus $1.00 ir 
A. Bradunas 50c. $1.80. Sykių 
$14.30.

Drg. P. Motiečius, Whterbu- 
ry, «Conn., surinko nuo šių 
draugų: Po $1.00: S. Pruselai- 
tis ir P. Motiečius; Iz. Žičkus 
50c. Viso $2.50. '

‘Drg. J. Marcinkevičius, Ke- 
nosha, Wis., • surinko nuo šių 
draugų: F. Beilis $1.00; po 50c: 
J. Kasparas, T. Bagdonas, J. 
Kasparas, B. Rančius, V. Jasiu- 
nas, J. Mitkus ir S. Lukmonas. 
Po 25c: J. Tautvilas, J. Mila
šius, J. Jasialiunas, J. Kaspu
tis, V. Čiakas, J. Putvinskis, P. 
Apolskis. Viso $6.25.

Lietuvos Sūnų Draugystė, 
per J. Smilgį, Cambrigdc, 
Mass., $5.20.

Ačių draugams už aukas.
—A. žymontas, 

LSS. Sekretorius.

Į Redakcijos Atsakymai !
J. Jokubauskui. — Užsiregis

travusi Lietuvos atstovybei
kaųio Lietuvos pilietis, tuo ak
tu išsižada Amerikos pilietybes 
—jeigu jis buvo Amerikos pi
lietis; o turintieji pirmąsias 
pilietybes poperas praranda
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RABINAS HIRSCH PAMOKS- 
LININKAUS TOLIAUS.

Kulia mos organizacij os ko* 
mitetan išrinkta: pirmininku 
J. Elvikis, padėjėju J. Dimša, 
sekr. I). Bagdonas, fin. sekr. 
A. Mažeika, kasier. J. Velionis, 
marš. L. Monkus.

Direktoriais: J. G. Sereika, 
V. Bruknis ir J. Pocius.

— J. Elvikis.

BRIGHTON PARK.
Plačiai pagarsėjusis laisvi] 

pažiūrų žydų rabinas Dr. Emil 
G. Hirsch, kuris kelis mėne
sius sirgo, grįžta pamoksli- 
ninkauti į Sinai sinagogą gal 
kitą savaitę ar spalio 22 dieną, 

Del nesveikatos Dr. Hirsch, 
negalėjo dalyvauti paskutinia
me žydų naujų metų apvaikš- 
čiojime. Ačiū tam kilo pas
kalas, kad jis pasitraukė nuo 
tų pareigų, kurias jis ėjo 42 
metus.

IŠNEŠĖ PIRŠTINIŲ IR SKRY
BĖLIŲ UŽ $1,500.

Plėšikai užvakar naktį atsi
rakino užpakalines duris D. 
Lelewero ir sūnų krautuvės po 
num. 310 So. State gat. ir iš
nešė skrybėlių ir pirštinių už 
$1,500. Savininkai siūlo $100 
dovanų už suareštavimą ple- 
s^M- , Ji!

VAIKAS IŠDAVĖ TĖVĄ.

Policija pašaukta į smuklę 
ties Austin avė. ir Leavitt gat. 
rado bartenderį M. Muldooną, 
42 metų amžiaus nuo 121 
Spring gal. sunkiai šūvio su
žeistą į galvą ir pilvą. Jį nuve
žė j St. Mary ligoninę, kur 
sake, kad jis mirs.

Ties smukle policija rado 8 
metų vaikutį George Joycc, 
2313 Grand avė., su motina. 
Vaikutis papasakojo’ policijai, 
kaip atsitiko. Girdi, tėtutis su 
p. Muldoonu visą naktį gėrė 
munšainę; aš bandžiau parve
sti jį namo. Jiedu pradėjo la
bai garsiai kalbėti, mano tėtu
tis išsitraukė revolverį ir šovė 
į Muldooną, paskui nubėgo, o 
namo neparėjo.

Policija palaukusi apie va
landą laiko apie Patricko 
Joyce’o namus sulaukė jį pa
reinant ir suareštavo. Nuga
bentas į kalėjimą, jis meldės, 
kad Muldoon pasveiktų.

Lietuviu Rateliuose
GYDYTOJO VAKARAS.

Šiandie vakare, 7:30 vai., 
Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell st., įvyks Gydytojo 
vakaras. Bus du prelegentu— 
Dr. S. Biežis ir Dr. A. Juozai
tis. Pirmasai kalbės temoj 
“Kaip apsisaugoti nuo ligų,” 
o antrasai — “Burnos higie
na“.

Sveikata yra svarbiausias ir 
brangiausias kiekvieno žmo
gaus daiktas. Yra gerai žino
ma, ,kad didesnė ligų pusė pa
reina nuo to, kad žmonės ne
moka tinkamai užsilaikyti. Ki
tais žodžiais sakant, nežinoji
mas yra vyriausia ligų prieža
stis.

Turint tatai galvoj, žmo
nėms butų tikrai naudinga Gy
dytojo vakarus lankyti. Jie ten 
įgaus tokių informacijų, kurios 
būtinai yra reikalinga žinoti 
kiekvienam žmogui.

BRIDGEPORTAS.

Kuriama lietuvių Amerikos 
piliečių organizacija.

Bugsėjo 29 dieną įvyko 11 
warde pirmas Amerikos pilie
čių lietuvių susirinkimas sve
tainėje 3816 So. Halsted gat. 
Susirinkime nutarta organi
zuoti visus tame warde gyven- 
nančius Amerikos piliečius lie
tuvius kuriam tikslui? — 
Bed.]. Iki šiol musų kolonijoj 
Bridgeportc, nors tai didžiau
sia Chicago j lietuvių kolonija, 
tokios bendros lietuvių piliečių 
organizacijos nebuvo, o ji yra 
labai reikalinga, norint ką nors 
gera nuveikti. i

Keistučio Klubo pastogė.

Spalio 1 dieną McKinley 
park salėj įvyko D. I. K. Kei
stučio pašalpos ir politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Po paprastųjų reikalų eita 
prie komisijų raportų. Išduoda 
raportą atstovas nuo Lietuvių 
Svetainės Bendrovės. Sako vis
kas gerai. Vienas nary.*; klau
sia atstovo: “Ar tiesa, kad ar- 
kitektas nori $600 iš bendro
vės už paties negerai padary
tus planus? Ar tiesa, kad sve
tainės lotai yra ant privačių 
asmenų vardo?”

Atstovas sako — tai bobų 
plepalas. Kai kurie nariai rei
kalauja aiškumo. Klausėjas sa
ko girdėjęs tai ne bobas ple
pant gatvėj, bet SLA. 36 kp. 
susirinkime iš Mickevičiaus. 
Atsakoma — tai netiesa, arki- 
tektas imtų $600, jei jo planų 
neimtumėm. Bet dabar jau esą 
susitaikyta ir paduoti daryti. 
Kitas narys pastebi, kad brai
žinius galįs padaryti, bet koks 
kontraktorius dykai, o pagal 
braižinius arkitektas gali pa
daryti planus. Tai butų pigiau. 
Kas dėl lotų — tai galima pa- 
žimėti “Dytai“. Tuo viskas ir 
užsibaigę. z

Raportuoja delegatai iš 
Friends of Soviet Russia, vie
nas baimingai aiškina, kad 
pas “Rusijos Draugus” nevis
kas tvarkoj — nesutinkančios 
piniginės skaitlinės. Spaudoj 
buvus paskelbta, kad tag die
noj surinkta $32,000, o pirmi
ninkas susirinkimui pranešęs, 
kad surinkta tik $7,000. Musų 
delegatas paklausęs kame da
lykas. Už tai gavęs pabarimo. 
Jam paaiškinta maždaug taip: 
Kaipo Friends of Soviet Russia 
buvę per raudoni gauti leidimą 
rinkti aukas gatvėse, tai pri
imta kompanijon trys organi
zacijos, kurių vardu ir gau
tas leidimas. Taigi pinigus 
ir pasidalinę proporcionališkai 
po $7,000 su viršum.

—O ką padarė tos trys or
ganizacijos su tais pinigais?— 
is paklausęs pirmininko.

—Tylėk provokatoriau I — 
Brėžęs pirmininkas. Ir atliktas 
criukis.

Toliau delegatas raportuoja, 
kad konferencijos F. of S. R. 
>irmininkas apsiverčia ‘“Nau
jienas” ir perskaito kada tai 
tilpusią “Naujienose” kores- 
jondcnciją, kur klausiama, 
delko tos pačios atskaitos pa 
luotą du kariu ir abudu kartu 
atokios; korespondencijos pa
baigoj paduota atskaita už lie
jos mėnesį 1922 m.

Perskaitęs korespondenciją 
)irmininkas daro pastabas vi
lai i) bjaurodamas korespon- 
lentą ir vadindamas jį provo
katorium, aritmetikos nemo
kančiu, skaitmenų nepažįstan
čiu, svarų nesuskailančiu. Kliu- 
>o delegatas pa prašęs pirmi- 
linką dar perskaityti, kaip 
“N.” parašyta. Ir vargšas skai
to. Kur už šviesas parašyta 
52, jis skaito $200; kur padėta 
SI.50, jis skaito $150. Kilo 
klausimas, kaip ištikro yra pa
rašyta. Konferencijos vedė
jas pažiūrėjęs pasakė, kad pir
mininkas turėjęs klaidą. Ant 
galo delegatas gavęs balsą, sa
ko, kad korespondencija yra 
teisinga.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė, kad jis kitoje F. of S. R. 
delegatų konferencijoje turįs 
pristatyti visas tas atskaitas, 
kurios jis salo yra neteisėtos, 
su sekrel jriaus parašu. jei 
to jis nepadarys, tai bus žinia, 
kad jis yra provokatorius ir 
kaipo su tokiu jie žinosią kaip 

) pasielgti, Delegatas siūlė ki-

tiems delegatams išrinkti ko
misiją, kuri nueitų su juo į 
jo namus, o jis parodysiąs 
jai visas atskaitas, bet delega
tai nesutiko su tuo. Tąsyk jis 
pasakė jiems, kad jis daugiaus 
nenori turėti reikalo su to
kiais jėzuitais. Šituomi jis su
kėlė visus prieš save. Delega
tas Vyskupaitis pradėjo jį nie
kinti kaip tik jis išmanė. Ga
lų gale nutarta taip: delegatas 
Kasparaitis turi pristatyti vi
sas atskaitas už liepos mėnesį 
kitame kliubo susirinkime, 
drauge su metinėmis atskaito
mis; "tą patį turįs padaryti de
legatas Vyskupaitis. Bet Kas
paraitis sako, kad jis nenorįs 
daugiau lankytis į konferenci
jas jau ir dėlto, kad jis yra 
tik vienas pašalinis, nes kitų 
draugijų visai nėra, kaip tik 
Am. Dari). Part. liet, skyriai, 
A. L. D. L. D. skyriai ir pro- 
gresistės, visi savi žmonės 
vilniečiai užfanatizuoti iki 
ausų.

Toliaus seka raportas komi
sijos masiniam protesto susi
rinkimui rengti prieš Johnsono 
projektą. Pinpas delegatas sa
ko buvęs tik vieną kartą, pa
matęs, kad tai niekas daugiau 
kaip politiškasis skymas, nėjęs 
daugiau. Kitas sako nematęs 
reikalo lankytis į tas protesto 
konfeerncijas. Trečias buvęs 
nuo pradžios iki galui.

Priimta dar vienas senas 
kliubietis, kuris sugrįžęs iš 
kariuomenės buvo ♦ susirgęs 
džiova ir po metų ligos buvo 
išskirtas iš kliubo pagal įsta
tymus. Kai kurie priešinosi 
jo priėmimui, sakydami, kad 
jis jau atsiėmęs savo pomirti
nę $250, tečiaus paaiškinus, 
kad tai buvus ne pomirtinė, o 
tik auka, jis tapo priimtas 
kaipo senas narys, jam užsi
mokant duokles už 1922 m.

Konstitucijos skaitymo klau 
simas palikta sekamam susi
rinkimui.

Ateinančiam baliui, spalio 8 
dieną Meldažio svetainėje išrin 
kta darbininkai.

Dar buvo pakeltas klausi
mas, ar nereikėtų paaukoti 
kiek iš kliubo kasos Lietuvos 
Socialdemokratams jų rinki
mų vajui. Ir'iš tiesų, tai yra 
kliubo pareiga, nes jis aukavo 
visur ir visiems, o kovojan
tiems už Lietuvos laisvę dar 
nei cento nedavė. Bet nežinia 
iš ko kilus nepaprastam triuk
šmui susirinkimas tapo užda
rytas. —Laisvės Varpas,

Pranešimai
Roseland, IH. — Draugijų Sąryšio 

delegatų palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks ateinan
tį antradienį . Spalio 10 d., 7:30 vai. 
vak., Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. Visi delegatai ir de
legatės malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti.

J. Tamašauskas, sekr.

Gydytojo vakaras, utarninkc, spalių 
10 d., 7:30' vai. vakaro, Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockwell St. Kal
bės Dr. S. Biežis temoj Kaip apsisau
goti nuo ligų ir Dr. A. Juozaitis te
moj Burnos higiena. Įžanga 15c as
meniui.

Pirmyn Mišrus Choras rengia gražų 
Koncertą ir Balių nedelioj spalio 15 d., 
Meldažio svetainėj. Koncertas atsi
bus po vadovyste P. Sarpaliaus bus ge
ri daihininkai. — Komitetas.

P. Sarpaliaus vaikų choro šeiminiš- 
kas vakarėlis įvyks seredoj, spalio 11 
d., 7:30 v. v., Raymond Chapell, 816 
W. 31 St. Bus užkandžių ir visokių 
pamarginimų. Visi chorui priklau
santis vaikai ir jų tėvai kviečiami atsi
lankyti. — Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas Įvyks trečia
dienį spalio 11, 8 vai. vak. F. Shcdvillo 
svet. 341 Kensinton Avė. Visi šė- 
rininkai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug naujų dalykų apsvarstyti.

— Direkcija.

/— ....
Dr. A. J. Tananevičius 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
....... .. ,

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Laivas “America” aprinktas 
“Naujienų” ekskursijai.

Besirengiant prie Naujienų 
Kalėdinės ekskursijos Lietuvon, 
Naujienos padėjo rūpesčio, kad 
ekskursija butų pilnai pasekmin
ga ir butų maloni kiekvienam 
keliaujančiam Lietuvon.

Musų prityrimu kelionė Lietu
von su persėdimu Anglijoj nie
kad pilnai neužganėdino keliau
tojų. Visiems ypač nesmagu 
esti, kada reikia iš didelių pui
kių laivų persėsti į mažus, men
kus, kuriuos baisiai supa šiauri
nės juros audros. 0 tuos laive
liuose nuo Anglijos lig ’Piliavos 
reikia plaukti su viršum trįs die
nos. Kad išvengus tokio nesma
gumo, mes nutarėm “Naujienų” 
ekskursijoms imti tokius laivus, 
iš kurių nereikia persėsti ant 
mažesniųjų, ir kelionę galima 
atlikti daug smagiau.

Naujienų vedėjas Kl. Jurgelio
nis New Yorko dokuose apžiurė
jo keletą laivų, ir rezultate pa
darė sutartį su United States 
Lines vedėjais kaslink sekamos 
Naujienų ekskursijos Lietuvon.

United States Lines paveda 
Naujienų ekskursijai vieną iš 
gražiausiai intaisytų savo laivų 
vardu America. Kl. Jurgelio- 
niui buvo išrėdyti visi to laivo 
intaisymai iki smulkmenų.

Laivas America yra didelis, 
talpinių ir gražiai intaisytas. 
Pirmoji klesa turi visus puikiau
sius intaisymus, kokie tik yra- 
ant turtingiausių laivų. Antroji 
klesa yra gražesne negu ant dau
gelio kitų laivų. Trečioji klesa 
yra tokia, kaip ant kitų menkes
nių laivų antroji. Yra daugybė 
kajučių dviem žmonėm, taip
jau trim, keturiem ir šešiems, ir

visos smagios su įvairiais pato
gumais. Valgį trečiajai klesai 
duoda tokį pat, kaip ir antrai. 
Laivo keptuvė kasdien iškepa 
šviežios gardžios duonos. Kepa
ma ir verdama elektra. Valgis 
duodamas puikus — amerikoniš
kas.

Reikia žinoti, kad United 
States Lines yra tai kompanija 
palaikoma Amerikos valdžios pi
nigais ir yra valdžios kontroliuo
jama. Jos laivai yra paimti nuo 
vokiečių kompanijų: Hamburg 
American ir North German 
Lloyd. Iki šiol ant visų tų laivų 
tebetarnauja vokiečiai jūreiviai 
ir darbininkai. Su Amerikos ka
pitalu ir su vokiečių patyrimu 
jureiviavime U. S. Lines tikisi 
“subytyti” Anglijos kompanijas.

Laivas “Airierica” su Naujie
nų ekskursija išplauks iš New 
Yorko gruodžio 12 d., ir plauks 
tiesiai į Bremeną. Išsėdus Bre
mene ekskursija bus susodinta į 
traukinį, kurs ją tiesiai nuveš į 
Karaliaučių. Per lenkų “korido
rių” tas traukinys prašvilps 
niekur nestodamas. Pagal nau- 
jog^sutarties lenkai nebegali 
stabdyti traukinių, kurie eina 
tiesiai ir kurių vagonai prava
žiuojant per koridorių yra užda
ryti.

Naujienų Kalėdinės ekskursi
jos palydovu nuo Chicagos iki 
pat Kauno bus Antanas Rypke- 
vičius, “Naujienų” Pinigų Siun
timo Skyriaus vedėjas ir patyręs 
keliautoj aš. Jam palydint ek
skursija, kiekvienas keliautojas 
turės jame tikrą apgynėją ir pa
dėtoją, kad tik ištiktų koks rei
kalas kelionėje.

STRĖNŲ SKAUSMAI 
NUGAROJ.

I

Vyrai padeda namų darbe. 
Lydia E. Pinkham’s Vegeta- 
ble Compound padaro ją 

stipria.
Foster, bregon. — “Aš vartojau 

i’s Vegetable Com- 
pound dėl • skaudė
jimų strėnose. 
Skausmai taip ma
ne kankindavo, kad 
aš negalėjau dirb
ti nieko be pagel- 
bo£ mano vyro. 
Vieną sykį jis1 pa
matė apgarsinimą 
laikrašty pasakant 
ką Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 

_ _______ _ Compound sutei
kia nioterinks, taigi aš pradėjau var
toti juos. Jie pagelbėjo man geriau
siai. . Aš dabar jaučiuosi puikiai, dir
bu visą namų darbą irskalbiu šeimy
nai iš septynių. Aš buvau neregu- 
liare taipgi, bet dabar jaučiuosi ge
rai. Aš pareiškiu savo draugams 
ką gero tos gyduolės padarė man, 
manau, kad jos suteiks daug gero ir 
kitiems. Jus galit vartoti šį laišką 
kaipo paliudymą. Aš visuomet sto
vėsiu už Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compond”. Mrs. Wm. Juhnke, 
Foster, Oregon.

Dirbant namų ruošą šeimynai iŠ 
septynių, tai yra darbas. Jei jus, 
kaipo šeimininkė, kenčiate nuo strė
nų skaudėjimo, nereguliarumų, arba 
greitai nuvargstate, arba turite ko
kius kitus nesmagumus nuo kokio 
nors silpnumo, pabandykite vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Ląi jis pagelbsti jums.

I ŠIANDIE PINIGU 
KUHSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
5c už 100 auks.

arba
2,000 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 $8.000,000.00

b—«...  ...... ........ . 4

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

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

Telefonas Victory 9082

Dabar Jau Girdėti
Kaip Lietuvos 
žmones Dejuoja
DABAR, vokiečių markei nupuolus iki men
kiausios vertės, Lietuvos žmonių padėtis liko 
pasibaisėtina. Jųjų uždarbiais nebegalima 
net juodos duonos pakankamai nusipirkti. Jo
kie gudruoliai, jokia valdžia jau nebegali 
greitu laiku pagerinti tų žmonių padėties.
DABAR jie kenčia tokį pat vargą, kokį ken
tėjo laike didžiojo karo; todėl
DABAR nagelba jiems yra reikalingiausia ir 
ji turi eiti greitai ir apsčiai.
DABAR, kada pagalios Lietuvos valdžia įve
da savus pinigus, panaši katastropa su Lietu
vos turtu nebegalės be atsikartoti. Jūsų gi
minės bus dėkingos Jums gavusios Jūsų pa- 
gelbą ir apsaugotos nuo didelio vargo ir ba
do, o Jūsų pinigai pasiųsti Lietuvon naujais 
Lietuvos pinigais “Litais” bus apsaugoti nuo 
puolimo.
DABAR pinigai siunčiami per Naujienų Pi
nigų Siuntimo Skyrių, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko yra/apmokami adrisan- 
tams naujais pinigais *Iitais”.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, siunčia 
pinigus perlaidomis, čekiais ir kablegramo- 
mis ir gvarantuoja pilną pinigų išmokėjimą.

Nerizikuoki! siųsti pinigus per nežinomas vietas, 
bet siyskit per Naujienas. Pigumas, saugumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Saule nudegus nosį
Vartok apšilai Saldančio

The Littl« Nursn 
for Little lito"

niemnoiaium
Lengvai gydo, greitai ir 

antfceptiškai.
U

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
P’OS gydymo budai nuo 
Chroniško 

Nervingumo 
Kraujo 

šlapumo 
ir,

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

35 South Dearbom St. 
(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elcvaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

DU. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
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CATARRH
OF THE STOMACH
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OU CAN’T ENJOY LIFE 
with a sore, lour, bloated įtom- 
ach. Food does not nourish. 

Initead it is a source of miiery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.

: U The petson witli a bad stomach 
should be satisfied with nothing less 
than permanent, lasting relief.
U The right remedy vvill act upoh the 
linings of the stomach, enrich the blood, 

i aid in caeting out the catarrhal poisons 
and strcngthen every bodiiy funetioa.

i <3 The large number of people who 
j ha ve successfully used Dr. Hartman’s 

famous medicine, recommendcd for all 
catarrhal conditiont, offec the etrongest 
possible endorsement for
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Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimu po No.
5208 W. Harrison St.

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

............. ..... i .■■■■■
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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.

"" ■—■■■■» A

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 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 ryte
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted SU

/""" . .... A
Office Ilours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. CanaI 2118

Dr. A. L. Yufika 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vietą: 

4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

' 1 .......... .
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

.................. , ■/

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
V- ---- -------------------

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone CanaI 0257

Vrr ■ .......... . — ■
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DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IK SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v, v.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard1 5913 

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 *
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BESIGAR EINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

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

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die j 
mos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI
SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 

ma Antanas Juozas Stadalius, jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re-

amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vals., Mariampolės apsk. 
Kas apie jį ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujieną” Redakcijai.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarj.

BAKER FOOD’PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų prie sortavi- 
mo popierio. Gera alga, nuola
tinis darbas. Aetna Waste Paper 
Co., 902 So. Morgan St. Haymar- 
ket 1417.

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. šeimyna> du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manot 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

Moterų ir merginų virš
apie 12 metų gyvenąs Amermoj, į dūžiu dirhtiivP
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metų metlJ l <nrOUlvę.

............. ...  ‘ Kreipkitės:
HAIR AND RATHBORNE 

RIDGEVVAY CO.
1418 W. 22nd St.
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JIEŠKAU SAVO DĖDĖS KLE- 
menso Daktaraičio, paeinančio iš Kau
no red., Akmenės vals., Pavadaksčio 
kaimo. Aš Jadvyga Daktaraite Be
nedikto Daktaraičio duktė prašau at
siliepti, arba kas žino pranešti, busiu 
dėkinga. J. Daktaraite, 177 East Avė., 
Aurora, III.

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
čios ir Petro Lisausko iŠ Rakenų so
džiaus, Salaku parap., Ežerėnų apsk. 
Meldžiu jų pačių, ar juos žinančių 
žmonių pranešti man adresu: Anelė 
Lisauskaitė, Vasario 16 d., gatvė, Pa
nevėžys Lithuania.

REIKIA merginų į dešrų sky
rių. Patyrimas nereikalingas. 
8 vai. į dieną. Gera alga.

ARNOLD BROS, 
660 W. Randolph St.

JIEŠKAU kun. M. Žukausko, 
svarbus reikalas. Atsišauk it pa
tįs, arba žinanti praneškit. T.žu- 
kauskas, 4429 So. Ilonore Street, 
Chicago, III.

DARBININKŲ — dešrų kim- 
šėjų reikia.

ARNOLD BROS,
660 W. Randolph St.

REIKALINGA indų plovėja 
dienomis.

3206 S. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO, PIRMOS 

klesos barberio. Turiu barbernę ir 
Pool Room. Biznis geras, taipgi ga
liu parduot ir visą biznį.

Atsišaukit
Į Naujienas 

No. 141.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA DARBININKU
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 ir moterų vald

žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearbom 
Street, Room 209.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARIS VIE- 

nam vaikinui su valgiu Bridgepoito ur 
18-tos gatvės apielinkėse. Taipgi, kad 
putų apšildomas.

Kreipkitės
Į Naujienas, 

No. 140.

REIKIA moteries ir vyro prie 
namų darbo.

2500 Pershing Rd.,
Tel. Lafayette 0919

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA patikėtinų solicitOrių 
vyrų ir moterų.

New Era Bldg., 
Room 311, 

Halsted & Harrison Sts.
IŠDUODU kambarį vienam 

vaikinui. Kambaris gerai už
laikomas, 3-čios lubos.

3524 So. Lowe Avė.
Tel. Boul. 1009

REIKIA DARBININKU
VYRV

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

DARBININKŲ REIKIA.
Įsidirbimo proga.

REPUBLIC BOX CO
925 N. Halsted St.

Merginų prie pakavimo džio
vintų f rūktų, kavos ir šiaip gru
dų. Taipgi prie lėbeliavimo 
vyniojimo bonkų.

REID MURDOCK & CO.,

ir

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
bučeris, kuris mokėtų lietuviškai deš
ras gerai daryti. Turi mokėt angliš
kai kalbėt.

Atsišaukit gretai
Į Naujienų ofisą, 

-No. 139. ' .

Clark ir Chicago River. REIKALINGAS bučeris.
Atsišaukit greitai.

3200 S. Lowe Avė.

REIKALINGA 6 Salesladies 
dirbti į departamentinį štorą. Ge
ra proga toms, kurios nori turėti 
nuolatinį darbą.

LUSTIG’S 
Department Store 

3410-3412 So. Halsted St.

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO 
gus, prie flat janitor, darbas ant visa
dos gera mokestis; norintis tokį dar
bą, tuoj atsišaukit', matyk jenitnrių 
nuo 1-mos iki 5-kių po pietų.

7303 So. Halsted St.
Iš užpakalio j boiler room

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:
ROSENBAUM BROS.

Feed Mill
87th & Stewart Avė.

DARBININKŲ ir chipperių 
reikia į jardą ir foundrės darbui 
—- nuolatinis darbas.

Kreipkitės į
Employment Dept.

LINK BELT CO., 
39th & Stewart

1 blokas į vakarusWentworth av.

VYRŲ reikia abelnam nuola- 
latiniui darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.,

2500 Ogden Avė.

REIKIA
Darbininkų
Nituotojų
Buckerių
Plieninių karų
Pritaikinto jų
Medinių karų budavotojų
Punch mašinos ir
Spėka varomo preso operuotoji} 
Ašų tekintojų
Nuolatinis darbas, gera alga.

PULLMAN CAR W0RKS 
103rd Street Freight Shop 

Visai prie Cottage Grove Avė. į rytus. 
Pullman, Chicago.

BEVEIK DYKAI PARDAVIMUI 
bučernė ir grosernė. Taipat pardavi
mui saliunas — ant šešių kampų tik
tai vienas saliunas ir per kelius blo
kus tiktai Viena bučernė. Du bizniai 
vienam perdaug. Norinti pirkti, ga
lit pasirinkti viena iš dviejų. 2559 W. 
Pershing Rd., arba 39th‘St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, KU- 
ris darė biznį per 12-metų Lietuvių 
ir lenkų apgyvęnto'j vietoj. Prieš 
pat Šv. Jurgio bažnyčią. Lystas ant 
3-jų metų. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą.

943 W. 33rd St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

K. MINDAUGU) DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalu 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut/ 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Califomia av.; iždin. Peter Riškui 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žiilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpon 
avė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA 2 VYRŲ 
Atlikimui specialio darbo. $10.00 
į dieną, jei tik busi tinkamas. 
Turi būt švarus, gražiai apsitai
sę. Matykis Varanių, 1311 S. 49 
Court, Cicero, III. po 6 vai. vak.

DAR.DININKŲ REIKIA. TURI- 
me vietos savo dirbtuvėj. Š's yra ge
rai apmokamas nuolatinis darbas 
tik patikėtiniems darbininkams.

Kreipkitės:
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.

ir

NEGIRDĖTAS BARGENAS, GRO- 
semė ir bučernė už pusdikį, 2 ice 
boxes 4 scelos meat sliseris, elektric. 
meat grinderis, viso vertės $3,500, 
parduosiu už $1,950. Kas pirmas tas 

J. Lepa, 3452 So. Halstedlaimes.
Street.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. - 
Valdyba: pirin. Antanas Zalatoriui 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karoli.1 
Steponavičių 3542 S. Lowe ave.: 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 832' 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av. 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka 
sos globėjas Jonas Mozuraitis 
maršalka Vf 
rinkimai lai 
pirmą subatvakarį J. Maziliauske 
salėj 3259 |S. Union avė. Nariah 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 ik:

ikt. Bražinskas. —Susi 
comi kiekvieno mčnesk

S. A. L. EX-KARETVIŲ VALDYBA 
1922 metanas, —Pirmininkas J. Ma- 

^uh8> 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. Sabeckis 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- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

fefilkflsi-
Vyrų į geležies atmatų kiemų. 

Geras mokestis ir nuolatinis dar
bas.

SAM COHEN & SON, 
52nd Avė. ir 16th St.

PAPRASTŲ darbininkų rei
kia kaipo pagelbininkų prie ma
šinos šmotų darbui; patyrimas 
nereikalingas. Ateikite pasiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

REIKALINGAS patyręs Rū
korius.

WM. JUCIUS,
3241 So. Halsted St.

DARBININKŲ reikia. 8 vai. 
į dieną, wholesale mėsos pakavi
mo įstaiga.

ARNOLD BROS,
660 W. KandolphlSt.

REIKIA mouklerių, mokintis 
molderystės ir darbininkų. Kreip 
kilęs tuoj į samdymo ofisą.

Illinois Malleable Iron Co., 
1760 Diversey Parkvay

REIKIA į foundrę darbininkų 
ir chepperių.

The Francis & Nygren 
Foundry Co., 

2542 Fillmore St.

REIKIA nevedusio vyro prie 
namų darbo.

1200 Belden Avė., 
ALEXIES BROS. HOSPITAL

DARBININKŲ reikia dirbti į 
maudynę.

1115 S. Paulina St.

VAIKŲ
REIKIA

Virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. Geriausia įsi- 
dirbimo proga, aukščiausia alga, 
veikliems vaikams.

REPUBLIC BOX CO.
925 N. Halsted St.

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:
38 West 64th Street, 

ir
1122 Grosby Street.

REIKIA kriaučiaus visokiam 
darbui. Ateikit pasirengę dirbti.

HAMILTON & CO.,
328 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosernė, bu- 
černe ir trokas, 5 kambariai pa
gyvenimui, barnė, beismantas ir 
jardas.

3562 So. Halsted St.

RAKANDAI
PUIKIAUSIA PROGA

Puikus grojiklis pianas, modelio 
1922, ukulelė prijungta, su toliais ir 
10 metų įvaranti ja. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduos i! ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai, ne
brangiai. Perkanti rakandus, ga
lės tuose 6 kambariuose ir gy
vent. Fornaso šiluma. Atsišaukit 
5925 S. Bishop St. Tel. Republic 
4623.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI ADAMS 2 TONŲ 

trokas: express body, chain drive. 
Kaina $700.00. Mainysiu ant Fordo 
ar kito lengvo automobilio arba cash. 
Kreipkitės:

2830 W. 39th PI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS. BIZ- 

nis išdirbta per 2 metus. Viskas ge
ram stovyje. Užpakalyj 5 ruimai pa
gyvenimui. Parsiduoda pusė saliuno 
už pirmą atatinkamą pasiulimą. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3512 S. Ix>w Avė.
—----........... ............ — , ..........  ..............

PARDAVIMUI barbernė ir 
pool rumis. Gera vieta ir bus par
duota labai pigiai, jei pirks šią 
savaitę.

2048 W. 22nd St.

PARDAVIMUI barbernė, vi
sokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbta per ilgą laiką. Iš prie
žasties, kad turiu du bizniu. Po
vilas Zableckis, 916 W. 59th St.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
licatesen, labai prieinamai. Ge
ras transportinis kampas prie 
2354 W. Van Buren St. Pardavi- j 
mo priežastį—partisit ant vietos

PARDAVIMUI grosernė, 
gera vieta lietuviui.

2640 W. 47th St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė pigiai. Geroj vietoj ap
gyventa amerikonais, biznis išdirbtas 
per 10 metų. Gera proga pasinaudot 
geram shoemakeriui. Hamilton Shoe 
Repair Shop, 8429 Hamilton Blvd., 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, saldainių krautuvė su visais 
įrengimais. Lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa apielinkė. Parduosiu pi 
giai už $600.00,' nes turiu greit ap 
leisti Chicago.

3245 S. Palmer Avė.

PARDAVIMUI bučernė geroj 
vietoj ir daromas geras biznis. 
Turi būt parduota greitai, nes 
savininkas turi kitą biznį. Kreip
kitės tuojaus, 1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta.

602 W. 14th St.

PARDAVIMUI naujas apšil
dymui pečius. Trumpame laike 
turi būt parduotas.

2^22 W. 23rd St. 
l-ds lubos

PARDĄVIMUI grosernė ir 
meat market biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite Naujienų Skyriun, 
3210 S. Halsted St. No. 36.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 

COTTAGE.
JACOB PHĮLIPEK,
5214 S. Keating Avė.,

1 blokas į pietus nuo Archer Av.

PRIVERSTAS parduoti 80 
akerių gerų kietmedžių žemės, 
netoli ežero, Lake Co., Michigan 
$600. Savininkas Chvatal.

1266 W. 73rd St.

NAUJAS MEDINIS NAMAS ŠTO- 
ros ir 4 kambarių pagyvenimas įš už
pakalio. Storas labai tinkamas dėl 
barberio ar kriaučiaus ir garadžius. 
Namas randasi Brighton Park.

3956 S. Rocwell St.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininke.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ
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ELEKTRO ŠIAUČ1Ų ŠAPA, GE- 
ra vieta. Parduosiu pigiai, priežas
tis pardavimo, — apleidžiu miestą. 
Kampinis Storas ir trįs kambariai pa
gyvenimui.

300 N. Califomia Avė.

PARDAVIMUI DELIKATESEN, 
grosernė, duonos, saldainių ir cigarų 
krautuvė; sena įstaiga, gerai apmo
kantis kampas, tankiai apgyventas sa
vininkais apielinkė. North Side, pigi 
renda, su pagyvenimui kambariais, 
geras lysas. Aukauju iš priežasties 
šeimyniškų reikmenų, greitam parda
vimui. South West kampas Garfield 
Avė. & Osgood St., keletas blokų į va
karus nuo Halsted St.

PARDAVIMUI 10 PĖDŲ SHOW 
case, $65 ir 6 pėdų saldainių show 
case, taipgi $65. šie show case’ai per
kant kainavo $225.00. Dabar parduo- 
duo už pusę kainos. Geri kaip nau
ji. Tinka saldainiu, duonkepio ar lai
krodininko. Kreipkitės.

4572 Grosą Avė*

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia moMusų sistema yra geriausia, čia mo 
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą.

panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų

pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. 7“ . . ’
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 lubu

Išmokęs amato, be

VYRAI I MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato. Švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St., Chieafio.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SARYŠIC 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 192*< 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska; 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Hei 
manas 1645 Wabansia av. Svetai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosybėi 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
rncrn

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.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBC 
- SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 

ciy'ba. 1922 metams: ----- Pirm. A
Svelnis 1443 N. Paulina st., padeje 
jas K. Rugis, nut, rašt P. Rakaus 
kinas 1841 N. Leavitt st., turt< 
rašt. J. Ma^crickas 1626 N. Oaklej 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kaso: 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta 
navičia, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidai 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan 
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su 
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyn< 
svet. 1822 VVabansia Avė.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena 
tinę lietuvių politinė organizacija 
kuri veikia šykiu su Socialistų Par 
tija. \Kiekvienas klasiniai susipra 
tęs lietuvis darbininkas privalėti, 
priklausyti prie Lietuvių Socialisti 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė 
nesinių mokesčių 30c. Įstoj’mo mo 
kesčių nėra. Laiks nuo laiko LSS 
nariai gauna socialistinio turiniu 
knygelių. LSS. nariai gali prigu 
lėti prie kuopų ir pavieniais. No 
rodami sutverti LSS.kuopą arba pri 
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus. 
A. Zymontas, 1739 So. Halsted St.. 
Chicago, III.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAU 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas Aug. MartlnaviČia, <5 138 S. 13me- 
iald Av., nut. rašų J. V. Diinėa, 
3242! ^S. Emerald A'-e., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum A v., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka F?. Kuzncdnc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 \V. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th A v., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. JureviČia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, 111. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjo 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. L- Susirinkimai laikom 
trečią sekmadieni mėnesio, 1 vai 
dienos, S. ŽVibo salėj 1447 S. 50tl 
Avenue.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eisnvontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted«st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shuma ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjai 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar
ųuette Rd.; fin. rašt. A. BugaiHŠ 
kis, 3337 So. Wallace, St.; iždin 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 3c 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas 
3405 So. Union Avė,; kasos glob 
V. Tamašauskas, 8114 So. Wallac< 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S 
Wallace St. Susivienijimo susirin 
kimai laikomi kiekvieno mėnesit 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.---------------- U------------------------------
DRAUGYSTES MEILES LIETUVI! 

AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margpvičia, padėjėjas Pi*. Sa 
dauskis ,nut. rašt. Jzid. Jįaščius 
fin. rašt Ižid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins 
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas Juščius d 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPO5 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairi: 
8233 Corte? St.; protokolų sekr 
A. Lungevię.z 1737 N. Robey St.

St.; protokolų sekr

fin. sekr. V. Briedis 1049 Nortl 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktarai 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansu 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

CICERO, ILŲ., LIETUVIŲ PAŠAL 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me 
tams: Pirm. S. A. Stankevičia 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J 
F. Šoris, iže o glob. L. Aleksandravi 
čia, J. Mart 
marš. F. Meškauskas, 
kas, S. Misevičia, 
Deveikis.
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

nkus ir A. Stanišauskas 
vėliavinin 

koresp. P. K 
- Susirinkimai laikomi

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ.
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai 

f dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal 
ter' J. Markowskis, 355 E. Kens 
ington Avė,; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valahchius 10910 Edhrook* 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargis 
10520 So. State St-: kasierius. Ig 
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing 
ton Avė. — Susirinkimai laikom* 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri 
Imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų. [

pn

iLLTNOTS LIETUVIU PAŠELPTNIS 
KLIUBAS. — Valdvba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.: kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.: kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikau’skas. — Su
sirinkimui laikomi kiekvieno mėne
sio nirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-člos gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 8401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. raSt. Vinc. Briedis 5104 S. 
Mny st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaune ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų. , 

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontroles rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 

' vičia; delegatai į Chicagos Liet 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikli li
nas — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠFLPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm*. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
nirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzni- 
tienė, 3227 Aubum Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.________

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS šv.
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt M. P. Ramanauckas. 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
81*0 So. Wallace St, Kasierius F. 
Pakutis, 2603 W. 69th St, Kasos 
glnb. A. Mazillauckis, 3850 Em*e- 
rald Av. ir K. Kilovičia. 3353 So. 
Union Av.. Maršalka P. Kilevičia, 
3353 So. Union Av.< Ligonių glMi- 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.


