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Lietuva užmezgė diplomatinius | 
ryšius su Jungi. Valstijomis Koalicija galbūt pairsianti.

Anketa dėl Lietuviu Registracijos Lietuvos žinios

Vėl mūšiai Fiume

Graikai pasirašė mūšių paliaubų

Lietuvos diplomatiniai sen
tikiai su Amerika užmegsti

Grakai jau pasirašė mūšių 
paliauba

yVASHINGTON, spalio 11.— 
(Elta). Šiandie 3 vai. Lietuvos 
Charge d’Affaires Washingto- 
ne p. V. Čarneckis, įteikė savo

Graikai jau pradėjo oficialiniai 
evakuoti Trakiją. '

į MANCHESTER, spalio 15.— 
Čia kalbėjo premjeras Lloyd 
George, apgindamas savo poli
tiką ir duodamas suprasti, kad 
jis neužilgo atsišauks t-iesio-

I giniai į žmones, paskelbdamas 
visuotinus rinkimus į parla
mentą. Jis tikisi tuose rinki
muose laimėti.

Konsri:*vatyvai yra nepaten
kinti Austen Chamberlain kal
ba parlamente, kurioj jis kvie
tė palaikyti koaliciją, nes ki
taip rinkimuose laimės darbi
ninkai. Jaunieji konservaty-| 
vai (tory) reikalauja, kad ko-

Jau daugiaus kaip du mėnesiu laiko Amerikos 
lietuviai karštai svarsto Lietuvos piliečių registra
cijos ir kitų, surištų su ja dalykų, klausimų. Vieni 
smarkiai protestuoja prieš jų, kiti pritaria jai. Da
bar jau yra laikas, kad .amerikiečiai parodytų savo 
nusistatymų skaitlinėmis ir praneštų apie tai Lietu
vos Seimui, idant jisai galėtų spręsti, ar ta registra
cija turi būt palikta, ar atšaukta..

Šituo tikslu “Naujienos” sumanė padaryti an
ketų tarpe savo skaitytojų. Ji bus paskelbta spalių 
m. 21 d. ir tęsis per keletą dienų. Visų žmonių, ku
rie yra susiinteresavę registracijos klausimu, prašo
me atkreipti į tai savo ir savo draugų domę, kad da
lyvavimas anketoje butų kuoskaitlingiausias.

Svetimšaliu plūdimas 
Lietuvon

Nelaimingas atsitikimas.

su atvykstančiais 
ešelonais

P-
m. rugsėjo 15 dienų

Sąryšy
Lietuvon, tremtinių
Vidaus Reikalų Ministeris 
Oleka š.

ir dalyvaudamas

įgaliojimus Suvienytų Valstijų 
sekretoriui p. Charles Evan- 
Hughes. Kartu p. Čarneckis 
pristatė Valstybes Sekretoriui, 

Juriskonsultų patar 
F. Mastauską ir 

Sekretorių M. J. v

Atstovybės 
rėją B.
Atstovybės

LONDONAS, spalio 15. — 
Užsienio reikalų ministerija 
oficialiniai paskelbė, kad Grai
kija jau pasirašė Mudanijos 
konferencijoje priimtųjų mū
šių paliaubos sutartį. Tečiaus 
Graikija padavė formalinį rei
kalavimų apsaugos Trakijos 
krikščionims gyventojams nuo

Pažymėtina, kad audijencija 
pas Sekretorį Hughes buvo pa
skirta neatidėliojant, po gavi
mo iš p. Čarneckio rašto, ku
riame jis pranešė apie savo pa
skyrimų ir prašė paskirti laiką 
įgaliojimų įteikimui. Tuomi 
Valstybės Sekretoriaus buvo 
išreikšta lietuviams pagarba ir 
pabriežta prietelingi Amerikos 
sentikiai prie Lietuvos.

Sekretorius p. Hughes, pir
mas jo padėjėjas, p. Harrison 
ir trečias padėjėjas f. Blišs dar 
tą pačią dienų sugrąžino savo 
vizitas prisiųsdami Lietuvos 
Atstovui ir jo bendradarbiams 
vizitines korteles.

D’Annunzio kareiviai vėl 
puola Fiume

Graikai evakuoja Trakiją.
KONSTANTINOPOLIS, spa

lio 15. — Oficialiais graikų 
evukavinias iš Trakijos .prasi
dėjo vidurnakty, bet tūkstan
čiai graikų jau apleido Traki- 
ią vos spėjus pasirašyti Moda
li i jo j mūšių paliaubą. Iš Traki
os turės būti evakuota į Grai

kiją, kuri ii’ taip yra perpil
dyta badaujančių pabėgėlių, 
apie 400,000 žmonių.

Daug traukinių tapo koman
diruota gabenimui graikų iš 
Trakijos. Nežiūrint jos grū
mojimo pasilikti Trakijoj ir 
kariauti su turkais, Graikijos 
okupacinė armija Trakijoje ir-1 
gi pradėjo evakuaciją. Nieku-j 
riose vietose graikus puola I 
turkų partizanai ir jie bėga

konservatyvai veiktų atskirai 
* nuo liberalų. Senieji gi kon
servatyvu i tą koaliciją nori pa- 
’aikyti, bet jie prisibijo, kad 
;ie pralaimės pinti jos susirin
kimuose.
Ryto, Lloyd George sugrįžus 

' Londoną, įvyks svarbi kon
ferencija tarp koalicijos vado
vų. Joje bus svarstoma suma
nymas tuojaus paleisti parla-, 
mentą ir paskelbti naujus rin
kimus. Parlamentą norima pa- tik po 2c į valandą. Tas ma- 

tuojaus, kad neleidus žytis pakėlimas algos paliečia 
keturias rūšys kelių prižiurė-

Pakėlė algp geležinkelie 
čiams.

Niekurlems darbininkams pa
kelta algų po 2c | valandų.

CHICAGO. - Geležinkelių 
darbo taryba parodė didelę 
“malonę” geležinkeliečiams ir 
niek oriems jų pakėlė alga —

leisti 
jauniesiems konservatyvams 
susiorganizuoti ir suardyti ko- toju ir dirbtuvių darbininkų 
alicijų. Jei tai butų sutarta,
kad parlamentą gal dar šią sa- kus. Tas pakėlimas algos gele- 
vaitę paleistų, o rinkimai ga
lėtu įvykti už mesenio laiko.

daugiausia paprastus darbiniu-

Nepaprasta vagystė
Pavogt žmogui liaukų.

Brangiai Anglijai kainavo

Fascisti perėjo Jugo Slavijos 
rubežių. Siunčiama torpedinius 

laivus.

LONDONAS, spalio 15. — 
Iš Rymo pranešama, kad mū
šiai Fiume prasidėjo tarp 
vusio grobiko D'Annunzio 
organizuotų legionierių ir 
guliarinių kareivių, kurie
mia Fiume prezidento Zanella

bu- 
su- 
re- 
ve

Tik imąsi, kad Graikijos pat
riarchas bus iškeltas iš Turki
jos delei griežto turkų pareiš
kimo, kad ateity Turkijos te
ritorija bus tik turkams.*

Artimųjų rytų taikos konfe
rencija įvyks veikiausia lapkri
čio 10 dienų Venecijoje ar 
Lausanne, Šveicarijoj, o ne 
Skutari, kaip pirmiau buvo su
tarta. Laikymui konferenci
jos Lausannoj pritaria ir

KONSTAINTINOPOIJS, sp. 
15. — Apskaitoma, kad Angli
jai prisirengimas prie karo su 
Turkija atsiejo £20,0(X),000 
(apie $88,000,000). Anglijos 
kariuomene pertakose nuo 
3,000 kareivių tapo padidinta 
ki 25,000 kareivių; taipjau 

tapo prisiųsta apie 200 aerop
lanų, 50 karinių laivų ir taip- 
:au daugybės kanuolių ir 
Šokiausios amunicijos.

žinkeliams atsieisiąs $23,135.- 
OOO i metus. Apie mechani
kus ir formomis busią nusprę
sta vėliau.

Darbininkų narys geležinke
lių darbo taryboj atsisakė bal
suoti už pakelinių algos, — 
remdamasis tuo, kad toikis pa
kėlimas algos yra toli neužtek- 
tinas.

CHICAGO. — čia įvyko tur
būt pirma istorijoje liaukos 
vagyste. Joseph Wozniak, dar
bininkas, pranešė, policijai, 
kad einant jam gatve privažia
vo automobilius, 4 žmones 
pastvėrė jį, įvilko į automobi
lių ir paskui užchloroformavo. 
Kada jis nubudęs, jis gulėjęs 
ant gatves po tiltu, bet jau 
be liaukos. Operacija išėmimo 
liaukos esanti labai sugabiai 
padaryta. Kartu su juo buvęs 
draugus Kučnicki irgi prapuolė 
ir manoma, kad gal ir jam 
liauka tapo pavogta.

Spėjama, kad liauka tapo pa 
vogta atjauninimui kokio seno 
turčio. Daktarų draugija sa
ko dėsianti didžiausių padan
gų, kad suradus tą daktarą, 
kuris tokią operaciją padare.

Obeliuose 
tremtinių pilietybes tikrinime 
patėmijo, kad su Lietuvos At
stovybės Ukrainoje vizomis 
vyksta nemaža žmonių netu
rinčių teisės grįšti Lietuvon. 
Klausinėjant tremtinių apie jų 
gimimo vietas, a tsi t liedavo,
kad be vietos pavadinimo dau
giau nieko negalėdavo nurody
ti. Būdavo net tokiij atsitiki
mų, kad jie negalėdavo nuro
dyti nei vieno pažįstamo pilie
čio, arba nei vienos miesto da
lies į kur jie vyksta. Pasitarus 
šiuo reikalu Vidaus ir Užsie
nio Reikalų Ministeriams sku
biai duotas Lietuvos atstovui 
Ukrainoje parėdymas, kad be 
Vidaus Reikalų i Ministerijos 
liudymų butų sustabdytas įsi
leidimas abejotinų piliečių Lie
tuvon.

Tuo pačiu reikalu Rytų De
partamento Direktorius p. Li
sauskas rugsėjo 17 d. išvyko 
Ukrainon padaryti reviziją 
išduotų Tremtinių grąžinimo 
Skyriuje leidinių.

Ek. Taujėnai. — Rugsėjo 23 
d. Gaspariškių sodžiaus gyven
tojos Kamarauskienės pirkio
je sudegė du jos vaiku. Na
miškiams išėjus laukuosna 
dirbti ir palikus namie vaikus, 
pastarieji užlipę ant krosuos, 
kur buvo sukurti linai ir ka
napei, turbūt mėgino pasirū
kyti papirosų ar, kaip kitaip 
užkrėtė ugnį, kad užsidegė ka
napės, o drauge sudegė ir vai
kai. Kaimynai pastebėję du
rnus subėgo j pirkią ir spė
jo užgesyti ugnį. Bet vienas 
vaikas 5 met. jau buvo lieps
noj suspirgęs, tik kaulai likę, 
o antras 7 metų nuvirtęs ant 
lovos tuojaus mirė.

Nuteisė suokalbininkus.
LEIPZIG, spalio 15. — Wer- 

ner Techow, šoferis automobi
lio, kuriuo važiavo užsienio rei 
kalų ministerio Rathenau už
mušėjai, tapo nuteistas 15 me
tų kalėjimam Jo brolis
nuteistas 4 metams ir dar vie
nas suokalbininkas 8 metams. 
Du kiti liko išteisinti.

liko

vi-

Iš Vilniaus
re-

Nenori misijonieriy Hindenburga s-—kandidatas 
Vokietijos prezidentus.

žydų rinkimų komisija 
gistruoja Visus žydus. Sąryšy 
su rinkimais į Varšuvos Seimų, 
Vilniaus žydų rinkimų komi
sija daro registracijų visų žy
dų, turinčių balsavimo teisę. 
Kaip iš tos komisijos surinktų 
žinių pasirodė, žydai turės 
Vilniuje apie 25 tūkstančius

Lietuviai uždaryti 
kasykloje

PARYŽIUS, sp. 12.— “Tur
kija nenori Amerikos misio
nierių; ji nori Amerikos biz
nierių.” Tok} pareiškimų pa^ 
siuntė Amerikon Kernai Paša 
per de Bourbon, kuris sugrįžo 
iš Anatolijos. Jis 'kalbėjęsis 
su Kernai Paša ir tasis pareiš
kęs, kad Turkija nepasitiki 
Europos kapitalistais, bet nori

BERLINAS, spalio 13. — 
Vissosche Zeitung praneša, 
kad field maršalas von Hin-r 
denburgas sutiko kandidatuoti 
į Vokietijos prezidentus. Jo 
kandidatūra stato nacionalis
tai.

Torpediniai laivai tapo pa
siųsti į Fiume, kad neleidus 
fascisti iš Žara eiti pagelbon 
legionieriams ir kad neleidus 
jiems pereiti Jugo Slavijos ru
bežių.

Baltgvardiečiai sumušti

Brolis nušovė brolį.
KENOVA, \\r. Va., spalio 15. 

— Policistas llarvey Napier 
nušovė savo brolį, kada tasis 
kartu su kitais žmonėmis ban
dė paliuosuoti to policisto 
suimtą trečią brolį.

MASKVA, sp. 15. — Rusi
joje vėl prasidėjo smarki bol
ševikų kampanija. Visur lai
koma prakalbos ir visaip gina
ma bolševikų valdžia ir visas 
jos veikimas. Tarp tų agitato
rių yra ir Trockis; jis kalba 
veik kasdie gatvėje ties Krem
liau..

Iš Jugo Slavijos sostinės 
Bielgrado gi pranešama, kad 
Italijos fascisti perėjo Italijos 
rubežių ir įėjo į Jugo Slaviją 
arti Fiume ir kad delei to grę- 
sia kilti mūšiai. Rubežius tapo 
užddrytas ties Sušak. Nieku- 
riose dalyse vakarines Jugo 
Slavijos tapo paskelbta mobi
lizacija ir veikiausia bus krau
jo praliejimo. Jugo Slavijos 
valdžia daro žingsnių, kad ne- 
prileidus susirėmimo.

PEKINAS, sp. 15. — Toli
mųjų Rytų respublikos oficia
liais pranešimas sako, kad tos 
respublikos kareiviai užėmė 
Spasskoje ir 7 kitus' mieste
lius ties Vladivostoku. Už tri
jų dienų bus paimtas Nikols- 
kas, taip kad Vladivostoko 
baltgvarditčių armijos gen. 
Dietrichs neturės kur pasit
raukti ir bolševikai galės jų 
oulti ir sunaikinti Vladivosto
ke kaip tik tų miestų evakuos 
•aponai. Gen. Dietrichs manė 
pabėgti Chinijon ir per Chini- 
:ų į Manžuriją, kad iš ten puo- 
’us bolševikus ir jau buvo pa
siuntęs daug ginklų į Manžuri- 
;ą, kurie teko Manžurijos va
dui gen. čang Tso Ling.

SHAMOKIN, Pa., sp. 15.
Du lietuviai angliakasiai, Tho- Amerikos kapitalistų išvysty
mas Ratcavage (Ratkevičius) H Turkijos kasyklas ir pramo- 
:r Mielinei Suncuskie (?) jau Bet Amerikos misionierių 
h’įs dienos kaip yra uždaryti Turkija visai nenori, 
vietos kasykloje. Dedama di- 
deliausių pastangų, kad kaip 
lors prisikasus prie jų, bet 
nanoma, kad ims mažiausia 7t 
lienas iki juos galima bus pa-1 
iekti. Tečiaus spėjama, kad 
ie jau ir dabar yra nutroškę 
uio gasų ir stokos oro.

Vokietijoje žiema; maistas 
brangsta.

Vo-BERLINAS, sp. 15. 
kietija jau susilaukė žiemos. 
Sniego buvo Turingi jo j, kur 
jis sunaikino bulvių derlių. 
Tas pats atsitiko ir kitose Vo
kietijos dalyse.

Vokietijos valstybės taryba 
leido pakelti gimdų ir miltų 

viris tyrinėja suktybes mo- taip kad duona dabar 
yklų taryboj, vakar išnešė kainuos 100 markių už svarą, 

lar šešis apkaltinimus. Tarp kuomet prieš karą kainuoda- 
'įkaitintųjų vėl yra buvęs mo- vo Lik 40 pfenigų.

Dar 6 apkaltino
CHICAGO. — Grand jury,

tarybos pirmininkas Darbinifikai kaltina už pa-
Javis. Be jo dar apakltinti ta- brangimų maisto valdžių, kad
’ybcs manadžeriai 
paustuvninkai.

ir keli

PUOLIKAI PAĖMĖ FUČAU.

Baus kyšių ėmėjus.

MASKVA, < sp. 13. — Rusi
jos kriminalinis kodeksas ta
po papildytas, padalinant ky
šių ėmėjus į tris rūšys. Kyšių

bus baudžiami vieniems me
tams kalėj iman. Kraštutinia
me gi atsitikime jie gali būti 
baudžiami mirtimi.

Ek. VILKAVIŠKIS. — Rug
sėjo 15 d. milicininko Morker- 
to 8 metų amžiaus berniukas 
nušovė mergaitę 13 metų. Ta
sai vaikas nesant nieko namie- 
je paėmė šautuvą, kuris ant 
sienos kabojo, išėjęs laukan 
radęs tą mergaitę ir nušovė.

WASHINGTON, spalio 15.— 
Amerikos vaikų hygienos aso
ciacijos suvažiavime paskelbta, 
kad nežiūrint didelio mokslo 
pažengimo, mirtingumas tarp 
motinų laike gimdimo nuola
tos didėja. Esu reikalinga la
bai plati švietimo kampanija, 
kad tų mirtingumų tarp moti
nų sumažinus.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:03, 
leidžiasi 5:09 valandų. 
Baka 1:12 vnl. nakties.

AMOY, Chinijoj, spalio 13. 
—'Gautomis čia žiniomis, gen. 
Hsu Tsung-či vadovaujami su
kilėliai paėmė Fukien provin
cijos sostinę Fučau. Provinci
jos gubernatorius Li Hou-či koopeĄictijai. 
Pasislėpęs japonų banke Ta- buvo atliekama 
hrane. lų kalbos.

valandų,
Mėnuo

Nebylių byla.

AKRON, O., spalio • 15. —
Teisėjas Boylan nusprendė., 
kad G. W. Priggs turi užmokė
ti Francis Zitnik $15,000 už 
šmeižtą. Abu yra nebyliai. 
Zitnik liudijo, kad Priggs ne
teisingai apkaltino jį vagystėj 
ir stengėsi pakenkti nebylių 

Visikas teismu 
pagelba £enk-

ji laiku nesuvaldė spekuMato- 
rių markėmis, kurie ir nupul- 
dė markės vertę. Atėjus Šal- 
tesniam orui tarp darbininkų 
prasideda nerimavimas ir ga
li kilti didelių sumišimų, jei 
valdžia laiku nepasirūpins pa
tenkinti darbininkų -'reikalavi
mus.

DUBLINAS, spalio 15. — 
Daug sukilusių respublikonų 
bando pasinaudoti teikiama 
amnestija ir sudeda sftvo gin
klus. Amnestijos sukilėliams 
laikas užsibaigs ryto.

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 

. Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

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

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

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonis ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai



NAUJIENOS, Chicago, HL

Pieno Švarumas

CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

4

BORDENS
FarmProductsCb, Ine.

Telefonas Franklin 3110

DR. VA1TUSH. O. D. 
Lietuvis Akių S^ialintan

Amerikos Pilietis
1 » i.

Surengė J. Ilgaudas
Puslapių 63.

JPilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti Šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c. ,
NAUJIENŲ KNYGYNAI

1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

•H* kenti galvot* skaudljlm*
loi skaitant rald?M muilini,» 
tai iii raide* darosi dvi 
(et turi uždegimą akių,

. Jei skaitant ar siuvant akis stos* 
4a, tuomet reikalaukit akfata

John J. Šmotam
Akinią epecialtatM

18Q1 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvta,

Aut trąiįlo augito viri Platt’e ap- 
ffekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak
1

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIAI

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted S t., , , Tel.

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

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

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

i ,, • ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaet 115-th St., Tel. Pullman 1659

^zidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki R vak

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedeldienias pagal sutarinvą

Pirmadienis, Spalis .16, 1922

Profesinės Sąjungos at 
stovy suvažiavimas

Rugsėjo 8 d. Kaune įvyko 
Valstybės įstaigų tarnatojų Pro
fesinės Sąjungos atstovų suva
žiavimas.

Į suvažiavimą sąjungos atsto 
vai atvyko iš visų įžymesniųjų 
Lietuvos miestų ir miestelių,’ iš 
Šiaulių, Panevėžio, Mariampolės 
Raseinių, Kėdainių ir kitų pro
vincijos vietų.

Susivažiavimo posėdžiai tęsėsi 
3 dienas rugsėjo 8, 9 ir 10 die
nomis ir atliko daug svarbių są
jungos gyvenime reikalų.

Daugiau pažymėtinas tai ant
rosios dienos posėdis, nes tame 
posėdy atlikta svarbieji reika
lai ir jis buvo labai triu'kšinin- 

buvo 
atsa-perskaityta valdžios 

kymas į Sąjungos atsto
vų įteiktus reikalavimus 
pagerinti jų būvį, pvol' A. 
Voldemaro paskaita ir išrinkta 
centro valdyba.

Valdžios atsakymą referavo 
suvažiavimo prezidiumo pirmi
ninkas pil. Pr. Jagminas (s. d.) 
Iš referento pranešimo paaiškė 
jo, kad profesines Sąjungos at
stovų nutarimu Ministerių Ka
binetui buvo įteikti tokie reika- 
lavimai: “Valstybės tarnautoj us 
aprūpinti produktais ir kuru ir 
pakelt už darbą atlyginimą ne
mažiau 10,000 auksinų mėne
siui”. Valdžia pilnai patenkint 
minėtus reikalavimus atsisakiu
si, pamąduodama šiais motyvais: 
Išdavinėti visiems valdininkams 
produktus dėl daugybės įvairių 
kliūčių nesą jokios galimybės 
ir vietoj produktų, pasižadėjo 
mokėt maistpinigius, atsižiūrint 
esamoms rinkos kainoms. Gi pa
kelt algas iš syk.net ligi 10,000 
auksinų mėnesiui irgi nesą ga
lima, nes ižde nesą lėšų ir val
džia nesitiki umiu laiku surink
ti. Numatytos valstybės įplau
kos iš pakelto akčižo, nedavę 
pageidaujamų ręzultatų, nes pa
kėlus ačizą ant spirito gamyk
los mete dirbę ir jau 10 dieną 
streikuoja. Taigi dėl sunkios 
finansinės padėties pakelt val
dininkams algas lig 10,000 auk
sinų bus daroma sulig išgalės ir 
jau už rugsėjo mėnesį bus pri
dėta brangenybės priedo po 3,- 
200 auksinų, t. y. brangenybės 
priedas bus pekelta ligi 5,000 
auksinų.

išklausę valdžios atsakymą ir 
nematydami jame pilno patenki
nimo išstatytiems reikalavi
mams,’ susirinkusieji atstovai 
reiškė savo nepasitenkinimą. Po 
referento pil. Jagmino kalbos 
gavęs žodį kauniškis atstovas 
Buračas (s. d.) aštriai kritikavo 
valdžios politiką, pabrėždamas, 
jog stoka Valstybės ižde lėšų 
kaip tik parodo valdžios nesuge
bėjimą tinkamai vest finansinės 
politikos ir t.t.

Baigus kalbėti p. B., prof. A. 
Voldemaras skaitė savo refera
tą. Jis savo kalboje apibudino 
kitų valstybių bei atskirų tautų 
bnvušią ii’ dabartinę politiką ir 
jų gabumus. Apie lenkus p. 
Voldemaras pasakė, kad lenkai 
kaip praeityje, taip dabar pasi
žymi savo netvarkomu bei ne- 
sugabumu. Gi apie lietuvius tai 
išsireiškė, kad senovėje lietuviai 
(po XI šimtmečio) įsikūrė savo 
valstybę, pasižymėjo savo t----
liu organizuotumu ir vienybe, 
ko dabar kaitik trūkstą. Dabar, 
girdi, lietuviuose esąs labai įsi
galėjęs ir partivumas, kurio dė
ka valstybėje dedasi negeistinų 
dalykų. Būtent, viešpataujan
čios partijos į aukštesnes atsa- 
komingas vietas, neretai stato 
visai netinkamus žmones, kas 
labai kenkia valstybės gerbūviui. 
Tolesnėj savo kalboj p. Voldema
ras kritikavo valdžios politiką, 
o ypač Valstybės Kontrolę, pri
lygindamas ją prie buvusios rusų 
caro valdžios Kontrolės. Gi val
dininkų aprūpinimo reikalu tai 
p. V. išsireiškė, jog valdininkų 
tinkamas aprūpinimas esąs vie
nas iš svarbiausių valstybės rei
kalų ir tą klausimą tinkamai iš- 
rišus, lengvai bus išrišti ir visi 
kiti valstybės reikalų klausimai..

Gi jo tinkamai neišrišus gali su- savo vietą ir tęstų susirinkimą, 
griūti pati valstybė, nes valdi- Dabar prezidiumas užima savo 
ninku krizis yra tai valstybės vietą ir, pagaliosi, atstovai pra- 
krizis ir tt. «

Po p. Voldemaro referato su
sirinkusieji atstovai baigė svars
tyt valdžios atsakymą ir gamint 
rezoliucijas. Pirmą rezoliuciją 
padavė pil. Serbentas, kurioje 
sakoma šiaip: “Kadangi valdžia 

atsisakė pilnai patenkint musų 
teisingus reikalavimus teisin- 
damosi stoka valstybės ižde lėšų, 
o tų lėšų nebuvimas parodo, kad ■ 
valdžia nesugeba tinkamai vest 
finansinę politiką. Del to mes 
reiškiame savo griežtą nepasi
tenkinimą ir pavedam, businčiai 
Sąjungos centro valdybai, kad ji 
dėtų visas pastangas, idant visi 
reikalavimai butij kuogreičiau 
išpildysi.

Antrą tokio pat turinio rezo
liuciją (tik išskiriant žodžius 
griežtai ir nekliudant valdžios 
politikos) patiekė prezidiumo 
narys pil. Glavackas Pastačius 
balsavimui pirmoji Serbento re
zoliucija atviru balsavimu balsų 
dauguma buvo priimta. Taip- 
pat balsuojant buvo priimta ir 
antra p. Glavacko rezoliucija ir 
pridėta prie pirmosios, kaipo 
priedas, reiškia iš dviejų rezo
liucijų sddaryta viena.

Nubalsavus minėtas rezoliuci
jas susirinkime įvyko nesusipra
timas ir kilo didelis triukšmas. 
Dalykas tame, kad laike balsa
vimo rezoliucijų saleje nebuvo 
referavusio valdžios atsakymą 
p. Jagmino. Pastarasis susipa
žinęs su rezoliucijos turiniu pa
reiškė, kad jis su nekuriais re
zoliucijos posakiais (būtent 
reiškiam griežtą nepasitenkini
mą įr pasmerkimo valdžios fi
nansines politikos) nesutinkąs, 
ir jei susirinkimas priėmė minė
tą rezoliuciją, tai jis išeinąs iš 
prezidiumo, kadangi jis susirin
kimo įgaliotas derėjosi su mi- 
nisteriais pagerinimo būvio rei
kalais, ir tuos jų reikalavimus 
valdžia beveik išpildė, tai tokia 
rezoliucija yra be prasmės^

Po tokio pil. Jagmino pareiški
mo karšti ginčai. Vieni iš susi
rinkusiųjų išreiškia, kad priim
toji rezoliueja esanti priimta ne
apgalvotai ir dėlto reik ją pakeis
ti išmetant tuos šiurkštumus ir 
reikalauja perbalsuoti. Kiti gi 
sąjco, jog mes esame ne maži 
vaikai ir jei syki nubalsavom, 
tai tegul taip ir bus.

Po tokio išsireiškimo susirin
kusieji nuo perbalsavimo susi
laiko ir rezoliucija pasilieka 

kaip buvus. Tada prezidiumo 
pirmininkas p. Jagminas aplei
džia savo vietą. Jam atsisakius, 
atsisako ir kitas prezidiumo na
rys pil. Glavackas. Susirinku
siųjų tarpe kįla karšti ginčai, 
vieni iš jų reikalauja rezoliuciją 
perbalsuot,— kiti priešinasi. Ga
lop, paaiškėjo, kad didesnė at

stovų dalis stovi už perbalsavi- 
mą. Paprašius balsuoti už per- 
balsavimą balsuoja 34, prieš 6, 
susiiaiko 13. ,

Rezoliucijos statomos balsuot 
už pirmąją p. Serbento (šiurkŽ- 
čiąją) rezoliuciją balsuoja 18 at
stovų, o už Jagmino 28, reiškia 
Jagmino šalininkai laimėjo. Tuo
met Jagminas su Glavecku vėl 
užima prezidiume savo vietas ir 

Į bando tęsti pertrauktąjį posėdį. 
. Bet čia atstovas Indriūnas pa- v yJ e

dide- prašęs ^a^so pieša kažl<0M ml£’ 
lotą nepaprastą pareiškimą, iš 
kurio buvo matyti neva išreiški
mas prezidiumui nepasitikėji

mo. Tai p. Jagminas vėl pra
šo susirinkusiųjų pareikšt savo 
valią balsavimu, ar jie pasitiki

• prezidiumu ar ne, bet paprašius 
balsuot, niekas nebalsuoja nei 
už, nei. prieš. Tuomet p. Jagmi-

i nas manydamas , kad susirinku
sieji nenori bajsuot esant jam 
vietoj išeina iš salės. Tačiaus ir

i jam išėjus ir gi niekas nebalsa
vo. Sugrįžus p. Jagminui salėn 
pasigirsta balsų, kad jis užimtų

j deda tartis dėl rinkimų Centro 
Sąjungos Valdybos ir pd ilgokų 
ginčų valdybą nutariama rinkti 
iš 7 žm. slaptu balsavimu. Iš
stačius ir surašius kandidatų pa
vardes, rinkimais valdybos šis 
triukšmingas posėdis pasibaigė

Reikią pažymėti, kad laike ap
rašytojo incidento daugelis at

stovų pasižymėjo savo nerimtu; 
mu, perdaug karščiavos, šaukė iš 
vietų, darydami nepamatuotus 
užmetimus ir t.t. Toks elgęsis 
viešuose susirinkimuose valdi
ninkams kaipo apšviestiems žmo
nėms, visai nepritinka. * į

Pet. Klimka.

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS

Temoje
ŽENKLAI PRIBUVIMO NEMATOMO

KARALIAUS
K. OF P. SVETAINĖJE, 

11037 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

Chicago, III.

Utarninke, Spalio 17 d., 1922
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kad buty švarus, geras 
pienas, turi būt viskas 

švariai užlaikoma.
Bordeno pienas yra 

ŠVARUS pienas

Įžanga veltui — Kolektos nebus. 
Rengia Biblijos Studentai.

Kodėl per 
“Naujienas”

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
, 3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS i
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas vIbuom 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen 
tus, perkant a.ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge 
iau* ant lengvų išlygų.

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.) ktid Naujienos parode didžiausią gabumų 
atlikti i'eikalus kuogeriausia ir kuogreiėiausia, 
—- taip kaip niekas kitas negali;

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

l'iutMAgvins akių JiemP..
esti. ^pažastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sicauaamą akių karšti, atitaiso 
^.reivas akuv nuirrja kataraktų, atital- 
so trumparegyste ir toliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose ut* 
si tiki m u os r ^-zaminavimaa daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Va!.: 10 iki 8 v. Nėd. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Pinigai
I iš 

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

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

; DR. W. YUSZK’”WICZ
-Gydo visokias liga*. ftalvns, 

ikių, reumatizmą, paralyžių; taip 
i gi kitas visokias gydau gamtiškais 

budais.

1107 Mihvaukce Avė.
| Tel. Humholdt 5849

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naūjiėnas labiausia 
mėgsta.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAM
Ofisas vidurmiestyj.

ASSUC1AT1ON BLDG
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

, Narni; Tel.: Hydė Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 58t
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicura
Tėl. Yards 4681

Tel. HaymaSket 3669 .
JOSEl’H VV. GRiGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.( 
Kamp. Milwaukec ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

į 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

V ui.: 9 A. M. iki 5 P. M 
1311 Rėctei Building 

7s West Monroe Street, Chicago
Phonę Central 256®

Kez. 3203 So. Halsted Si.
Yards 101.5. Vai.: 6 iki 9 vai

KAS PEJt MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami tfrtidos kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.,
809 W. 35th St., Chicago
Tel. Blvd. 0611 o r 0774.

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS.

Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes

Esam Registruoti Notarai 
Lietuvos Atstovybėje.

UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 
TEISINGA PATARNAVIMA

Kl. Jurgelonis
ADVOKAl A8

duoda teisiu patarjmus

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- 
thia prašalina ligos priežastį, opera

ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
] bet palickti ligos priežastis. Napra- 

pathia,- reiškia ant visados pagydo,*
■ Chirurgijos* budu esti taip: po pirmos
■ operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se-

j karna operacija ir trečioji yra daug 
sunkesne ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis tiekta neišgydytas.

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

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

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

Vai.: nuo 4 iki 9 v, v.
Tel. Republic 1433

Chicago, III.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą ataką nusibankrutiju- 
sjų P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitomykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
113.50 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.; nedSILo 
mis iki 5 vaL

. S. GORDON,
Dvi Jeigos: 1401 S. Halsted St. Ir 
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Valstijinis ir Kongresinis Illinojaus 
Socialistų Partijos Programas 

Šiems Metams
Privatinis valdymas nuosa

vybės, vartojamos gaminimui 
maisto, drabužių ir prieglau
dos pastatė darbininkų klasę į 
vergų padėtį. Mažas musų pi
liečių skaičius savo valdymu 
pramonės pastatė save kaipo 
privilegijuotą kapitalistų kla
sę. Šitas klasinis kapitalistų 
valdymas sunaikino darbinin
kų išgalę sau darbą surasti. 
Kapitalistų valdymas gamy
bos ir paskaidos įmonių reiš
kia taipgi kapitalistų valdymą 
visų darbų ir pramones visos 
išdirbystės turėjimą. Alginis 
darbas yra kasdieninė tvarka 
milionams darbininkų, kurių 
gavimas darbo absoliučiai pa
reina Muo turčių klasės.

Turčių klasė įsteigė diktatū
rą pramonėj. Savininkai nu
sprendžia kuomet darbininkai 
gali dirbti, kur jie gali dirbti, 
kaip ilgai jie gali dirbti ir koks 
atlyginimas bus už jų darbą. 
Kontroliuodami įstatymų lei
dimo ir įstatymų įvykinimo 
kimus ir spaudą su kitais in- 
fdrmacijų šaltiniais, kapitalis
tai visuomet stengiasi palaiky
ti kiek galint absoliučią dikta
tūrą. Antra vertus, darbinin
kai per savo ekonomines or
ganizacijas, unijas ir kopera- 
tines draugijas nuolatos kovo
ja, stengdamiesi perkeisti šitą 
diktatūrą ir gauti balsą pra
mones vedime ir didesnę pra
monės išdirbinių dalį.

Savininkų ir alginių darbi
ninkų Reikalai susikerta ant 
kiekvieno žingsnio. Viena kla
sė gyvena iš valdymo, kita iš 
darbo. Viena iš pelno, palukų 
ir nuomos; kita iš algų. Savi
ninkai- nori daugiau pelnų, dar
bininkai daugiau algos. Šita 
kova dcl pasidalinimo pramo
nės gaminių verte tolydžio ei
na platyn ir gilyn, pagaminda
ma streikus, lokautus ir pra
moninius nerangumus vis di
desniais plotais. Darbininkų 
padėtis ir saugumas galima pa
gerinti tik nuolatiniais siauri- 
nimais privilegijų kapitalistų 
klasei.

Pažangiausios darbininkų 
klasės grupės nepriklausomu 
politiniu veikimu drauge su 
pramoniniu veikimu stengiasi 
prašalinti kapitalistinį pramo
nės valdymą, paimti pramones 
įtaisas į savo rankas ir per
keisti dabartinę kelių priva
taus valdymo sistemą į kuopi
nę visų valdymo sistemą, pra
šalinus nuomas, 
pelnus
naudai su patarnavimu kaipo 
visokio atlyginimo pamatu.

Kapitalistinis pramonės val
dymas pagimdo dideles bedar
bių armijas, suvaro vaikus ir 
moteris į pramones, padidina 
rungčių ėjimą (konkurenciją) 
tarp darbininkų dėl vis mažė
jančio darbų skaičiaus, pagim
do nusiminimą, skurdą ir neti
krumą, priverčia kapitalistus 
rinkų jieškotis tolimuose kraš
tuose, išvysto dideles karines 
įstaigas ir įtraukia pasaulio 
šalis į pragaištingus karus rin
koms, koncesijoms ir įtakos 
sferoms užkariauti.

Republikonų ir demokratų 
partijas finansina (kapitalistų 
klasė ir jų įstatybiniai atsto
vai taip pat per viens kitą 
tarnauja lai klasei. Socialistų 
partiją valdo, kontroliuoja ir 
finansina darbininkų klasė ir 
ji yra tos klasės partija, ko
vojanti drauge su darbinin
kais jų kasdieninėse kovose už 
buities pagerinimą ir rodyda
ma kelią į išsiliuosavimą, sau-

gumą ir taiką. Socialistų par
tija pataria darbininkams už-‘ 
miršti savo skirtumus, eiti prie 
savo galybės ir susivienyti 
politiniai ir pramoniniai tam, 
kad užkariavus visas valstybės 
galybes, ir panaudojus jas dar
bininkų klasės kėlimui ir iš- 
liuosavimui.

Kaipo įmones skiriamas pa- 
falbon darbininkų klasei jos 
kovoje už geresnę buitį ir išsi- 
liuosaviiną, Tillinojaus Socia- 
’istų Partija deda šituos reika
lavimus į šitą programą ir įsa
ko savo išrinktiems viršinin
kams pavartoti visą savo įta
ką jų priėmimui.

1. Aiškus įsteigimas teisės 
pikietuoti ir boikotuoti ir tei
sūs teisybai teisti visus darbo 
jinčus.

2. Panaikinimas darbo gin
čuose uždrausties ir vartoji- 
no privatines policijos, žval
ių ir ginkluotų sargų.

3. Nenusileidžiamas prieši- 
limos valstijos konstabeliniam 
įstatymui ir visiems tolygiems 
statymams.

4. Darbininkų atlyginimo įs
tatymą pataisyti taip, kad jis 
apimtų apdraudą nuo ligos, 
lelaimės ir nedarbo priešais no 
ą apštimi pakankama užtik

ai n imu i užtenkamų įplaukų 
’isiems taip paleistiems darbi
ninkams; išlaidas turi padeng
ei pramonė.

5. Nuolatine propaganda už 
unijuotą dirbtuvę. pramonėj.

6. Trumpesne darbo diena. 
Nepertraukiamas pusantros 

dienos pasilsio laikas kas sa-
aitė. * \

7. Kuopinis valdymas ir de- 
nokratinis kontroliavimas ka-

sindikaliz-

viešas švie- 
vaikui pra- 
daržclio ir

........... j 1 a t-. 1 1—r—r
< . \ ■■ ■'•v1'-;
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“Railroad Jack”
(Feljetonėlis)

palakius ir 
ir įsteigus gaminimą

pasi-
im-

magaziilų, padėjimo krautu
vių ir kitų svarbių gamybos ir 
paskaidos įmonių.

8. Pagerinti ir praplėsti se
natvės ir motinų pensijas.

9. {statybinė apsauga politi
nėms ir pilietinėms laisvėms 
a* panaikinimas visų varžan
čių įstatymų, tokių kaip Illino- 
jaus kriminalinio 
mo įstatymas, ir
mas visų asmenų kaltinamu 
jais einant.

10. Nemokamas 
timas kiekvienam 
dedant nuo vaikų
baigiant universitetu. Vadovė
liai dykai. Pasipriešinimas mi- 
litariniam lavinimui mokyklo
se ir universitetuose.

11. Nenusileidžiamas 
priešinimas militarizmui, 
jerializmui ir karui.

12. Valstijos pagalba darbi
ninkų valdomoms ir kontro
liuojamoms kopdratiuėms 
taigoms.

13. Nevaržoma laisvė spau
dos, žodžio ir susirinkimų, 
taip tas yra teikiama Jungti
nių Valstijų konstitucijos.

14. Iniciativa ir visuotinas 
oalsavimas įstatymų leidimo 
dalykuose ir teisė atšaukti val
stijos viršininkus.

15. Kiekviena kita įmonė, 
kuri sustiprins darbininkus, 
padės jiems ir sumažins kapi
talistų klasės privilegijas.

šalin su privatinės pramo
nės nuosavybe! šalin su kapi
talistinės klasės diktatūra! Dė
kitės prie Socialistų Partijos 
/įsuomemniam valdymui ir iš- 
siliuosavimui.

Vasaros metu Amerikos di
desniuose miestuose yra labai 
populiarus mitingai, kurie lai
koma po atviru dangum. Ne
kalbant jau apie “salveišių” 
mitingus, kuriuose publika 
linksminama “rag-time” muzi
ka ir nesuderintų balsų gies
mėmis, — visur ruošiama 
svietiško pobūdžio prakalbos.

Kur tik nepasisuksi, — visur 
žmonių būriai. Jie, apsupę iŠ 
visų pusių kokį nors “soap- 
box” kalbėtoją, atydžiai klau
sosi. Tie susirinkimai tankiau
sia įvyksta ant kokios nors 
gatvės kampo.

Kalba tankiausia profesiona- 
’iniai “soap-box’eriai.” Ir rei
kia tiesą pasakyti, jų tarpe 
pasitaiko gan įdomių tipų.

Keli metai atgal Detroite 
naudojosi dideliu papoliarin- 
gunni Railroad Jack. Tai vidu
tinio ūgio ir amžiaus žmogus. 
Jo veidas nelabai Simpatin
gas: kai gerai įsižiūri, neno- 
roms padarai išvadą, kad tai 
geras akyplėša. Akys mažos 
ir neramios, nosis didelė ir į 
dešinę pusę pakrypusi. Vei
do oda nuo saulės parudavusi 
ir raukšlėta. Visuomet ji'& dė
vėdavo mėlynus marškinius su 
atverčiama apykakle. Kalbėda
vo jis ant Michigan ir 4-tos 
Yve. kampo.

Eini vakare apie 7 va!., o 
Railroad Jack užsilipęs ant sa
vo laiptų (jis turėjo pasidaręs 
sau sudedamus laiptus) yilio- 
ja žioplinėj ančių publiką.

—Klausykite, gerbiamieji, 
aš galiu atsakyti į bile vieną 
klausimą iš istorijos. Aš . jums 
papasakosiu • biografiją bile 
žmogaus, kurio vardas randa
si istorijoj. Jei aš 4° nepada
rysiu, tai klausėjas gaus iš, 
manęs vieną dolerį.

Napoleonas, Kleopatra, gen. 
Grant, kaizeįris Vilius, Kutu- 
zovas, Darvvin, Huxley ir tt.— 
pilasi iš publikos klausimai.

Railroad Jack pradeda: gi
mė tada ir tada, mirė tada ir 
tada, jo svarbiausi darbai to
kie ir tokie.

—Ar aš tiesą sakau?
•l aip, — atsako klausėjas.

—Duok man penktuką, ži
note, dabar toks principas: 
nothing for nothing.

Ir Džekis renka penktukus 
iš publikos.

—A-a, norite sužinoti apie 
Kleopatrą? Tai įdomus daly
kas, — sako Džekis, — per
lai jus turite man iškalno ap
mokėti.

Ir jis vėl kaišioja susirin
kusiems savo kepurę.

'Kas čia tokio! Aš taip jau 
gerai galėčiau nupasakoti, kaip 
ir Džekis, jeigu vien tik ant to 
stovėčiau ir rinkčiau penktu
kus, -— kalba rinkliava nepa
tenkintas vyrukas.

Aš turiu jums štai ką pa
sakyti: jeigu man butų reikė
ję jūsų protu sau pragyveni
mas daryti, tai šiandien aš 
bučiau turėjęs $5,000 skolos, 
—atkerta Džekis.

Vyrukas užkaista ir dūlina 
šalin. V. • • * l •

—Kaip atsirado! krikščiony
bė? — klausia vienas iš pub
likos.

—A fėw thousand years ago

.Romans ūsed to worship lu
pi ter. Then came to Rome the 
Jew Peter ąnd Romans began 
to vvorship him. Tliat’s how 
Christianity has come into 
exsistance, — atsako Džekis,

(Laisvieji juokiasi, tikintieji 
raukosi.

Kiek teko sužinoti, Railroad 
Jack esąs labai apšviestas 
žmogus. Jis baigė Michigan 
universitetą ir po to dar spe- 
cialiniai per keletą metų studi
javo Istoriją. Pabastos gyveni
mas jam geriausia patinkąs. 
Jis tankiai ^akydavo:

—-Mano kūnas nėra išlepin
tas: aš galiu pakelti karštį ir 
■<altį. Miegu, kur pasitaiko ir 
kaip pasitaiko. Ne pati, ne vai
kai — rupesnių neturiu. Žino
te, savo gražumu aš vargu ga
lėčiau pragyvenimą dargyti. 
Pragyvenimui man nedaug te
reikia. Tai kodėl man pabas
tos gyvenimas nevesti?

—K. Sėjikas.

Knygos paaukotos Lietu
vos Sosialdemokratams
ioseph Janušauskas, Chica

go, paaukojo po vieną egz. šių 
knygų: .

Inkvizicija arba atpirkimas 
žmonių nuo šėtono;

Edmundo Steponaičio raš- 
’ai;

Karolio Markso teorijos sis
tema ;

Mokslas apie žemę ir kitus 
svietus;

Žmogaus išsivystymas;
Dvasiški vadovai ir parma- 

zonai;
Kaip kunigai rūpinasi, darbi- 

i inkais;
Eilės Praųciškaus Vaičaičio;
Pasikalbėjimas Velnio su 

Dievu;
Monologai ir deklamacijos;
Krikščionių mokslas ir dar

bininkai;
Kūdikių vergija laisvoj Ame

rikoj ;
Istorija Suvienytų Valstijų 

Amerikos;
Tikyba ar mokslas;
Barbora Ubryka;
Imperializmas ir socialistinė 

revoliucija;
Ar krikščionikoji bažnyčia 

panaikins kares;
Nuo ko priklauso žmonijos 

nūotikiai;
Etnologija arba mokslas 

apie žemes tautas;
Socializmas ir darbininkiš

kasis klausimas;
Nuosavybe ir darbas;
Minykų kunigų darbai Fili

pinų salose;
Tikras krikščionis.
Aukotojui tariu nuoširdų 

ačiū!
A. žymontas, LSS. Sekr.

F

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hanjburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Wašbngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Tęlephone Boulevard 5052 Dr. A. J. TananeviČius
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

DENTISTAS
Valandos; nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedegioj nuo 10 iki 12 ryto.
&261 S*. Halated S t., Chicago, III

vunap tįy veniniu viw« 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Dabar Jau Girdėti 
Kaip Lietuvos 
žmones Dejuoja
DABAR, vokiečio markei nupuolus iki men
kiausios vertes, Lietuvos žmonių padėtis liko 
pasibaisėtina. Jųjų uždarbiais nebegalima 
nęt juodos duonos pakankamai nusipirkti. Jo
kie gudruoliai, jokia valdžia jau nebegali 
greitu laiku pagerinti tų žmonių padėties.
DABAR jie kenčia tok j pat vargų, kokį ken
tėjo laike didžiojo karo; todėl,
DABAR pagelba jiems yra reikalingiausia ir 
ji turi eiti greitai ir apščiai.
DABAR, kada pagalios Lietuvos Valdžia įve
da savus■ 
vo's turtu nebegalės be

pinigus, panaši katastiropa su Lietu- 
______ i nebegales be atsikartoti. Jūsų gi
minės bus dėkingos ^ums gavusios Jųsų pa- 
gelbą ir apsaugotos nuo didelio vargo ir ba
do, o Jūsų pinigai pafeiųsti Lietuvon naujais 
Lietuvos pinigais ‘Titais” bus apsaugoti nuo 
puolimo.
DABAR pinigai siunčiami per Naujienų Pi
nigų Siuntimo Skyrių, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko yra apmokami adrisan- 
tams naujais pinigais “litais”.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, siunčia 
pinigus perlaidomis, čekiais ir kablegramo- 
mte ir gvarantuoja pilną pinigų išmokėjimą. 

Nerizikuokit slysti pinigus per nežinomas vietas, 
bei siyskit per Naujienas. Pigumas, saugumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

NAUJIENOS;
1739 So. Halsted St.,

NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS.
Verta kiekvienam perskaityti. Yra daug naudingų 

. ir žingeidžių patarmių ir nuYtidymų.
■ * -

Knyga apdaryta, 100 ptišlat>ių. kaina 50c.
Knygos turinys:

įžanga.
Trumpa Lietuvos atgijimo ir vystymosi istorija.
Kaip Lietuva dabar valdoma.
Vietos valdžia.
Kaunas (Trumpa jo istorija);
Valdžios, visuomenes ir privatinės įstaigos Kaupe.
Lietuvos apskritys ir valsčiai.
Žemės rūšys.
Lietuvos teismai.
Matai, saikai, svarai.
Žyminis mokestis.
Lietuvos paštas.
liauji pašto mokesniai 
Laiškai į užsienį.
Pinigų siuntimas.
Telegrafo mokesniai.
Telegramos Užsienin. '
Oro paštas.
Lietuvos geležinkeliai. . i . 1 ’
Keleivių traukinių tvarkraštis.
Lietuvos geležinkelių mokesniai.
Bagažo mokesnio lentele.

23. Prekių traukiniams.
Bilietų kainos.
žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
Patarimai įvairiais reikalais: Pasų įstatymas, 
ginklams laikyti davimo taisyklės. Kaip įsteigti tą ar
kitą organizaciją. Kaip gauti miško. Apie pilietybę. 
Kaip Lietuvoj pirkti žemes. Kareiviavimo priedermes 
Lietuvoje. Ar verta grįžti Lietuvon.

Knygoje yra du žemlapiai: Lietuvos žemlapįs ir Kauno žem-

2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. '
19.
20.
21.
22.

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Užsilaikyk vėsiai - ettiro vėdyklė tai padarys
... i ka ;«> niikSčiuu Numuose (hutus išvadžSjam,,fixt«es sudeda^ vv.oki Telksnys ir prilaikytojus. .

Sridgeptirl Elactric Go 
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulerard 1892 ir TlOl., }

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalių išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 59 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pUsę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS: SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Dėl platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

24.
25.
26. Leidimų

lapis. Reikalaukite knygos tuojau

Naujienų Knygynas
1739 South Halsted Street, Chicago, III

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus: 
5c už 100 Suks, 

arba
2,000 auka, už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 
Turtas $6.000.000.00 

-- ___ ... ——/
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Dr. AL. DAVĮDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nao 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
t Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWTATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldieniua.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 diena 
lies. 1139 Indenendence Blvd. Chicag®

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631, So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 į 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaie nuo 1Q ! 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIaATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte 
- 1821 So. Halsted StM
Kumpas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SUHGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. ’Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place •
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas«■> i * i ■ i * 1 ■ *

Telephone Yards 5884

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

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

Telephone Yards 1532

DR< J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

PHYSICIAN IR SURGEO 
3164 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 
Ned. 9 iki 11 ryto

Tel. Boulevard. 5013
Rezidencija, 3159 So. Union 

Tc^ Yards 1699

v. v.

Avė. Į
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IV A N STEŠENKOS KONCER
TAS.

šiandien, 8:15 vai. vakare, 
Įvyks paskilbusio rusų daini
ninko, Ivan Stešenkos, koncer
tas. Tai bus pirmas Stešenkos 
pasirodymas Amerikoj. Apie 
jį iki šiol da mažai tebuvo gir
dėti. Buvo žinoma tik tiek, 
kad sekamą sezoną jis dai
nuos Cliicagos operoj.

“Aš esu artistas ir man kok
tu reklamuotis,” pareiškė už
vakar Stešenko. “Tegul publi
ka mane išgirsta, o paskui jau 
sprendžia apie mane.“

Stešenkos koncertas Įvyks 
vidurmitsty, Orchestra Hali, 
220 So. Michigan avė.

GAISRAS PRIDARĖ NUOSTO
LIŲ Už $50,000.

Pereitą šeštadienį Įvykęs gai
sras Pioneer Paper Stock kom
panijos budinke, 2319 So. La- 
Salle gat. pridarė nuostolių už 
$50,000. Gaisro priežastis kol 
kas, tikrai nežinoma. • ,

ORAS KIEK ATŠILO.

Po lietaus ir šalto vėjo, oras 
vėl pradeda atšilti. Vakar bu
vo gana graži ir šilta diena. 
Sprendžiama, kad ruduo bus 
gražus.

SURINKO $9,100 GELžKELIE- 
ČIAMS.

Ką tik tapo paskelbta, kad 
pereitą pirmadienį, spalio 9 
dieną, per “tag day“, kuri bu
vo skirta paremti streikuojan
čius geležinkeliečius ir jų šei
ni inas, surinkta $9,100. Nors 
oras buvo šaltas ir lietingas, 
bet geležinkeliečiai gali tokia 
didelia auka pasidžiaugti.

GATVEKARIŲ KOMPANIJA 
GIRIASI.

----------- - -

Gatvekarių kompanija sako, 
kad dabartinė tikietų pardavi
nėjimo sistema duosianti jai 
apie du milionu dolerių dau
giau pelno. Dabar tikietų par
duodama daug daugiau negu 
kuomet juos pardavinėdavo 
konduktoriai. Sako, kad veik 
visi važiuojantis gatvekariais 
perka tikietus.

APIPLĖŠĖ MOTERf.

Du bandidtu užpuolė ponią 
Pearl Shane namuose 541 W. 
63 gat., apmuŠę ir surišę ją iš 
kraustė jos namus. Viso jie 
išnešė $1,200 pinigais ir už 
$2,400 grąžuos. Vėliau duota 
žinia Englewood policijai.

MUNICIPAL PIER’E VISKAS 
...PIGIAU.

Pasak Kussell J. Poole, Mu- 
nicipal Pier marketa galima 
gauti visokių ūkio produktų 
pigiausiomis kainomis. Tų pro
duktų dabar pristatoma la
bai apščiai. Geriausi nobeliai 
po $1 bušelis, bulvės po 75 
centus. Produktai parduoda
ma nuo 9 vai. ryto iki 7 po pie 
tų kas sekmadienį.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Susirinkimas.

Draugijų Sąryšio Delegatų 
palaikančių “Aušros” knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
spalio 10 d. Aušros kamba
riuose. Susirinkimą atidarė 
ir vedė pirmininkas A. Dausa. 
Delegatų mažai atsilankė dėl
’etaus. Komitetas neturėjo 
nieko svarbaus pranešti. Kny- 
tfląi pranaše, kad vaikų sek-

madienio mokykla jau prasidė
jus.

Korespondentas pranešė, • 
kad ]>arašęs šešias korespon
dencijas: tris Į “Naujienas” 
kitas tris į “Vilnį”. Komisija 
rengimo vakarėlio pranešė,
kad dar svetainės vakarėliui 
negavę, ir sunku esą gauti. Ta 
pati komisija palikta toliau 
veikti. Komisija tvarkymo 
mokyklos pranešė, kad. dar 
mokyklos neatidaryta, nes esą 
stoka mokinių. Jeigu taip mo
kiniai registruosis kaip iki 
šiol, nebus galima šią žiemą 
mokykla atidaryti. Išrinkta ko 
misiją katalogui sutaisyti, nes 
jau mėnuo kaip prapuolė ka
talogas iš Aušros. Nutarta 
pasiųsti laiškai Liet. Scen. Myl. 
Rateliui ir L. S. S. 137 kp. ir 
paklausti jų, kodėl jų delega
tai nelanko Sąiyšio susirinki
mų.

Kuriems laikas leidžia, lai 
užsiregistruoja į Aušros mo
kyklą; kai bus pakankamai 
mokinių bus galima atidaryti 
vakarinę mokyklą. Lankydami 
mokyklą turėsit patys naudos 
ir neįeisite veltui laiko.

Draugijos savo priešmeti
žiuose susirinkimuose pasis- 
Lengkile išrinkti veiklius dele
gatus į Sąryšį, nes nuo delega
tų veiklumo priklauso ir Są
ryšio stiprumas.

Knygynas atdaras kas diena 
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
karo. Knygos duodama pasis
kaityti veltui. Vietos munšai- 
iės stikliukus geriau knygas 
skaitykite, jos nieko nekainuo- 
’a, o nauda iš jų didelė.

—DSD. Korespondentas.

Del Cicero klebono
: “disputg”

*

(Atsiųsta)

Cicero klebonas paskelbė 
avo laikrašty “Drauge”, kad 
is rengiąs “disputus” su Bib

lijos Studentais ir norįs gauti 
š jų $500.00.

Biblijos Studentai tečiaus 
lėra gavę iš jo jokio pakvieti
mo stoti su juo į “disputus” 
r dėl to nemano nešti jam ta 

$500. ,
Jei klebonas nori rengti 

disputus su mumis tegul el- 
>ia*i prideramai ir rengia ta
ni tinkamu budu. Mes tąsyk 
o pakvietimą priimsime. O 
.ei ne, tai trumpu laiku mes 
į patį pakviesime disputuoti, 

kur prie tūkstančių žmonių jis 
.urės progos pastatyti savo ar
gumentus prieš musų • argu- 
.penius. —Biblijos Studentai.

Pranešimai
« I I. l!l J į.—<•

Roseland, 111. — Ateities Žiedo vai- 
xų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo "Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Vaikai, kat- 
ie norite išmokti lietuvių gramatikos, 

yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei4 parko svetainėj.

— Komisija. 
1

—1    — -  -1 -■ •

Br dgeportas. — Vietos T. M. D. 
2ra kuopa rengia vakarėli spalio 15 
lieną Mildos svetainėj, Tėvynės My- 
ėtojų Dr-jos 25 metų sukaktuvėms 
'apiinėti. Todėl kviečiami broliai lie- 
uviai, kurie užjaučiate šiai draugiai, 
usipirkti tikietų "Naujienų” stotyje, 

•210 S. Halsted gat? Bus trumpos 
nrakalboš, muzika ir šokiai. Tningi 
bus skanus užkandžia* ir draugiškas 
pasikalbėjimas. M. J. Damijonaitis.

Bryn Wowr Womans Club. — Mrs. 
W. W. Seymour, President of the Se- 
cond District, vvill speak upon "Op- 
portunity” at the Home & Education 
study class of the Bryn Mawr Wo- 
man’s Club. The afternoon meet:ng 
will be under the Art and Literature 
Department and Miss Mary Agnės 
Dvyle will read Lennox Robertson’s 
“The White Headed Boy”.

Gydytojo vakaras West Side įvyks 
utarninke, spalio 17 d., 7:30 v. v., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Kalbės 
Dr. S. Biežis apie plaučių ir Širdies 
ligas, Dr. C. K. Cherrys apie burnos 
l:gas ir Dr. A. Šimkus temoj: Kodėl 
mes sergame? Visi kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Mokinama senti dykai, mergaites, 
kiekvieną šeštadieni, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Ravmond Čha'piel rfvetainSj, 
816 W. 31 gat.

PRANEŠIMAI
Biblijos Studentų prakalbos su pal 

veikslais atsibus panedėlio vakare 16 
d. spalio, durys atdaros nuo 7, prasi
dės lygiai 7:30 L. L. svetainėje, 1401 
So. 49 Court, Cicero, III. Temoje: 
Ženklai pribuvimo Nematomo Kara
liaus!!!
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ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SESERS URŠULĖS 

Erštikaitės, ir brolio Kazimiero Er- 
štikio, Pernavos par., Rugienių kaimo. 
Pirmi’au gyveno Chicago, dabar neži
nau kur, o turiu svarbų reikalų, ar
ba juos žinanti malonės pranešti. 
Aleksandras Erštikas, 100 — 15th 
Avė., Merlose Park, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
cuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. įsteigta 34 metai. OidŽiau- 
das ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Ounne, Roofing Co., 3411-3418 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. *— Visi 
•Skyriai.

JIESKO PARTNERIU
r-T_r-^-<u-ųz-V,—o—J*-***’*

JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 
kalbėt lietuviškai ir nors kiek angliš
kai. 1/3 nuošimčhj polukio, Real 
Estate biznis, per 10 metų. Turi in- 
vestyt $5,000, kas bus užtikrinta virš 
$40,000. Real Estate securities. Su- 
siarimui pašaukit Dearbom 3026 ar
ba 3027.

REIKIA OARBININKŲ
MOTERŲ

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

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

REIKIA moterų operuotojų 
prie Union special spėka varomų 
mašinų, bovelninių ir marškonių 
maišų dirbimui. Central Bag Ma- 
nufacturing Co., G001 S. West- 
em Avė.

REIKIA MOTERS ARBA MER- 
ginos prie namų darbo, dviejų vaikų 
prižiuręjinvul. Gera užmokestis. Ga
lima matyti nuo 4tos vai. vak. s

BRUNO GELMIN,
1637 N. Armitage Avė., 

Tel. Haymarket 9318

Moterų ir merginų virš 16 
:nctų į dėžių dirbtuvę.

Kreipkitės:
1418 West 22nd St.

Rathborne Hair & 
Ridgeway Co,

REIKIA

Merginų ir moterų, patyrusių 
ir nepatyrusių sortavimui vilno- 
nitj atkarpų. Mokėsim gerą al
gą.

Kreipkitės:
LYONS BROS. & CO.,

755’W. Taylor St.

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ

Patyrusių med’nių karų taisytojų
• Taipgi

Šriubų pjovėjų prie plieninių karų
Didelis užsakymas, nuolatinis dar

bas dideli pinigai nuo šmotų dirbant.

Ateikit pasirengę dirbti į

Samdymo ofisą.
THE RYAN CAR CO., 

136th St. &’ Branden Avė., 
Hegiwich, Chicago.

DARBININKŲ reikia į gele
žies atmatų kiemą. Gera mo
kestis. Kreipkitės:
LEOPOLD COIIEN IRON CO., 

30th St. & Kedzie Avė.

i • ♦ •

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
darbui.
GREAT NORTHERN CHAIR 

CO., 
ŽKDO Ogdėn Avė.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA darbinįnkų trokerių, 
prie mašinų ii’ pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

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

Riverside, III.

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
f

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c į vai.

Kreipkitės:
E. F, HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

REIKIA karų budavotojų — 
ilgas darbas prie naujų ledinių 
karų. Viduje darbas. 
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

Reikia
VYRŲ 

į geležies amatų 
kiemą.

Gera mokestis.
Nuolatinis parkas

Price Iron & Steel €o. 
67th St. & 48th Avė.

T

—__U_ ______
REIKIA inoulderių ir mokin

tis molderystos ir darbininkų. 
Kreipkitės tuojaus į samdymo 
ofisą. Illinois Malleable Iron Co., 
1760 Diversey Parkway.

REIKIA

Patyrusių medinių karų bu
davotojų plieninių karų fiterių, 
nituotojų, freightinių karų sil'l 
punch hands; spėka varomų 
presų pagelbininkų, darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

PULLMAN CAR W0RKS, 
UOth St., & Cottage Grove Avė., 

Pullman, Chicago*

REIKIA grinderių, dienomis 
ar naktimis, 55 vai. Į savaitę, 
nuo šmotų darbas. Kreipkitės 
samdymo ofisan. Illinois Mal
leable Iron Co., 1760 Diversey 
Parkway.
-J- . - 1. ■*- - --------------------------- -------- .............

REIKIA —
Abelnam dirbtuvės nuolati- 

nam darbui ir gera alga—dieno
mis ar naktimis. Westem Felt 
Works, 4115 Ogden Avė. arti 22 
ir Crawford Avė.

REIKIA
Platerių pagelbininkų, prunk

ščiančių malevoš darbininkų.
ALBAŲGH-DOVER CO., 

2100 Marshall Blvd.

VYRŲ į vulkanizavimo Įstaiga 
45c. į vai.

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

VYRŲ REIKIA 
abelnam dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
WILS0N STEEL PRODUCTS

4&£h Si’. & Wėstom Avė. |

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kukninis pe

čius su anglimis kūrenamas; 
su įtaisymu šilto vandens. Ma
žai vartotas už $35.00

3202 So. Halsted S t 
Ant antrų lubų.

PARDAVIMUI saliunas; ge
roj biznio vietoj. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

3347 Wallace St

PARDAVIMUI visai nauja 
elektrikinė skalbiama mašina 
Parduosiu pigiai, nes man ne
bereikalinga. Atsišauki t Nau- 
iienu Skyrius, 3210 So. Hals
ted St. No. 40.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
k’ų tautų apgvventoj vietoj. Biznis 
nuo senai išdirbtas. Noriu parduoti 
greitu laiku iš nesve'katos.

5301 So. Paulina St.
Tel. Republic 4890

PARDAVIMUI barber slrop. 
Pirmos klesos; trįs balti krės
lai ir visi reikalingi įrankiai. 
Priežastis panlavimo nesuti
kimas partnerių.

755 W. 35th St.
■ W..l ,11. ■■ ,|, I —. „Į    . 1,11,1—

ELEKTRO ŠIAUČIŲ ŠAPA, GE- 
ra vieta. Parduosiu pigiai, prinžas- 
t?s pardavimo, — apleidžiu miestą. 
Kampinis Storas ir trjs kambariai pa
gyvenimui.

3000 N. California Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
lengvu groseriu. Biznis cash, renda 
pigi, lystas ant 4 metų. Biznis daro
ma nuo $2,300.00 iki $2,500.00 į mė
nesi KU 3 kambarių pragyvenimu. Pa- 
siskubinkit, nes turi būt parduota 
trumpą laiką.

942 W. 59th St.
Tel. Normai 3799

EXTRA BARGENAS
Pardavimui grosorne, saldainių ir 

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

919 W. 35th St.

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per 20 metų, lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo — 
liga. 2349 S. Oakley Avė.

•.PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 30 metų.

Atsišaukite:
2551 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
biznio išdirbtoj vietoj. Pardavi
mo priežastis — turiu kitą sa- 
liuną.

4456 S. Western Avė.

NAMAI-ZEME
2 AUKŠTŲ, KARŠTU VANDENIU 

apšildomas mūrinis namas. 5 ir 6 di
deli šviesus kambariai, dailiai išrėdy
ti. Namas vėliausios irtados, randasi 
labai gražioj vietoj. Trumpa_ rezi
dencija, vienoj pusėj, antra pusė gra
žiai išrėdytas, tuščias lotas. 2 karam 
karštu vandeniu apšildomas garadžius 
vaisiniai medžiai.

DR. C. Z. VEŽEI J S, 
5612 So. Wood St.

Tel. Blvd. 7042

PARDAVIMUI PUIKIAUSIŠ 2 
aukštų mūrinis namas Chicagoj, pui
kus 6 kambarių flatas ant antrų lu
bų, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
Karšto- vandenfo šiluma, elektro švie
sa, čerpių maudynė, didel’s skiepas, 
2 automobiliams garadžius, arti Ho- 
no»e ir 72-os gatvių. Kaina tik 
$10,500.

PETRZIL5K BROS & CO., 
1647 W. 47th St.

Pardavimui senai įsteigta cigaru 
dbbykla ir didelis muro namas. Iš- 
nvok’nsiu biznio, kas piiks. Kaina 
$15,000.

PETRZTLEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

MORTGECI Al -PASKOLOS
PARDAVIMUI MORGIČIAUS 

bankas, apsaugos šėputės ir Real 
Estate biznis su namu prie 51-os gat
vės, arti Robey St. Moderniškas 
banko priekis su rakandais, viršuj 5 
kambarių flatas, svetimšaliais apgy- ( 
ventoi apieb’ngcj. 51-a gatve bus 
greitai angvventa bizniais, visokios 
rūšies krautuvėms, prapertėg veriė 
nndidės. Ši vra proga pirkt {steigtą 
biznj, kadangi parduodama iš priežas
ties savininko mirties. Kaina $40- 
000 0Q.

l&etp’kitės:
1948 Fest 51st Street

MOKYKLOS I
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimąs, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia 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.
Sarą Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

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

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. VVells St., Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

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

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon Į dvyliką 
mėnesių.

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

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

Užsirašyk it dabar naujam ter 
minui dienomis ir vakarais kie
SOS. < | .

1537 North Robey St.,
(arti Milwaukee Avė.)

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 S Halsted St„ 

Chicapo, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijas,- Typevvriring, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. istorijos, Abelnos istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
Į Y

PKIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad aten 
ii pasimatyk su mumis. Mokinaun 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu buui. 
visokio išdirbinio automobilius. Lai- 
nius ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON hCHiiOL OP MOTORIN* 

1507 W. Madison St

' LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų, 
Grammar School, High School i) 
Prekybos dalykų. Prirengia pri< 
kvotimų į visas augštesniasia> 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80 
Nedėliomis nuo 10 ryto .iki 12:80 
y.p.p. mokina lietuvių gramatikos

3301 So. Halsted St., 
k kampas 83čios gatvės.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago...4—L—.....f
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GERA PROGA IŠMOKTI KRIAU- 
stė, reikalaujame padėti kauciją, 
ės mokame laike mokinimosi pagal 

arbo vertę ir gali uždirbti sau gy- 
enima j trumpą laiką.
Atri šaukite:

1504 W. DMsion St., 
Chicago, III.

DRAUGIJOS DR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 8327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 8259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarj J. Maziliausko 
salėj 8259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

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

tulis, 1237 W. Madison st.; pa 
dėjėjas 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 Hormi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

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

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Radauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padeiėjas 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 
paskutinj sekmadieni kiekvieno mė
nesio

pILkUGYSTĖS ŠV. ALPONSO V AL 
DYRA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, «>138 S. Eme- 
tald Av., nut. rašų J. V. ^irnša 
3242 S. Emerald A-e , ižde rašt. J 
Nespvičia. .8222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 'V 
I9th St., maršalka f.’. Kuzir-inc- 
kis, 910 W. 82rd Place.

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

MFTUVTŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismnntas 4520 South 
Hermitago avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
n ve.; turt rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. California Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. .Terombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Mai-tin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirma subatns vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

'T.I.TNOTS LIETUVIU P A ŠELFINIS 
KLIUBAS — Valdvha: pirm. Juo
zas Antanaitis 8435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3814 
So. Auburn Avė ; nut. rašt. Ant 
Lazauskas 8339 So Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulnkis 2259 
W 22nd St : kasierius Benediktas 
Butkus 840 W 3.3rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 8322 So 
Morgan St : kasos globėjas Ant. 
PauUkas 8247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tada* Tdjkau^kas. — Sū
ri rinkim®! laikomi kiekvieno mėne
sio nirma subatvakarj. salėj 3301 
So. Morgan ir 88-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų

' IETUVOS MYT.ĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖS valdvba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W 84-th Place: padėjė
jas Petras PnuŽolis 3401 S Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem-ereckis 
8327 S. Wal1ace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. BriAdis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. ChupHnskas; ka- 
rier. Ant Urbonas: maršalka Ant. 
Lekr.ickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antra šeštadienio vaka
ra Urbono salė! 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

ORAUGYSTĖS P4LAIMINTOS LTE- 
TUVOS Valdvba 1922 metams: 
Pirm. Fr Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Tgn. Žilinskas 
1635 N. Hermitacre avė . Fin rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis. kasierius A Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičiai delegatai i Chicagos Liet 
Darbininkų Taryba Ign Žilinskas, 
A. Tamkevičia. Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
naa. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1848 S. Halsted st., 
kas mėnesfs pirmą sekmadienį, 1 
vai. pn pietų.

T.irTTTVOę T VVPTI TP MO-
TVVTT p A 5PT,poc TR pnT.TTTVOS

TIMPAS No 1. Picrr Wnnč Bal
sis. 4053 So Mnnlowood A ve : Viee- 
pjrm, A. Markmiskas 2950 Wost 
Porcbi^n- Pd ; N”t r^Št F .Tnznj- 
tjnnė 9907 Anhnr*> Ars • Fin r^Št. 
K Pvnaninšin 2840 S Albnnv Av<».; 
Kas. F 6119 St-j
Kasos globėjai: K- •Tuz.iiue'nė', r. 
Ozolis, A. Klapatauskis.


