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Turkai pasirašė mūšių paliaubą
Graikai bėga iš Trakijos

Rusijos unijos viršininkai suimti

Turkija ir talkininkai pasi
rašė mušiu palaulią

Dabar rengiamąsi prie taikos 
tarybų ir tarybų dėl Darda

nelų.

MUDANJJA, spalio 11. — 
Nfnžių paliaubos sutartis tapo 
]>asirašyta čia Turkijos ir tal
kininkų atstovy tomis sąly
gomis, kurias padavei gcn. 
Harrington ir kurios buvo pas
kelbtos vakar.

Turkijos atstovas Isniet Pa
ša reikalavo didesnio skaičiaus 
žandarmerijos Trakijoj ir ilgai 
argumentavo keliuose kituose 
dalykuose, bet gailiaus priėmė 
visus talkininkų reikalavimus.

Po to talkininkų generolai 
tuojaus sugrįžo į Konstantino
polį.

Rengiasi prie naujų 
tarybų.

LONDONAS, spalio 11. — 
Pasirašius musių paliaubai 
Muitaiti j oje, kuriąja užbaigiar 
mas yra karas tarp Graikijos 
ir Turkijos prasidėjo rengimą
si prie tikrosios taikos konfe
rencijos, kuri turi galutinai už 
baigti karų ir išrišti artimųjų 
rytų klausimų.

Tam tikslui yra ruošiamos 
dvi konferencijos. Viena tų 
konfeerncijų nustatys abelnas 
artimųjų rytų taikos sąlygas, 
o kita bus laikoma apie neut
ralizavimą Dardanelų pertakų. 
Įvairios valdžios jau rengiasi 
prie abiejų konferencijų, nes 
padaryti nutarimai vienoje 
konferencijoje neišvengtinai 
turės atsiliepti į nutarimus an
tros konferencijos.

Manoma, kad visos valdžios 
norėtų kad abejose konferen
cijose dalyvautų Jungt. Vals
tijos ir galbūt Turkija ir Grai
kija phduos apie tai formalinį 
prašymą.

Buvęs Graikijos premieras 
Venizelos tapo paskirtas Grai
kijos atstovu busiančiose tai
kos ir Dardanelų konferenci
jose. Tečiaus diena ir vieta 
tų konferencijų laikymui lar 
nėra nužymėta.

Pasirašymas mūšių paliau
bos padarė didelį čia palengvė
jimą, nes iki pat pasirašymo 
sutarties visi buvo labai susi
rūpinę padėtim, delei didelio 
turkų spirimosi, nežiūrint pa
skutinėj valandoj apsireiški^ 
stos tarp talkininkų pilnos vie
nybės. Manoma, kad turkus 
pasirašyti sutartį privertė tai, 
kad franeuzai paskutinėj va
landoj pradėjo remti anglus ir 
laikytis jų pasiūlytų sąlygų. 
Ismet Paša nek užprotestavo 
prieš Franci jos permainymą 
savo nusistaįymo .

Valdžios pranašas vyriau 
.»ojo pašto bokšte orą Chica 
4ai ir apielinkei pranašauja

šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:58 vai., leid

žiasi 5:16 vai. Mėnuo teka 9:08 
valandą vakare.

Bėgantįs graikai degina 
Turkijos miestelius

LONDONAS, sp. 11. — Iš 
Sofijos pranešama, kad prasi

dėjo graikų bėgimas iš Traki
jos ir kad bėgantįs graikai de
gina ir piešia kaimus ir mies
telius.

šešios dešimt miestelių ILko 

išplėšta ir sudeginta graikams 
bėgant iš Trakijos, kol dar 
Turkijos nacionalistai nėra 
perėję iš Azijos į Europą. 
Graikijos kareiviai gi koncent
ruojasi palei Bulgarijos rube- 
žių į šiaurę nuo Adrianopolio. 
Graikų kareiviai yra labai ne
patenkinti talkininkų sąlygo

mis ir grūmoja sukilti ir ka
riauti su turkais vieni, be su
tikimo Graikijos valdžios.

Graikai turi pradėti 
evakuaciją.

Graikijos valdžiai šiandie 
*apo formaliniai pranešta, kad 
talkininkų pasiūlymas apie 
Trakiją jau veikia ir kad to
dėl graikai turi pradėti eva
kuoti rytinę Trakiją, į rytuš 
nuo Morica upės, tuojaus.

Graikijos atstovas Mudani- 
os konferencijoje atsisakė pa

sirašyti po mušiu paliaubos 
sutartim iki jis nepasitars su 
Graikijos valdžia. TeČiaus ti
kimasi, kad Graikija pasirašys 
utartį už dienos ar kitos.

Iš Adrienopolio pranešama, 
kad Amerikos artimųjų rytų 
šelpimo komitetas tapo pak
viestas prižiūrėti evakavimą 
100,000 graikų iš Konstantino
polio ir rytinės Trakijos.

Mūšių paliaubos sutartis 
tarp talkininkų ir Turkijos 
pradeda veikti tuojaus. Mano
ma, kad Graikijos priešini
masis jai yra tik techninis ir 
kad jie tuojaus pradės evakuo
ti Trakiją.

Rusija areštavo visus 
uniją viršininkus .

Generalinis unijų komitetas 
areštuotas bolševikų tri- 

bunąlo įsakymu.

LONDONAS, sp. 11. — Iš 
Rygos pranešama, kad Rusi- 
:os sovietų vyriausio tribunolo 
Įsakymu tapo areštuotas visas 
-•entralinis komitetas visos 
Rusijos profesinių sąjungų uni
jos.

300 žmoniy užmušta
Tiek užmušta vykinant 

prohibiciją.

\VASIII?G,» »N. sp. 11. — 
Prohibicijos departamentas pa
skelbė, kad 300 prohibicijos 
□centų ir narui liko
romušta į vi-mis metus vx- 
k’nant p>oh ’»icij » Duųp i 
□/mušimų b. • palei rube- 
žu us ir p U *: paim i, mūšiuo
se su degtinės šinugelninkais.

PARYŽIUS, sp. 10.— Fran
cuos darbo departamentas ofi- 
cialiniai paskelbė, kad rūgs. 
1 d. bedarbių Francijoje buvo 
tik 3,350. Francija leido ga
bentis darbininkus iš užsienio.

K| kvies taikos kon- 
ferencijon

Rusija bus kviečiama tik 
Dardanelų konferencijom

PARYŽIUS, sp. 11. — Fran
cuos užsienio reikalų ministe
rijos gautomis žiniomis, se
kamos valstybės bus pakvies
tos pasiųsti savo delegatus į 
artimųjų lytų taikos konfe
renciją, kuri įvyks lapkričio 
1 d., Skutari, Mažosios Azijos 
Turkijoje:

Turkija, Graikija, Anglija, 
Francija, Italija, Japonija, Ju- 
go Slavija ir Rumunija.

Tuo pačiu laiku ir toj pa
čioj vietoj, tautų sąjungos pa
kvietimu, dar šios valstybes 
prisius savo delegatus su pa
tariamuoju halsu, apsvarstyti 
ateities kontrolę ant Dardane- 
’u ir Bosforo:

Gruzija ir Ukraina, kurios 
a pjau atstovaus sovietų Bu
lių, Bulgarija, galbūt Duno

jaus valstijos, Austrija, čecho- 
Slovakija ir Vengrija, ir gal 
būt Lenkija, kuri sakosi turin- 

i interesų Juodosiose jurose 
Tolei jos vedamos per Rumu
nijos uostus prekybos.

Taikos konferencija turės 
apsvarstyti klausimus Traki- 
•os, gvarantijos mažumų teisių, 
Konstantinopolio ir taipjau gal 
būt Turkijos nusiginklavimo, 
kontribucijos ir teritorialinių 
;eisių. I

“Tautų sąjungos” konferen
cija turės svarstyti neutraliza
ciją ir kontrolę Dardanelų ir 
kitus su tuo surištus klausi
mus. Manoma kad bus labai 
"unku atskirti vieną konferen
ciją nuo kitos, nes ir taikos 
konferencija neišveUgtinai tu- 

’ės paliesti ir Dardanelų klau
simą. . t

Lloyd George rezignuosiąs
LONDONAS, sp. 11. — Ofi- 

nailinis premiero Lloyd George 
organas, Chronicle, kurio pa
reiškimai yra veik oficialiniai, 
-ako, kad visuotini rinkimai 
\nglijoje į parlamentą įvyks 
'ar prieš Kalėdas

Laikraštis sako, kad premie- 
"as Lloyd George galbūt re
zignuos prieš parlamento su- 
urinkimą šio mėnesio pabal
yje. Tame atsitikime val- 
Ižios kalbėtojas atstovų bute, 
Vusten Chainberlin bus pas
ietas veikiančiuoju premieru 
r patars karaliui Jurgiui pa- 

’eisti par’amcntą ir paskelbti 
laujus rinkimus.

Koalicine valdžia griūna nuo 
mugių, kuriuos ji aplaiko iš 
isų pusių.
Visi mano, kad ateinančiuo- 

e rinkimuose į parlamentą 
loyd George partija pralai- 
lės ir kad rinkimus laimės 
larbo partija.

Karo stovis Athenuose
ATHENAI, spalio 11. — Ka- 

•o stovis tapo paskelbtas Atlie
puose. Tai padaryta tam, kad 
leleidus armijos karštagal
viams pasipriešinti valdžios 
nutikimui sugrąžinti Turkijai 
dalį Trakijos.

SOUTHAMPTON, Anglijoj, 
sp. 10. — Isaac Guggenheim, 
Amerikos multimilionierius, 
vario karalius ir geležinkelių 
budavotojas, pasimirė šiandie 
urnai, nespėjus nė daktarams 
atvykti. Jis yra gimęs Angli
joj, bet gyveno New Yorke. 
Nuvykęs į An»gliją buvo biznio 
reikalais.

Rusija reikalauja vietos 
abejose konferencijose
MASKVA, spalio 11. — Ru- 

s’.ja yra pasaulinė galia, su ku
ria reikia skaitytis visuose 
dalykuose, kurie paliečia jos 
interesus, tokiuose, kaip lais
vė prekybinės navigacijos per 
Dardanelus ir t. p., ir todėl su
manymas Rusijos nekviesti į 
pirmąją talkininkų kohfeemci- 
’ą su Turkija yra Rusijai ne
priimtinas. Taip sako Rusi
jos užsienio reikalų ministeris 
čičerinas. Jis tarp kitko pa
sakė: 9

“Mes nedarome grūmojimų 
ir nežvanginame kardais, bet 
mes reikalaujaiųe tinkamo iš
rišimo visų artimuosius rytus 
liečiančių klausimų, ypač per- 

takų prekybinės laisvės.
“Klausimai, kuriais mes esa

me giliai užinleresuoti, bus 
svarstomi ir pirmoj konfcrcn- 
ijoje ir Rusijos valdžia mano,. 

kad ji turi būti pakviesta į 
:ą, taipjau kaip ir į antrą kon
ferenciją, kuri bus laikoma 
kiek vėliau.

“Rusija šiandie yra atsiga
vusi ir yra pasauline galia, su 
kuria reikia skaitytis.”

Bėga iš Rusijos
Baltgvardiečiai gi grįžta 

Rusijon.

MASKVA, sp. 11. — Rusi
jai suteikus amnestiją balt- 
^vardiečiams, prasideda jų 
grįžimas. Pirmasis būrys at
vyksiąs už kelių dienų. Tai 
bus Dono kazokai, kurie nori 
apsigyventi savo senosiose •vie
tose. Inteligentai betgi nebus 
priimami. Šiuo bildu galutinai 
pašalinama pavojus baltgvar- 
dieČių puolimo ant Rusijos iš. 
’auko.

Tų pabėgusių baltgvardiečių 
M.000 gyvena Bielgrade, 34, 
300 Sofijoje ir Konstantinopo- 
’v ir apie 15,000 kituose Bul- 
rarijos ir Jugo Slavijos mies- 
‘uose, kur jie kentė didelį 
kurdą. . .

Kada vieni grįšią, kiti pra
deda didelį bėgimą iŠ Rusijos. 
TIkrainoj yra 150,000 menoni- 
*ų kolonija. Iš jų, apie 100,000 
•nenonitų (tokia religinė sek- 
ua) rengiasi bėgti Kanadon, 
vur yra irgi didelė menonitų 
’-oIonija. Tieji kuria $1O,OOO,- 
VM) kompaniją, kad galėjus 
bėgančius iš Rusijos menoiri- 
us priglausti. Pirmieji būriai 
a u atvyko į Odessą ir laukia, 

kada galės iš ten išplaukti lai
vu.

DOORN, Holandijoj, spalio 
J. — Ex-kaizeris Wilhelm puo 
Loje, kurioje jis dalyvavo pasi- 
niošęs admirolo uniforma ir 
apsikabinėjęs medaliais, pas
kelbė, kad jo busiančioji pati 
orincesa Reuss, po apsivedi- 
nui, nešios titulą “Prūsijos 
karalienė Wilhehnina.” Puotoj 
dalyvavo ir pati princesa.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 11 d., užsienio pi- 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $7.00
Danijos 100 frankų......... ..... $20.30
F'nų 100 markių ..................  $2.27
Frąncijos 100 frankų ........... $7.56
Italijos 100 lirų ......................  $4.30
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkti 100 markių ......................  1c
Norvegijos 100 kronų...........$17.95
Olandų 100 guldčnų ........... $38.90
švedų 100 guldčnų ............... 26.65
šveicarų 100 markių  «... $18.70 
Vokietijos 100 markių ..........  3%c

Epidemija grūmoja 
pabėgėliams

ATHENAI, spalio 11. — Ži
nios iš įvairių Graikijos dldių 
ir salų rodo visą pabėgėlių 
klausimo rūstumą. Pabėgėliai, 
didžiumoje moterįs, vaikai ir 
seni žmonės, miega parkuose, 
rusyse ir palėpėse, ir abelnai 
po 50 žmonių kambary.

Valdžia prisibijo iškįlimo 
ligų epidemijos kada atęis 
itidens lietaus sezonas.

Apskaitoma, kad kada Tra
kija bus evakuota, Graikijos 
saldžia turės maitinti apie 
I,0o0,000 pabėgėlių. Jų maiti
nimui reikės išleisti 1,500,000,- 
000 drachmų (normaliai $300,- 
000,000) į metus ir geros or- 
ganissaci jos, kurios valdžia ric- 

turi. Trakijos atstovai paski b 
be, kad jie šauksis prie Ameri
kos šelpimo administrac/jos 
ir prašys jos pagelbos.

Turky kareiviai Trakijoje
RODOSTO, Trakijoj, spalio 

H. — 5,000 Turkijos naciona
listų kareivių, persirėdžiusių 
civiliniais drabužiais, įsigavo į 
Trakiją per paskutines dvi sa
vaites per šį miestą, kad palen
gvinus turkams okupuoti tą 
distriktą, sako talkininkų mi
sijos gautosios žinios. Nacio
nalistų kareiviai įėjo daugiau
sia su pabėgėlių * grupėmis, 
hiip kad juos susekti buvo la
bai sunku.

Indija esanti blaiva
VICTORIA, B. C., sp. 11.

Indijos prohibicijos šalininkų 
vadovas Dr. Nyogi, kuris va
liuoja į Jungt. Valstijas tyri
nėti ten prohibicijos veikimą ir 
pasekmes, sako, kad už kelių 
•lietu Indijoje, kuri turi 300,- 
XX),000 gyventojų, bus įvesta 
dsuotina prohibicija. Bet šalis 
r dabar esąnti pilnai blaiva, 

□es tik 9.2 nuoš. gyventojų 
vartoja svaiginančius gėrimus.

Panaikino sultono 
. sutartis

KONSTANTINOPOLIS, spa- 
’io 11. — Turkijos nacionalis- 
Lų finansų ministerija išleidu- 
i pareiškimą, kad visos sutar

tis, kontraktai, dekretai, pas
kelbti sultono valdžios po ko
vo 16 dieną, 1920, skaitosi pa
naikintais ir neveikiančiais. 
Minimoji diena yra talkininkų 
okupacijos Konstantinopolio 
oradžia.

Kalėjimas ir pabauda už Ame
rikos prilyginimą prie Rusijos

CHIGAGę. — Mrs. Daniel 
Hirsch tapo areštuota už pali
kimą automobilio uždraustoj 
vietoj. Ji tapo priteista užsi
mokėti $3 pabaudos. “Tai blo
giau, negu Rusijoj”, pastebė- 
’o ji ir tapo nubausta dar 
$10 už teismo paniekinimą. 
Kada ji vėl tai pakartojo, . ji 
tapo nuteista trims valandoms 
kalėj iman.

Reikalauja sumokėti kauciją.
CHICAGO. — Federalinio 

teismo įsakymu, milionierius 
komunistas Wm. Bross Lloyd 
ir Mary E. Marcy turės sumo
kėti $15,000 kaucijos, kurią 
jie užstatė už pabėgusį I.W.W. 
vadovą Wm. D. Ha$^vood. 
Wm. Bross Lloyd turės su
mokėti $15,000 kaucijos ir už 
kitą pabėgusį aidoblistą, Roth- 
fisher.

Lietuvos žinios
Nepriklausomojoj Lietuvoj Tenka pabrėžti p. Jurgio

-------------- Trečioko, Biržų gyventojo eks-
PASVALYS. — Pirmą kartą ponatas: tai — trys savo išra-

to miesto istorijoje čia rugsėjo (dimo mašinos cementinėms ir 
1 dieną tapo atidaryta keturių kitoms, plytoms dirbti. Dvi jų
klasių vidurinioji 
Mokslo metai jau

mokykla. I gana primityvinės konstrukii- 
prasidėjo. jos ir mažutės. Viena jų, ku- 

Tuo tarpu mokykla bus laiko- ri tik šiais metais pavasarį iš-
ma vietinėmis lėšomis, be galvota ir padirbta, gana dide- 
švietymo M-jos pašalpos. | lė ir sudėtingesnės konstrukci- 

—Rugsėjo 7 dieną čia buvo jos. Jąja dirbant per dieną
žemės Ūkio paroda. Ji buvo 
didelė ir turtinga su daugeliu 
įvairių eksponatų, kaip: ma
šinų, gyvulių, daržovių, audi
nių, rankų išdirbinių ir tt. Už 
žypiesnius eksponatus buvo 
duodama I. II. ir II. rūšies pa- 
gyrimo laJgštai. parodos

buvo daroma paskaitos.
KAVOLIAI, Rokiškio apskr. 

— Vietos “geri katalikai” ėmė 
rėkti ir keikti “bedievius,” 
kad jie, esą, nukirtę kapyne 
keletą medžių. Mat, nežinia 
kas tikrai nukirto 3 medžius. 
Visa tad kaltė buvo metama į 
tuos, kuriuos kunigai bedie
viais vadina, ir visa gerkle rė
kiama, “kad bedievius reikią 
naikinti, liet karti, nes tai tik 
jų esąs darbas”. Bet paskiau, 
padarius kratų, kaip tik visi 
tie 3 medžiai buvo surasti pas 
tikriausi kataliką! Jis pats, na 
bagas, ir prisipažino, tą juo
dą darbą atlikęs.

Štai kaip krikščionys bei 
vad. katalikai, kitus norėda
mi supuivinti, patys savo pur
vus parodo.

BIRŽAI. — Paroda. Rug
sėjo 1 dieną įvyko Biržuose 
žemės ukio ir pramonės kil
nojamoji paroda. Parodos 
Rengimo Komiteto daug pasi
darbuota ir viskas gera? ir 
tvarkiai priruošta. Paroda bu
vo papuošia berželiais ir vė
liavomis. Biržų Ugniagesių 
orkestras davė šventės ūpą.

Be prakalbų, kurių buvo ap
lamai, vet. gyd. p. Nastopka 
laikė paskaitą apie gyvulių ma
rą ir kaip pažinti labiau išsi
platinusias ligas.

Eksponatų buvo neperdaug, 
ir keletas prirengtų vietų bu
vo tuščių, bet vistiek ekspertų 
Komisija išdalino 25 pagyri- 

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 vpkiečių markes nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmones 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

f Siųskit Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Patdria Lietuvos Bankai

vienas darbininkas gali išmes
ti — padirbti, jeigu medžiaga 
parengta, 1000 — 1500 plytų. 
Tokia mašina dabar padirbti 
kainuoja apie 10,000 auksinų. 
Ši mašina verta platesnio išsi- 
platinimo. Ekspertų Komisija 
p. Trečiolcjį. apdovanojo I m- 
šies pagyrimo lapu.

Žemės Ūkio ir pramonės 
Paroda Biržuose po karo dar 
tik pirmą kartą suruošia. Ki
tais metais numatoma plata
ne ir gausingesnė eksponatais.

Publikos atsilankė labai 
daug.

Jau atvežė litu
C'

KAUNAS. — Rugsėjo 21 į 
Kauno Valstybės iždinę jau at- 
vėže vieną dalį spausdinamųjų 
užsieny smulkiųjų litų (nuo 
1 cento ligi 5 litų).

9tvežtieji litai iždinėje sku
botai skaitliuojami, nes už 
rugsėjį mėnesį algos jau bus 
išmokėta litais ir tam tikslui 
valstybinėse įstaigose aflgoms 
sąrašai jau statomi litais.

Pereinant prie naujos pini- 
kinės sistemos, žmonėse vaik
ščioja įvairių įvairiausių kalbų 
bei gandų. Vieni pranašauja, 
kad su įvedimu savosios valiu
tos viskas turės žymiai atpig
ti ir i>er tai pagerėsianti apla
ma šalies ]>adėtis; kiti skel
bia atbulai. Gi pirkliai bei spe
kuliantai po senovei savo varo 
ir tiek, jie kaip kėlė savo pre
kėms kainas taip tebekelia, ne
žiūrint, kad pereinama prie sa
vosios valiutos ir kad vokie
čių markė jau beveik mėnuo 
laiko kaip stovi ant vietos*

—Kauno Darbininkas.



NAUJIENOS, Chicago, III.

[ KORESPONDENCIJOS Į
kiek smulkiau nugriebus tuo
jau korporacijoms ateidavo į 
pagelbą policija; jeigu darbi
ninkų trukdavo, tai paskelbda
vo “Laisvėje,” kad ten ar ten

GRAND RAPIDS, MICH. ♦ X
Kaip komunistai pakrikdė 

organizacijas.

Manau bus ne pro Salį pab
rėžti keliūtų svarbesnių per
mainų, įvykusių pastaraisiais 
keliais metais tarp Grand Ba- 
pidso progresyvių lietuvių. 
Ypatingai noriu atkreipti do- 
mę tų žmonių, kurie nesenai 
atvažiavę nori čia apsigyventi.

Tie, kurie čia nuo seniau 
gyvena, gerai atmena, kų mes 
turėjom 4 ar 5 metai atgal. 
Kas nežino garsios Lietuvos 
Simų Draugijos, kuri tuoju 
laiku turėjo 600 narių, turėjo 
nuosavų svetainę, gražiausių 
už visas kitas Grand Rapidso 
lietuvių svetaines ir įsteigė 
knygynų. Žmonės ne tik sve
tainėje skaitydavo susirinkę, o 
ir namo galėjo neštis. Laik
raščių pareidavo visokios pa
kraipos po vienų egzempliorių. 
Ir visi su noru skaitydavo. Aš 
kalbu apie tuos laikus, kuo
met socialistai laikė vadovau
jamų vietų, kuomet socialisti
nių pažtalgų žmonės buvo 
draugijos viršininkais; kuomet 
LSS. 51 kp. varė smarkiausių 
propagandų už darbo suorga
nizavimų. Socialistai sugebė 
išauklėti ‘stiprių vietos lietuvių 
jiegų, susidedančia iš Lietuvos 
Sūnų Draugijos, LSS. 51 kp., 
LDLD. ir Simano Daukanto 
Draugijos, turėjusios apie 300 
narių, kuri atsilaikė prieš kle
rikalus *ir tautininkus, kurie 
tuomet buvo artimesni kleri
kalams kaip socialistams.

O šiandien Grand Rapidso 
progresyvioji visuomenė kų tu
ri? Kur tos skaitlingos nariais 
organizacijos, kurias komunis
tai paviliojo savo revoliucinė
mis frazėmis? Pasakykite, ko
munistai, kur jus padėjote tas 
minias, kurias paveržėto iš 
mus? Simano Daukanto Drau
gijos jau nėra, nugyvenote jų. 
Gal sakysite suvienijote jų su 
Liet. Sūnų Dr-ja, bet ar daug 
jus turite narių iš tų dviejų 
draugijų? Nepriskaitysite nei 
200 pilnai užsimokėjusių ’ na
rių, o buvo jų 900 — kur jie 
yra? Čia aišku, kad darbinin
kai šalinasi nuo jūsų. Tie žmo
nės, kurie buvo suorganizuoti 
darbininkų pastangomis, ’ da
bar niekur nepriklauso; jiems 
verčiaus pavieniais būt, l^aip 
priklausyt komunistų organi
zacijoms.

Jeigu tokioj mažoj lietuvių 
kolonijoj kaip Grand Rapids 
per •kelis metus galėjote nu
gyventi daugiau kaip 700 orga
nizuotų žmonių, tai kų bekal
bėti apie didesnes kolonijas. 
Re t čia organizacijos reikalai, 
o kurgi apšvieta? Kaip jau 
minėjau, buvo čia įsteigtas vie
šas knygynas; tai buvo vienin
telė įstaiga apšvietai skleisti. 
Dabar jos nėra. To knygyno 
neliko nei likučių. Ar tas nepa
rodo, kad jums nerupi apšvie
ta? Kaip toli nuėjote savo fa- 
nalingmnu parodo faktas, kad 
komunistų vedama L. S. Dr- 
ja savo susirinkime nutarė iš
braukti kiekviena narį, kuris 
platins, ar pardavinės “Naujie
nas.” Kur galima rasti dides
nis fanatizmas? Ne be reikalo 
kun. Buniša kartų kalbėdamas 
pasakė, kad katalikams reikią 
suorganizuoti tik kelias dešim
tis narių ir visiems prisirašyti 
prie Lietuvos Simų Draugijos, 
o visa busianti katąlikiška.

Jis matomai numatė daly
kus.. —S. Naudžius.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Iš rubsiuvių susirinkimo.
______ _____t

Rugsėjo 29 'd. buvo pirmą 
kartų suvienytų 51—58 skyrių 
susirinkimą^. Susirinkimų ati
darė unijos pirmininkas d. J. 
Glaveckas, trumpa prakalbele 
primindamas, kiek turėta var- 
gd ir išeikvota energijos, kol 
galų gale prieita prie suvieni
jimo abiejų skyrių. Toliaus 
pirm, kvietė narius daboti or
ganizacijos reikalus, vengti 
partinių ginfcų bei asmeninių 
užsivarinejimų svarstant eko
nominius unijos reikalus.

Perskaičius apie tris proto
kolus ir peržvelgus vidujinius 
unijos reikalus, eita prie ko to
liaus: įvairių rinkimų, rapor
tų ir t. t. Iš Ncw Yorko Bend
rosios Tarybos pareiškimo bu
vo matyt, kad New Yorko Uni
ja, galų gale, eina prie geres
nės tvarkos, prie organizacijos 
reikalų geresnio sutvarkymo, 
nes,* kaip raportavo, visi triukš
madariai — “komunistai” ta
po išprašyti iš Bendrosios Ta
rybos, o jų vieton atsiųsta ki
ti, .geresni.

Vietos biznio agentas d. Pa
lionis raportavo iš Vietinės lie
tuvių siuvėjų darbuotės. Čio
nai taipgi matės Geresnių vai
ki, negu turėjome pirmiaus. 

Korporacijos, kurios po lokau
to pradėjo smarkiai plėtotis ir 
tęsėsi ligi pereito pavasario, 
dabar jau baigiama pakrikdy- 
ti. Daugelis tokių korporacijų 
buvo priverstos pripažinti uni
jų ir reikalauti darbininkų iš 
unijos ofiso, o kai kurios tapo 
priverstos visai užsidaryti. Rei
kia priminti, kad tai buvo ne
lengva unijai su jomis kovoti;

reikalinga darbininkų (Long 
Island Tailoring Coinpany pe
reitų pavasarį buvo tokis dar
bininkų reikalavimas per 
“Laisvę”). Taip jau biznio 
agentas nusiskundė, kad kovo-/ 
ti prieš tokias skebšapes jam j 
kenkia ir nekurie iš progre- 
syviškų elementų. Tuojau bu
vo pareikalauta, kad tokius 
žmones išvardintų. Tuomet ’ 
biznio agentas išvardino tūlą1 
Pijų Petrauskų. Kaip tik su
minėjo Petrauską, tuojau sve
tainėje suužė “Petrauskas, tas 
komunistas” ir tt. Po šitos 
“išdavystės” tuojau prasidėjo 
kalbos apie tų “progresyvį” 
žmogų. Tūli komunistai pra
dėjo jį teisinti, bet taip nevy
kusiai teisino, kad kiti net iš 
kadžių išvirto nuo juoko. Pav., 
atsistoja tūlas Marciukas ir 
sako: “Mes žinom, kad tūli 
žmonės eina dirbti, į tokias 
skebšapes su gerais norais — 
kad prikalbinus kitus darbi-

(Tųsa ant 3-čio pusi.)

Jurėnus visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROCHANBEAU ............. Spalio 19
LA SAVO1E ..................  Spalio 21 i
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26 
LAFAYETTE .............    Spalio 28

Puikiausia 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, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, jnuzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Višais reikalais kreiliki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

^Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

KALTI J08AMERIK0C
Lf LINIJA 9 BroacIvay( New\ork.NY |

«TSdLIETUXA,btAMBUR.GĄ.PlU/fĄ, I
ARBA. JUEPOJIĮ. J 

'Važiuokit visi paranKiu u uvaiu Keliu 
Lietuviai važiuoja į Piltuvą 

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

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
“L1TUANIA”  .................. Spalio 18
“POLONIA” ......................... Laukt. 1
TREČIOS KLASOS KAINOS H

HAMBURGĄ $103.50 — 1’ILiAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.

i lėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

S. S.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto 
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus supaisau į 
trumpą laikų; 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

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— 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; 1 ' '

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 Nujienų kvito numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir [lenkų 
~ užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 

kitus svieto kraštus.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
. ......... ■ ! ■ 11

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
r ‘ »........■■■imi 11111 i 11111111

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

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0872

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

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman #659
<________ :_____________________ -..-.J

PALYDOVAS
' ... 4 i • i i

f ■ y ■ -’ n- - * •

NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS.
-•> • ■ *

Verta kiekvienam perskaityti. Yraadaug naudingų 
ir žingeidžių patarimų ir nurodymų.

Knyga apdaryta, 100 puslapių. Kaina 50c.
Knygos turinys:
1., Įžanga.
2. Trumpa Lietuvos atgijimo ir vystymosi istorija.
3. Kaip Lietuva dabar valdoma.
4. Vietos valdžia.
5. Kaunas (Trumpa jo istorija).
6. Valdžios, visuomenės ir privatines įstaigos Kaune.
7. Lietuvos apskritys ir valsčiai.

v 8. žemes rūšys. . : 1
9. Lietuvos teismai.

10. Matai, saikai, svarai.
11. žyminis mokestis.
12. Lietuvos paštas.
13. Nauji pašto mokesniai F
14. Laiškai į užsienį.
15. Pinigų siuntimas. I i
ię. Telegrafo mokesniai.
17. Telegramos užsienin.
18. Oro paštas.
19. Lietuvos geležinkeliai.
20. Keleivių traukinių tvarkrastis.
21. Lietuvos geležinkelių mokesniai.
22. Bagažo mokesnio lentele.
23. Prekių traukiniams.
24. Bilietų kainos.
25. žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
26. Patarimai įvairiais reikalais: Pasų įstatymas, Leidimų 

ginklams laikyti davimo taisykles. Kaip įsteigti tą ar 
kitą organizaciją. Kaip gauti miško. Apie pilietybę. 
Kaip Lietuvoj pirkti žemės. Kareiviavimo priedermes 
Lietuvoje. Ar verta grįžti Lietuvon.

« /

............—1 111 "’l-------- -----------
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PINIGAI
ROCKFORDO

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

Rockford Real E s ta t e 
and Uoan Co. •

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIM

Kur seniausia, 
Tan geriausia.

SENIAUSIA

AūGnturft
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

'/ ; •' ■

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 

• ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir par&ikiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmfijo gyve
nimo?

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

, F VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoku skyrių 
"TARKA"

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite ''Vienybės’* Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

oio.

Ketvirtadienis, Spalis 12, ’2Ž

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie 
tią vakarą, išskyrus utaminką ii 
ketvergą. Nedėlioniis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KŲCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Elkzaminavoja Abstrak 
cus ir padirba visokius Dokumen 
cUS, perkant a. ha parduodant Lo 
cus, Namus, Fannas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morge 

aus ant lengvų išlygų. '

-------- L— „J...

' Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Saile St. Room 53t
Tel.: Central 6890

Vak. 812 W. 33 St. Chicafo
Tel. Yards 4681 I

-■T7--rr----—-----;----------
Jz_ . -------- ... ,

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., į 
Kump. Milwaukee ir Ashland Avee 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir ouo 7 iki

( 9 vakare. » Į,
r

' S. W. BANES ”
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M 
1811 Recter Building 

7V West Monroe Street, Chicago 
Phone Central 256$

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

N............................     i f

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatas 

Dienomis :Koom 511 —
127 N. Dearborn St„ 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. \Vabasb Ase.

Tel.: Pullman 6877.
> U

Tel. Lafayette 4228
. Ph\mbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, s 

3228 W. 38th St., Chicago. BĮ. 
.................................. —.. ...............  .„z

'DAVID RlTTER & CO,' 
Anglie ir Koksai

Pirkite ant 9s tiesiai ii retai! į 
kiemų. Visu- pastatom. 
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296. 
ų,-------------------------------- ---- ------------------------------------—, —-

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

\ .......... .............
NAPRAPATHIA 

Del visų ligų
Kas butų geriau, operacija ar Na- 

prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
chia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
jet pal.ekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka aptra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
gama operacija Ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
.uom 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.

Šiaųr-vak. kampas 55os ir Ashland av.
'Vai.: nuo 4 iki 9 v. v. 

Tel. Republic 1488 
Chicago, III.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
<ių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
IQ% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
S13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedalio
mis iki 5 vai.

S. GORDON, •
Dvi jei gos: 1401 S. Halsted St. ii

739 W. Hth St.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
Knygoje yra du žemlapiai : Lietuvos žemlapis ir Kauno žem 

lapis. Reikalaukite knygos tuojau.
vi-

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam-? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Kfeiikahj rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas r 
m?.. Valkolaikio daina. Kur 
mis

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. žmonijos idealas, 
nas. Iš VI. Solovjovo.

I nas. Iš VI. Solovjovo, 
prietelis. Pasauliui, 
nis. Naktie? ramumas;
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega# ir 
meilė. Nauji metai. ‘Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo.. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die-

’ vuje. Dvi operi. Ex ųuo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Maųof

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., ' Chicago, III

Sap-
Tva-
Ne-

Šalti- 
Bus

magas. Auka. Anate-

ir sliekas. Batukas ir 
, Varlės politikės. Du 

gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Naujienii Knygynas
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

RoikrJ’aukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykijte mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Au
ra- 
rci-

Su visokiais reikalais 
šiuo adresu:

PUBL. 60.

BrooKlyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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( KOBESPONDENCŪoŠ'į
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

niūkus pamesti tas dirbtuves ir 
stoti į uniją, o toks yra ir drau
gas Petrauskas.”

Po šitokio teisinimo (tikrai 
komunistiško) buvo gardaus 
juoko, nes biznio agentas pra
nešė, kad Petrauskas darydavo 
didelius vingius, kuomet nutė- 
įnydavo, kad jį biznio agentas 
seka kur jis eina, bet galų ga
le susekė. Nekurie “teisino” 
tik dėl pašaipos, sakydami, 
kad tai III Internacionalo da
lykas ir tt. Kai kurie reikala
vo, kad butų paduota ant Petr. 
skundas į tas draugijas, ku
rioms jis priklauso, bet kas 
gali žinoti, kur jis priklauso? 
Taip ir paliko ta žmogų “prog
resuoti” sykiu su kitais “prog- 
resyv iškaiš” skobais.

Tolinus buvo karštų diskusi
jų delei “progrėsyviško” drau
gijų sąryšio, kuriam unija 
priklaufeo. Raportavus iš to są
ryšio konferencijos, kad vis
kas “kuo geriausia” kilo tuo
jau ir tos' diskusijos. Sąryšio 
pirmininkas sako, kad nieko 
panašaus nebuvo raportuota, 
kas ištikrųjų ten dedasi. Ir jis 
(sąryšio pirm.) ėmė apie tai 
raportuoti. Visų pirma jis pa
sakė, kad sąryšiui priklauso ne 
17—18 draugijų, o tik 3. Pa
skui sako, kad tas sąryšis bu
vo įsteigęs fondą Rusijos pa- 
šelpai ir kad tame fonde buvo 
regis apie $1600.00 (tikrai ne
pamenu kiek), bet kuomet rei
kėjo išduoti apyskaitos, tai ko
kios ten komisijos raportavo, 
kad visai nėra knygių ir kad 
sąryšis jokių knygų neturėjęs. 
Na, girdi, ir visi balsuoja, kad 
jokių knygų nebuvo. Bet ištik
rųjų, sako sąryšio pirm., tai 
knygos buvo ii’ aš, sako, bu
vau to fondo sekretorius ir ve
džiau tas knygas, bet kada ko
misija iš jo knygas paėmė ir 
reikėjo išduoti atskaitą, tai to
ji komisija raportavo, kad jo
kių knygų nebuvę. Ir, sako, 
nubalsavo, kad knygų nebuvę.

šitas raportas tai buvo ko
munistams peilis po kaklu. Po- 
tam buvo diskusuojama, ar da 
pasilikti Sąryšyje, ar pasit
raukti. Nutarta vieno balso 
didžiuma da pasilikti sąryšyje 
ligi metinio susirinkimo. Ge
rai ir padarė, kad pasiliko, nes 
tai bus proga sužinoti apie tą 
atskaitą, o kuomet butų pasi
likę vieni komunistai, tai apie 
tai nieko nei nežinotume.

Buvo nuveikta ir daugiau 
dalykų, bet aš tikiu, kad apie 
tai parašys unijos korespon
dentas. —A. P. Serbas.

12. žmogaus išsivystymas;
13. Davatkų gadzinkos;
14. Nihilistai;
15. Farmazonai;
16. Kas tai yra socializacija;
17. Vokiečių nepriklausomų

jų socialdemokratų veikimo 
programa;

18. Moteriške;
19. Socializmo minties blai

vumas;
20. Amžinos dainos;
21. Kelias į socializmą;
22. Pavydas;

23. Pirmas Lietuvių Laisva
manių Kalendorius;

24. Darbas.
J. Kavaliauskas, Chicago, po 

vieną egz.:
25. Kas yra socializacija;
26. Kovotojų giesmės;
27. šių dienų dainelės;
28. Rymas;
29. Istorija Socializmo Su

vienytose Valstijose.
A. žymontas,

LSS. Sekretorius.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

kėję ir surusėję (sulatvėjusių 
beveik nėra). Pas tokius iš- 
tautėjėlius neapsireiškia vals
tybingumo sąmonės. Jie nors 
ir tarnauja valstybinėse įstai
gose užimdami aukštesniųjų ir 
vidutinių tarnautoj ų-valdinin- 
kų vietas, bet ignoruoja Lietu
vos reikalus. Valstybinė lietu
vių kalba jiems tėra nedau
giau kaip priverstina prievole 
ir jie net eidami tarnybos pa
reigas savo tarpe tankiausia 
kalbasi rusiškai ar lenkiškai.

Be to, sugrįžusieji iš Rusijos 
tankiausiai yra užsikrėtę biu- 
rokratišku-^in'ovnjlkišku aris- 
tokratizmu. Gi jų politinis nu
sistatymas labai įvairus, vieni 
bolševikuoja, kiti dairosi želi- 
govskijos linkui, treti beideji- 
niai, kuriems terūpi vien šmu
gelis ir tt.

Taigi grįžusieji iš Rusijos 
išeiviai Lietuvos valstybei ne
retai yra tik kenksmingas gai
valas. Dėlto ir nenuostabu, kad 
per tokį trumpą valstybės gy
vavimo laiką daugelis Lietu
vos valdininkų jau pasižymė
jo visokioms vagystėms, suk
tybėms, kišiavimu ir t. t.

mūsieji civilizuotoj ir laisvoj 
šaly mėgsta apšvietą, jie skai
to ir platina laikraščius, kny
gas, noriai lanko teatrus ir tt. 
Laikraščius jie skaito ne tik 
einančius Lietuvoj, bet dauge
lis jų turi išsirašę iŠ Ameri
kos, kaip “Naujienas,” “Kelei
vį,” “Vienybę” ir kitus.'

Tuo bildu sugrįžusieji į 'Lie
tuvą amerikiečiai musų atsi
likusioje šaly lošia didelę ro
lę — jie yra tikri krašto kul- 
turintojai.

Tiesa, kai kurie ir amerikie
čiai Lietuvoje varo negeistiną 
biznį —• laiko girtybės įstai
gas, traktierius, bet čia dau
giau yra kaltos esamos Lietu
voje aplamos sąlygos, prie ku
rių jie ne visados turi galimy
bės svertis geresniu bizniu.

—Pet. Klimka.

Dabar paprastas laiškas Lie
tuvoj, vietoj 4 auksinų, 8 auk
sinai; apdraustas 16 auks.; už
sienin paprastas laiškas 16 
auksinų, apdraustas 28 auks.

Atvirutės Lietuvoje 4 auks. 
užsienin 10 auks.

—Lietuvos pilietis.

Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVY YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepojų
S. S. Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25.
S. S. Drottningholm Spalio 28, Gr. 9

MRS. A. MICTTNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Hnlsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yard» 1119

VĖL PAKĖLĖ GELžKELIO IR 
PAŠTO TARIFUS.

ISąryšy su bekįlančia kaskart 
brangenybe vėl tapo pakelti 
ant 100 nuošimčių tarifai: gelž- 
kelio nuo 1, o pašto nuo 10 
dienos rugsėjo.

White Star Line
Nevv York į Southampton 

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

(Didžiausi pasaulyj laivai)
American Line

New York į Hamburgą 
Manchuria Spalio 26; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui.
I Baltijos portus.

Red Star Line
Now York j Cherbourg į Antwerpą. 

Finland Spalio 14 Kroonland Sp. 2a 
Zeeland Spalio 21 Lapland Lapkr. 4 
Gothland (3 klasa) I^apkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo 

Sami and tik 3 klesa Lapkr. 8 
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ ....... $107.00

S’u damokejimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėin.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Baigusi 
Aku šert

os kolefr* 
ą; iig» 
praktika- 
usi Penu 
rilvanijos 
‘inspitalfc 
e Pase* 
tingai p* 
tarnauja 

• rie gim 
tymo. Due 
la rodą vi 
-okiose li- 
'ose Ir ki 
okiuose rei 

% aluose mc 
«rin» ir 
merginoms

Grįžusieji j Lietuvą musų 
išeiviai.

Lietuvai tapus nepriklauso- 
na valstybe, ligi šiol joje bu
žo geresnės aplamos gyveni
mo sąlygos negu aplinkinėse 
zalstybėse (užtektinai maisto 
r pigesnis pragyvenimas). Del 

to į Lietuvą sugrįžo daugybė 
au nuo seniau ir karo metu 
škeliavusieji į svetimus kraš- 
tus musų žmonės (ir net vi
lai ne Lietuvos piliečių atsi
bastė).

DeJ nepakenčiamų gyveni- 
no sąlygų daugiausia jų sug
rįžo iš sovietines Rusijos, o 
ai p pat beveik visi lietuviai 
atgrįžo iš Latvijos, ir daug 
mažesnė dalis iš Amerikos.

Pas sugrįžusius į Lietuvą 
misų išeivius apsireiškia griež
iu skirtinga, savotiška kultu- 
*a ir politinis susipratimas. 
Pastebėtina, kad sugrįžusieji 
š Rusijos bei Latvijos daugu
moj yra ištautėję, t. y. sulen-

Visai kitokie yra grįžusieji 
iš Amerikos išeiviai. Pirmiau
sia, pas amerikiečius nėra to 
fantazinio išdidumo, koks tan
kiausia apsireiškia pas grįžu
sius iš Rusijos. Re to, ameri
kiečiai, kokių tik jie butų pa
žiūrų (išskiriant bolševikuo- 
jančius), visi yra Lietuvos ne
priklausomybės šalininkai. Ga
lop amerikiečiai, kaipo gyve-

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 0—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

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

O
_ _ J

■7-

(pinigai

rX^u8.nEilZMAII i
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1$ > 
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 1021 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

r Dienomis-. Canal
. I 3110 arba 857 

Telefonai J
j N akt. Drexel 951
' Boulevard 4186

8313 So. Halsted 31.
vai.. 9—10 A. M ir 8—9 vai. vai

. i
V ■ 1 ii

NORTH 
GERMAN 

1.1.0 YD 
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 Geriftan Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St„ 

(’hirne'n. III.

PARDAVIMUI 
Petnyčioj ir Subatoj 

Spalio* 13 ir 14
TRECIŲ LUBŲ SPEŠELAI

Paklodės Išvažiavimams

• v 
1S

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glarer pereina 
j 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 
OTisRA •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

85 colių nebaltintos paklodės, da
bar pas mus stebėtini bargenai:
59c. vertės už 
jardą 39c

27 colių baltas išvažiavimams flane 
lis; stambios, tankios vilnos. Tik
ras bargenas.
19c., jardas

Reguliarė vertė

15c
Išvažiavimams
36 colių išvažiavimams 
gražiai dryži ir languoti, 
re vertė 25c. specialiai 
jardas

flaneliai;
Regulia-

19c
Challies
36 colių bovelnos challies; 
tos rudeninės patrinos. — 
Specialiai jardas po

paskir-

19c
PINIGAI

PIRMŲ LUBŲ SPEŠELAI

Knygos paaukotos Lie 
tuvos Socialdemokra- 

ty Partijai
S. Stankus, Chicago; aukojo:
1. K. Marks;
2. Kaip bolševikai šeiminin

kauja;
3. Amerikos Macochas;
4. Tarptautinė taryba amati- 

nių ir pramoninių profesinių 
sąjungų; *

5. Apie Dievą, Velnią, Dangų I 
ir Pragarą;

6. Aušros Kalendorius;
7. Militarizmas;
8. Kaip žmogus mąsto;
9. S LA. Kalendorius;
10. Atmosfera;
11. Lietuvių tauta senovėje 

ir šiandien. Visų po vieną eg
zempliorių.

V. Noška, Chicago, paauko
jo po vieną egz. šių knygų:

KAM KENTĖTI? I

Raumatizmo, Neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-E1PELLER
Vahbatenklfs uireg. S. V. Pat. OfUe. 

žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
Yalzbaženklt. ’

Dabar Jau Girdėti 
Kaip Lietuvos 
žmones Dejuoja
DABAR, vokiečiu markei nupuolus iki men
kiausios vertės, Lietuvos žmonių padėtis liko 
pasibaisėtina. Juju uždarbiais nebegalima 
net juodos duonos pakankamai nusipirkti. Jo
kie gudruoliai, jokia valdžia jau nebegali 
greitu laiku pagerinti tu žmonių padėties.
DABAR jie kenčia tokį pat vargą, kokį ken
tėjo laike didžiojo karo; todėl
DABAR pagelba 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. Jusu gi
minės bus dėkingos Jums gavusios Jusu pa- 
gelbą ir apsaugotos nuo didelio vargo ir ba
do, o Jusu pinigai pafeiysti Lietuvon naujais 
Lietuvos pinigais “Litais” bus apsaugoti nuo 
puolimo.
DABAR pinigai siunčiami per Naujienų Pi
nigu Siuntimo Skyrių, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko yra apmokami adrisan- 
tams naujais pinigais “litais”.
Naujienų Pinigu Siuntimo. Skyrius, siunčia 
pinigus perlaidomis, čekiais ir kableeramo- 
mis ir gvarantuoja pilną pinigu išmokėjimą.

Nerizikuoki! slysti pinigus per nežinomas vietas, 
bet siuskit per Naujienas. Pigumas, saugumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

i. I.. ■ ■. M .

Seržius « <
36 colių vėtros seržius; čystų vil
nų; geriausis audeklas moterims ir 
vaikams siutams, dresčms; ChŽJtf* 
$1.49 vertės, jardas vOv

Rankšluosčiai
16 ir 18 colių rankšluoščiai; raudo
nais ir mėlynais kraštais. Regu
liarė vertė 19c. »S
jardas \

$1.25 butelis Ly 
dia E. Pikham 
Vegetable Com 
pound už .... 79c 
60c butelis Cali- 
fomia fygų si
rupas ......... 42c
70c butelis Slo- 
an’s šeimynos 
Linimentas 49c 
$1.00 butelis Ta 
nalac tonikas 
tiktai ......... 87c
35c butelis pilvo 
lašai ........... 25c
30c Hill’s Cas- 
cara Bromo Qui 
nine proškos 21c 
75c Rolis ligoni
nės vatos; 1 sva 
ro rolis.....29c
$1.00 butelis try 
nimui alkoholis 
už ............... 69c

Pagalvių Užvalkalai
42x36 pagalvių užvaikai — geros 
vertybės muslino; 39c. ver- 25c 
tęs, vienas

•Rankšluosčiai
18x36 balti turkiški rankšluoščiai; 
ekstra stori dubeltavų siūlų. Re
guliarė vertė 39c. 9^1 A
Vienas už

Patentuotos Gyduoles
$1.25 - Caldwel- 
l’io pepsin sira- 
pas .............  79c
25c dėžė Exlax 
šokoladas, liuo 
suojantis .... 18c
$1.00 Balto gu
rno pala, neper
mirkstantis jar 
das ............. 53c
$1.50 butelis Li 
psey pilvo bite- 
ris, tik....... 79c
30c butelis phe- 
nolax Wafers, 
30 į buteli 21c 
25c dėžė Beecha 
m’o pilių tik 18c 
30c dūdelė Ni- 
coll’s Našai 
cream nuo ka
taro ........... 19c
35c pakelis, ink 
stams, jaknoms 
ir kraujui arba
tos ............. 21c

75c butelis Scot- 
t’o Emulsion iš 
Cod Liver Oil 
tiktai ......... 42c
35c antį pain 
pilis nuo galvos 
skaudėjimo, ne- 
uralgia....... 25c
$1.00 pakelis 
Nux ir Iron 
proškos pui
kus tonikas 42c 
$1.00 pakelis 5 
jardų sterlizuo- 
tos gazos .... 49c 
$1.00 mielių vi- 
taninė • tablets 
po ..............  5'9c
60c butelis Fra- 
cello baltas li
nimentas .. 39c 

35c butelis skau 
darnos gerkles 
ir tonsilų gy- 
doulė ......... 25c

40c butelis tik
ros Castorijos 
tiktai ......... 27c
35c dėžė inks
tams pilių, kuo
met jauti strė
nų skaudėjimą 
po ............... 25c
$2.00 butelis 
Beef and Iron 
Vyno, 1 kvortos 
bonka ....... 98c
$1.25 Trinerio 
Karčiojo Vyno 
bonka ......... 71c
35c butelis kiau 
rai persigerian 
čio linimento 
tiktai ......... 25c

30c butelukas 
Pain Expeller, 
nuo visokio ska
usmo ............ 19c

Id

West Pullmano

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboe 

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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akvšerka 
3113 S.Halsted st
Te). Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau 
j u prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką t ri žiū
rėjimą. 2 o du 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

Tualetiniai dalykai Vaistai po 10c.
50c Pepsodant 
dantims koše
lė ............... 31c
30c pakelis Ko- 
lynos dantims 
košelė ....... 21c
50c butelis tik
ro plaukams to- 
niko, labai kva- 
psnus nuo plei
skanų ir plaukų 
puolimo ..... 39c
60c dėžė Luxur 
miltelių arba 
veido tepalo 39c 
50c paskirtų vei 
dui pudrų 25c 
$1.25 dėže Co- 
tys La Ori gan 
veidui milteliai 
ar kieto už 78c

60c Emulsified 
cocoanut alie
jaus šampų 34c 
$1.00 pakelis Gi
llette skustuvo 
geležtelių .. 63c 
50c pakelis Gem 
geležtėlių .. 35c 
35c dantims še
petukų, tik 19c 
35c Cuticura ar
ba Woodbury ve 
idui muilas 18c 
$1.00 Ben Hur 
parfumas, un
cija ........... 79c
10c Jap Rose 
prausimuisi mu 
ilas brusas .. 7c 
25c snieginis 
plaukams šam- 
pų, 2 už .... 25c

15c butelukas 
Tinctu^e lodinę 
tiktai ......... 10c
15c butelukas 
Castor Oil 10c
15c butelukas 
tyros gliceri- 
nos ............. 10c
Boric Acid mil
teliai pakelis 
tiktai .........  10c
15c Wanous ša
mpų krepšis 10c
15c tyras Ly- 
sol............... 10c
15c puodelis le
dinio kapmaro 
tiktai ......... 10c
15c pakelis Va
zelino ........... 10c

tuz. 2 grainų 
Quinine makš- 
telčs ........... 10c
Fennel sekios 
didelis pakelis 
tiktai ......... 10c
1 uncijos zink 
mostis   10c
15c tyras kam
paro aliejus 10c
1 svaro pakas 
Epsom Salt 10c
2 uncijų bute
lis saldaus ar 
kartaus casca- 
ra ............... 10c
5 grainų Aspi- 
rin tabletų 1 
tuzinas___ _ lUc

!irclet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
.iusime Circlet. stzM34t?4a.

N*>no Hyglentc-Fa.hior* Instituto 
120 E. 16 St, New York., Dop’t M.

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

Į OR. C. Z. VEZELIS į
* Lietuviu Dentistaa

4712 South Ashland Avė, 
H arti 47-tos gatvls
%aiaiaBaaia«BBaiaiBBaia«a9

DR. S. B1EŽLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., Aasa*as b 

Leavitt St Tei. Canai 6222.
Rasidendja 8114* W. 42ad St 

Tet Lafayetts
Va) 1—4 h 7 9 Ne^ • *

Jei abejoji akimis, pasiteiraab 
Dr. A. R. BLUMENTHAI

Optometriat 
Tel. BOU levard MOT 
4849 8. A«hUn< Are.

2-roa Jnbo».
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’panijai neabribotą teisę iŠ- terį Qlaką, nes jo patvarkymu 
naudot Rusijos gamtos tur- 

_ „ . tus ir darbininkus; o jos mo-euDUab^d Daily «xc*pl Bunday by , / f mnc'uthuamao Pub. inc. kesnių našta yra bent 100 70
, mažesnė, negu bent kurioje 
industrinėje šalyje. Kampani 
jai duodama atlyginimas už 
nuostolius ir ji yra apsaugo

dama nuo visokių valdžios 
mėginimų ateityje trukdyti 
jos biznį.
. Tai yra ne žingsnis ir ne 
du žingsniai atgal, o pilna 
bolševikų kapituliacija (pa
sidavimas) kapitalizmui! \ 

Urquhart’o-Krasino su
tartis, beje, tapo šiomis die
nomis atmesta. Bet kodėl? 
Ar dėlto, kad ji suteikia per
daug teisių užsienio kapita
listams? Ar dėlto, kad ji 
yra perdaug kenksminga 

j darbininkams? Nieko pa
se. ' našaus! Ji tapo atmesta 

dėl visai pašalinių priežas-
Suvienytos* Valutljoa* q« Chicagoje C1U. 

pultu;
Metams_______ * $7.00
Pusei metų .. .....     4.UU
Ir ims mėnesiams ........  2.00

« Dviem mėnesiam ............   1.60
Vienam mėnesiui.75 
Lietuvon ir idtur aisianiuosat

(Atpiginta) 
Metams __ _____
Pusei metų ...— 
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palte Monay 
Orueriu, kartu su atsakymu.

NAUJIENOS

ibdltor P. Un<altU.

L71M 0OBlh HalMled StrMi 
LMjcmko, lliinuia.

r«leptiuju« Kovuevan 56U1

Sutecripuon Katu: 
A.0U pei y«tu ui Canada. 
|i.uu per y etų omenie oi Chicago, 
ib.UU per year in Chicagui

dc. per copy.

Kntered ee Second (Ji&M Matter 
Marcb 17th, 1914, ai che Posi Office 
ai Chicago, Ul.f uudai Che acl of 
March ZuU, 1871).

Naujienos eina kasdien, »iskiri*nt 
aedeidieuiua. Leidila Naujienų Ben
drove, So. Halbteu SU, Chicagu, 
UI. - Telefonas: Rooeeveit &6OU.

Utaimokėjimo kainai
Ciucaguje — paltui 

Malama .. . ........... .
Pusei metą..........  ......--
fnma mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam - -

• Vienam* mėnesiui -
Chicagoje per neėiotujuei

Viena kopija -
Savaitei _______________ ..
Mėnesiui ___ _____ __ __ _

18.00 
_ 4.60 
_ 2.26 
_ 1.76 
. UN

Komisarų tarybos pirmi
ninkas, Leninas, atsisakyda
mas pasirašyti po sutartim, 
pareiškė, jogei sovietų vald
žia atmeta ją dėlto, kad An
glijos valdžia pasirodė ne-$8.00

2J5 draugiška Rusijai, neduoda-
______ I -Jot O v.4-4 VYI11111

—

KetvirUdienk, Spalis 12,

“Nei žingsnio 
atgal’.

! ma jai balso artimųjų Rytų 
konferencijoje (dėl Kons
tantinopolio, Dardanelų ir 
kitų klausimų).

Vadinasi, jeigu Anglijos 
valdžia butų leidusi sovietų 
valdžios atstovams dalyvau- 

1 ti artimųjų Rytų konferen
cijoje, tai komisarų taryba 
butų patvirtinusi Urqu- 
har’to-Krasino 
kioje formoje, 
padaryta.

Šitokiu savo 
bolševikų valdžia aiškiai sa
ko užsienių kapitalistams: 
Tegul jūsų valdžios būna 
draugiškos mums — tuomet 
jus galėsite ateit su savo 
kapitalais į Rusiją ir išnau- 
dot Rusijos darbininkus, 
kiek tik norėsite! Ir mes 
duosime jums ne tik pilną

“psichiniai suirusia maniakas” 
likęs pa Ii uos uotas. Delei to at
sitikimo p. Kl. Sk. aukščiau 
minėtame laikraštyj deda to
kią pastabą:

“Jei Grubliauskas ir svei
kas butų buvęs, tai ir tada 
juristui reiktų žinoti, kad 
gerai sutvarkytos valstybės 
įstatais neleistina šundakta- 
rauti. Kada tas asmuo ne
sveikas, tai p. Oleka, kaipo 
Vidaus Reikalų Ministeris, 
turėjo saugoti pavestą jo 
globai visuomenę nuo ‘ken
ksmingų jai psichopatų.’ Da
bar gi p. Oleka, savo įsaky
mu paliuosuoti parodo val
stybės vyro privalumų sto
ką, nes savu vienminčių 
reikalais padengė valstybės 
reikalus. Jei tie ponai Vili
mai — Vilimavičiai, Krupa
vičiui buvo reikalingi ‘kenk
smingo visuomenei psicho
pato’, tai ir reikėjo pavesti 
Grubliauskį jų globai ar 
dar geriau, paskirti jų leib- 
mediku, kada mes, kurie 
kratėmės nuo panašių ‘ste
buklingų daktarų/ galėtu
mėm ramia sąžine pasakyti: 
‘kas su kuo sutapo, tas to
kiu ir patapo/ Tokiu gudriu 
Vidaus Reikalų Ministerio 
parėdymu mes galėtumėm 
tik džiaugtis, nes ir sferų rei 
kalavimai butų buvę paten
kinti, ir valstybės reikalai 
apsaugoti.” v

YRA KALTĖ, NĖRA KALTI
NINKŲ.

Jeigu atsakomybė guaše pasireiškia ir daugiau ferencija suskilo, 
abiejų energijos veiktų Senoji gaivi- atsimetė nuo socialistų. Petras 

atvėjyj dvasia, kuri Ketvirtojoj vieš- Kukutis ir Brijunas 
(net Lloyd George ir Poin- patavo prieš keletą metų iki tus ir jų darbuotojus 
care sutinka) Versaillės tai- susirgimo nelaimingojo bolše- šmeižti bjauriausiais žodžiais, 
ka yra pabadavota ant melo.'vizmo liga, dabar vėli atgyja, čia pat rusų ir lietuvių aidob- 
Sutartis turi būti nuo, A iki Gal ilgai netrukus ta kuopa lįstų atstovai pareiškė: “Mes 
Z permainyta, einant ne tik' pataps vėl viena stipriausiųjų ! pasaulip pramonės darbininkai 
ekonomine reikiamybe, bet ir veikliausiųjų socialistų or- 
ir paprastu padorumu ir tei- • ganizacijų, kokia ji pirmiau 

kad buvo. Reikėtų tik, kad 
kiekvienas narys visados lan
kytų kuopos susirinkimus, pa
dėtų tartis dėl visokių klausi
mų ir bendrai veiktų kiekvie
name darbe. —KuOpietis.

tada?
dėl karo krinta ant 
pusių, tai tokiame

Aidoblistai

socialis- 
ėme

1^Genujos konferencijos lai-' 
ku Rusijos bolševikų vadas, 
Leninas, pareiškė, kad “stra
teginis pasitraukimas” prieš 
kapitalizmą jau pasibaigęs, 
sovietų valdžia neisianti 
daugiaus “nei žingsnio at
gal”!

Šioje vietoje mes turėjo
me progos jau daug kartų 
konstatuoti naujus bolševi
kų pasitraukimo žingsnius; 
bet keletas savaičių atgal 
įvyko dar vienas dalykas, 
užsipelnąs kuodidžiausios 
domės kiekvieno žmogaus, 
kurie nori suprasti Rusijos ( ijt užtikrinimą>
“komunizmo plėtojimąsi. Į kad ateityje niekas netruk.

Sovietų valdžios vardu, dyg jUSy biznio! 
komisaras Krasinas nesenai Už kapitalistinių valdžių 
padarė sutartį su milžiniš- draugiškumą bolševikai su
kos anglų kompanijos galva, tinka visą Rusiję pavergti 
Leslie Urąuhart. Ir ve ko- užsienių kapitalui.

sutartį to- 
kaip ji tapo

pareiškimu

Už kapitalistinių valdžių

kių punktų randasi toje su
tartyje: Rusijos valdžia pa
sižada sugrąžinti tai kompa- ^alis Amerikos ir kitų šalių 
nijai visą josios turtą Uralo! darbininkų dar taip nesenai 
srityje ir Sibire; Rusijos matė proletariato išganymą, 
valdžia, be to, pasižada už- yjenok yra besąžiniškų žmo-

Tai ve į ką išsivystė Rusi
jos “komunizmas”, kuriame

mokėt jai 20 milionų auksi nių, kurie da ir šiandie mė-
i gina tuos' darbininkus vad- 

už nuostolius, kurių kompa- žioti už nosų ir ragina juos 
nija turėjo dėl jos turto su- Rusijos bolševikų ke- 
konfiskavimo; iš augščiaus t 
paminėtosios sumos 150,000 __________ <
svarų sterlingų (apie pusan- J ir _ - - - —
tro miliono auksinių rublių) 
turi būt užmokėta grynais 
pinigais, o likusioji dalis no
tomis, kurios turi būt pa
dengtos bėgiu 15 metų. 
Kompanijai suteikiama tei
sė savo nuožiūra priimti ir 
atleisti darbininkus; darbi
ninkų tarybos neturi jokios
teisės kištis j biznio vedimo Gnibiiauskj ’ Tr’pripažino " jį 
arba darbo sąlygų nustaty- nenormalį esant. Bet nustatyta 
mo reikalus; mokesnių vai- tvarka komisija turėjo jį Tdu- 
stybei kompanija mokės ne ragės psichiatrinei _ ligoninei 
daugiaus kaip 8 nuošimčius pavesti. Gi Tauragės psichiat- 
parduodamosios produkto šundakUris Ignas

Apžvalga
LIETUVOS MINISTERIS PRO

TEGUOJA PSICHOPATĄ.

“'Lietuvos Žiniose” aprašo
ma toks incidentas. Raseinių 
gydytojų komisija tyrinėjo pa-

i skilbusį šundaktarį Igną

ligoninei

vertės; ginčijamuosius klau
simus spręs trečiųjų teismas 
Maskvoje arba užsieniuose; 
Rusijos valdžia negali leisti 
jokių įstatymų, kurie butų 
priešingi

• nių apskritį agitacijos tikslais.
Trumpai sakant, ta sutar- Tas užsistojimas, matoma, pa

tįs suteikia Urquhart’o kom- darė reikiamos įtakos- į minis-

kis yra “visuomenei kenks
mingas psichopatas, kurį reikia 
internuoti, nes jį “išgydyti 
maža yra vilties”.

1 Tačiaus už šundaktarį užsi-
, ,. . , stojęs kun. Vilimas-Vilimavi-

sutai ties są y- jclir|s važinėjosi po Rasei-

v engta.
Kadangi lietus visą “revo

liuciją” sugadino, tai komunis
tai už tai per savo laikraščius 
keikė “Naujienas” ir jų redak
torių, kad dėl to jie buvę kal
ti. Ir Kukutis taip tvirtino. 
Pagalios, kai Stilsonas nepano
rėjo eiti dželon dėl savo “re
voliucinių” principų ir išdūmė 
Europon, Kukučiui teko jo vie
ta. Ir jis atliko jam pavestą 
džiabą gerai — keikė, šmeižė, 
pravardžiavo socialistus(ir agi
tavo už komunistų partiją ne 
lik Chicagoj, bet ii’ kituose 
miestuose ir miesteliuose. Nuo 
to laiko Kukutis visuomet bu
vo komunistas — Komunistų 
partijos narys.

Gal ir toliau jis butų pasili
kęs garbingas komunistų ora
torius, jei nebūtų kažin kas 
atsitikę su jų surinktais poli
tiniams • kaliniams gelbėti pi
nigais $1200. Geležėlė, kuris 
po to įvykio, laikė prakalbą 
Jeffersono miške, įtarė dagi, 
kad Kukutis už tuos pinigus 
nusipirkęs sau hutomobilių.

Taigi iš aukščiau paduotų 
mano faktų kiekvienam aišku, 
kad Kukutis niekuomet nebu
vo socialistas ir niekuomet 
nedirbo tiems socialistams, 
kurie rėmė ir tei>crcmia “Nau
jienas”. Bet, matyt, “Vilnies” 
redaktorius to visai nesupran
ta. Geriau sakant, tyčia supra
sti nenori. Kai tik Kukutis pa
bėgo iš Chicagos, komunistų 
laikraštis “Vilnis” iškepė 
giausį straipsnį ant pirmo 
lapio, kame pripliaukšta, 
Kukutis buvęs Grigaičio 
“Naujienų” rėmėjas, o 
esančios kalios ir “Naujienos1 
su savo redaktorium! Darnes
nio melo niekas nebegalėtų su
galvoti. Bet “Vilnies” redak
torių i tai sekaši. Meluoti ir 
šmeižti tai jo specialybė.

Ar toli šitaip meluodami, 
•komunistai nueis? Ir ar ilgai 
dar jie žmones mulkiss — ar 
ilgai dar žmonės duosis jiems 
mulkinti?

— šapo s Darbininkas.

kartu su anarcliistais apleidžia
me svetainę ir mes sutversi
me atskirą nuo socialistų kon
ferenciją.”

Jie taip ir padarė. Aišku, 
kad Kukutis ir Brijunas neka- 
da socialistai nebuvo. Dar ar
šiau — jiedu išburnojo socia
listus nc( “arkliavagiais.”

Vėliau Stilsonas, Pruseika, 
Paukštys, Vidikas ir Baltru
šaitis suskaldė Lietuvių Socia
listų Sąjungą. Iš vienos ske
veldras sutvėrė “revoliucinę, 
nepermaldaujamą ir neatsimai
nomą” Komunistų Partiją. Ta 
partija įtikino savo sekėjus 
padaryti po trijų mėnesių šioj 
šaly bolševikišką revoliuciją. 
1919 metais, gegužės 1 dieną, 
gal tokia revoliucija ir butų 
įvykus Chicagoj, jei “revoliu
cionieriai” nebūtų pabūgę lie
taus. Tą dieną Stilsonas bu
vo sutraukęs apie 300 “revo
liucionierių” Malinausko ir 
Černausko svetainėse, Aštuo
nioliktoj gatvėj, o Stoklickis 
visą minią į West Sidės Au- 
ditoriumą. Jiedu, nežiūrint 
miesto valdžioj ir policijos 
graudenimų nepairoduoti Pila
mą Gegužės, kad tuo neįkišus 
kailio darban, žūt būt norėjo 
“skelbti revoliuciją” su savo 
sūdomo ralizuo'tais • sekėjais. 
Bet kai pradėjo lyti, “revoliu
cionieriai” pabūgo sušlapti ir 
“revoliucijos” nepadarė, 
met ir Kukutis ragino 
niūkūs vartoti spėką 
citAziim 1 T.) r. ! 1 ~

ir paprastu padorumu ir tei- ■ 
sybe. Paskutiniais metais 
mes įpratome ciningai žiūrė
ti į paprasto padorumo ir 
teisybės reikalavimus. Lloyd 
George, kuris 1911 m. žadė
jo Anglijos paramą karui iš
tikus, stovi anglų valdžios 
priešakyj, o Poincare, kuris 
1912 m. gundė Rusiją karą 
pradėti, vadovauja Franci- 
jai. Europa turi naują slap
tų sutarčių tinklą, nežiūrint 
Tautų Lygos, ir diplomati
ja po senovei yra po uždan
galu varoma. Europos civi
lizacija vis artinasi prie tan
kiai pranašaujamos katas
trofos, kuri ne visai išsipil
do. Permainyti žmonių opi
niją atrodo stačiog negali
mas daiktas. Vienok, jeigu 
norima pasauiįs išgelbėti, tai 
ar nereikėtų musų protus 
nuo męlų apvalyti, kad butų 
galima gyvenimas naujais 
pamatais kurti?”
Yra senai žinoma, kad kiek

vienos visuomenės pamatą su
daro jos ūkis ir gamybos išsi
vystymas. Nuo gamybos išsi
vystymo pareina ir šalies poli
tika. štai kodėl ta Gannett’o 
mintis, jog Europos diploma
tai buvo tik ekonominių jė
gų žaislas, yra visai teisinga. 
Gamybos formų kūrėjai tan
kiai sudaro tokias sąlygas, ku-

Skaityto ju hlsr
........——«
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P. KUKUTIS IR KOMUNISTŲ 
MELAI

naujais

jau 
pat rių jie patys nebegali kontro- 
te- liauti.

beieškoma. Kas pradėjo karą? pasidaro tų sąlygų žaislai.
Sulig Versaillės sutarties visa y ' *..................
atsakomybė dėl karo pradėji- tokios
mo puola ant Vokietijos. Kovo Konkurencija, naujų rinkų ic- 

George škojimas ir dėl tų rinkų var
žymąsi stumte stūmė pasaulį 

, Poincare, Sa-

Nors pasaulinis karas 
senai pasibaigė, bet iki 
šios dienos dar kaltininko

4 d., 1921 m. Lloyd 
pareiškė Dr. Simonsui:

Tokiame atvejyje jie

Pirm karo kaip, tik ir buvo 
sąlygos susidariusios.

“Antantei Vokietijos atsa- į karą. Kaizeris, 
komybė dėl karo yra pamati- • ZOnovas, Berchlold ir kiti peli
nis dalykas. Tai yra pagrindas,' 
ant kurio liko sutartis subu-1 
davota. Nepripažinimas arba1 
atmetimas tos i 
sunaikina sutartį.”

tikai, ekonominių jėgų stu
miami, patys sau atskaitos ne
atiduodami, Sukūrė pasaulinio

atsakomybės j£aro gaisrą. O dabartiniai ki- 
virčiai Artimuose Rytuose ar

O Rayniond Poincare 1920 neparodo to faktu, kad karų 
etais rašė “Tems’e”: priežastys yra grynai ekonomi-

Ištikrųjų, jeigu Centrali- Sil'Lv^U padaras?
nės valstybės nėra kaltos dėl; gamyba bus kapitalistų pan
kavo sukūrimo, tai'kodėl iš 
jų reikalaujama karo išlai
das padengti? Jeigu atsa- 
sakomybė <lel karo
ant abiejų pusių, tai jos ka
ro išlaidomis privalo pasida
linti.”

• I

Vadinasi, oficialiai Vokieti
ja yra kalta. Bet diplomatų 
pareiškimais butų neperdaug 
išmintinga tikėti. Nuo senai 
juokdariai sako, kad diploma
tai yra tokie žmonės, kurie 
kalba tai, į ką patys netiki, 
bet nori kad jais kiti tikėtų.

Tuoj po revoliucijos Vokie
tijoj, paskilbusiam mokslinin
kui Kautskųii liko pavesta kai
zerio valdžios archivai ištirti. 
Kautskis surinko svarbesnius 
dokumentus ir paskelbė visuo
menei. Neužilgo po to Richard 
Gooss išleido keturiuose to
muose Austrijos valdžios do
kumentus. Sovietų valdžia 
ėmė spausdinti Rusijos archi- 
vų dokumentus. Žinoma, An
glijos ir Francijos archivai da 
tebėra paslaptis. Bet jau ir 
paskelbtieji dokumentai aiš
kiai parodo, kad Vokietijos at
sakomybė dcl karo yra tik le
genda. Levvis S. Gannet savait- 
raštyj “The Nation” sako:

“Atsakomybe dėl karo < 
pradėjimo puola ant abiejij

metais rase
n Ir kol

puohf

; koše, kol po senovei bus veda
ma atkakli kova
— tol karo pavojaus
galima pašalinti.

dėl rinkų, 
nebus

L. S. Sąjungoje

Laikraščių skaitytojai žino, 
kad paskilbęs “revoliucionie
rius” ir komunistų oratorius, 
Petras Kukutis, pabėgo iš Clii- 
cagos, nunešęs, kaip sako, dau
gelio žmonių pinigų.

Jo pabėgimas -— tai dar ne 
vislias. Tai turi dar ir kitokios 
reikšmės. P. Kukutis — ne 
paprastas eiliniš žmogus, bet 
“veikėjas,” kurs per eilę metų 
pasižymėjo (lietuviuose kaipo 
“kalbėtojas.”- Jis ne kartą 
mainė savo kailį — darbavosi 
tai vienai, tai kitai grupei žmo
nių. Pirmiausia jis buvo ai- 
doblistų agitatorius, vėliau —• 
bolševikų, komunistų. Jis pa
sižymėjo savo- burnojimais 
prieš socialistus ir jų darbuo
tojus.

1917 m., kilus Rusijoj revo
liucijai, Chicagoj susiorganiza
vo Rusijos visų tautų išeivių 
socialistų konferencija. Ji su
sidėjo iš socialistinių Chicagos 
organizacijų. Tuo laiku Rusi 
jos laikinoji koalicinė Kerens
kio valdžia pakvietė Caro išvy
tuosius politinius piliečius 
grįžti Rusijon darbuotis Rusi
jos respublikos labui. Rusijos 
valdžia prižadėjo apmokėti 
kelionės ' lėšas grįžtantiems, 
apie kariuos socialistines or
ganizacijos paliudys, kad jie 
yra politiniai pabėgėliai iš Ru
sijos ir neturtingi. Minima 
konferencija ir darbavosi toj 
srity — gaudavo reikalingus 
pinigus per Rusijos ambasado
rių Amerikoj ir išleisdavo 
grįžtančius Rusijon. Tuo lai
ku veik visi dabartiniai komu
nistų viešpačiai, būtent Troc
kis, Bucharinast Kapsukas ir 
kitu sugrįžo Rusijon.

Vėliau. Joj konferencijoj bu
vo padaryta geresnė kontrolė 
— neleisti grįžti Rusijon val
džios lėšomis tokių asmenų, 
kurie negali priduoti teisingų 
lindynių, kad jie politiniai 
tremtiniai, nežiūrint kad jie 
tokiais dėtųsi. Savo pinigais 
galėjo grįžti kiekvienas Rusi
jos pilietis. Tai buvo revoliu
cinės Rusijos valdžios patvar
kymas, kurio 
griežtai laikėsi.

Tuomet kilo 
dublis tai norėjo

Tuo- 
darbi- 
prieš 
drau

gai laikę bolševistinio pervers
mo.” Jei ne lietus, tai keli 
šimtai sudemoralizuotų darbi- ’ 
ninku, išimtinai ateivių, lietu
vių, gal ir butų ėmę triukšmą 
kelti ir duoti progos policijai 
savo lazdas darban paleisti. 
Bet dėl pietaus katarstrofos iš-

pus-
kad

ir
todėl ’

Antra Naujienų
Ekskursija

KUOPŲ DARBUOTĖ.
Chicago. — Spalio 9 d. įvy

ko LSS. 4-tos kuopos susirin
kimas “Aušros” salėj, 3001 S. 
Halsted. Padaryta keletas tari
mų, kurių paminėtini yra šie:

1. Paaukoti iš kuopos kny
gyno dalį knygų Lietuvos So
cialdemokratams.

2. Paraginti VIII Rajono val
dybą, kad rūpintus artimiau
siu laiku įkurti socializmo mo
kyklą, kaip jau tas Rajono 
konferencijoj kad buvo nutar
ta; arba, jei tatai dėl kurių

i nors priežasčių nebūtų gali
ma •— ruošti šiaip paskaitas 
įvairiose vietos ir apielinkės 
lietuvių kolonijose.

3. Proponuoti VIII Rajonui, 
kad jis trumpu laiku sušauktų 
visų Chicagos ir apielinkės lie
tuvių s.ocialistų (sąjungiečių) 
ir jiems simpatizuojančių drau
gų, kurie galėtų patapti Sąjun
gos nariais, susirinkimą bend
rai pasitarti dėl tolimesnio so
cialistinio darbo ir savo orga-

______ v nizacijos stiprinimo.

pusių. Aš nemanau, kad pro-Į 4. Del besiartinančių valsti- 
taujantis žmogus, perskaitęs jos ir kauntės rinkimų, įvyk
tuos dokumentus, galėtų pa- Staučių lapkričio 7 dieną, su
daryti išvadą, jog tik viena rengti agitacijos prakalbas.
pusė tėra kalta. Rekordai Iš finansų sekretoriaus ra* 
yra tiek aiškus ir nuodug- purto paaiškėjo, kad 4-toji 
nųs, jog jie perdaug atsako- kuopa turi jau devynioliką pil- 
mybės užkrauna pavieniams nai užsimokėjusių narių ir 
asmenims, kuriais žaidė e- daugiau kaip porą dešimčių 
konominės jėgos. Bet musų dolerių kasoj pinigais ir narių rius. Iškėlus aikštėn tokį at
karų priežasties prietarai ženkleliais.
yra remiami atskirų asmenų t 
a tsako įnyhčs teori ja.

LIETUVON
Jau yra rengiama

United States Linijos Laivu
konferencija

leisti valdžios
• • Ilėšomis grįžti ir nepabėgėlius 

— ne caro ištremtuosius — 
savo organizacijos narius. Tam 
pasipriešino socialistai, jiems 
nurodydami Rusijos revoliuci
nės valdžios patvarkymą. So
cialistai sakė, jeigu elgtis taip, 
kaip aidoblistai nori, tai visos 
socialistinės Rusijos išeivių or
ganizacijos panorės keliauti 
Rusijon valdžios lėšomis.. Be 
to Rusijos revoliucinės valdžios 
patvarkymas draudžia ta pri
vilegija naudotis ne tik nepoli
tiniams išeiviams, i>et ir tiems 
politiniams tremtiniams, ku
rie turi savo pinigų daugiau 
kaip $300. Kartu buvo įrody
ta, kad vienas aidoblistas, par
davęs savo namus už $3,000, 
išvažiavo Rusijon valdžios lė
šomis, ir tai dar leidžiamas 
aidoblistų vien dėlto, kad jis 
esąs ištikimas revoliucionie-

> doblistų elgesį, visi socialistai
Kuopa tuo būda vis stiprė- konferencijos susirinkime gric-

Kas ja. Augant narių skaičiui, drau- žtai užprotestavo. Tuomet kon-

“AMERICA”
Gruodžio J 2 d., 1922 m

Po vadovyste A. Rypkevičiaus.

ši ekskursija bus labai smagi ir patogi, 
kadangi ją vadovaus patyręs kelionėse 
ir visiems labai gerai žinomas žmogus 
A.. JR.ypkev iCiūs fr, kad keleiviai pasieks 

savo tėvyiškčs namus prieš pat Kalė
das, parveždami džiaugsmą ir prežen- 
tus savo giminėms.

t

Pradėkitė visi rengtis tuojau. Sekite vėles
nius Naujieną pranešimus ir paskelbimus ke
lionės reikalais.



Ketvirtadienis, Spalis 12, 22

CHICAGOS 
ŽINIOS ::

PLENUOJA UGNIAGESIŲ 
JIEGĄ 4,000,000 GYVENTOJŲ 

MIESTUI.

Chicagos gaisrų skyrius yra 
dabar perorganizuojamas taip, 
kad jis atatiktų sparčiam mies
to augiui. Kada sumanymas 
bus įvykintas, tai ugniagesių 
skyrius sugebės apsaugoti mie
stų 4,000,000 gyventojų, kurių 
laukiama turėti už 20 metų. 
Ugniagesių stočių busią 11 ma 
žiau kaip dabar.

Sumanymas reikalauja $1,- 
278,000 išlaidų, bet miestui at
sieisiąs tik $691,000. Skirtu
mas bus padengtas pardavus 
nuosavybes, kurios bus nerei
kalingos stotis perkėlus.

Plano vykinimo komisija 
sako, kad jei tas planas nebus 
tuojaus įvykintas, tai pareis 
samdyti 700 daugiau ugniage
sių, kuriems algų teks išmo
kėti į metus $1,400,000.

Komisijos paduotos skaitli
nės yra tokios: 2,800,000 Chi- 
cagos gyventojų užima 80 
nuoš. 200 ketvirtainių mylių 
miesto ribose.

Miestas auga taip sparčiai, 
kad pernai metais pastatyta 
7,800 namų, užimančių 44 my
lias pryšakio už $124,024,010. 
Šiemet leidimų namams sta
tyti išduota 9,432.

Iš 172 gaisrinių kompanijų 
tik 12 nėra aprūpintos njoto- 
rais.

IR ŽULIKUS APIPLĖŠĖ.

Ties kauntės troba Roma 
valgykloj, 117 N. Clark gal., 
svečiams bevalgant ir bešo
kant, ketvirtame augšte še
šiasdešimts lankytojų didžiau 
šio lošnamio vidurmiesty lai
kė iškėlę rankas augštyn dau
giau kaip pusę valandos. Už
puolę juos trys plėšikai, iš
kraustė jų kišenius, sako nusi
nešę apie $15,000 pinigais ir 
gražnomis. Vienas pasisakęs, 
kad jis prakišęs visus pinigus; 
jam plėšikas davęs ant karų. 
Kitas išgelbėjęs $2,000 vertės 
deimantinį žiedą įvyniodamas 
jį į dešimtdolerinę ir įsidėda
mas į burną.

Lošikai policijai nepranešė 
apie plėšikų užpuolimą, bijo
dami, kad toji neuždarytų 
jiems lošnamio.

APVAŽIAVO PASAULĮ SU
5 CENTAIS KIŠENIUJE.

Clyde Allen Dickenson turė
damas 5 centus kišeniuje žadė
jo apvažiuoti pasaulį į metus 
laiko ir sugrįžti redaktoriaus 
vietą užimti prie “Cuyler Sun” 
laikraščio. Tai buvo 1900 m., 
kuomet 5 centai šį tą svėrė. '

Vakar- jis sugrįžo į savo se
nus namus, 1839 Larchmont 
avė.

Dvidešimts du metai tam at
gal, būdamas 21 metų Clyde 
nuvyko į New Orleans’ą, kur 
kaipo mulų prižiūrėtojas iš
plaukė laivu į Cape Towną 
pietų Afrikoj, o iš ten į Nata
liją. Ten, pasibaigus 60 dienų 
kelionei jis gavo $15 ir buvo 
atleistas.

Jis pėsčias nuėjo į Prancūzų 
salą Mauritiją, perėjo Ceiloną, 
M adresą, Indijoje ir Raugtine, 
Bunnoje apsistojo 14 metų. Po 
to jis leidosi grįžti namon per 
Kalkutą, Singaporą ir Manilą. 
Paskutinį kelio galą jis važia
vo kaipo ketvirtasis virėjas 
Union Pacifiko gelžkeliu.

PRAPUOLĖ 14 METŲ MER
GAITĖ IR AUTOMOBILIUS.

Margaret Davis, 14 metų, 
Marshali augs tosios mokyklos 
mokinė ir jos tėvo automobi 
liūs prapuolė iš namų 724 N. 
St. Louis avė. Mergaitė pati 
sako nemoka važiuoti, bet jo
sios drauges sako, kad ji susi

eidavusi su kokiu tai vyru Gar- 
field parke; tatai manoma, 
kad jis bus ją išvedęs. Tėvai 
padavė policijai' jieškoti.

NAMAI DEGA? TIEK ČIA 
BĖDOS.

Buvo vidurnaktis. Herman 
Mayweather ir Mrs. ’ Tinnie 
Egely, abudu juodveidžiai, sė
dėjo priimamojoj po num. 
5927 So. State gat. besikalbė
dami apie psichoanalyzą. Na
mas degė. Ugnagesys įbėgęs fee 
barškinimo pasakė, kad namai 
dogą *r paklausė jų, ar jie ži- 
ao tą. Mrs. Egely atsakė, kad 
jie numaną, bet užpakalinis 
galas išduotas kitiems, o ji 
niekuomet nckišanti savo no
sies į kitų reikalus.

CHICAGOS DIDYSIS GAISRAS 
KAIPO APSISAUGOJIMO 

PAMOKA

Tautinė nuo ugnies apsisau
gojimo diena, Chicagos didžio- 
,o gaisro 1871 m. metinių su
kaktuvių diena, prezidento 
flardingo paskelbta kaipo įmo
ne sumažinimui tautos metinių 
nuostolių nuo gaisro sumoje 
$500,000,000 Cliicagoj buvo 
apvaikščiojama su iškilmėmis 
mokyklose, uždarymu miesto 
svetainės ir — gaisru, kuris 
padarė nuostolių už $1,500 ir 
išgąsdino 20 šeimynų.

PROF. F. STARR 
REZIGNUOJA.

Chicagos Universiteto socio
logijos ir antropologijos profe
sorius Dr. Frederick Starr va
kar rezignavo, savo vietą. Jis 
pasitrauks ateinantį birželio 
menesį ir važiuosiąs po Rytų 
šalis pasivažinėti. Jis išbuvo 
prie universiteto nuo pat jo 
įsikūrimo pradžios ir yra ge
riausias Rytų šalių žmonių ži
novas.

RADO SEGTUKĄ VAIKO 
PILVE.

Juoda galva segtukas dviejų 
jolių ilgio, kuris buvo varto
tas kaipo akis žaislinei meš- 

’kūtei, vakar tapo išimtas iš 
pilvo 18 mėnesių vaikui Ro
bertui Sylvester. Operacija da
ryta Columbus Extension ligo
ninėj. Motina buvo padavusi 
meškutę vaikui pažaisti, ma
nydama, kad akys yra įsiūtos. 
K-spinduliai parode, kad segtu 
kas yra pilve.

STEIGS BUŠŲ DIRBTUVĘ.

John Hertz, Yellow Cab 
Mfg. kompanijos prezidentas 
sako suorganizavęs tos kompa
nijos šaką busams dirbti; ren
giama statyti Chicagoje dide
lė dirbtuvė, kuri aprūpins ba
sais ne tik Chicagą, o ir visą 
Ameriką.

IŠĖMĖ RAKTA.

PhiMip J. Keifer, 59 metų 
amžiaus, tapo padaryta ope
racija Ashland bulvaro ligoni
nėje. Jo viduriuose rasta rak
tą, kurį jo tėvas pametęs, 50 
metų atgal. Ligonis prisipažino 
prarijęs raktą, kuomet dar vai- 

• kas buvo, bet to jis nesukęs 
Į savo tėvam dėl baimės.

PERSERGSTI NAMŲ SAVI
NINKUS.

Sveikatos departamentui ta
po priduota labai daug skundų 
prieš namų savininkus, ka- 

i daugi jie neduodą nuominin
kams reikiamos šilumos. Svei
katos departamentas pasiuntė 
jiems persergėjimus if žada 
pasiųsti savo inspektorių ištir
ti dalykus.

KETURI UŽMUŠTI IR KELI 
SUŽEISTI.

' _____
I ■

Pereitą trečiadienį kilus au
drai ir lietui keturi žmonės ta
po užmušti ir keli -sužeisti. 
Daugiausiai nelaimių įvyko su 

‘ automobiliais. \

Lietuviu Rateliuose
GYDYTOJO VAKARAI.

Šiandie p. Elias svetainėje, 
4600 So. Woęd St., įvyks dak
tarų vakaras. Pradžia 7:30 
vakare.

Prelekcijos bus šiomis te
momis: Dr. M. Strikolis —Li
gų priežastys, Dr. Vezelis — 
Sugedę dantys ir Dr. S. Biežis. 

| - Kaip apsaugoti sveikatą. 
Bus ir muzikos.

Iki šiol sveikatos reikalais 
visai mažai pre lekcijų- buvo 
rengiama. Todėl publikai bu
tų pravartu jomis naudotis. 
Nebercikalo juk sakoma, kad 

, uncija apsisaugojimo yra ver
ta svaro gydymosi. Kuomet 
žmonės sužinos, kas gimdo li
gas ir kokiu budu jų apsisau
goti, tuomet jie išvengs daug 
nemalonumų ir bereikalingų iš 
laidų. Ryto vakare tokios 
pat prakalbos įvyks Strumilų 
svetainėje, 158 E. 107 St. Ten 
kalbės Dr. Biežis ir Dr. Cher- 
ry-

• ' I

IS 18 GATVĖS APYLINKĖS.
Spalio 8 d. Palaimintos Lie

tuvos Draugija laikė savo su
sirinkimą Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted gat. Po 
pa prastų reikalų drg. Žilinskas 
pasiprašęs balso, paklausė na
rių kas bus daryta su regis
tracija “ar mes tylėsime, ar 
išnešime tam tikrą protesto 
rezoliuciją prieš Lietuvos Stei
giamąjį Seimą?” Girdi, kada 
Lietuvos valstybė buvo sunkes
nei padėty, tai šaukėsi pagal
bos pas Amerikos lietuvius ir 
nei vienas Amerikos lietuvis, 
ar lietuvė neatsisakė dėti savo 
dolerius Lietuvos nepriklauso
mybei išgauti. Ir šita draugija 
aukojo ne dolerius, bet šimti
nėmis, manydama, kad Lie
tuvoje bus žodžio ir spaudos 
laisvė. Ir dabar už tą Amerikos 
lietuvių gerą darbą Lietuvos 
valdžia nori uždėti geležinius 
pančius ant lietuvių gyvenan
čių Amerikoje. Po jo paaiš
kinimo ėjo diskusijos, po ku
rių, nutarta ateinantį susirin
kimą sušaukti atvirutėmis ir 
tos nelemtos registracijos klau 
simą plačiai pakalbėti.

Taigi draugai Palaimintos 
Lietuvos Draugijos nariai mu
sų šventa pareiga susirinkti 
ir išnešti protesto rezoliuciją 
prieš juodąją Lietuvos reakci
ją- . —Narys.

lengiasi atvažiuoti iš Lie
tuvos per Naujienų Pinigu 
Siuntimo Skyriaus patai- 

navimą.
Ona Jonionytė
Morta Stulpinytė
Bronislovas Tulavskas.
Šie pasažierai visi buvo Kau

ne pas Amerikos konsulį, išpil
dė aplikacijas dėl vizos ir laukia 
leidimo iš Washingtono.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Karti jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą,. 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško, NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai- 

I ko lik keturioliką dienų nuo 
I paskelbimo.

904 Barkauskas Frank
906 Bernotas Piter
918 Drungilas P.
924 Gamole'vvich Mrs. Stalu
926 Gestautas Klemense
942 Karanstsis George
959 Kuniszauskiute Ona
960 Laiskonene Ona
965 Lisietius J.
967 Lucas Joseph
971 Mironas Daminik
973 Mikrut Stanislavv
975 Mochas Kazimieras
979 Naudzin Aleksandrai
987 Rakauski Wladysląw
988 Remeikieni Barbora-
993 Sadauski F.
995 Sapreteni Petroneli
999 Simdnanaitas Justinas
1004 Trunvorienj Juzi
1008 Urbaiciui Izidoriui

GYDYTOJO VAKARAS
Šiandie vakare, 7:30 vai., Elias sve

tainėj, 4600 So. Wood Su, įvyks Gy
dytojo vakaras. Kalbės šie daktarai 
— S. Biežis, M. Stiikobs ir V eželis.

O ryto vakare Dr. Biežis ir 'Dr. 
Cherry skaitys prelekcijus Strumilų 
svetainėj, 158 E. 107 St. Įžanga,— 
25 centai asmeniui.

Pirmyn Mišrus Choras rengia gražų 
Koncertą ir Balių nedalioj spalio 15 d., 
iviektazio svetainėj. Koncertas atsi
bus po vadovyste F. Sarpaliaus bus ge
ri dainininkai. — Komitetas.

Draugijų domei: — Lietuviška Te- 
atralisua. ur-Hte Hutą -No. 1 rengia 
ceatią Koncertą ir balių lapkričio ra 
d., M. Meldaz.o salėj, ZZ4Z-44 W. 23rd 
PI. Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “AmeriKonibkus Vestuvės” 
Draugijų, kliubų ir Kuupų prašome ne- 
i engti pramogų minėto j dienoj, kad 
nepaKcnKUs vieni ktiems.

— Komisija.
i—r " >' ' ........

Mildos Teatro Bendrovės šėrininkai 
permainykite savo antrašus.

j. P. Evaldus, Sokr.,
840 W. 33rd Street.

Roseland, III. — Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės įiedėldienmė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 1U vai. iš ryto. Vaikai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, —- konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palme* parko svetainėj.

— Komisija.

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

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

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

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

Žemės Liepsna
Nauja darbininkų eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:-
Dangaus svečias. Ar tai 

rytas. Rytas beauštąš. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušynp. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbes. 
Laima. Iškentėjęs. Šviesią

I 1 Reikalaukite šios

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50785—B. Sžuidargienė i
50787—E. Junciene 
50789—E. leiiarskienė 
50791—P. Tautkiene 
50795—R. Dacaitč 
75125—J. Miliukevičius 
75130—J. Končius 
75137—J. Truktainis 
75141—B. Spingienč 
75142—B. Blėdžius 
75145—O. .Tokubauskaite 
75145a—V. žiukelis 
85076—B. Stasevičius 
85144—B. Gruzauskiene 
85156—O. Krizienė 
85162—M.- Čičinską 
90076—M. Stakunienė 
95052—V. Bartkus 
95065—F. Varnelis 
95077—J. Balvotis 
95078—M. Lokauskienė

Perlaidom:
14593—J. Mikutis
14594—A. Stapunkiene 
14599—J. Butautas 
14600—J. Butautas 
14627—D. Lukošienė 
14628—-V. Bakutis 
14634—O. Dijokaitė 
14681—F. Andrijaitis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

PRANEŠIMAI
Mokinama siūti dykai, mergaites, 

kiekvieną šeštadieni, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Raymond Chapel svetainėj, 
816 W. 31 gat.

Lietuviškos Teatrališkos Draugystes 
Rūtos No. 1, praktika Amerikoniškos 
Vestuves įvyks šiandien, spalio 12 d., 
Chernausko svetainėj, kampas Union, 
ir 19-os gatv., pradžia 7:30 v. v. Visi 
artistai malonės laiku pribūti.

— Komisija.
♦

S. A. L. Ex-Kareivių susirinkimas 
bus laikomas ketvirtadienį, spalio 12, 
vakare, “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted St. Visi nariai atsilankyki
te laiku, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — Rašt. J. Elvikis.

DETROIT, MICHIGAN
f ........... ........................ I"11 lllr 11 >

West 1894 Hsml. 6678
WM. J. STOLL COM

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1021 — 25th St., 9S0» Cai4«ni 

Detroit, Mieli.v .. . . . -..j

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

DETROIT, M1CH.
i Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 6284, Market 4526

naktį. Beržyne. Kalėjime. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergelė. Kraujo rožių. Esu 
pavargęs. Mirtis. Eidamas 
j karstą: Sutarta. • Mano 
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak- 
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.-

kuygutės tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III.

50685—J. Dirg-elaite 
50686—J. Dirgelaitė 
50813—T. Zuraitienė 
50814—J. Šokas 
50815—P. Masevičius 
50832—A. Antanaičaitė 
50834—A. Pakalniškiene 
75163—A. Auškalnis 
85183—K. Sarmukšnis 
95087—V. Daugnoras

Čekiai:
3858—K. Kinderis 
3901—P. Vilimas 
3977—J. Miniotas 
4074—D. Bališevičius 
4113—T. Kemtienė
4127— L. Šūkis
4128— Andrulis Juoz. 
4160— A. Ra-ugelienė 
4178—P. Vitartas 
4185—R. Mažunaitis 
4215—P. Jarienė 
4223—J. Barkauskas 
4228—L. Kulčinskas 
4234—S. Beišiiias
4237— M. šimenienė
4238— O. Butiene
4242— B. Mešikienė •
4243— S. JanuševiČia 
4255—P. Daugentaite

5EVER05 GYOUOLĖSįUZlAlKO
SEIMYN05 SVEIKATĄ; «

ir reumafiško uždegimo galima 
pasekmingai išgydyti su 4

SEVERAS) 
gothaRDOL

Ištik’njds

Geras vaistas dėl susimušimo.
S išsukimo, tinimo. raumenĮi štyvumo. 

j skausmu^ strėnose ir šonuose*
Z _ L _ 1___

i

KAINA 0O IK C£NrAt.\

Klatisktte pa* apfTekoriu«»\

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAH PAPIOS, IOWA

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chiruga* 

25 E. Washingtorf St.
Valandos puo 10*iki 12 ryte 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rozidencij'os tel. Kedzie 7716

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se., Halsted SU Chicago, III.
.-i^i —i. - ---- .—-į——~— -------------------------------- <

■ '• ...-4------- --------- -. - ' — —

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

TeiJ 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 Tjel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

biie kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

gy-

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį 
dymą .

DR. 6. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

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.

Pinigai
• V 
1S

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Z-"1 1 .................... ..
| tLANDlE PINIGŲ

KURSAS
Siunčiant Lietuvon per rnua 

5c už 100 auks.

.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 Weat 351 h Street 
Turtą* $6.000.000.00 

'F . ...  ■ . /

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

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

Telefonas Victory 9082 
-----------  J

Tel. Austin 787

DR. MARYA s 
D0WIATf—SASS 
Kątik sugrjžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—-8 
vakare išskiriant nedėldieniua. V. - ..... , —/

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojau 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 Indeoendence Blvd. Chicagc 

■" I ■ ............. .... .... - --

Dr. Maurice Kalni 
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. nedėhlieniais nuo 10 
! iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
--------------------- ---------------------

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098
... . ■

1 1
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 5082

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

CHICAGO, UI. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisam yra 

uždarytas

/ ' .. i i i ..i
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii | 

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

.................. i„

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted StM Chicago.

_ 7" " "" ■" 1 1 ----

“dr. c. k. kliauga
DENTISTAS

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

j Valandos: 9—12 ryto -ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257 i

........... ■■ ■

bR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

-------------------------------- ----------------/
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ASMENŲ JIESKOJIMAI1 REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 
ma Antanas Juozas Stadalius, jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metų 
amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vata., Mariampolės apsk. 
Kas apie jj ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujienų” Redakcijai.

MOTERŲ VYRŲ

DRAUGIJOS (R 
ORGANIZACIJOS

REIKIA moterų į kenavlmo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
• 4856 So. Halsted St.

—■  .................... ■ ■■■■■■. . .i ■ i 'Hr-

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
čios ir Petro Lisausko iš Kakenų 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 moterų ir merginų 
virš 16 metų amžiaus į dėžių 
dirbtuvę. Kreipkitės:

JIEŠKAU JONO LOCAIČIO, 1921 
metais gyveno Kentucky valstijoj, o 
dabar nežinau kur. Meldžiu ats’šauk
ti, arba jį žinanti malonės pranešt. 

MRM A
3982 Williams’Avė., 

Detroit, Mich.

1418 W. 22nd St
Rathborne Hair & 

RIDGEWAY CO.,

JIEšKAU SESERS VINCKAITĖS, 
po vyru Juškienės, gyvenusios Brid- 
geville, Pa., taipgi brolio Mykdlo Vin- 
skaus, gyvenusio Scranton, Pa., paei
na Vilniaus rėd., Jezno vaisė., Stak
liškių par. Budų kaimo. Malonės 
patįs atsišaukti arba žinanti praneš
ti, nes turiu svarbų reikalą. Uršulė 
I-eig’ekienė, 2Q,47 .W. 22nd PI., Chi- 
cago, III. '

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

APSIVEDIMAI.

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, .

4856 S. Halsted St.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MEP- 

nos ar našlės nuo 20 iki 35 metų. Aš 
38 metų vaikinas inžinierius, daugiau 
apie mane patirsite per laišką.

WM. B. STANLEY,
835 N. Wells St., Chicago:, 

Phone Superior 0807
6 P. M.

III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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.

STOGŲ DENGĖJAI ! REIKIA patikėtinų sclicitorių 
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- . ,

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 'Y11.1 11 moterų.
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. įsteigta 34 metai. Didžiau- 
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininltoi čia dirba. J. J. 
Dunne,’ Roofing Co., 3411-8413 Ogden “ 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

New Era Bldg., 
) Room 311, 

Halsted & Harrison Sts.

I REIKIA DARBININKŲ
TURIU gerą svetainę dėl mi

tingų, prakalbų ar šiaip pasihn- 
sminimams, gani apšildoma drau 
gijoms duosiu veltui. Atsišauki
te, 733 W. 18 St. Bašinsko name

VYRŲ

DARBININKŲ REIKTA.
Įsidirbimo proga.

JIESKO PARTNERIU I REPUBLIC BOX CO
925 N. Halsted St.

TURIU grosernę, bet noriu 
įsteigti ir bučernę, j ieškau part
nerio, kas supranta buceriaus 
darbą. Vieta gera, galima gerą 
gyvenimą daryti. 4949 S. Prince- 
ton Avė. J. K., Tel. BIv<i. 4329.

TIESKI) KAMBARIŲ
KAS GALI DUOTI KAMBARĮ VE- 

dusiai porai už apvalymą • kambarių, 
arba už pridabojimą vaikų, 
dirbant, arba kas turi rehdai 
rius — iš trijų kambarių, 
kitę Nauj'enų Skyriun.

3210 S. Halsted St., No.

tėvams 
kamba- 
Praneš-

39

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

PULLMAN CAR WORKS 
103rd Street Freight Shop 

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

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

1922, ukulelė prijungta, su Toliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantme adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ PRIE 
mokyklos visokių tautų apgyventa. 
Renda pigi, biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pig’ai, priežastis pardavimo 
svarbi:

3656'So. Union Avė.,
Tel. Boulevard 3784

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

REIKALINGAS patyręs ku- Į 4623. 
korius.

WM. JUCIUS, 
3241 So. Halsted St. AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI FORDAS TOUR- 
-------------------------------------------------- ring Car; nauji i*atai, nauji tajerai, 

self starteris A 1 padėjime. Parduo- 
REIKIA į foundrę darbininkų siu labai pigiai, nes turiu du karu, 

ir chepperių.-----------------------------^”448 N. Paulina St.,*
The Francis & Nygren Į Tel. Armitage 6411.

Foundry Co., 
2542 Fillmore St. PARDAVIMUI

PARDAVIMUI barbernė ir
REIKIA nevedusio vyro prie P°ol rumis. Gera vieta ir bus par- 

namų darbo. duota labai pigiai, jei pirks šią
1200 Belden Avė., savaitę.

ALEXIES BROS. HOSPITAL 2048 W. 22nd St.

VAIKŲ

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

REIKIA PARDAVIMUI “Garden City
Virš 16 metų amžiaus lengvam biznis išdirbtas per 35 me- 
dirbtuvės darbui. Geriausia įsi- ^us* R^^astis pardavimo einu į 
dirbimo proga, aukščiausia alga, sav0 namQ» W. 51 St. ant 
veikliems vaikams. kampo Morgan St.

REPUBLIC BOX CO.

925 N. Halsted St.

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:
ROSENBAUM BROS.,

Feed Mill
87th & Stewart Avė.

Patyrusių med’nių karų taisytojų 
Taipgi

Sriubų pjovėjų prie plieninių karų
Didelis užsakymas, nuolatinis dar- 

jas dideli pinigai nuo šmoti) d rbant.
Ateikit pasirengę dirbti į

Samdymo ofisą.
THE RYAN CAR CO., 

136th St. & Branden Avė., 
Hegcwish, Chicago.

rei-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos dėl 2 

ar vieno vaikino, šviesus, šildo
mas su visais parankamais; su 
valgiu ar be valgio. Atsišaukite 
į Naujienų ofisą po No. 143.

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

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

VYRŲ

į geležies atmatų kiemą. 
Gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

PRICE IRON & STEEL CO., 
67th St. & 48th Avė.

T

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th St. & I. C. Tracks

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. Šeimyna: du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

Riverside, III.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui grosernė, saldainių ir 

visokių smulkmenų Storas, arti didelių 
dirbtuvių. Pigi renda 5-ruinvai dėl 
gyvenimo, turi būti parduota greitai. 
Priežastis pardavimo patisite ant vie
tos.

919 W. 35th St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA. 
Kimininio, prosmimo ir naujų drapa
nų siuvimo. Geri visi {taisymai. Par
duosiu už pigią kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

5116 So. Kedzie Avė.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėiėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaž. Duuba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Aruminas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
I v. po p. Urbono salei 3338 So.Auburn Avė.

L K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 8040 S. Union av., nut 
rašt. Alex Varnelis 8031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Calift.rnia av.; iždin. Peter Riškų? 
2887 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpori 
avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 

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

1 blokas į pietus nuo Archer Av.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. VVin 
chester av.; Sekr. J. Penkauska? 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Hm 
manas 1645 Wabansia av. S vėtai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygvno adresas: Liuosvbė? 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
<»a<ra

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallaęe st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 8156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

S. A. L. EX-K A RE jVTŲ"VALDYBA 
1922 metanas, —.Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pp 
dėjejas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos Elvikis 
8246 S. Halsted st.; fin. rašt Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

REIKIA MERGINŲ IR MOTERų 
rinkti rankoms šabalbonus. Gera al
ga, nuoritin s da»bas. Imkit 63-ios 
Austin gatvekari iki linijos galui.

CHICAGO PEAN ELEVATOR 
WAREHOUSE CO., 

6558 So. Austin Avė.*

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Atsi
šaukite, su užmokesčiu susitai
kinsiu.

2113 S. Halsted St. .

REIKIA patyrusių vyrų par- 
davot morgičiaus auksinius bond 
sus ant įrengto Chicagos Real 
Estate. šie bondsai neša 7%. po- 
lukio ir tęsėsi nuo 2 iki 7 metų 
Bodsai $50, $100, $200 ir $500 
vienas ir galima pardavoti šios 
rūšies security.

Kreipkitės:
J. HOCHSTADTER CO., 

Rm. 1128, 127 N. Dearbom St., 
Tel. Central 6693

MERGINŲ reikia lengvam reikta PATYRUSIŲ SHEARMA- 
‘ ‘ Taipgi

5 paprastų darbininkų, ateikit prisi- 
... . Gera mokestis, pasto

vus 
COHN IRON & STEEL 00.,’ 

2034 So. Southport Avė.

rankų darbui į dienos Šviesos -,nl d'rbti į serap iron yardą. 
dirbtuvę. Nuolatinis darbas, Re- rengTdarban* 
ra mokestis. Columbia Fastener 
Co., 8229 So. Ashland Avė.

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

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

3245 S. l%lmer Avė.

REIKIA foudrčs darbininkų. 
43c. į vai. Kreipkitės į Samdy
mo Skyrių.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th Sts. arba

South Kedzie Avė. & 40th St.

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
muridis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir. 
G kambariai elektros šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotas skiepas, 
ir visi kiti naujos mados {taisymai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 
Brighton Karkė, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KTJUBO valdvba 1922 metama: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Bertvyn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas. 1026 N Oakley Rlvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 Wesf 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirma.ii ket
virtadieni kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

turto

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
6 flatų mūrinį namų ant kampo, 
rendos $150 į mėnesį. Kaina $15,000 
įmokėt $2500, likusius kaip rendą. 
Mainysiu ant lotų arba bilc kokio 
biznio.

3346 S. Halsted St. 
Blvd. 9641

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
Švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P.’ Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st ,
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
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. Montvidas 
1824 VVabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su 
sirinkimąi laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:80 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padėiėjas 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 
paskutini sekmadieni kiekvieno mė 
nerio

SAVININKŲ ATYDAI1
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ka, nes kostumeriai laukia musų ofise.

F. J. SZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PO 4 
kambarius medinis namas: elektra, 
gasas, prie Rockvvell, arti 39-tos gat
ves. Kaina ........... ....... j........  $3,800.00

2 aukštų naujas mūrinis namas po 
6 kambarius, skiepas ir antaukšt'is. 
Lotas 30x125 pėdas prie S. Francisco 

ELEKTRO STAUČIŲ ŠAPA, GE- Avė., tarpe 45-os ir 46-os gatvių. Kai
rą vieta. Parduosiu pigiai, priežas- na ..........       $12,000.00
t’s pardavimo, — apleidžiu miestą. Į 
Kampinis Storas ir trįs kambariai pa
gyvenimui. 

300 N. Califomia Avė.

2 aukšti) mūras: krautuvė ir 2 
kambariai ant pirmų lubų, 5 kamba
riai ant antini lubų; karšto vandenio 
šiluma, 6 automobiliams garadžius — 

Kai-PARDAVIMUI barbemė, vi- P™ 1818 W. 4Gth St.
šokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbta per ilgą laiką. Iš prie
žasties, kad turiu du bizniu. Po
vilas Zableckis, 916 W. 59th St.

na ...............    $12,500.00
Platesnių žinių kreipkitės: 

FRANK WOZNIAK, 
2703 W. 47th St., 

Tel. Lafayette 4607

PARDAVIMUI saliunas labai j 
geroj vietoj, visokių tautų ap-‘ 
gyventa.

602 West 14th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė geroj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4(524 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR- 
lor. Parduosiu už bargeną, pilnai 
įrengta, stebėtina proga lietuviui, ru
sui, slavokui ar lenkui. Kreipkitės 
po 5 vai. vak. 929 Rooseveld Rd., 
kampas Sangamon St.

! PROGA Į 50 METŲ
Pardavimui moteriškų aprėdalų 

krautuvė ant geros bizniavos vietos. 
Geras biznis, per v’sus metus dėl 2-jų 

I ypatų. Taippat gali būti pavartota 
i dėl vyriškų drapanų. Biznis yra da- 
' romą $2.400 i mėnesi. Katras ma-RF1KAT TNGA^ L-rinnčiiiQ nrio roma $2»400 1 mėnesį. Katras ma- KIL1KA14INGA& knaucius prie note bi7n{> galSgi runyti tik tokis lr 

naujų drabužių siuvimo ir senų ...........
taisymo.

K. JAKUS,
1202 S. Main St., Rockford, III.

atsišaukit. Priežastis pardavimo ci
nu vvholesale biznį.

Atsišaukit:
3210 So. Halsted St.

No. 38.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITfiS BARBERIO 
AMATO

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

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

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris, • , .

1222 St. Charles Rd.
Maywood, III.

Už PUSE KAINOS 
Auksinė proga įsigyti gerą ir 
pelningą biznį. Bučernė ir gro
sernė verta apie $5,500, parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą, 
arba mainyčiau ant loto, autpmo 
bilio; bučernė randasi geroj biz
niavo] vietoj, biznis išdirbtas 
per 25 metus, nėra kredito lyg
tas yra ant 3 metų; renda pigi, 

j turi būti biznis parduotas arba

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

DARBININKŲ reikia į gele
žies atmatų kiemą. Gera mo
kestis. Kreipkitės:
LEOPOLD COHEN IRON CO., išmainytas į šitą savaitę, kas pir 

30th St. & Kedzie Avė.

REIKIA mašinistų ir 
čiaus molderių.

Kreipkitės:
SAUNT BROS,
155$ Fulton St.

! mesnis tas laimės. Atsibuskit 
----  biznieriai! Ne praleiskite tą 
ben- progą. Bučernė randasi po nu-

i meriu, 4800 So. Throop St Phone
Boulevard 0014, arba atsišaukit

. . pas Frank G.Lucas, 4116 Archer 
|Ave. Pitone Lafayette 5107. ,

Designing, kirpimo, Citavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drąpanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai {rengtų lygų 
Išmokinama j trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amatą, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ’\ne- 
prekiuoja.

Atdara
MASTER

dienom ir vakarais.
SYSTEM DESIGNING

school,
1N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake S t r., ant 4 lubų

I- ' ' ■ * . L’; -ji

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politinė organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 60c. Įstojrmo mo
kesčių nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knygelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopų ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, delei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. žymontns, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėję 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanisj kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas Ševiskis, maršalka 
And. Jaras. -— Susirinkimai laikona 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 60tl 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ' • SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 8604 So. Lowe Avė., 
nut. rašt. Kaz. ViČas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš 
kis, 3387 So. Wallace St.; iždin 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 38 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 8114 So. Wailac< 
St.; maršalka K. Giedrikis, 8122 S 
Wallace St. Susivienijimo susirin 
kimai laikomi kiekvieno mėnesi* 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
dalėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičam.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius 
fin, rašt Izid. Vedeckis 1732 So 
Union aye., cent. rašt. Kaz. Kučin* 
kas. kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas JušČius t' 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINES PAŠELPO5 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairi 
3233 Cortez St.; protokolų sekt 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St 
fin sekr. V. Briedis 1049 Nort’ 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktara 
kvot. A. Montvid 1824 Wabanri 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠA! 
POS KLIUBO Valdyba 1922 mn 
tams: Pirm. S. A Stankevičm 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia. iždin 1 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandr^vi 
čia, J. MartinVus ir A. Stanišauskas 
marš. F. Meškauskas, vėliavinir 
kas, S. Misevjčia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikom 
kas mėn. antrą pėtnvčia, vaka^ 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49tl 
Avenue.

TAUTTSKA DRAUGYSTE MYLE 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, va’ 
dyba 1922 metams: — pirm. Wai 
ter J. Markow«kis, 855 E. Kens 
ington Avė.; padėiėjas Juozas Gan 
dūlis 10R55 So. Stata St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 EdhrooV. 
Ava.: turtu rašti Vincentas DarH 
10520 So. State St.: kasierius Ta 
nacas Ivanauskis 122 E. Kensine 
ton Avė. t— Susirinkimai laikom 
kiekvieną mėnesi nirma penktad’e 
nio vak. F. Shedvillo svet, 341 F 
Kensirurtoti 4ve- — Nariais pri 
Imami be skirtumo pažitirų, 18 ik) 
40 metų.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONS1D VAU 
DYBA: Piimininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, <il3R S. Erne- 
t aid A v., nut. rašų J. V. ^irnša 
3242 S. Emerald A'e, ižde rašt. J 
Nosevičia. 3222 S. Auburn A v., ?ž- 
dįpinkas Ant. Grišius, 732 W 
19th St., maršalka T*. Kuzn-inc 
kis, 910 W. 82rd Place.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Perah- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt J. 
Rarchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Alhany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W Persh
ing Rd.; delegatas j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Ci^ro, III. — Suririnki- 
mai laikomi kiekvieno mėnesio Ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimdami geri muzikantai.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KTJUBO valdvba 1922 m.: 
nirm. Felix Eismontas 4520 Snuth 
Hprmit.afra avė.; nadmėias Frank 
SiHins 1920 So. TTals***<l f»t.; nut. 
rnšt. -Tohn lauraitis 2O2#> S Union 
eve.: tnrt ra$t. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Olilornia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Lnav’tt st.: kontralės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mčne- 
sis nirma subatns vnkara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

'LLINOIS LIETUVIU PAŠFLPTNI8 
KLIURAS — Valdvba: pirm Juo
zas Antanaitis 3435 So. W«d1ace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 
So. Auburn Avė ; nut. rašt.
I Asauskas 8839 So Union 
turtu rašt. Adolfas Kaulnkis
W. 22nd St : kasierius Benediktas 
Butkus R40 W 33rd St.: kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 8822 So 
Morgan St : kasos globėias Ant 
Paulikas 8247 S. Fmerald Avė.; 
maršalka Tadas Tdikauskas. — Su- 
sirinkinvai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą suhatvakarŲ sal®5 3801 
So. Morgan ir 8R-čina gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų

3814 
Ant 

A ve.;
2259

TETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĘS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolls 3401 S Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Derr?erecki? 
3327 S. Wa11ace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas: maršalka Ant. 
T^knickis. 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.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TI1 VOS Valdyba 1922 metams: 
Ph*m. Fr Bacevičia, padėklas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitąge avė, Fin rašt 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis. kasierius A Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia: delegatai j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign Žilinskas. 
A. Tnmkevičia. Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Miliū
nas — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėi 1R43 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį. 1 
vai. nn niehj

’ TT?TTtvnq T.ATSV^ę VYRU TR MO- 
TVPTT PA4ri,pn<3 IR pnT.iTTFOS 
KT,TITRAS No 1. Pirm’ Wmč Pal
eis. 4053 So. M«nlewood Avė.: Vir®- 
njrm. A. Mark-niskas 2950 West 
Pershinr Pd_; Nut rašt E. Juz«i- 
fionė. 3297 Auburn Avė • Fin rašt. 
V Pr»,cp,’jėm, S Aihenv Av6.; 
Kas. F .ToMHr. 6^9 St*
Kasos globMai: K. .TuraMenfc, P. 
Ozolig, A, Kl»p»tau8ki».


