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Italijai grasia civilinis karas
t . 1 j i 1 m ""M

Fascisti rengiasi karan
A • *

t

Bolševikams teko Vladivostoko 
amunicicija.

Italijai gresia civilinis Bolševikai valdo 
karas. Vladivostoką

Valdžia rengia kariuomenę 
kovai su fascistais.

RYMAS, sp. 26. — šiandie 
griebtąsi karinių priemonių, 
kad apgynus Rymą ir visą Ita
liją nuo fascisti kėsinimosi 
užgriebti miestą ir valdžią. 
Italijai gręsia kilimas civilinio 
karo.

Valdžia gali rezignuoti bile 
valandą. Fascisti nariai renka
si Ryme karo tarybos susirin
kimui.

Miestas skubiai virsta į gink
luotą stovyklą. Apkasai yra 
daromi miesto pakraščiuose, o 
pakraštinėse gatvėse tiesiamos 
yra barikados ir digiųjų vielų 
užtvaros. Organizuojama ir 
liepsnų įnėtytojus.

Kulkasvaidžiai ir lengvoji 
artilerija tapo pastatyti viso
se strategiškose vietose. Ka
riuomenės aeroplanai skraido 
virš miesto žvalgybos tikslais.

Fascisti vadovas Benoti Mus- 
solini po pasitarimo su kari
niais vadovais išleido įsakymą, 
kad 800,000 darbipinkų, kurie 
yra prisidėję prie fascisti, butų 
prisirengę kooperuoti su fas
cisti karinėmis grupėmis.

Rengiasi pasigriebti 
valdžią

RYMAS, sp. 26. — Fascisti 
vadas Massolini sušaukė visus 
fascisti karinius vadus ir kar
tu išleido įsakymą, kad visos 
karines fascisti sekcijos turė
tų prirengusios 800,000 darbi
ninkus, priklausančius fascis- 
tams. Jie turės kooperuoti tin
kamu laiku su karinėmis sek
cijomis.

Tai aiškinama, kaipo fascisti 
rengimąsi pasigriebti į savo 
rankas Italijos valdžią.

Italijos fascisti konvencija 
Neapoly pagimdė atsinaujini
mą mūšių tarp komunistų ir 
fascisti. Smarkiausias susirė
mimas įvyko Paipigno kaime, 
ties Terni, kur komunistai už
mušė vieną fascistą, o kelius 
sužeidė. Atgiežai fascisti įsi
veržė į kaimą ir sudegino ke
lis namus, kuriuose gyveno 
komunistai. Sudegintas namas 
ir socialisto atstovo Tito No- 
bili.

Japonai pavedė valdžią ir ati
darė amunicijos sandelių 

' raktus.

TOKIO, sp. 26.— Gautomis 
čia žiniomis, Rusijos bolševi
kų kareiviai ramiu budu užė
mė Vladivostoką ir perėmė jo 
valdžią, paskutiniams Japoni
jos kareiviams šiandie evaka
vus miestą.

'Paskutiniai Japonijos karei
viai išplaukė dešimčia trans
portų. Pasilikę keli japonų ofi- 
cieriai formaliniai perdavė at- 
vykusiems bolševikams mies
to valdžią ir raktus nuo dide
lių amunicijos sandelių, kurie 
talkininkų buvo prisiųsti Kol- 
čakui. Perėmime miesto daly
vavo kaip Tolimųjų Rytų res
publikos, taip ir Maskvos val
džios atstovai. Užimant miestą 
nebuvo jokių sumišimų, ka
dangi baltgvardiečiai jau pir
miau iš jo išsikraustė.

Japonijos kariniai laivai pa
siliko uoste apsaugoti civili
nius japonus ir juos išgabenti, 
jei butų reikalas. Japonų bet
gi mažai pasiliko, kadangi 
daugelis sugrįžo Japonijon su 
kariuomene. Uuoste taipjau 
stovi Amerikos ir Anglijos ka
riniai laivai ir jurininkai yra 
prisirengę išlipti ant kranto, 
jei butų reikalas ginti tų šalių 
interesus.

Dabar Japonijos kareivių Si- 
berijoje nebėra. Yra jų tik 
šiauriniame Sachaline, bet da
bar raginama, kad ir ten val
džia kareivius iškraustytų, nes 
manoma, kad kol tie kareiviai 
nebus iš Sachalino iškraustyti, 
jie visuomet bus kliūtimi at
sinaujinimui normalinių pre
kybos ryšių tarp Japonijos ir 
Rusijos.

Anglijos valdžios politika
Law valdžia bandys susiartin

ti su Amerika.

Ponia A. Laukus nusisamdo 
kambarį name 1308 Addison 
gat. Išgyvenusi jame dvi die
ni ji nusižudė gazu. Policija 
žada padaryti investigaciją.

LONDONAS, sp. 26.— Ang
lijos žmonės išleistame politi
niame manifeste, premjeras A. 
Bonar Law sako, kad svar
biausia Anglijos valdžios poli
tika bus palaikymas draugiškų 
ryšių ir susitarimų su Ameri
ka ir tai paremtų ne ant bu
vusios sąjungos, o ant tų dvie
jų šalių bendrumo interesų.

Manifestas taipjau prižada, 
kad naujoji valdžia laikysis 
taikos politikos ir pildymo ob
ligacijų, bet nebeprisiims xnau- 
jų obligacijų. Ji taipjau laiky
sis tautų sąjungos.
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Lenkija uždarė rubežiŲ 
Rusijos prekybai ?

Geležinkelio susisiekimas 
Rusija sustabdytas.

su

gali tik gerai žinomas

MASKVA, sp. 26. — Lenki- 
jos valdžia veik visai uždarė 
tiesioginį geležinkelį į Rusiją 
per Stolpį. Dabar pasilieka tik 
aplinkinis kelias per Rygą.

IšpradŽių geriausieji Rusijos 
traukiniai eidavo į Stolpį, o 
paskui pasažieriai peršėsdavo į 
internacionalinį traukinį į Var
šuvą ir Vokietiją.

Dabar gi tas kelias yra veik 
visai uždarytas ir pravažiuoti 
juos
svetimšalis, bet ne kitas žmo
gus. Net Amerikos šelpimo ad
ministracija siunčia savo dar
buotojus iš Varšuvos į Rusiją 
per Rygą.

Tas kelias Lenkijai yra labai 
svarbus, jei nori pasigauti pre
kių gabenimą iš Rusujos į Eu
ropą per Lenkiją ir iš to ge
rai pelnytis.

Ir nors ji taip yra užintere- 
suota tuo geležinkeliu, Lenki
ja visgi buvo priversta tą ke
lią uždaryti. Ji sakosi padariu
si tai todėl, kad tuo keliu ei
na didelis šmugelis ir daug po
žeminio (slapto) politinio dar
bo. Tai parodo, kad centrali- 
nės Europos šalįs sėdi ant pa
rako-statinės ir bijosi savo pa
čios liaudies sukilimo.

Delei uždarymo to geležin
kelio, 'Lenkijos markės tuo- 
jaus nupuolė 20 nuoš. Už sva
rą sterlingų buvo mokama 
32,000 markių, o už trijų die
nų jau mokėjo $8,500 maikių. 
Už dolerius duoda dar dau
giau, nes dolerius visi labai 
gaudo.

Pietinėj Lenkijoj be to yra 
didelė tautinė ir tikybinė 
apykanta.

Graikijos orincas 
areštuotas

ne-

Vakarinėj Trakijoj prasidėjęs 
sukilimas.

LONDONAS, sp. 26. — Iš 
Athenų pranešama, kad Grai
kijos kronprincas (sosto įpė
dinis) Andrius tapo areštuotas 
sukilėlių valdžios. Jį areštuo
ta todėl, kad tapo susektas 
kontr-revo’liucinis suokalbis 
prieš dabartinę sukilėlių vald
žią. Taipjau tapo areštuoti keli 
buvusieji ministeriai.

Kita žinia sako, kad sukili
mas prasidėjo vakarinėj Tra
kijoj, kur bulgarai, turkai ir 
graikai susiorganizavo, kad 
išgavus tai provincijai auto
nomiją. Sukilėliai užėmę Šė
rės, 50 m. į šiaurvakarius nuo 
Salonikų. Jugo Slavijos karei
viai saugo savo rubežių. Va
karinė Trakija priklauso Grai
kijai ir yra valdoma Graikijos 
valdžios.

Nestabdys degtinės 
šmugelio

Kaip eina anketa
“Naujienų” anketa (atsiklausimas) dėl Lietuvos pi

liečių registracijos ir Lietuvos pilietybės klausinių, ma
tyt, toliaus vip labiaus užtinteresuoja visuomenę. Laiš
kų su balsavimo kortelėmis ateina kasdien daugiau.

Vakar pradėjome tvarkyti tas korteles, skirstydami 
jas i keletą rųšių, ir skaityti balsus. Nors du žmonės 
dirbo tą darbą daugiaus kaip pusę dienos, bet pavyko su
tvarkyti tiktai dalį atėjusių kortelių, ir iš tos dalies su
spėta patirti tiktai kažkurie bendri rezultatai.

Žemiaus paskelbiame juos skaitlinėse, pažymėdami, 
kiek balsų tapo suskaityta ligi 6 vai. vakaro, spalio 26 d. 
Šiandie balsavimo kortelių tvarkymas ir skaitymas tęsis 
toliau, ir ryto bus paskelbti nauji rezultatai. Taip eis, 
kol pasibaigs anketa ir sugrįš visi balsai.

Po to bus, išnaujo peržiūrėtos ir patikrintos visos 
kortelės ir tuomet bus pranešta smulkios balsavimo pa
sekmės, t. y. kiek balsų už ir prieš tapo paduota visuose 
penkiuose klausimuose.

Anketos blankas, lygiai kaip ir paaiškinimus apie 
tai, kaip reikia jas išpildyti (balsuot), skaitytojas ras 
5-ame pušlapyje.

VAKAR SUSKAITYTA BALSŲ 
Už registraciją . . 
Prieš registraciją 
Neaiškiy balsy .

. . 13
1300
. 28

Viso 1341

Žmuidzinavičius
Ghicagoje

Atidėjo vykinimą laivą 
prohibicijos
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Lietuvos žinios
Vilniaus kaimeliai

.CHICAGO. — Gauta teleg
rama, kad dailininkas A. 
Zmiiidzinavičiuš-Žemaiitis, Lie
tuvos Šaulių Sąjungos atstovas, 
šiandie vidurdieny atvyko į 
Chicago. Čia jis per kelias atei
nančias dienas laikys visą eilę 
prakalbų.

Dėkuoja amerikiečiams
MASKVA,. sp.: 25. — Nikolai 

Leninas šiandie paskelbė laiš
ką, kuriame jis dėkuoja Ame
rikos darbininkams už pagel
bėjimą Rusijos komunistų ju
dėjimui. Kitame laiške visos 
Rusijos finansinių darbininkų 
kongresui Leninas ragina kaip 
galima greičiausia sutvirtinti 
Rusijos pinigus. Po naujų me
tų bus bandoma leisti mažes
nius pinigus.

WASHINGTON, sp. 25. — 
Oficialiniai tapo paskelbta, kad 
valdžia bent tūlą laiką neban
dys vykinti prohibicijos ant 
laivų ir nesilaikys savo pir- 
mesnio patvarkymo, kad lai
vai, tprintĮs degtinės, negali 
įeiti į Amerikos uostus.

Delei tokio valdžios patvar
kymo ir teisėjas Brandeis atsi
sakė panaikinti teisėjo Hand 
nuosprendį, draudžiantį lai
vams gabenti degtinę dol pasa- 
žierių. Brandeis nusprendė, 
kad dėl valdžios paskelbimo, 
jo nuosprendis darosi neberei
kalingas. •

Eišiškės, Lydos apskr. — Mu
sų krašte gyvenimas pasidarė 
baisiai sunkus. Kiekviena die
na tai vienoj, tai kitoj vietoj 
išgirsti apie baisius policijos 
persekiojimus. Gal niekad nė
ra musų žmonelės tiek kentė
ję, kaip kad dabar kenčia, o 
kančioms ir galo nematyt. Tik 
žiūrėk, kurią dieną subėga, 
kaip juodvarniai pas nelaimin
gą auką. Tai tu jiems lašinių, 
tai sviesto tai kitų daiktų 
duok, o nedavei patys pasiima, 
ir dar primuša. Musų krašte 
tai stačiai ir vadinama 
voc,” nes tokie darbai 
nesiskiria nuo paprasto 
mo. *

•

Kiti musų vargai, tai jau
nuolių nėjimas kariuomenėn 
ir partizanai. Tenka ir dėl ta
riamojo ginklų laikymo. Štai 
keletas faktų. Bieliūnų žodžiuj 
lenkai, baisiai primušė žyde
lį Vigdorą ir lietuvį Šepselį 
(praminta pravardė) už tai- 
kad jų sūnūs kažin kur pasis
lėpė nuo kareiviavimo. Ten 
pat labai mušė kitą ūkininką, 
kad jis pasakytų kur yra par
tizanai. Žmogelis kankinamas 
ir nežinodamas, kaip iš bude
lių nagų išsisukti, parodė 
lauko dirbančio vaikino.
buvo Bieliūnų Butrinas. šį tuo
jau suareštavo ir atvarė Vil
niun. Kitą žmogelį (kurio pa
vardės nepavyko • atsižinoti) 
tyčiodamies laikė uždarę šė
poj, kur vargšas be maža ko 
neužduso. Labai primušė ir 
Bieliūnų Bartoševičių — už 
ginklų laikymą; jam net ranką 
permušė.

Žmonės tvirtina, jog lenkai- 
kankindami, pasižymi ypatin
gu žiaurumu. Kalba, nors pa
tikrinti dar nepavyko, kad žy
delį Vigdorą mušdami ir ug
nim svilinę ir panagius badę.

Visos naujienos, visos žmo
nių kalbos apie tai ir tesisuka; 
ten 
ten

“roba- 
nieku

ant
Tai

Lygybė moterims — 
kalėjime.

ir

LOS ANGELES, Cal., sp. 25. 
— Pareikšdamas, kad moterįs 
dabar skaitosi lygiomis vy
rams ir todėl turinčioes priim
ti ir lygią atsakomybę, fede
ralinis teisėjas Bledsoe šiandie 
nuteisė penkių mažų vaikų 
motiną Mrs. Rose F. R. Ervo 
lankiems mėnesiams pavieto 
kalėj iman už peržengimą Vol- 
stead prohibicijos įstatymų.

DUBLINAS, sp. 26. — Airi
jos sukilusių respublikonų va
dovas Eamonn de Valera sun
kiai susirgo ir sugrįžo į Dub
liną. Jis yra privatiniame li- 
gonbutyje ir šalę jo visuomet 
sėdi kunigas. Jis serga nervų 
suįrimu.

PINIGŲ KURSAS

3 uždaryti kasykloje
ST. Al GUSTINE, III, sp. 26. 

— Penki angliakasiai liko ‘už
daryti kįlus:o gaisro Sberman- 
Babl.itl mglių kasykloje. Du 
jų tapo išgelbėti. Likusieji tris 
yra kasyklos gilumoj, bet ma
nomi, kad ir juos galima Im
tų išgelbėti. Valstijos kasyklų 
(Ti/tirlamenlas siunčia prity
rusius gelbėtojus.

Vii-

primušė, ten “išrobavojo,” 
suareštavo ir tai begalo.

Iš Kaniavos valsčiaus 
padangės.

Sunkus šio valsčiaus gyveni
mas. Neturi ramybės nei dieną 
nei naktį nuo baudžiamosios 
milicijos. Praėjusią savaitę 
buvo užpuolę Kaledonių so
džių. Užvedęs tą baudžiamąją 
miliciją vienas neva susipra
tusių lietuvių Kašėta — siuve-

Pabėgo iŠ kalėjimo — dėl 
sveikatos.

CHARLESTOWN, W. Va., 
sp. 26. — Jesse Prather, apkal
tintas už dalyvavimą angliaka
sių žygiuose į Mingo pavietą, 
pabėgo iš kalėjimo. Palikta
me raštely jis sako, kad svei
kata neleidžia jam toliau pasi
likti kalėjime, bet jis sugrį- 
šiąs kada bus nagrinėjama jo 
byla.

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

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:16 v., leidžiasi 
4:52 v. Menuo leidžiasi 10:30 
v. v.

Bonar Law manifestas taip
jau prižada ratifikuoti Angli- 
jos-Airijos sutartį, sušaukti 
ekonominę konferenciją, kurioj 
dalyvautų visos Anglijos kolo
nijos ir taikiu budu vystyti 
Indiją, prisilaikant 1919 m. 
konstitucijos.

Dekretas, paleidžiantis Ang
lijos parlamentą, tapo kara
liaus pasirašytas Sandrigham 
pily, bet dar nėra paskelbtas.

PARYŽIUS, sp. 25. — Fran- 
cijos valdžia atmes Amerikos 
valdžios prašymą kooperuoti 
vyki n i me prohibicijos ir sus
tabdyti degtinės šmugelį į 
Ameriką nuo Franci j ai prik
lausančių salų St. Pierre ir 
Miųuelon, ties Newfoundland 
sala. Prieš stabdymą šmuge
lio protestuotų tų salų gyven
tojai ir Franci jos degtindariai, 
kurie turi daug pelno iš šmu- 
gelliavimo degtinės į Ameri
ką.

Vakar, spalio 26 d., užsienio pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ..
Austrijos 100 kronų ____
Belgijos 100 frankų .......
Danijos 100 frankų..........
Finų 100 markių .............
Franci jos 100 frankų .....
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų ........
Lenkų 100 markių ..........
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų .......
švedų 100 gpldSnų...........
šveicarų 100 markių .......
Vokietijos 100 markių ....

.. $4.46 

... Hc 
. $6.29 
$20.12 

. $2.89 

. $6.84 
. $3.85 
$10.00

$17.87 
$89.07 
$26.72 
$18.05 

... 2Uc

RAR/ŽIUS, sp. 23. — Fran- 
cijoy^aldžia yra labai susirū
pinusi tuo faktu, kad Vokieti
jos \kancleris Wirth yra pri
verstas visuomet 'būti po dide
le sargyba, kur jis eina. Jau
čiama, kad valdžia, kuri turi 
dirbti prie tokių aplinkybių, 
negali tinkamai pravesti fi
nansų reformų, negi išrišti kon
tribucijos klausimo. Franci jos 
valdžia svarstysianti tą padėtį 
kaip tik užsibaigs artimųjų ry
tų taikos konferencija, ar dar 
greičiau, jei tai bus galima 

padaryti.

jas, kuris yra “vybornu.” Pir- 
miaus buvo susipykęs minėta
sis “vybornas” su kaimynais 
ir nebegalėdamas atkeršyti pa
kvietė baudžiamąją miliciją, 
kuri prikaišiodama nebūtus 
daiktus primušė ir kojomis 
prispardė Joną Ulbiną, seną 
žmogų, jo dukterį 18 m. Au
gustę, Juozą Mortuną senį ir 
jo sūnų Juozą. Dar maža to, 
paėmė pašaro ir valgomųjų 
daiktų gerokai. Taip pat buvo 
užpuolusi toji milicija Bieliū
nų sodžių, kur irgi neapsėjo 
be mušimo. Kelios moterys 
paspruko iš sodžiaus dvaran 
pas poną Jundzilą, prašyda
mos užtarimo, o jisai j jų pra
šymą paklausė 
dziecie ?” 
nuvykęs 
džių ir, 
azijatais,
kraustyti ar kitą ką, bet visgi 
greitu, laiku išsidangino iš so
džiaus. Š. m. 16 d. buvo ap
silankę Kamerūnu ir Krivilių 
sodžiuose ir žinoma neapsėjo 
be mušimų ir tt. Laukia kas 
valanda beveik kiekvienas lie
tuvis, gyvenantis' šiame vals
čiuje, tųjų “aniolų sargų.” V4- 
si nežino, ką atneš rytojus. 
Verkia žmonelės ir neturi kam 
pasiskųsti, savo vargų ir skaus
mų parodyti, bijodami, idant 
pikčiau nebūtų. Vienintelę vil
tį turime, jog išgirs motutė 
Lietuva vargus ir ašaras savo 
vaikų, kankinamų neva “bro
lių,” ir atjaus mus.

“a žąč przyj- 
Kai jos prižadėjo, tai 
minėtas ponas į so- 
pasikalbėjęs su tais 

ar paliepė jiems išsi-

Lietuos žinios.
Mariampolė. — Mariampoles 

Mokytojų Seminariją šių moks
lo metų pradžioje lanko išviso 
215 mokinių — 112 ber. ir 103 
merg. Visi jie lietuviai ir Lie
tuvos piliečiai.

Prie šios Mokytojų Seni. dar 
yra Metiniai mokytojų padėjė
jų kursai, kurių mokslo me
tas per porą mėnesių baigia
mas ir daugiau jų nebusią. Be 
šių kursų yra vakarinė dvi- 
klasė suaugusiems mokykla 
laikoma valstybės lėšomis.

BERLINAS, sp. 26. — Prof. 
August Bier, Berlino univer
siteto, suradęs būdą kaip pa- 
gelba chirurgines operacijos 
padidinti žmogaus augštį net 
iki 10 colių. Jis padaręs dvi 
operacijas ir abi buvusios sėk
mingos. Operacijos yra sun
kios ir reikalaujančios ilgo gy- 
dimos.

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo ir Laiva
korčių Skyriaus vedėjas A. Rypkevičia 
važiuoja Lietuvon su Naujienų Exkursi- 
ja gruodžio 13 d., kaipo palydovas važiuo
jančių Lietuvon. Grįždamas iš Lietuvos 
žada atsivesti, tuos, kuriems laivakortės 
yra išsiųstos per Naujiena^.

Tadel, kurie manote kviesti savo ar
timus gimines ir norite, kad patyręs pa
lydovas palengvintų jų kelionę, atsilan
kykite ar rašykite į Naujienų ofisą, kad 
iškalno butų galima apie viską susitarti 
ir prirengti reikalingus dokumentus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.
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Anglijos Darbo Partija

Nora

[LIB] Dienraštis “'Dės Moi- 
nes (Iowa) Register’4 rugsėjo 
12 d. įdėjo editorialą apie Ang
lijos Darbo Partiją, kurį čia 
paduodame beveik ištisai.

“Lloyd George’o rėmėjas par
lamente, rašydamas “Manches- 
ter Guardian” apie parlamen
to rinkimų galimybes, štai ką 
sako apie Darbo Partiją: “Ar 
gali bent viena kuri partija nu
galėti Darbo Partiją rinkimuo
se? Asmeniškai aš manau, kad 
busimame Anglijos parlamen
te bus 290 Darbo Partijos na
rių. Su kuo jie darys bloką? 
Tenai tur-but bus apie 100 ne- 
p|riklausdimų liberalų.
Darbo Partija tvirtina, kad ji 
niekuomet nesutiksianti eiti į 
koaliciją su liberalais, bet jei
gu abi partiji patektų į par
lamentą augščiau minėtoje 
protporcjjoje, tai tarp jų blo
kas butų sudarytas į keletą va
landų.”

Nesenai {vykusiuose Kana
dos parlamente debatuose apie 
taktiką fannerių partijos, ku
ri Kanadoje taip yra agresyvė, 
kaip Darbo Partija Anglijoj 
— buvo pabrėžta, kad Anglijos 
Darbo Partijos rėmai buvo 
praplėsti, tai yra, kad Angli
joj visų profesijų žmonės gali 
būti skaitomi darbo žmonė
mis, jeigu tik jie pasirašo po 
Darbo Partijos programų. To
kiu budu ir įvyko, kad vieši 
veikėjai su <lidžiausiu patyri
mu, atsidūrė dabar Darbo 
Partijoj.

Keletą savaičių atgal Noel 
Buxton, pirmiau liberalų frak
cijos pariamento narys, dabar 
gi Darbo Partijos kandidatas, 
kalbėdamas viename Londono 
kliube, išdėstė darbo progra
mą užsienio reikalais, kurie 
Darbo Partijos šiaip yra riša
mi: “Pilna Versalio sutarties 
revizija; sumažinimas arba vi
siškas atmetimas reparacijos, 
panaikinimas visų sąjunginin
kų skolų; paskola Austrijai, 
Rusijai ir mažiesiems alijau
tams; artimųjų rytų ir Balka
nų klausimų rišimas apsis
prendimo dėsniais; peržiūrėji
mas Tautų Sąjungos statuto; 
atviroji diplomatija; nusigink
lavimas.”

Jeigu ištikrųjų Darbo Parti
jai atateks valdžia Anglijoje, 
arba jeigu bus ji 
valdžios, pravartu 
Amerikoje žinoti, 
šių dalykų:

Darbo Partija 
steigimui atskirų valsty
bių Sąjungų, vietoje to

netoli nuo 
butų mums 
kad ji sieks

bes apimančių Tautų Sąjungą.
Darbo Partija skaito di

džiausia klaida pažiūrų į Tau
tų Sųjungų, kaipo į -karo drau
gų sąryšį, o ne kaipo tikrų 
pasaulio tautų susidraugavimų 
arba susirišimų.

Tur būti sudaryta tikroji 
Tautų Sąjunga su Vokietija ir 
Rusija; ji turėtų turėti rimtų

Tvirtai tikėdama Tautų ap
sisprendimu, Darbo Partija re
mia pažiūras buvusiojo prezi
dento Wilsono į valdomųjų 
autonomijų ir dėlto ji smer
kia visus pienus, pagal kurių 
skaitlingos tautinės dalys yra 
paduodamos valdyti tokioms 
valdžioms, kurių jos nenori.

Nuo žalčių

nes, o nuo žvėrių pražuvo 3,- 
360. Iš tų rainiai sudraskė 1,- 
454; vilpišiai (leopardai), 560; 
vilkai, 556; lokiai, 19; dram
bliai, 70; ir hienos 10. Per me
tus tapo iššaudyta mažne 25,- 
000 žvėrių ir išmokėta atlygi
nimo 200,000 rupių. Žalčių iš-

Partija trokšta matyti Tau- mokėtų atlyginimų skaičius 
tų Sąjungą stiprėjant, nežiu- žymiai padidėjo, 
rint to, kad tautos yra nusistar įkandimo numirė 19,396 žmo- 
čiusios prieš tarptautinį autori
tetą, ir pilnai pritaria sudary
mui autoriteto aukščiausio 
Teismo, kurs turėtų galios 
keisti sienas kur, kaip Balka
nuose ir Lietuvoj, jos yra aiš
kiai priešingos žmonių pagei
davimams.

Darbininkų reikalai ir vargai' naikinta apie 5,700. Mirtys nuo 
nesibaigia su tautinėmis šieno-1 žalčių įkandimo vis mažėja pa- 
mis, dėlto įvairių šalių darbi
ninkai bendrų reikalų yra sus- 
tumiaini į krūvą. Į jų algas 
daro įtakos kitų kraštų algos 
ir dėlto jų pačių interesai yra, 
kad darbo sąlygos visuose 
kraštuose butų geros ir pato
gios.

Darbo Partijoj yra daugiau 
moralio idealizmo, negu kito
se partijose. Jos nariai yra la
biau linkę į žmoniškumą, jie 
užjaučia žmonių vargus, nes 
darbininkai, kaip visiems ži
noma, greičiau pasirengę iš
tiesti pagelbos ranką, negu tie, 
kurie gyvena patogumuose.

Befto dar tenai pranašauja
ma, kad dabartinė valdžia nėr 
galinti ilgai tverti, kad libera
lų ir konservatorių koalicija, 
kurią Lloyd George’as vedė ka
ro pradžioje ir išlaikė ją re- 
konstiukcijos laikais, — jau 
žada subyrėti. • —S.

storaisiais penkeliais metais.

LIGONINĖ TIKĖJIMU
GYDYTI. 1

kasyklose. Per tų patį laiko
tarpį pernai metais nelaimių 
buvo 1,318, kurių 365 buvo 
kietųjų anglių kasyklose ir 953 
minkštųjų anglių kasyklose*

Viršaus ir anglies nugriuvi
mai prisiėjusieji prie nelaimių 
skaičiaus 1922 m. buvo truputį 
retesni kaip pernai metais. Ne
laimės nuo sprogalų sumažėjo 
mažne ant pusės. Nelaimių 
skaičius iš tranzitinių atsitki- 
mų padidėjo beveik 7 nuoš., o 
dujos ir dulkių ekspliozijos be
veik pasidvigubino per pirmus 
aštuonis menesius šiais me
tais. ’ ’ .

-r

Jvairenybčs
NAUJAS SIŪLAS ODAI SIŪTI.

Wisconsino universiteto che
mijos skyriaus prof. Louis 
Kahlenberg išrado pakeitalų ar
klio ašutams vartojamiems odai 
susinti chirurgijos operacijose; 
sakoma, kad chirurgai visoj 
šaly dabar plačiai jį vartoja.

šitas naujas odos susiuvimo 
būdas nepalieka nemalonių re
čiu ir turi visus ašutinių dygs
nių patogumus be jų nepato
gumų.

Naujas siūlas vadinama equi- 
setene (arklinis šilkas) ir yra 
padaromas iš šilko sutaisyto 
cheminiu budu. Jis neirituoja, 
yra liaunas, švelnus, gana plo
nas ir kokio nori ilgio. Jis 
lengva sterilizuoti paverdant 
paprastam vandeny.

Praeity chirurgai vartojo 
odai susiūti arklio ašutus, me
talines kabes, plonus šilkus, 
pintus šilkus, sidabrinius siū
las, kačiažarnius, celuloidinius 
s i irius, bet nei vieni kaip rei- 
kiant nepatenkindavo.

19,396 MIRTYS NUO ŽALČIŲ 
ĮKANDIMO INDIJOJ.

Kaip matyt iš tik kų išleisto 
pareiškimo apie mirtingumų 
nuo laukinių žyėrų ir nuodin
gų gyvačių įkandimo anglų In
dijoje pereitais metais, padė
tis nedaug pagerėjo, nors iš
duotų leidimų medžioti ir at-

3! SU1 !'

DR. A. MONTVID • 
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Talephone Central 8862 
1824 Wabanaia Avė. 

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

■*—-

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel,: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J2th STREET ,

i

M■■■■■«•■■■■■■■■■■■■■

RALTIJOS-AMERIKOC
Lr LINIJA ęBi'oedvay, Nev’^ork.NY Lr^ILIETU^

/J» Važiuokit visi parankiu ir umu kelis 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

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

6-Šių ir 8-nių LOVŲ
£1 S. S. ESTONĮA ........................... Lapkr. 15

S. S. L1TUANIA ...................i...... Lapkr. 29
TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

Sjl' HAMBURGĄ $103.50 — PIL1AVA $106.50 
* —LIĖPOJŲ IR MEMEL.Į $107.00.

Dėlei laiv. <r žinių kreipkitės prie savo agentų

Millbrook, N. Y. — Dr. Ed- 
ward S- Cowlis įteikė episko
patų bažnyčios kunigų ir ne- 
kunigų suvažiavimui galutino 
programo smulkmenas ir pa
pasakojo apie galimybes nepa
prastos ligoninės, kuri žadama 
čia statyti ligonis gydyti, ne 
tik kūno, o ir dvasios. Dr. Cow- 
les, kurį- episkopalų bažnyčios 
komisija paskyrė žiūrėti nau
jos ligoninės, sako, kad tokios 
įstaigos reikalingumas matyt iš 
to, kad tūkstančiai žmonių de
dasi prie naujų kultų ir seka 
visokiais “izmais”. Anot jo iš 
gydančio tikėjimu bus laukia
ma, kad jis pasakytų laikų, 
per kurį jis apsiima išgydyti; 
tam laikui išėjus apie gydymo 
sėkmę turės nuspręsti taryba.

Mirtys anglių kasy
klose.

Washington. — Per pirmus 
aštuonis šių metų mėnesius, 
pranešimai valstybės kasyklų 
biurui parodo, kad dėl nelai
mių kasyklose žuvo 1,025 žmo
nės, 159 kietųjų anglių kasyk
lose ir 866 minkštųjų anglių

su anketos 
savo

VISI DALYVAUKITE 
ANKETOJE.

Ar Tamsta jau išpildei anke
tų?

Jeigu dar ne, tai tuojau iš- 
pildyk jų (žiur. 5 pusi.) ir iš* 
(cirpęs iš laikraščio prisiųsk 
“Naujienų” ofisui.

Jeigu jau esi išpildęs blankų, 
Ui duok savo laikraščio kopi
jų (arba iškarpų
blanka) savo žmonai, 
draugui arba pažįstamam

Ragink Tamsta, kad kiek
vienas žmogus, kurį paliečia 
LietuvPs piliečių registracijos 
ir Lietuvos pilietybės įstaty
mas, kad dalyvautų šioje an
ketoje. |

Tegul visi pareiškia savo 
nuomonę, kad butų matyt, 
koks yra Amerikos lietuvių nu
sistatymas !

' BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuviif Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

Norintieji baž- 
patarnavimų, malonėsite 
prie Jo Malonybes Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparas 7 vai. vak.
Kancleris.
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VELTUI!! GRAŽI LAVALIERA!
Moters!! Nelaukite kitos dienos, bet naudokitės 
Šią prieš šventes proga. Turime tik aprubežiuo- 
tą skaičių šių paauksuotų, brangių lavarierų ir 
esame nusprendę duoti kiekvienai moteriai visiš

kai veltui, 
kad ji pasi
puoštų ant 
ateinančių 

švenčių, be 
jokių iš jos 
pusės iš
laidų. Mes 

duosime 
vieną iš šių 
brangių $4 
vertės la- 
valierą kiek 
vienai moteriai, 
musų langadangtę 
mažintą kainą. 1 
pamatysi šias puikias langauangtes 
ir stebėtinai gražią dovaną, tada re
komenduosi mus savo kaiminkai ir 
kiekviena stebėsis iš tavo langų ir 
mėgins gaut musų antrašą nuo tam
stos, kad gavus tokias pat langadang- 
tes ir tuomi pagražint savo namus. 
Vieno šmoto langadangtės ant vieno 
lango “Bonne Femme” mados, 50 co
lių pločio ir 3 jardų ilgio ir tik baltos. 
Puikaus dezaininimo sų artistiškais 
pridengiam'ais leisais iŠ viršaus ir 
brindos ir kutoseliai ant apačios ir 
tvirtais siūlais patvirtinti kraštai. 
šicĮS tįkrai yra artistiškos langadeng- 

tės nevien iš išdirbimo, bet ir dezaininimo. ( Šios langadangtės pilnai ver
tos dusyk tiek, bet mes rokuojame tik $1.95 ant vieno lango. Bet kuomet 
orderiuosi ant trijų langų sykiu, mes pasiųsime šią gražiausių lavalįerą 

. veltui. Langadangtės ant trijų langų kainuos tamstai $5.85. Šis pasiū
lymas geras tik iki Kalėdų. . . v .
Pasanaudokit šią proga. Kuomet ordenuosit, padėkite kryzutj ant kupo
no žemiaus tilpstančio ir pasiųskite kartu su 35c. persiuntimo lėšų paden
gimui ir likusius užmokėsit aplaikę siuntinį.

Į LUXUS SALES CO., Dept. P-44, 1513 Emma St., Chicago, Illinois.

1 1 2 3 4 TT 6 7 11

kuri tik pirks nuo 
■ už specialiai nu- 
Mes tikrais esame,

Naujas Pasaulis Prasidėjo
IR MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS ANT AMŽIŲ!!! 

Šioje temoje bus piilbama visame pasaulyje ir visose kalbose.

■i

Nedėlioję, Spalio-October 29,1922
Naujas Pasaulis Jau 

Pasibaigė I
“Sakykite tautoms, kad Viešpats 

Dievas karaliauja: ir bus įsteigtas 
pasaulis niekad nepajudintas ;ir jis 
sūdys žmones teisii”. — Psalmas 
96:10.

Visas pasaulis dabar yra suju
dintas. Jau astuoni metai kaip 
žmones kenčia nuo bado, maro, re
voliucijos, anarchijos ir nuo išnau
dotojų bei sunkios darbo padėties. 
Valstybės atstovai yra nusigandę ir 
žmonės suspausti. Išnaudojimas 
ir kitokia neteisybė pasiekė augš- 
čiausį laipsnį. Visam visuomenės 
surėdymui gręsia suirimas. Tur 
būti, ir yra tam tikra priežastis: 
(1) Karalius Garbes pribuvo ir pra
dėjo savo valdžią; (2) senas pa
saulis pasibaigė, naujas prasideda 
ir bus dabar nustatatytas ir nębus 
daugiaus pajudintas; ir (3) naujoji 
valdžia, pamatuota ant teisybes, už- 
ves ant žemes geidavimą visų tau
tų. Todėl milijonai dabar gyve
nančių nebemirs. Šituos punktus 
tikimės darodyti šiame išguldyme.

žodis “pasaulis” arba “svietas” 
nereiškia žemę, bet visuomeninį ir 
politišką daiktų surėdymą. Pirmas 
pasaulis, sulig Biblijos mokslo, pra
sidėjo su Adomu ir pasibaigė su 
tvanu. Po tvano prasidėjo ant
ras pasaulis; ir tas tur praeiti ir 
jo vietą užimti naujas surėdymas, 
kuriame teisybė gyvena. Naujas 
pasaulis yra ta karalyste dėl ku
rios Jėzus mokino mokytinius mels-

th: “Ateik karalystė tavo, buk va-> 
lia tavo, kaip danguje teip ir ant 
žemės.”

Keturiasdešimts šimtmečių atgal 
Dievas davė Abraomui prižadą, sa
kydamas: “Tavo sėkloje bus palai
mintos visos tautos ant žemės. Pir
mas žmogus Adomas, kuris buvo 
sutvertas tobulas, peržengė Dievo 
prisakymą ir buvo nubaustas mirti
na bausme ir užtraukė ją ant visų 
savo ainių. (Romiečiams 5:12) 
Dievas prižadėjo atpirkti žmogų ir 
duoti jam progos pasiekti gyveni
mą amžiną; ir tuo tikslu jis siuntę 
Jėzų į svietą, idant kiekvienas į jį 
tikintis neprapultų, bet turėtų gy
venimą amžiną. — Jono 3:16.

Dievo Typišk'a Karalyste
Dievas suorganizavo Izraelitus į 

vieną tautą. Jie liepė jiems atsi
skirti nuo visų kitų tautų. O ka
da jie nepaklauso Dievui, jis nu
baudė juos ir pranešė jiems išgaiši- 
nimą jų tautos. Šita bausme buvo 
išpildyta 606 metuose prieš Kristų; 
ir tuomet buvo daleista, idant pa- 
gonai įsisteigtų visatiną viešpatiją. 
Tuo pačiu laiku jis pasakė, kad pa- 
gonai galės viešpatauti ligtol, pakol 
neteis tąs, kuris turi teisę, būtent 
Kristus Jėzus; ir Dievas prižadėjo 
duoti jam karalystę. Toliau Die
vas pasakė, kad pagonų gadynė bus 
2,520 metų ilga. Prasidės 606 prieš 
Kr. m. ir baigsis 1914 V. M.; ir kad 
tame laike prasidės baigtis senasis 
pasaulis ir užstos naujas. Todėl 
aišku, kad pabaigoj senojo ir pra
džioj naujojo pasaulio tur pribūti 
tas, kuris teisę 'turi, ir pradėti savo 
valdžią.

Karaliaus Valdžia Prasidėjo
Prieš pat Jėzaus nukryžiavojimą 

mokytiniai padavė jam šį klausi
mą: “Sakyk mums... koks bus ženk
las tavo pribuvimo?” Atsakydamas 
į šį klausimą Jėzus tarė: “Tauta 
sukils prieš tautą, ir karalystė 
prieš karalystę; ir bus badas ir re
voliucijos įvairiose vietose. Tai 
vislab yra pradžia vargų.” vK*tu 
žodžiu, jo paminėti daiktai paženk
lins pradžią praėjimo senosios tvar
kos; o tam prasidėjus tur pribūti 
Karalius, kui*is nematomas žmo
nėms todėl kad yra Dieviškas. Se
nasis pasaulis pasibaigė Rugpiučio 
1-mą, 1914 metuose; ir tuojau pra
sidėjo Pasaulinis Karas. Po jo se
kė didis badas ir maras ir numari
no milijonus gyventojų; ir įvairio
se šalyse iškilo revoliucijos ir anar
chija. Kitoj vietoj Jėzus pasakė, 
kad tam- laikui atėjus tautos bus 
įpykusios. Cituojame jo žodžius: 
“Dėkavojam tau Viešpatie Dieve 
Visagalis... jog ėmei didę tavo galy
bę ir karaliavai. Ir įpyko tautos 
ii* atėjo rūstybė tavo.” Toliau Jė
zus pasakė: (Luko 21:25, 26): “Ant 
žemes suspaudimas žmonių dėl su- 
simašymo; jure ii’ jų vilniai užš; 
žmonės alps iš baimes ir ląukimo 
tų daiktų, kurie ateis ant žemės.” 
Per pranašą Danielių Dievas kalba 
apie karlius ir vldopus neteisybes, 
šiame laike ant žemes esančius, ir 
sako (Danieliaus 2:44): “Dienose 
š:tų karalių'Dievas iš dangaus pa
kels karalystę niekados neišgaiši
namą; ii’ ta karalystė nebus palik
ta kitiems žmonėms, bet sutrupys 
ir išgaišins šitas karalystes, o pati 
pailiks ant amžių.”

žemiški Vaistai
lopyti senąją tvarką per Tautų Są- 
didehų biznierių, didelių politikų, ir 
didelių pamokslininkų, stengias už- 
jungas ir internacionales konferen
cijas. Buvo laikytos keturios to
kios konferencijos, bet visos į nieką 
pavirto. Nė vienai nesiseks; nes 
Dievas pasakė per pranašą Izają: 
“Susivienykite jus žmonės, o busi
te sutrupinti... Susitarkite, ir iš to 
nieko ne išeis.”—Izaja 8:9, 10.

Didis žemės Jubiliejus
Žydij Jubiliejus paženklino šitą 

.palaimos amžių, šventraštis paro
do, kad antitypiškas jubiliejus turi 
prasidėti 1925 metuose. Typiška- 
jme jubiliejuje visos skolos buvo 
atleistos ir visi parduotieji vergai 
paliuosuoti. Teip ir šiame didelia
me antitypiškame jubilejuje pasi
baigs grieko vergija, ir ant galo 
mirtis bus panaikinta. Tame laike 
raišasis šokinės kaipo elnis ir ne
bylio liežuvis giedos. Musų Vieš
pats nurodydamas į tą laiką, pasa- 
įkė: “Jr nušluostys Dievas visas 
pašaras nuo akių jų: o mirties dau
giaus nebus, nė verksmo, nė rėks- 
bo ,nė sopulio daugiaus nebus: nes 
pirmi daiktai praėjo. Apr. Jono 21:- 
4. Ti yra viltis žmonijos. Tas yra 
pamokslas, kurį turime apsakyti, 
visiems, idant šiame nubudimo lai
ke žmonės galėtų pakelti galvas, 
Žinodami, kad valanda jų išgany
mo prisiartino.

Todėl kas tik esat gyvas eikit 
put šitų prakalbų žeminus paženk
lintų:

CHięAGO, ILL.
MILDOS SVET., 3142 S. Halsted St 
11:30 iš ryto. Kalbės J. JAKUTIS, 
ELIJAŠIAUS SVET. ant 46 ir 
Wood St. Nuo 7:00 vai vakare.

Kalbės J. SYNKUS
MELDAŽIO SVET. ant ?3 pi. 2244 
2 vai, p. p. Kalbės S. J. Beneckas

WAUKEGAN, ILL.
7 V. V. Lietuvių Liuosybės Svet., 

709 8-ta gatvė. A. BENECKAS

KENOSHA, WIS.
3 V. P. Salėj po n. 102 N. Main

Kalbės A. Beneckas
St.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8828 So; Halsted Si.

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

JOHN KUCHINSKAS Į 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Ėeavitt St. * 
< Telephone Canal 2552 
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

, 7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

7

Tel. Randolph 4758 «
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St

• Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų_.... ___
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 534
Tel.: Central 6890

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\ea 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
! » i -.... . ' i' ~„ ų, ......... ,/

i ?•1 - 1 f

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

T

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodanu visados kreipkitės pas t,

S. L. Fabionas Co.,
809 W. 35th St., Chicago

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes
Esam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami go 
riaušių patarnaviifią. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avc.

Chicago, 111.

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

3

V 

f,

MILWAUKEE, WIS.
V. P. Juneau Hali MitcheI 

ir 1-mą Avė. F. ZAVIST

RACINE, WIS.
WINTERS SALĖJ, 412 Sixth

7 v. v. F. ZAVIST

st.

St.

SPRING VALLEY, ILL.
M. MAŽEIKA SVET. Kampas Da- 

kotą įr Suoalding St.
3 v. p. 

Kalbės J. Zavist

ROCKFORD, ILL.
Tautiškoj Bažnyčioj ant Isjand 

Avė. 1 vai. p., o 7-tą v. v. tą pačią 
dieną bus rodomi Paveikslai 
Kviečiame visus atsilankyti 

Kalbės W. Beneckas

AURORA, ILL.
7 v. v. diųlenburg svet. 

Kampas New York ir Broadway 
Kalbės J. Gramomas.

INDIANA HARBOR, IND.
3 v. p. KATHERINE HALL 

3801 Deoder Street 
Kalbės A. Steponaitis

CLEVELAND, O.
GOODRICH AUDITORIUM, 1420 
E 31st St, 7:30. Kalbės F. J. Diglis

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 paliekti ligos priežastis. Napra; 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesne ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

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

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

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

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

Chicago, 111.

mm®

P. S. Tėmykit, kad diena 29 Spalio visose vietose, bet valandos skirtingos.
t r

KAS DALYVAUS ant šhi prakalbų, galės sau nusipirkt Bibliją ir įvairių knygučių; “Ką sako Biblija apie peklą”. “Milionai Nemirs”, 
“Pieviškas planas amžių” ir ‘Sargybos Bokštas” ir kitų naudingų dėl supratimo Biblijos. Bet jeifcu kas- ne aglės būt ant prakalbų, ta
da kreipkitės šiuo antrašu:

Mr. J. Getras, 716 W. 31st £t„ CJiicago, III.

—

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik kų gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados,- spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais: Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai, nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, , j 
1401 So. Halsted St., • I 

739 W. 14 St.
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Į KORESPONDENCIJOS Jį
CLEVELAND, OHIO.

Vietos giesmininkų judėjimas.

Kaip visokie partijų vadai ir 
politikieriai atvažiuoja į Cle- 
velandą ir apsistoję kokiai sa
vaitei ar daugiau laiko bando 
sutaikyti besipešančius frakci
jas, taip ir J. Butėnas išbuvo 
daugiau savaitės laiko, many
damas suvienyti besipešančius 
chorus. Jis aplankė visus. Nors 
risi į Butėną žiurėjo draugiš- 

• kai, tečiaus pasirodė, kad kol 
kas jų suvienyti negalima.

Prieš koncertą jis turėjo 
vieną praktiką su Liuosybės 
Choru, kuriame dalyvauja ir 
keli naujo, Lyros Choro dai
nininkai. Be Choro ir Butėno j 
dainavo keli vietos žymesnių-I 
jų solistų, kurių partijos nega
li perdaug suvaržyti: Elena (iri 
giiltė, kuri scenoje pasirodo 
labai retai, dainavo geriau ne
gu metai atgal. A. Gailiunas 
ir F. Penzer stovi ant vietos, 
r. e i truputį nežengia pirmyn. 
Veronika Čepliutė dainavo pir 
mą kartą, tatai nėra ko iš jos Į 
reikalauti; balsą turi gražų, 

t i nkstą;
nemoka net stovėti.

Kas dėl paties J. 
tai tenka pasakyti, kad dar nė
ra metai, kaip jis Clevelandc 
dainavo, o publiką nustebino 
savo progresu; jo milžiniškas 
balsas sujudina kiekvieno žmo
gaus jausmus.

Kas dėl vaidų, kuriais Clcve- 
landas nuo seniai yra pagar
sėjęs, tai gal netolimoj ateity 
cleve’landiečiai patys susitvar
kys. Jau pradeda organizuotis 
tarpsrovinis sąryšis ir jei da
bartinis sumanymas pavyks 
įvykinti, tai clevelandiečiai pa
garsės savo puikia santaika vi
sokių pažiūrų organizacijų.

Clevelandietis,

Butėno,

Komunistai prispirti prie

buvo atkreipta prieš lictu- 
Amalgameitų unijos sky- 

per

BrOoklyn, N. Y. — Spalio 
19 d. buvo diskusijos “Laisvės” 
raudondvary. Jas rengė A. L. 
I). L. D. kuopa, L. M. P. S. ir 
A. D. P. Diskusijų tema buvo 
“Ar gerai daro unijos nepriim- 
dainos naujų narių?” šitoji te
ma 
vių
rių, kuris yra nusitaręs 
tris mėnesius nepriimti į uni
jų narių. šitas tarimas buvo 
daugiausia taikomas prieš tuos, 
kurie nemokėdami amato nori 
įstoti į uniją ir čion mokytis. 
Niekas nėra priešingas naujų 
narių priėmimui, jei galima 
juos aprūpinti darbu, bet kuo
met būna priimama per tūlą 
laiką ir prisipildo visos vietos 
taip, kad dauginus nebėra kur 
patalpinti, tuomet nutaria per 
tam tikrą laiką naujų narių, 
ypatingai mokinių, nepriimti. 
Daug naujų narių priėmus, o 
negalint jiems suteikti darbo, 
tada Jie žmonės keikia unijos 
valdybą, kad jie priėmę į uni
ją ir paėmę iš jų pinigus ne
duoda darbo. Šitokie tarimai 
esti gana tankiai, bet pirmiau 
niekuomet šios organizacijos, 
arba geriau sakant komunistai, 
šiuo klausimu nesusidomėda
vo, nes mat pirmiaus musų 
unijai vadovaudavo jų įmonės, 
tai jie ir mokėdavo apeiti ši
tokius tarimus, savo draugus 
priimdami pro užpakalines du
ris. Bet dabar netekus jiems 
vadovybės šitoks tarimas užga
vo ir jų draugus ir jie rado 
reikalo pakelti prieš tai balsą. 
Mat po šio tarimo buvo krei
pęsi j uniją pora komunistė- 
lių-skebų, bet neturint komu
nistams vadovaujamos galios, 
šiems “draugams” neatsidarė 
nei užpakalinės durys. Dėlto 
jie paruošė šitas diskusijas.

Bet. nežiūrint, kad diskusi
jos buvo jų pastogėje, vargšai 
taip buvo prispirti prie sienos, 
kad net raivėsi kaip vėžiai

karštam vandenyje. Ypatingai 
nesmagiai jautėsi pp. Andriu
lis ir Undžienė, kuomet jie bu
vo prispirti pasisakyti, kokiai 
unijai jie priklauso. Iš karto 
jie bandė užtylėti tą klausimą, 
bet kądangi klausimas buvo 
kartojamas ir kartojamas be 
jokio atleidimo, tai buvo pri
versti pasisakyti. Andriulis at
sakė, kad dar nt^ą tokios uni
jos, kuriai jie ir jų darbinin
kai galėtų priklausyti. Esamo
sios unijos sąlygos esą tokios, 
kad nei tos unijos jokiu bildu 
negalima pripažinti. čionai 
jiems buvo pastebėta: kadangi 
jus patys nepriklausot jokiai 
unijai, tai jus neturite jokios 
teisės kišti savo nosį ir į rub- 
siuvių unijos reikalus. And
riulis net į sieną nusigrįžo, ne
turėdamas ką atsakyti. I

Buvo spiriami prie sienos ir 
klausimu, kodėl jie nešaukė

darbininkai, 
ragučius komunis-

I darbus. Ir dėlei šitokio išsisu
kinėjimo susirinkusieji taip su- 
sijudino, kad juokas tęsėsi ke
lias minutes.

Susipratusieji 
aplaužę
tams rėksneliams, visur kitur 
dabar rengiasi daryti “ofensy- 
vą” ant jų pačių tvirtovės, — 

įeiti į jų susirinkimus ir trauk
ti nuo jų maskas, kad paro
džius jų tikrus veidus tiems, 
kurie dar ligi šiol davėsi ve
džioti save už nosių.

Diskusijose dalyvavo apie 
aŠtuoni asmenys — iš komu
nistų penki — Andriulis, Un- 
džienė ir kiti, o iš antros pu
sės A. Beniulis, unijos sekr., 
St. Endžiulis ir V. Keršulis. 
Žmonių buvo nedaug ir visi 
buvo linksmi, kad “didžiuo
sius” prispyrė smarkiai prie 
sienos. —A. P. Serbas.

jauti ir atrodai geriau

Nemokėki! cash!

Atdara vakarais

ENTRAL REDIT 
LOTHINC

Vartokit musų paprastų ir 
bet puikų

KREDITU
Nei’ teisingiau — Nėr 

gaišaties
Drabužius pristatom, pirmą 
mokesti įmokėjus pataisy
mas veltui — ateik šiandien!

GERESNĖMS
DRAPANOMS

110 So. State St.
įėjimas iš priemenės Orpheum Krutamu paveikslų teatro 

Priešais Parmer Hause.

OMPANYI

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
'............. ............................... ' /

Dr. V. A. SimkuSį
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118 
_________________ :------------------- '

........... ........................... ............ ................ . .... — , l , l , n.

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampai 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Aku šeri- 
s kolegė

praktika-* 
usl Peną* 
silvanijos 
hospital*^ 
e. Pasėto*

tarnauta 
ri® gino*- 
zmo. Du® 
a rodą vi

li- 
ki-

skiuose rel 
caluos® mo 
erims ir

jai vadovavo jų žmonės Be
kampiai ir Jankauskai — kuo
met didžiojo lokauto laiku ei
nant prie susitaikymo Nevv 

| Yorko Bendrosios Tarybos 
patvarkymu turėjo grąžinti 
darbininkus nusileidžiant 10%, 
o lietuvių skyrius, ačiū komu
nistų vadovybei, buvo grąži
namas darban ant 30%. Ir 
būdavo Bekampis su Jankaus
ku prigrąsina, kad niekas apie 
tai nepraneštų Bendrajai Tary
bai! Į šitą klausimą buvo bai
siai keblu atsakyti. Ir nieko 
geresnio nerasdami atsakė, kad 
tai, girdi, čionai kalti socialis-j 
tai, jiems, 
padėkuoti.

Tai toks 
atsakymas, 
no visi pasileido juokais, 
Andriulis užsidegė kaip lieps
na, net prakaitas jį išmušė, 
icš visi žino, kad tuo laiku 
įoki socialistai pas lietuvius 
nevadovavo; o Bekampis su 
Jankausku nebuvo joki socia- 
’istai. Suprato visi taip pat, 
kad pateisinus savo kolegų 
bjaurius žygius jie griebėsi so- 
ialistų vardo, su kuriuo jie 
lorėjo pridengti komunistų

esą, reikia už tai

tų mcklerių buvo 
Po šitokio atsaky- 

o

LIETUVON ANT KALĖDŲ
L

Smagi ir Trumpa Kelionė su NįaujieĮnų Ex kur si j a po 
Asmeniška Vadovyste A. Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo,^Uhited|States LinijoslįLaivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan

$106.00
Išplauks iš New 

Yorko
12 d. Gruodžio

Per 9 dienas per
plauks Atlantiko 

vandenyną.

Kaina 2-ra klesa iš
New Yorko Kaunan

$137.50
Atplauks j Bremeną

22 d. Gruodžio

Iš Bremen gelžkeliu 
per 24 valandas 

Lietuvon.PRADĖK DIENĄ SU MUZIKA!

Ir pamirši visus nesmagumus Į 
ir liūdnumus.

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. , Ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šj laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
'Šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10 colių j 
aukščio ir 10 coliu oločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit 50 cen
tų depozito. Tuomet mes pasiųsime 
iums laikrodį per pašta ir iųs užmo
kėsit pastoriui $7.50. NEATIDĖLIOK 
— RAŠYK DABAR.

WESTERN SALES COMPANY. 
2136 W. Chicago Avė.. Dept. P. 182. 

Chicago, III.
Telephone Boulevard 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

1261 8*. Hilited St„ Chicago, 111^

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Mkhigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pagelbininkas

* (arba asistentas)
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Ši ekskursija bus labai femagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėse ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tėvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, parveždami džiaug 
smą ir prezentus savo giminėms

Laivas “America” yra Ameri
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausiai patarnavimas ir 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau
sia kelionė ir patenkins visds.

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradėkite rengtis.
Jau nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasportus ir susitvarkyti kitus reikalus.

Kreipkitės prie

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Išpildykit ir prisiųskit šį kuponą tuojaus.
s ' » \ z

I
 KUPONAS

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., •
Chicago, J11.

............. ...................................................................  1922 m.

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija 12 d. Gruodžio, 1922 m. Malonėsit prisiųsti man aplikaciją dėl , 
Lietuvos pasporto ir kitas reikalingas informacijas.

Aš važiuoju su šeimyną ar vienas (jei su šeimyna, parašyk ir kiek metų); .............................................................................................. - Vardas ir pavardė .....................................................-............ ................................. -.....................................................................................................
Adresas ........................................................ ................................ •..........................................................

1 ■ • , '

Parašyk ar turi pirmas popieras ................................. ....... ................

„____ ____ >

IS RUSUOS
Gerai lietuviams iinomas per II 

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 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

rDienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

Telefonai

8313 So. Halsted SI 
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vato.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 leboe 

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. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880X

MRS. M. WAITKIEWICZ~ 
(Baniene)

Akvierka 
3113 S.Halsted st 
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienance at
sitiki m<e teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimu® mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42W St

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

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

Optometriil 
T«L BOU itvard «48T 
4«4» 8. Xahlaa4 
Kampu 47-toa gat.

t-roa luboa.
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Darbo ir kapitalo 
kova Anglijoje.

Paaiškėjus, kad neužilgio 
turės įvykti visuotinieji rin
kimai į Anglijos parlamen
tą, tos šalies Darbo Partija 
reikalauja įsteigti tam tik
rą fondą karo metų padary
tųjų skolų atmokėjimui ir 
kad tas fondas turi būt su
darytas iš mokesčių, uždėtų 
ant turtų, didesnių kaip 5>- 
000 svarų sterlingų (apie 
25,000 dolerių). Toliaus, ji 
reikalauja teisingesnės mo
kesnių sistemos, kasyklų na
cionalizavimo, geležinkelių 
nacionalizavimo, suteikiant 
darbininkams didesnį balsą 
jų kontroliavime, ir darbi
ninkų atlyginimo (už sužei
dimus ir t. t.) įstatymo pa
gerinimo. » \ 1 h.J

Užsienių politikoje svar
biausieji Darbo Partijos rei
kalavimai yra sekantys: tai
kos sutartys turi būt peržiū
rėtos; Vokietijos reparaci
jos turi būt sumažintos; san
tykių su Turkija, Dardane- 
lių ir Bosporo klausimai tu
ri būt išspręsti tarptautinė
je konferencijoje, kurioje 
privalo dalyvauti visos tuo
se klausimuose suinteresuo
tosios valstybės; tautų są
junga turi apimti viso pa
saulio šalis ir ji privalo 
spręsti visus tarptautinius 
ginčus arbitracijos ir tai
kinimo keliu, siekdama vi
suotino nusiginklavimo.

Išdėstęs Darbo Partijos 
reikalavimus, manifestas 
pareiškia, kad šitas progra
mas yra geriausias būdas į- 
kinkyti tikrąją demokraty- 
bę valdžioje be smurto ir 
kraujo liejimo. Darbininkų 
Partija norinti pasiekti tei
singo šalies turtų paskirs
tymo konstitucinėmis prie
monėmis, kas nėra “nei bol
ševizmas, nei komunizmas, 
bet tiktai sveiko proto dik
tuojamas teisingumas.”

Šitais žodžiais į Anglijos 
Darbo Partija atsako dema
gogui Lloyd Georgui, kuris 
savo prakalbose šaukia apie 
“bolševizmo” pavojų, neva 
gręsiantį iš darbininkų pū

MILWAUKEE NEĮSILEIS 
KU KLUX KLANO.

ką ir sugrįžus valdžion, iš 
kurios jisai tapo ištiestas. Ir 
tas Darbo Partijos atsaky
mas yra visai teisingas. Su- 
sipratusiem's Anglijos darbi
ninkams, ištiesų, niekas nė
ra taip svetima, kaip bolše
vikiškas komunizmas. Jie 
stoja už socializmą ir už de
mokratija, kitaip sakant, už 
demokratiją industrijoje ir 
valstybėje. Ir jie jaučiasi 
turį pakankamai jiegų pa
siekti savo tikslo, pasinaudo
dami tomis teisėmis, kurias 
jie jau yra iškovoję.

Prieš Anglijos Darbo Par
tiją stovi lygiai konservato
riai, tik-ką paėmusieji val
džią į savo rankas, kaip ir 
liberalai, kurie šioje valan
doje yra susipykę su savo 
sėbrais iš dešiniosios pusės. 
Bet kivirčai tarp Lloyd Ge- 
orge’o ir AscĮuith’o frakcijų 
vienoje pusėje ir tarp šių ir 
konservatorių partijos ant
roje pusėje neužtemdins An
glijos žmonėms to fakto, kad 
dabartinėje kovoje tenai yra 
dvi principialiai priešingos 
viena antrai jiegos: Darbas 
ir Kapitalas.

Tos kovos pasekmės turės 
milžiniškos reikšmės ne tik
tai Anglijai, bet ir visam pa
sauliui.

Darbihinkų 
“Laisve” Rusijoje.

>G. Levvis Fnwler, Ku Klux 
Klano organizacijos viršinin- 
j<as, pasisiūlė Mihvaukcc’s so
cialistui majorui padėti jam 
tame mieste tvarką palaikyti. 
Majoras D. W. Hoan į tą pa
siūlymą atsakė laišku, kuria
me tarp kitko sakoma:

“Leiskite man visų pir
ma pasakyti, kad savo tvar
kos pavyzdingumu šis mies
tas Užima pirmą vietą pa
saulyj. Todėl Jums, atvažia
vusiam iš tokios valstijos, 
kur linčavimas yra papras
tas sportas, sakyti musų 
žmonėms, jog jiems yra rei
kalinga tvarkos palaikymui 
įsikurti kauke prisidengusią 
organizaciją, — yra juokin
gas dalykas.

‘Mes raginame visus, į- 
skaitant Jus irgi; atkreipti 
musų valdininkų domę į 
kiekvieną prasižengimą prieš 
įstatymus. Mes visuomet 
esame pasirengę kovoti su 
įstatymų laužytojais.

“Tvirtinimas, kad įstaty
mų palaikymui\čia reikalin
ga turėti jūsų /Nematomos 
Imperijos” vyčių, yra gry
niausia nesąmonė.

“Antra, kiekviena organi
zacija, kuri dengiasi kau
ke, neišvengiamai laužo įsta
tymus ir naudoja prievartą. 
Žmonės, kurie žino, jog jų 
niekas nepažįsta, visuomet 
yra linkę daryti tokių da
lykų, kokių jie nedarytų ne
pridengtais veidais. Jokis 
imperinis viršininkas negali 
tokiose sąlygose suvaldyti 
sayo narių. Nėra jokio rei
kalo kaukėmis veidai slėp
ti, jeigu prisilaikoma įsta
tymų. Iš daugelio vietų žmo
nės praneša, kad jūsų orga
nizacijos nariai prieš vyrus 
ir moteris naudoja šlykš
čiausius prievartos budus.

“Tad patarkite savo vy
čiams Mihvaukee’j nekliudy
ti nė vieno piliečio — ar ta 
hutų juodas ar baltas, rau
donas ar geltonas, žydas ar 
krikščionis, katalikas ar pro- 
testonas. Musų žmonių nusi
statymas yra toks, kad jei
gu jus bandysite naudoti čia 
prievartą, tai Mihvaukee pa
sidarys Ku Klux Klanui kar
ščiausia pekla.” '

/ '
Toliau majoras Hoan sako, 

kad klaniečiams nieku budu 
nebus leista miesto salėj susi
rinkimai laikyti. Tai nereiškia, 
sako, majoras, susirinkimų lai
sves varžymą. Kiekviena orga
nizacija, kuri nesislepia po 
kauke ir nesibijo atvirai prieš 
žmones pasirodyti, gali sale 
naudotis.

Rusijos socialdemokratų 
darbininkų partijos (menše
vikų) centro komitetas pri
ėmė nutarimą nedalyvauti 
vietinių sovietų rinkimuose, 
.kurie įvyksta visoje Rusijo
je (išskiriant Maskvą) šį 
mėnesį.

To nutarimo priežastis 
yra ne ta, kad socialdemo
kratai nepripažįsta sovietų 
(nežiūrint visų jų ydų), ar
ba kad jie atmeta rinkimus, 
kaipo politinės kovos prie
monę. Partija atsisako da
lyvauti rinkimuose dėlto, 
kad valdžia savo nežmoniš
kais socialdemokratų perse
kiojimais, atėmė jiems gali
mybę dalyvauti. Štai, kaip 
centro komitetas motyvuoja 
tą savo nutarimą: %

“Išstatyti kandidatų są
rašus reiškia suteikti čeki
stams (žvalgybininkams. 
“N.” Red.) dar nežinomus 
jiems vardus partijos na
rių, kurie priima kandida
tūras ir kurie remia jas: 
reiškia neišvengiamą jų 
suareštavimą ir ištrėmi
mą. Išeit su prakalba 
priešrenkamajam mitina 
ge reiškia tą pat. Pakelti 
ranką už socialdemokra
tų partijos kandidątą rei
škia susilaukti to, kad ta
ve išmes iš dirbtuvės arba 
tarnybos po ‘darbininkų 
skaičiaus sumažinimo’ 
priedanga. Tokiose sąly
gose dalyvauti rinkimuose 
tikslu statyt savo kandi
datus pasidarė objektin- 
gai nebegalimas daiktas.”

Atsikračiusi šitokiu budu *
vieno pavojingiausiųjų sa
vo oponentų, bolševikų vaL 
džia, žinoma, skelbs per sa
vo apmokamuosius agentus 
visame pasaulyje, kad Rusi
jos proletariatas neišrinko 
nei vieno “social-išdąviko”!

(tems ją, bet jeigu didžiuma i 
bus prieš registraciją, tai ir 
jos priešinsis jai. Kitaip sa
kant, ‘Naujienos’ savo nosį 
laikys pavėjui, o ne prieš vė
jų-”
Trečiaip sakant, ponai gal

vočiai iš “Laisvės”, “Naujie
nos” ir aršiausiais holšcvikiš- 
<o kvaitulio laikais niekam 
nepataikavo ir jos niekam ne- 
jataikaus ateityj.' Ir ne jums, 
Jonuliai, kalbėti apie kitų 
“politinius nugarkaulius”, kuo- 
net jus neturite ne tik poli
tinio nugarkaulio, bot ir savo ■ 
galvos. Juk reikią turėti ste
bėtiną “politinį nugarkaulį”, 
kad vieną dieną niekinus Ūki
ninkų Darbo Partiją, o kitą 
dieną šlietis prie jos.

Ne jums, Lenino, Trockio ir 
ko. diktatūros garbintojams, 
duota suprasti anketos reikšme 
ir lai, kad su protestais skai
tosi net Lietuvos valdžia. Juk 
tik dėka Lietuvos piliečių pro
testui Hynianso projektas bu
vo atmestas.

Sakoma, kad protingumas 
yra ne tik galingas, bet ir gud
rus. Pasirodo, jog ir neprotin
gumas gali biuti gudrus — tik 
gudrus savaip, t. y. neprotin
gai. “Laisvė” sako, kad “Nau
jienų” redaktorius su keliais 
tuzinais savo skaitytojų bal
suosiąs. O Cliicagdj p. Dėdcle 
dejavo, kad “Naujienos” esan
čios įsigalėjusios ir su jomis 
sunku kovoti. Taigi sakyti, jog 
“Naujienos” turi keletą tuzinų 
skaitytojų, — ar tai nėra ne- 
p otingas gudrumas. Bet kiek 
tų skaitytojų turi ‘Laisvė”? 
|Ar daugiau, negu “Naujienos?” 
Gal ir pačiai “Laisvei” į tai 
butų drovu atsakyti.

NEPROTINGAS GUDRUMAS.

Lengviausias būdas ginčams 
vesti, — tai kalbėti savo prie
šo vardu, o paskui tą sugalvo
tą kalbą kritikuoti. Tokiame 
atvėjyj galima priešo vardu 
kvailiausių dalykų pripasakoti, 
kad lengviau butų galima jį 
sukritikuoti. Tokio metodo 
ginčuose nuo senai laikosi 
“Laisvė.” štai ir dabar ji ra
šo, kad “Naujienos” išsyk “pu
siau priešinosi, pusiau pritarė 
registracijai.” Įrodyti faktais, 
kadai “Naujienos” registracijai 
pritarė, žinoma, ne “Laisvės” 
natūroj. Daug juk lengviau pa
naudoti niekuo neparemtus žo
džius, kuriais kas nors gali ir 
patikėti.

“Naujienų” « skelbianioj an
ketoj “Laisvės” gudrios galvos 
įmatė kokį tai norą išeiti iš 
“nemalonios padėties.” Ir tos 
Lenino ir Trockio duotos ir 
dovanotos galvos ; štai ką po
rina: • • • i

“■Vadinasi, kaip skaįt^lo- 
jai nubalsuos, taip ‘Naujie
nos’ Olgsis — jeigu bus di
džiuma liž reeistraciia. los

L. NATKEVIČIUS APIE 
REGISTRACIJĄ.

‘Lietuvos Žiniose” p. L. Nat
kevičius aiškiai pasako, kad 
registracijos įstatymą pagami
no krikščionŠkas Seimas. Jis 
rašo:

/ ‘^Priimtas Steigiamojo 
Seimo įstatymas dėl Lietu
vos pilietybės gyvenantiems 
užsieniuose Lietuvos Res
publikos piliečiams (Vyriau
sybės Žinios Nr. 94, 1922 m. 
birželio 24 d.) sukėlė Ame- 
rikoj didžiausią audra.”

Nurodęs į tą faktą, kad ame
rikiečiai yra labai nepatenkin
ti konstitucijas 8 st., kuriuo ei
nant, reikalaujama iš svetimos 
valstybės piliečio išgyventi 
Lietuvoj 10 metų pirm negu 
jis bus priimtas Lietuvos pi
lietybei!, p. NatkbVičius antroj 
savo straipsnio dalyj sako:

“Paso neišsiėmimas atima 
ir pilietybės teises. Įstatymo 
st. 6 aiškiai pasako. Pirma 
dalis to straipsnio uždeda 
prievolę priVcrsUnoĮs regis
tracijos, išsiimant pasus per 
6 mėnesius, o antra dalis 
pasako, kad per tą laiką ne
įsiregistravę, pilietybę galės 
atgauti tik einant 3 ir 4 st. 
pilietybės įstatymo. Iš 3 st. 
grįžtama ir prie 2 st. ir dėl 
tokių ‘neįsiregistravusių, jau 
reikalingą penki metai išgy
venti Lietuvoj, jis turi na- 
turalizuotis, o kad tai pa
darius turi grįžti Lietuvon 
ir ten pragyventi, einant pi
lietybės įstatymu, 5 metus, 
o konstitucija 10 metų. 
Klausimas dar yra, kaip jis 
ir išvažiuoti galės iš Ame
rikos, jeigu bus praradęs tei
sę gavimo paso, o Amerikoj 
nešina turalizavęs. Ministerių 
Kabineto ‘malone’ (provizija 
ta yra) padaryti išimtį (pa
staba 3 s t.) ne visiems juk 
piliečiams lygiai gali būti 
taikoma.

“Be abejo, tai skaudi įsta
tymo vieta! ir perpigjįu at
sisakoma nuo daugelio pilie
čių. /Jeigu ir palikti priva
lomą pasų išsiėmimą, tai tie 
kurio grįžtų Lietuvon, o ank
sčiau nebūtų pasų išsiėmę ( 
galėtų sumokėti nustatytą 
bausme.

“Pagalios kas gi gali Jung
tinėse Valstijose iki gruod
žio (prisilaikant įstatymo 
turėtų būti iki gruodžio 24 
d., nes įstatymai veikia tik 
nuo skelbimo dienos, o ne 
nuo prezidento ar kokio ki
to valdininko pasirašymo) 9 
dienai š. m. suregistruoti vi
sus Lietuvos piliečius (lietu
vius, žydus ir t. t.). Kam 
išleistas tokis įstatymas, ku
rio įvykinimas dauginus ne
gu problematiškas. Gera bus, 
jeigu Jungtinėse Valstijose 
susiregistruos 10 nuoš. Lie
tuvos piliečių. Kokioj padė
tyj atsidurs tie piliečiai, ku
rie laikraščių neskaito ir už
kliuvę į tokias vietas, kur 
yra jų tik vienas kitas ir 
galėjo visai nežinoti mini
mų įstatymų?” i

O kiek žemiau: į

“Jungtinėse Valstijose esa
ma piliečių, kurie kiliioda- 
miesi iš vietos į vietą, ne
galėdami išpildyti visų rei
kalavimų natūralizacijos įsta
tymo praranda savą piliety
bę, o svetimos dar negauna. 
Laikau ties rafdės įstatymo | 
Amerikoj bus tokie visi lie
tuviai ne, Amerikos piliečiai, 
kurie iki gruodžio 9 dieną 
(jeigu atstovybė ncklaidin- 
tų turėtų būti iki 24 gruod
žio) nejsiregistruos.

“Pagalios, turint' galvoj, 
kad Lietuvos gyventojų be
ne 25 nuoš. bus Jungtinėse 
Valstijose, iš jų kuone visi 
geriau gyvenantieji dėl tam 
tikrų išrokavimų yrą priėmę 
Amerikos pilietybę, reik ste
bėtis, kokią ‘pakusa gundė’ 
konstitucijos rašytojus nu
statyti ‘svetimos valstybės’ 
piliečiams 10 metų terminą 
dėl Lietuvos pilietybės įgiji
mo. Juk visvien svetimša
liui pragyvenusiam Lietuvoj 
ir 10 metų gali būti Lietu
vos pilietybe atsakyta.

“Konstitucija turėtų būti 
taip išaiškinta ar vėliau pa
taisyta, kad. gimusieji Lietu
voj ir jų vaikai, nors ir bu
tų kitos valstybės piliečiai, 
Lietuvos pilietybę galėtų at
gauti be jokių 10 metų, o 
stačiai, kad |r nuo dienos 
pareiškimo, žinomą, atsisa
kant jiems nuo svetimos pri
imtos pilietybės.

“Nes kokioj padėtyj atsi
duria pilietis, naturalizavęsis 
Amerikoj ių pargrįžęs Lie^ 
tuvon, jeigu jis bene už 4 
metų praranda pilietines tei
ses Jungtinių Valstijų, o dar 
6 metus lieka ‘keturių vėjų 
piliečiu’, kol sulauks Lietu
vos pilietybės.”
Ant galo, p. Natkevičius sa

ko, kad naujas Seimas būtinai 
turės grįžti prie pilietybes įsta
tymo ir konstitucijos išaiškini
mo. Seimas ir valdžia taipgi 
turėsianti padaryti reformų at
stovybėj, kad nebūtų daroma 
tokių dalykų, kaip ėmimas 5 
dolerių “žyminio mokesnio” 
iiž prašymą vidaus reikalų mi- 
nisteriui per Lietuvos atstovy
bę. Pranešimus pateikia Infor
macijų Biuras, todėl jie gali 
būti “piliečių priimaiųi tik in
formacijai, o ne vykinimui.”

VILNIŠKIAMS TRUkSTA 
INFORMACIJŲ.

Vilniuj einantis laikraštis 
‘Rytų Lietuva” rašo:

“Mes, vilniškiai, būdami 
užtverti demorkacine linija 
nuo nepriklausomosios Lie
tuvos paprastai labai mažai 
tenuvokiame apie anos pu
sės gyvenimą. Jeigu apie vie
ną kitą ryškesnį įvykį ir at- 
sižinome, nors ir čia dažndi 
netikroj šviesoj parodytą, 
tai apie gyvenimą ištisai, su 
jo gerosiomis ir piktosiomis 
pusėmis, tikslaus šupratinįo 
neturime. O būdami lenkų 
spaudos ir agentūrų: nuolati
nėj įtakoj, kur apie Lietu
vą tyčia leidžiama, kaip jau, 
ne kartą esame įsitikinę, ne
tikrų žinių, iškreipiama fak
tai,' gerosios pusės nutylima, 
o piktosios išplečiama, mes

patys kartais pasiduodame 
tai propagandai ir vieni su
sidarome pesimistingą nuo
monę apie musų tėvynės at
eitį ir savo tautiečių suge
bėjimus tvarfcyti valstybės 
gyvenimą, antrį stačiai ne
tenkame ūpo ir paliauname 
įdoipąvę savo tautos bendrai
siais klausimais.”

< I
“R. L.” sako, kad priežas

tis to esąs apsileidimas. Tas 
apsileidimas reiškiasi kaip Vil
nijoj, tai ir Lietuvoj. Iki šiol 
Vilniaus lietuviams nepasisekė 

Į net Lietuvos konstitucijos tek
sto gauti. O tuo tarpu Lietu-j 
voj gyvenantys lenkai siunčia 
saviesiems žinių prie kiekvie
nos progos. Kiek svarbesnis 
įvykis Lietuvoj tuoj yra žino
mas Vilniaus lenkų agentū
roms, kurios tas žinias iškrai
pytoj formoj paduodančios vi
suomenei.

Taip dalykams esant, Vil
niaus lietuvių spauda negalin
ti savo skaitytojų tinkamai in
formuoti. O tai, žinomą, lie
tuviams neišeina ant naudos.

VOKIEČIŲ TAKTINGUMAS.

. Kada flygon pribuvo V. A. 
Miakotipas, A. V. Pęšęchono- 
vąs ir kiti bųlsėvikų siunčia
mi iš Rusijos inteligentai, tai 
vokiečių valdžia atsakė bolše
vikams, jog ji nenori prisidė
ti prie Rusijos inteligentų iš- 
gujimo ir todėl nevizuos jų 
pasportų. Bet kuomet patys 
inteligentai asmeniniai pa pra
šė vizuoti jų pasportus ir lei
sti jiems Vokietijoj apsigyven
ti, tai vokiečių valdžia tuoj 
jų prašymą išpildė.

Ku-Klux-Klan ir 
Kotnunistai.

Kiiek laiko atgal, būtent rug
sėjo 27 d. New Ybrko dien
rašty “Times” buvo išspaus
dinta trumpa, bet labai įdomi | 
Associated Press telegrama. 
Joje ėjo kalba apie Williamą 
F. Dunną, vieną įžymiųjų ko
munistų lyderių. Telegramoj 
buvo pasakyta būtent, kad ta
sai Williąm F. Dumi tapęs 
areštuotas Mich'igano giriose ir 
kad arešto metu pas jį rasta 
kvitos, liudijančios apie jo na
rio mokesnį užsimokėtą Ku- 
Klux-Klano orgain izaci j ai.

Šitas paskelbimas sukėlė ne
mažo nustebimo darbininkų 
sluoksniuose.

William F. Dunn juk yra 
paskilbęs komunistų veikėjas. 
Jis yra vienas stambiausiųjų 
komunistinės “Darbininkų Par
tijos” lyderių, jos leib-organo 
“The Worker” redaktorius ir, 
pagalios, jos kandidatas į New 
Yoi’ko valstijos gubernatorių!

Ir staigu paskelbiama, kad 
jis yra juodašimčių organiza
cijos Ku4<lux-Klano narys!

Buvo laukta, kad komunistų 
ir jų “Darbininkų partijos” ly
deriai urnai atsilieps į Associa
ted Press telegramą — grieš- 
čiausiu budu užginčys, pasa
kys, netiesa, kas telegramoj 
skelbiama apie jų kandidatą į 
gubernatorius; kad tai kapita
listinės žinių agentūros Kiau
rus prąšiinanyiųas tikslu tyčia 
diskredituoti komunistus ir jy 
vadą; kad pas Dunną nerasta 
ne jokių kvitų nei nario kor
tos, kurios rodytų, kad jis 
priklausąs Ku-Klux-Klanui, ir 
tt.

Bet koiiiųnistų ir “Darbinin
kų partijos” vadai nieko ne
darė. Jie tylėjo..* •

Savaitei praslinkus, Bostono 
laikraštis “Transcript” įdėjo 
fotografuo|ą pavelitelėlį nario 
kortos, Ku-JKlux-Klano organi
zacijos išduotos W. F. D u li
nui kaipo savo nariui, pilną! 
Užsimok ėjusiam jai savo, dubr( 
klės (tas paveikslėlis buvo įdė
tas “Naujienų” spalio 24 d. lai
boj).

Ta Ku4Clux-<K|lahb korta bu
vo rasta pas F.’ Dunną lai
ku, kai jis buvo areštuotas 
slaptame komunistų suvirinki
me Michigano giriose.

Aiškesnio įrodymo nereikia.
Bet ir tai komunistų lyde

riai bandė apeiti tylėjimu.
Tik darbininkų pasipiktini

mu, ypačiai Žydų socialistų 
dięnraščio “Forvertso” prispir
ti prie sienos jie galiaus tu
rėjo išeit viešai ir ką nors pa
sakyti dėl savo lyderio santi- 
kių su juPdašimtine Ku-khix* 
Klano organizacija.

Atsakymą davė “Darbininkų 
partijos” vyriausias sekreto 
rius Charles Ruthcnberg. Jo 
aiškinimas dalyko tečiaus la 
bai keistas. Ruthenbergas sa
ko:

“Kaltipimas, kad buk drau
gas William F. Dumi esąs Ku- 
Klux-Klano organizacijos narys 
galėtų atrodyti teisingas re- 
mianties tuo, kad Bostono 
“Transcript” įdėjo nario kor
tos fotografiją... Ištiesų betgi 
tas kaltinimas yra visai juo* 
kingas... Visų pirma, jau drau
go W. F. Dunno rekordų, kai
po kovotojo dariiininkų judė
jime, pilnai pakanka, kad į 
dulkes sumušus višus pana
šius kaltinimus...” Antra, pa

sak Buthenbergo, draugas 
| Dumi rengęsis keliauti į Butte, 
Montana. Ten, sako jis, vieš
patauja vario tinstąs su savo 
agentais. Todėl Dunnas per sa
vo draugus apsirūpinęs Ku- 
Klux-Klano korta. Atsitikus ko
kiam nors f neramumui, jei 
Dunn butų areštuotas, tai jis 
parodytų savąją Ku-Klux-Kla- 
niškę kortą, ir tuojau butų pa
leistas. Policija, girdi) negalė
tų juk manyti, kad Ku-Klux 
Klano organizacijos nar/s d 
butų komunistas.... > ■ .

Davęs šitokių Dunno “nekal
tybės” argumentų, “<Darbiiiin 
kų partijos” sekretorius parei
škia: “O todėl įtarti draugą 
Dunną, tai reiškia būti labai 
žemai nupuolusiam.”

Ištiesų, tie Buthenbergo ar
gumentai perdaug kvaili ir juo
kingi. Jais jis gali įtikinti ne
bent visai nieko nemąstančius, 
visai sufanatizuotus, aklus ko
munistų sekėjus. Ir kol “Dar
bininkų partija” — kuriai pri
klauso ir lietuvių komunistė
liai — neduos geresnių įrody
mų jų lyderio ir kandidato į 
gubernatorius nekaltybės, vadi
nas, kad jis nepriklauso juo
dašimčių organizacijai ir kad 
rasta pas jį Ku-Klux-Klano 
korta ir mokesties kvitus yra 
falsifikacijos, darbininkai tu
rės manyti, kad ta “Darbinin
kų partija” vadovaujama tik 
besidedančių save dideliais re
voliucionieriais agentų provo-

PASKOLA
Atneškite savo na
mu paskolą pas mus. 
Pakankamai pas mus pini

gų yra pagelbėjimui.

Greitas patarnavimas.

Iowa State Savings 
Bank

Namų Paskolos Bankas * 
Sioux City, Iowa

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų
S. S. STOCKIIOLM Lapkr. 25.
S, DROTTN1NGI1OLM, Gruod. 9, 

Saulio 13, Vas. 10.
Trečios klesps kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PIMAVOS $106.50

Į LIEPOJŲ fr MEMELI ....... $107.00
S’u damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasąžieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedisn American Line, 70 E. Jack-
son St.. Chicniro. TIE
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Penktadienis, Spalis 27,1922

Sveikatos Dalykai
ŽINOMI FAKTAI APIE Vfižl.

Dr. J. L. Campbell, pirmi
ninkas Georgijos valstijos me
dicinos drlaugijos skelbia se
kančius dvyliką faktų apie vė-

Jeigu vėžys išimti, kai tik 
prasideda, dauginus nebegrįš.

Vėžio liga išgydoma, jei į 
laiką gydysi.

• > '
Vėžys iš pradžios yra skau

dulys arba kietas sutinimas, 
pirštais užčiuopiamas ir akim 
matomas. Jeigu tik žinotum 
vėžio persergėjimus, vėžio li
ga butų išgydoma.

Devyniuose atsitikimuose iš 
dešimts sergantis nejaučia 
skaudėjimo. ;<

Vėžys prasideda iš ilgo už
degimo. Jeigu veikiai prašalin
tum, daugiau nebepasirodytų.

Vėžys prasideda apie rando 
kraštą, kur randas ir udis su
sieina. Jeigu randą prašalin
tum, vėžys irgi butų prašalin
tas.

Vėžys turi savo apsireiški
mus. Ateis laikas kuomet žmo
nės susipažins su vėžio apsi
reiškimais ir į laiką tą ligą 
pašalins.

* Kasmet Jungi 
šimtas tūkstančių 
ga vėžiu. , •

Viena moteris 
aštuonių, suvirš

Valstijosc 
žmonių ser-

iš kiekvienų 
keturias-de- 

šimts melų amžiaus, miršta 
nuo vėžio. Tris syk tiek mo
terų kiek vyrų miršta nuo vė
žio tarp 35 ir 45 metų. Po tų 
metų proporcija lygi.

Kiekvienas suvirš 35 m. am
žiaus žmogus, turėdamas suti
nimą, skaudulį arba nepapra
stą išmetimą, tuoj turi eiti pas 
gerą gydytoją. Jeigu tas gy
dytojas negali surasti priežas
ties, reikia, eit pas specialistą.

Atidėliojimas daugelį žmo
nių gyvasčių kainojo. 
—----- .------- tv..-

“Kristusiniai galvotojai.”
Visi gyvi daiktai yra išru- 

tulos eigos dalimi ir jiems vi
suomet tenka turėti dvigubas 
uždavinis, — išlikti tose apy- 
stovose, kurios yra ir būti pri
sirengusiems prisitaikyti prie 
tų permainų apystovose, ku
rios gali įvykti. Jei permainos 
yra greitos, tai jos padaro gy
venimą esybėms labai sunkiu; 
pavyzdžiui/įsivaizduokime sun
kenybes peles, kuri stengiasi 
maisto nusitverti, priešų iš
vengti ir tuomi patim laiku 
užsiauginti sparnus ir patapti 
šikšnotsparniu.

Musų žmoginių esybių užda
rinis dar yra sunkesnis, nes 
mes patys iki nekurio laipsnio 
esame savo apystovų kūrėjai 
ir mums pareina išlaikyti sa
vo gyvastis tokias kokios jos 
yra ir podraug padaryti save 
kilo nors geresniais. Mes at
siduriame brutalines jiegos pa
sauly ir jei mes pripuolamos 
mums šitos jiegos dalį atsisa
kome panaudoti, tai mus nu
galabina kaip Kristų. Antra 
vertus, pas nfus yra troškimas 
augštesnio ir nesavingo gyve
nimo, geidimas 
nes ' apys lovas 
prie jų. Mes 
“idealu” ir jis
sias daiktas pas mus. 
visuomenio teisingumo mylė
tojas negali paleisti šito idea
lo iš akių nei valandėlei laiko; 
tečiaus yra neužginčijamas da
lykas, kad mes stoję į žiau
rią kovą už būtį užmirštame 
apie savo idealą; mes einam 
nuo jo vis tolyn ir tolyn ir 
mums tenka save šaukti at
gal, ar kokis pranašas turi 
mus atšaukti. Ir ve delko mes 
turim klasių (kovos didvyrius, 
tokius kaip E. V. Debš, kuris 
prašo sovietų valdžios nežu- 

t dyti politinių kalinių, kad ir 
kalčiausį jie butų. Man rodos, 
kad mes visuomet turėsim ši
tos rūšies susikirtimus musų 
judėjime, nes mes visi sutin-

sukurti geres- 
ir prisitaikyti 
vadiname tą 
yra svarbiau- 

Jokis

gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybes teisių Lietuvoje?

tu vos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių I I 
metų gruodžio 22 dienos?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Amerikos 
nuomonę 
šaly Lie-

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

NAttlOOS,. Chlčagd, M

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?
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4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- ,
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- aip e
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? \

Ne

Ne

V ar das-Pavarde 

Adresas

Taip Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne
mą ir reikalauti, kąd aukščiau paminėtieji įstatymai ir f i 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo 
Vardas-Pavardė
Adresą® *........

i

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- 
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

vinas darbas, vienok darbinim 
kų klasė turi vaidyti pasaulį 
ir mes visuomet rasime ją ko
vojančią su savo priešais ug
nimi; mes norim, kad ji to 
nedarytų ir taipgi gal norim, 
kad keli pranašai, idealistai ir

kristusiniai galvotojai nebūtų 
toki neramus ir sutiktų trum
pai valandėlei paleisti iš akių 
savo žmoniškos brolybės ir 
teisingumo reginį, kol mes 
tuos visuomenės išdavikus iš- 
naikinsim, ar, numalšinsim.

Kas atsieina manęs, tai aš 
esu nelemtoj padėty, kur aš 
galiu suprasti abu žvilgsniu ir 
visuomet turiu nelinksmą lai
ką, bebandydamas surasti ku
rioj pusėj yra teisybė duotam 
atsitikime. Upton Sinclair.

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu 
vos piliečių registracijos.

Norėdama patirti 
lietuvių visuomenės 
dcl gyvenančių šioj 
tuvos piliečių registracijos, 
“Naujienų” Redakcija paskel
bia čia tam tikrą atsiklausimą.

Paduodamoj žemiau lente
lėj yra penki klausimai. Kiek
vienas, perskaitęs kiekvieną 
atskirą klausimą, atsako į jį 
dėdamas atatinkamoj vietoj 
kryžiuką, t. y. jei pritaria, de-

da kryžiuką langely ties žo
džiu “Taip”; jei nepritaria — 
langely ties žodžiu “Ne.”

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo vardą-pavardę ir pil
ną adresą anketos laiškelis rei
kia iškirpti ir tuojau atsiųs
ti “Naujienų” Redakcijai.

Reikia skubintis, nes balsa
vimas tęsis tik vieną savaitę 
— iki spalio 28 dienos.

Balsuoti kviečiami visi, ar
BALSVAJAM ASAI LAKŠTAS.

[Šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai],

kas butų “Naujienų” skaityto
jas, ar ne.

Balsavimui pasibaigus ,tam 
tikra komisija suskaitys bal
sus ir jų rezultatus paskelbs 
spaudoj.

Jei pasirodys, kad žymus 
balsuotojų skaičius registraci
jai nepritaria, tuomet bus 
įteikta ^^^jLietuvos Seimui tam 
tikra peticija kartu su origina- 
iėmis anketos kortelėmis.

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- . 

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

Ne

Taip Ne

Taip Ne

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty-
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- aip 
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, | 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? L

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Vardas-Pavardė
Adresas

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- " 'įįe

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių ' 
metų gruodžio 22 dienos?

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi F-Į 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? J

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone . 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- Talp 
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnauįinti pasus, užsimokant po $5?

Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Tai Ne 

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtohe . 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- falp 
lęoj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Ne

Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir rėikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir i “į

patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? I 1
Balsuotojo
Vardas-Pavardė ......................  .......        ■

Adresas ................................................................................... ...............-........... ..................

Nei" ,

A s ketos Taisyklės
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas nuaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

yra gimęs Lietuvoje arba kurio tėvai yra gimę Lietuvoje; vyras ir moteris, išsiėmęs 
Amerikos piliečio popieras ir neišsiėmęs jų.

2. Atsakyti į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu “Taip” arba “Ne”.

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiai perskaityti klausimą ir pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

4. Ant anketos blankos nereikia dėti jokių pastabų. Jeigu kas randa reikalinga 
padaryti kokių pastabų dėl anketos, tai tegul atlieka tai ant atskiro lapelio popieros.

5. Blankos apačioje turi būt balsuotojo vardas-pavardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardą- 
pavardę bei adresą.

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pažįstamo, kuris turi atliekamą blanką, arba 
fegul įsigija “Naujienų” kopiją. -

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdintą, it tuoj aus siųskite “Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konvento, kad tai yra “anketa”.

8. Neatidėliokite balsavimo rytojui, bet veikkite šiandie, ir raginkite savo pažį
stamus.

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne 

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5? 
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Ar Tamsta laikai teisingu lokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? •

Balsuotojo
V ardds-Pavardė

Adresas

Ne

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie-> _
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių > 
metų gruodžio 22 dienos ? s. ’ 1

Taip Ne

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- 
iną, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- laip 
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- -j. „

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- t 1 •

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisitj Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone . Ne 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- p 
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

4. Ar Tamsta laikai teįsingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

5. Ar Tamsta manai esant reįkaiUnga kreiptis į Lietuvos'Sei
mą ir rėikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Ba|suotojo
Vardas-Pavardė
Adresas
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CohenKenney Krautuves Subatas vai. 8:30

ATIDARYMO IŠPARDAVIME

Imkit elevatorį ant antrų lubų

VERTĖS $12.00, REGULIARĖ KAINA

vienei'liai visi vilnoniai 2

Kiti 2 kelinių siutai $30 iki $65

suirimai me Kiti geri Mackinaws $7.50 ir $10,

Didžiausia Chicagoj iš vidurmiesčio drabužių ir avalinės krautuvė'

Užsiganėdi- 
ninimas ar pi 
nigtu grąžin

CULD 
CREAN

2,438.30 
.. 810.50 
... 34.75 
... 26.50

- pasakė pramonės 
Robertas Schmidt,

pro- 
kaip 
Mė-

Atdara ket 
vergų ir guba 

tų vakarais.

Konvencija sutiko 
teriu Schmidtu 
plojo-* •

di, mėlyni, pilki, dryži, languoti — 

seržiaus, orsted, kašmiero, tweeds 
—- nauji tiesios linijos, 4 guzikais 
modelio

išstrižais ki-

$6.50

visi naujausių modelių ir čys
- ekspertiškai pasiūti Chicagos dirbtuvėse po mu 
visokio dydžio vyrams

nieko nerokuojame už pataisymą
ir tada visais atžvilgiais busi užsiganėdinus

Nėr skirtumo kur gyveni

Vyrams ir vaikinams, didžiausia 
išstatymas Chicagoj šiandien — 
kiekvienas naujos materijos — ru-

$575,100.00 
.. 32,175.00 
....... 336.84 
... 12,177.20 
...... 590.70 
... 16,938.00 
...... 559.25 
.... 7,665.68 
... 10,999'65

su minis- 
ir garsiai jam

OVERKAUTAI
Išstatyti musų dienos šviesoj di
deliame kambaryj ant antrų lubų
— talpinasi kiekvienas naujas mo
delis — puikus sportiški kautai — 
gražiais užpakaliais, čysto vilnono 
overkautai 
išstrižais kišeniais - 
išvien» rankovėmis 
rankogaliai
— taipgi pasipuošimui kautai —
Chesterfield modelio — nuleistais 
pečiais — tūkstančiai pardavimui 
overkautų iš ko yra pasirinkt — 
visokio dydžio 
nas... ............. .

Kiti didelės vertės overkautai 
$25 iki $75

DVIEJU KELINIŲ 
SIUTAI

vaikinams, jaunuo- 
geras tikimas 

jei ne, 
šiaurinėj, rytinėj, vaka-

Parankios ir brangios atminčiai dovanos 
duodama

dideliais atlapais — 
lygiomis ar 
- diržai — 

gražus overkautai

CHICAGOS NAUJAUSIOS VY
RIŠKŲ IR VAIKINŲ DRA

PANŲ KRAUTUVĖS.
Krautuvės mieriu yra aprūpint visokia
me laike, geriausios vertės, kokios tik ga- 
ligauti vyriškų madingų aprėdalų. Prieg 
tam siūloma proga, kadangi.

Mes išdirbame ir tamstai sutau- 
pinsim perkupciaus pelną.

*

Apsilankę krautuvėj, persitikrinsinte, 
kad “Tiesiai nuo Išdirbėjo, iki kostume- 
riov, tai yra musų mdtto. Tas bus išro- 
doma musų.

nauji 1923 “Jazz” ma

tamsios Ir vidų-

$8.50

vokiečių ūkininkai 
taipgi nenukentėjo dėl markės 
puolimo. Jie niekuomet nepa- 
jautė markės puolimo taip 
skaudžiai, kaip alginiai darbi
ninkai. Neigi gaminimo išlai
dos žemdirbystėje padidėjo 
tiek, kiek pramonėj.

Vokiečių ūkininkų didžiuma 
šiandien yra be skolų. Būnant 
savo pačių namuose jiems ne
pareina turėti tokių išlaidų, 
kaip miesto žmonėms. Ūkinin
kai daugiausia turi antviršj 
daiktų ir gyvena net praban
goj, kuomet miestų žmonėms 
sunku prasimaitinti ir savo 
mažėjančias įplaukas ištęsti.

reikalauja, kad 
kapitalistai ati- 

savo neužpelnytų

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti viduri 
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

Už didžiausios vertės Chicagoj. Vėliau
sios mados vyrams ir vaikinams. Tikrai 
ateikit ir pamatykit.

Šito visuomenijimo įvykini- 
mui socialistams pareina turė
ti didžiuma tautos pildovijoj. 
Kol kapitalistų partijos turi di
džiumą koalicinėj valdžioj, tol 
socialistai negali nieko visuo
meninti.

Pereitų metų prityrimai įti
kino vokiečių socialistus dau- 
pati negu kuomet pirmiau vi
suomenijimo ir kapitalistinės 
sistemos nuvertimo reikalingu
mu. Dabartis 
dialistų reikalauja darbo tąja 
kryptimi.

Viena politinė demokratija, 
mot ministerio, nėra socialis
tų tikslu. Kaikurios kapitalis
tų partijos tiki politine demo
kratija. Socialistai reikalauja 
pramoninės, kad suteikus svei
ką pamatą politinei demokra
tijai. Bet dabarties tikslais vo
kiečių socialistams pareina 
saugoti respubliką ir Eūropos 
taiką. Kiti dalykai ateis vėliau.

Ministeris Schmidtas nuro
dė, kad nekrutamasis turtas 
nenukentėjo dėl vokiečių mar
kės puolimo. Nei didėsės ga
myklos, mašinos ir kiti med
žiaginiai pramonės ir žemdir
bystės pagerinimai nenustojo 
savo vertės.

Šitie dalykai tenka pasiekti 
geresniu mokesčių paskaidy- 
mu, o apdėdami mokesčiais ne
užpelnytąjį prieaugį prieisime 
prie suvisuomenijimo.

Butų įdomu žinoti teisybę 
apie rusų komunistus tame da
lyke, tačiaus vokiečių socialis
tai nedarys fantastingų bandy
mų pagal bolševikų modelį.

Didėsės vokiečių pramonės, 
kurių dalys jau dabar yra val
stijų ir bendruomenių ranko
se ir yra socialistų vedamos, 
pagamina daug pigiau, negu 
jos pagamintų kapitalistams 
valdant.

Ministeris Schmidtas pridū
rė, kad

NAUJIENOS,. Chlcago, PI 
KoperatiniŲ banku ju

dėjimo augimas.
Manymas, kad bankinį verslą 

gali vest 
sininkai ir bankininkai, neten
ka pamato.

Vis dažniau ir dažniau ten
ka girdėti apie ik opera tinių 
bankų steigimą. Kokia galu
tinė to išeiga bus, tai pareis 
nuo daugelio dalykų, tačiaus 
galima tikrai sakyti, kad šitie 
bankai prideramai vedami, bus 
didele jiega gamintojams ir 
vartotojams.

Ūkininkų ir darbininkų or
ganizacijos yra dideliai susi
domėję šitų bankų steigimu ir 
matyt šitas judėjimas augs ir 
plėsis iki galiaus didžiuma ban
kinio verslo bus atimta iš ran
kų tų, kurie dabar panaudoja 
jį darbininkams išnaudoti ir 
jų priešams gelbėti.

Koperatiniai bankai gyvuoja 
ir gerai verčias šituose mies
tuose:

Garvežių Mašinistų Brolijos 
Bankas, Clevelande, Ohio.

Gelžke'lių ir Garlaivių Rašt
vedžių Brolijos Bankas, Cinci- 
natti, Ohio.

Gamintojų ir Vartotojų Ban
kas, Philadelphia, Pa.

San Bernardo Valley Ban
kas, San Bernardo, Calif. su 
Šakomis Barstow’e, Needles’e 
ir Los Angelėse, Calif.

Brolijos Nacionalinis Bankas, 
Minneapolis, Minn.

Vartotojų Bankas ir Patikė
jimo komp., Tuscone, Ariz., su 
šaka San Simone. Ariz-

Žmonių Valstijinis Bankas, 
Ifammonde, Ind.

Amaigameitų Valstijinis Ban
kas, Chicago, III.

Be šitų jau įsteigtų bankų 
dar planuojama įsteigti ban
kai šituose miestuose: Harris- 
burge, Pa.; Pittsburghe, Pa., 
Port Hurone, Mich., Spokane, 
Wash., St. Louise, Mo., ir Buf- 
faloje, N. Y.

Susijungusias vokiečiu 
partijos imsis visuo

menijimo .
Berlinas. — Susijungusios 

vokiečių socialistų partijos da
rys rimtų pastangų savo visuo
menijimo programų! stumti 
priekin kada tik ir kur tik ra
sis proga, 
ministeris 
kalbėdamas apie tą dalyką ši
tų dviejų socialistų partijų su
sivienijimo Konvencijoj.

Nauju susivienijusių sociali
stų priimto veikimo programų 
ypatingai einama prie suvisuo
menijimo pamatinių pramonių 
ir apdėjimo mokesčiais turčių 
asjneninio turto, kad tuomi 
prisivertus juos neužpelnytą 
prieaugį grąžinti viešan iždan.

Žodis visuomenijimas, anot 
ministerio Schmidto, nėra vien 
vajaus obalsis. Tai yra progra
mas, kuris atskiria socialistus 
nuo visų kitų partijų ir ku
ris, sąlygoms tam pribrendus 
ir socialistams turint galės jį 
įvykinti, bus nuvestas iki ga-

Jei valdžia 
pramoniniai 
duotų dalį 
prieaugių, tai nebus be teisy
bės prašyti ūkininkų gyventi 
siauriau ir truputį pagalvoti 
apie kenčiančią vokiečių di
džiumą. Ūkių kainos turi nu
eiti žemyn ir vienišinė mokes
tis turi pasiekti žemutines ver-

Vaikams ir merginoms vilaginiais kalnieriai|: 
___  overkautai
Miera iki 18 — čysto vilnono, gerai pasiūti, vilaginiais kalnieriais — 
tinęs spalvos — naujo modelio — musų didelis subatos ypatingumas 
— pradavojimo vertė $22.50 iki)

Kiti overkotai $5.90 ir aukštyn.

_____ ‘ Vaikams žieminiai Mackinaws
Amžiaus nuo 7 iki 18 — pasiūti storo languoto vilnono — plačiu diržu 
šeniais — tikrai pažymėtos vertės — subatoj musų 
ypatingumas po

Tikrai tamsta atrasi užsiganėdinimą drapanomis pas
MUS — daug yra, iš ko pasirinkt 
tų vilnų audimo 

sų ypatingu įsakymu - 
liams ir vaikinams 
gvarantuojamas — 
pinigus grąžinsime
rinej ar pietinėj dalyj, apsimokės atvažiuoti į CONTINENTAL nusipirki
mui žieminio siuto ar overkauto. i

1579 Milwaukee Avė.
Antras aukštas

Kiekvienas žmogus širdingai užkviečia- 
inas apsilankyti musų

DIDELIAME ATIDARIME

® BAMBINO
Valabalanklh Reg. B. V. Pat. Biure

W greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 

**» ' Parcel Post tiesiai iš laboratorijos.
Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!

F. AD. RICHTBR & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Ti ifi i Ii 11 įuimiM

Įnešimai 
Įnešimai 
Įnešimai 
Nuošimčiai permokėti 
Bilos apmokamos ....
Suma apmokama......
Bilos mainomos ........
Nuošimčiai .................
Augantis fondas .......
Pelnas išdalintas.......
Pelnas neišdalintas ...

Visi Iškaščiai $656,542.32

Iškaščiai .....................
Nuošimtis ..................
Alga Sekretoriaus ....
Iškaščiai spaudos ...... 
Pinigai bankuose ......
Namo išlaidos ...........
Augantis fondas ......

Viso išmokėta
TURTAS’.

Paskolos ant namų.... 
Paskolos ant akcijų . 
Nuošimtis nemokėtas 
Įnešimai nemokėti ..... 
Suma priimama .......
Bilos priimamos .......
Rakanda ....................
Pinigai bankuose .....
Namas ir Raštinė ....

Visas Turtas .... $656,542.32
IŠKAŠČIAI.

įmokėti ..... $340,490.05
permokėti ....... 5,892.81
nemokėti ...... .’ 12,177.20

.... 681.25 
53,965.47 
.... 636.08 
..... 86.00 

8,000.00 
. 6,125.00 
43,677.80 

4,460.66

Vilnoniai-Chicagos Geriausi Overkautai 
JlįĮ. ir 2jų Kelnių Siutai

$9.50, DABAR. TIK UŽ $6^5. 
. pi Niekad ne-
/ // /I buvo/ Į P) kios

// // gos,
cw /'/ uabar.
Įį įįt/ gink šį sku
lt įff . stuvą ir pa 
u ff matysi ka-

Hj |ip j*8 s^u" 39 I ta. Mėgink 
1 Plauku kir- 

2|1 piką ir pa- 
____  I matysi ka- 

ijjjįi iP lygiai 
1_____safl plaukus

... 1 s38 nukerpa.
|Hf Pamėgink 
Eli barzdos sku 

tarną šepe 
tuką, sku- 

skustuvo 
gelastuvą 
žirklutės- 

_ _____ išmėgink
viską ir jei viskuo busi užsiganėdinęs, galėsi pasilaikyt tuos visus dalykus 
jei ne, galėsi siųsti atgal.
Šis išmėginimas nekainuos tamstai nei cento.
Šis skustuvas, kokio tamstai reikia, padarytas iš angliško plieno, skuta visai 
lengvai, nepaisant kokia barzda minkšta ar kieta. Nuskus lengvai ir pasiliks 
kaip veidrodis ir veidas liks tokiu švelniu, po nusiskutimui su musų skustu
vu. Štai yra pustas ir ant pusto .tepalas, pagalandymui skustuvo į keletą 
sekundų, ir jei pats skusdamas įsipjautum, štai antiseptiškas barberio paga
liukas. Štai turi skustimuisi šepetuką geros vertės ir veidui Smetonos ir 
Talcum miltelių, kuris yra vartojamas po skutimui.
Taipgi turi ir plaukų kirpiką, kuris'kirps plaukus lygiai ir švelniai, kad nei 
nejausi. Taipgi šukos ir žirklaitės, viskas, ko tik žmogus reikalauja, kad ap- 
siskutus ir apsikirpus pačiam*.
Kam tai mokėt barberiui už skutimą ir kirpimą plaukų, kuomet nusipirkęs 
pilna skutimosi ir kirpimosi setą, kuomi sutaupinsi daugelį pinigų.
Jei pirksi šiuos dalykus atskirai, kainuos tamstai $12.00, perkant rpilną setą, 
mokėsi $9.50, bet nves mėginsime supažindinti kiekvieną su musų firma, kad 
mes parduodame tikrai už žemą kainą, todėl nusprendėme išparduot 5,000 
pilnučių setų už kainą, kokią išdirbimas atsiėjo, kuri yra $6.95, kas ireiškia 
$2.55 sutaupymą.
Geriau butų, kad savo užsakymą pasiustumei tuojaus, kadangi mes tikrais 
esam-e, kad greičiau išparduosime, negu manome. Pasiųsk savo atnaršą ir 
20c. stompoms persiuntimo lėšų padengimui ir už pilnutį setą užmokėsi ap- 
laikęs. Išmėgink skustuvą, plaukų kirpiką, pustą, žirklutes išmėgink vis
ką ir jei jie patiks tamstai, pasilaikyk, jei ne, gražink atgal, o> mes sugrąžin
sime pinigus. Rašyk tuojaus, pirmiau, negu išsibaigs, arba bus išparduota. 
UNION MAIL ORDER COMPANY, Dept. 852, 629 — 8 Ar. Milwaukee, Wis.

• .•***• • • •

.... 1,113.70 
.... 7,887.11 
.... 1,300.00 
...... 150.96 
.... 7,665.68 
...... 355.09
.... 1,000.00

$748,239.23

ATSKAITA
KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 

DRAUGIJA No. 1,
KEISTUTO LOAN & BUILDING ASSOCIATION NO. 1.

Uždėta kovo menesį, 1897
Po valstijos — valdžios priežiūra

Įplaukos baigiant metus Liepos 
20-tą, 1922.

Pinigai bankuose ........... $283.99
Įnešimų įplaukė per m. 164,150.98 
Nuošimčių įpl.per metus 34,764.19 
Premijų įpl. per metus ... f 
Įstojimų įpl. per metus .... 
Perrašymų įpl. per met. .. 
Bausmių įplį per metus .. 
Paskolos atmokėtos ir užsi 

baigę....................... 177,285.00
Apdrauda atmokėta ........... 25.00
Namo įplaukos ................... 499.33
Bilos apmokamos .......  131,797.17
Bilos priimamos ........... 34,200.00
Suma apmokama ............. 373.52
Primokėtos akcijos .... 198,750.00 
Suma priimama ............ .v 1,800.00
Augantis fondas........... $1,000.00

Viso įplaukė .... $748,239.23

Išmokėjimai baigiant metus 
Liepos 20-tą, 1922 '

Paskolos ant namų .... $177,200.00 
Paskolos ant akcijų .... 50,360.00 
Įnešimai užbaigti ir iš

traukti ’..................... 177,885.04
Nuošimtis už įnešimus 23,719.57 
Suma priimama ............... 590.70
Apdrauda apmokėta ........... 25.00
Bilos apmokamos .......  148.863.70
Bilos priimamos ........... 1,200.00
Suma apmokama ........... 1,072.68
Primokėtos akcijos .... 147,850.00

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Dr-ja No. 1.

1. Aprūpina dėl sutaupimo pinigų, tiems, kuria praleidžia.
2. Aprūpina lengvu budu įgyti namą.
3. Aprūpina fondą dėl mažų vaikų išmokėjimo. .
4. Aprūpina kapitalą dėl vartoj'mo verteigystėje.
5. Aprūpina reservuotą fondą dėl senatvės.
6. Aprūpina aukščiausj atlyginimą dėl taupinimo.
7. Aprūpina neaprybuotą saugumą po Valstijos užveizda.

Akcijos kainuoja 12’/jc., — 25c., — 50c. ir $100.00.

SERIJOS ATSIDARO PIRMĄ KETVERGĄ ŠIŲ 
MĖNESIŲ: VASARIO, GEGUŽIO, RUG

PJŪČIO IR LAPKRIČIO.
Draugijos ofisas atdaras Ketvergais nuo 7:00 iki 9:00 vai. vakaro 

dėl apmokėjimų pinigų. Pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 8:30 
dėl išmokėjimų pinigų.

840 West 33rd Street,
Yards 2790

Yra viena iš Seniausių ir tvirčiausių Skolinimo ir Budavojimo Drau
gijų po užveizda Illinois Valstijos.

VALDYBA: » z
BENEDIKTAS BUTKUS, prezidentas, 840 W. 33rd St., Yards 2790 
JUOZAS PALYANSKAS, Vice-Prez., 3309 Auburn Avė.
JONAS P. EVALDAS, Sekretorius, 840 W. 33rd St., Tel, Yards 2790 
JONAS BYANSKAS, Kasierius, 934 W. Marųuette Road
J. W. ZACHAREVIČIA, Notaras, 903 W. 33rd St., Tel, Yards 5423

. DIREKTORIAI:
Iz. Pupauskas, S. F. Martinkus, A. J. Kasper, John Gaubas,
J. P. Evaldas, Ben. Butkus, S. Stanevičia, Alek. Byanskas, 
Jonas Byanskas, J. Palyąjįskas, J. Maskoliūnas, J. Antanaitis.

fe

V“ RAZGR v 
3TROP ORESStNC



Penktadienis^ Spalis 27,1922 NAUJIENOS, Chicago, HL

“THE HAIRY APE.”
Chicagon atkeliauja Eugene 

O’Neill lošėjų trupa į Stude- 
baker teatrų, kuriame duos 
veikalų “The Hairy Ape” 
(Plaukuota beždžione)

Veikalas vertas pamatymo, 
ypatingai darbo žmoneuię. Au
torius vaizduoja Amerikos 
darbo žmogų, kuris norėda
mas pagerinti savo būvį, ieško 
kelio, bet negali jo surasti. 
Jis mėgina visas partijas: 
klauso socialistų, komunistų 
ir nueina į I. W. W. raštinę, 
kad patapus pilnu kovotoju.' 
iŠ ten jis lieka išmestu ant 
gatvės, kur jį policistas spar
do. Ant galo jis nueina Zoolo
gijos parkan ir mėgina susi
draugauti su orangutanga, bet 
tas jį ant vietos nuspaudžia.

Darbininkams vertėtų tų 
vėikąlį pamatyti. Amerikoje 

■yra labai mažai darbininkiškų 
veikalų. Turime tik Sinclair’io 
“Raistas,” Gorkio “Ant Dug
no,” Tolątojųus* “Patamsio ga
lybė.” “The Hairy Ape” galima 
irgi prie jų priskaityti.

—Ursus.
H'. . '■ * ' ’ti ' I

NAUJAS ZOOLOGIJOS 
DARŽAS.

Šių savaitę tapo pradėtas 
darbas įkūrimo naujo zoologi
jos daržo arba parko. Parkas 
užimsiąs apie 300 akrų žemės 
plotų; kurį paaukavo ponia 
Rockefėller McCormick. Mano
ma tai bus didžiausias tokios 
rūšies parkas pasauly. Vieta 
randasi arti Forest Preserve.

P-lė U. Babickaitė 
Chicagoje

Užtekanti žvaigždė judamuo
se paveiksluose.

P-lė Unė Babickaitė bus pir
mutinė lietuvių aktorė, kuriai 
t.ks tapti svarbia lošėja -i- 
žvaigžde — Amerikos juda
muose paveiksluose.

Paskutiniuoju laiku p-lė Unė 
Babickaitė lošė judamuose pa
veiksluose New Yorke, prisi
rengdama prie didesnės toje 
srityje korjeros. Rods, dabar 
jai bus pasisekę atsiekti savo 
tikslo. Kiek galima buvo pa
tirti, viena Amerikos judamų
jų paveikslų kompanija ilgų 
laikų vedė tarybas su p-le Ba
bicką ite apie paėmimų jos i. 
pirmąsias lošėjas, ir dabar tos 
tarybos jau užsibaigusios. P-lė 
Babickaitė jNisiiraŠiusi kont
raktų su ta kompanija ir gau
sianti hpie tūkstantį dolerių 
algos į savaitę už savo lošimų. 
Jos darbas prieš kamerų turė
siąs prasidėti už mėnesio laiko.

P-lė Unė Babickaitė vakar 
atvyko į Chicagų pasimatyt 
su savo senais pažįstamais ir 
atlikti kai-k tiriu reikalų. Tiki-t 
mės iš jos sužinoti daugiuos 
apie jos greitų pasisekimų ju
damųjų paveikslų sviete.

—Rep. ,

CHICAGOŠ 
:: ŽINIOS ::

PARODA DAILĖS INSTITUTE
Ateinantį ketvirtadienį, lap

kričio 2 dienų, Dailės Institu
to prasidės JuBiu sv::rl>i pnr<^ 

rytinėse galerijoj. Tai burf 
Įt> metinė paroda Afrikos 
piešinių ir skulptorių. Apie 300 
atskirų dalykų bus išstatyta. 
Tarp jų bus piešiniai Weyman 
Adams, VValtor Uefr’io, Wih 
Foote’o, Fud C. Frieske’o, 
Louis Kronberg’o, John Sar
geli t’o ir Frank Benson’o.

GATVEKARIS UŽGAVO. 
ŽMOGŲ.

Joseph Bunda, 2710 North 
Maso n Avė., tapo smarkiai už
gautas gatvekario ant kampo 
W ėst Grand ir N. Austin Avės. 
Jam perskelta galva. Guli ligo
ninėj.

VAGIA AUTOiMOBILIUS.
Vakar Chicagoj pavogta vi

so 8 automobiliai. Policijai pa
sisekė surasti 11 pavogtų.

’’ RADO KUDIKJ.
Kelių dienų amžiaus kudi- 

kis-mergaitė tapo atrasta su
vyniota laik|raščiuoise ir padė
ta ant laiptų prie namo po 
nr. 1919 S. Halsted gatvės. Po
licija pašaukė daktarų, kuris 
apžiūrėjęs pranešė, kad mer
gaitė gyvens. Nugalėta Šv. 
Vincento našlaičių prieglau- 
don.

500 MOTERŲ SUSTREIKAVO.
Virš penkių šimtų moterų 

ir merginų, dirbančių įvairius 
darbus viduriniesčio krautuvė
se, sustreikavo. Jos reikalauja 
pripažinti jų unijų ir mini- 
nunn algos $27.50 savaitėj. Da
bar minimum alga yra $11.00 
savaitėj. Keturios didelės fir
mos jau susitarė su unija.

Lietuviu Rateliuose
IŠVAŽIAVO LIETUVON.
■P-ia Ona Pociene vakar 

12:10 v. dienų apleido Chica- 
go. Ji išvažiavo į Ne\v Yorką. 
kur spalio 28 d. sės į laivų 
Majestic ir plauks į Europą. 
Aplankiusi kelias Europos ša>- 
lis ji vyks Lietuvon ir ten da
lyvaus Lietuvos Operoj.

ONOS POCIENĖS IŠLEISTU
VIŲ VAKARĖLIS.

P-ios Onos Pocienės išleistu
vių vakaras Great Northern 
hotely, surengtas Moterų Li
teratiško Kliubo, atsisveikinti 
su važiuojančia dainuoti Lietu
vos Operoj P- O. Pociene, bu
vo vienas iš gražiausių ir įdo
miausių vakarėlių, kokiame 
man teko dalyvauti.

Svečių buvo daug; trįs kam
bariai buvo pripildyti links
imos ir rinktinės publikos. Va
karienė buvo labai gera, o sve
čių ūpas dar geresnis. Į vaka-
relį ffi atsilankė daug tokios 
publikos. kokios paprastes- 
niuose susirinkimuose nema
tyt.

Vakaro vedėjas buvo p. 
Bagdžiimas. Dalį programo iš
pildė p. Ramanauskas, p-ia 
Bručiene, p. Sabonis ir musų 
garsioji lakštutė, kurios pa
gerbimui vakaras ir buvo su
rengtas — p-ia Ona Pocienė.

P-ia Bručienė yra nauja dai
nininkė ir dar ne visiems žino
ma. Ji turi gana malonų bal
sų ir jei ji pasidarbuos, su lai
ku, reikia tikėtis, suteiks chi- 
cagiečiams nemažai smagumo- 
Šiame vakare ji padainavo dvi 
dainas. P-ams Ramanauskui ir 
Saboniui publika irgi nema
žai plojo. P-ia Pocienė, kaip 
visuomet, savo dalį labai gerai 
išpildė.

Kalbėjo visų srovių žmo
nės: p. P. Grigaitis, kun. če- 
saitis, p. J. Elias, p. Bradčulis 
ir p-lė M. Rakauskaitė. Visi 
apgailestavo, kad p-ia Pocie
nė mus apleidžia, bet kartu 
džiaugėsi, kad ji dabar turės 
progų susipažinti su Lietuvos 
daile ir kad ir amerikiečiai ga- 
i Lietuvai ir jos Operai su-' 
.eikti naujų žvaigždę.

Vakarėlis tęsėsi iki 1 vai. 
nakties ir visi juo buvo pa
tenkinti. Tik daug žmonių ap
gailestavo, kad jame neturėjo 
progos užgirsti ir p-lę M. Ra
kauskaitę dainuojant. _ R.

' APSIRGO M. J. ŠILEIKIS.
Chicagoš Dailės Instituto ino- 

<inys ir “Naujienų” spaustu
vės raidžių renkamosios ma
sinos operatorius, dailininkas 
M. J. Šileikis, apie porų savai
čių atgal sunkiai apsirgo šal
čiu. 1 as šaltis verte jį sunkiai 
kosėti ir galų gale užėmė /gerk
lę, dėlei ko jis nebegalėjo kaip 
reikiant kalbėti. Daktarų ty
rimas nurodė, kad jis " turi 
gerklės lietuvėlio (tonsi litis) 
uždegimą. Daktarų patariamas 
peieitą penktadienį jis buvo 
ant operacijos, kas atėmė jo ir 
be to nestiprios jėgas. Bet da
bar jis pradeda gerėti ir gsd 
jut greitu laiku pasveiks.
• —Reporteris.

CICERO. 
žinelės. *

Dabartiniu laiku vis dar kal
bama apie klerikalus ir biblis- 
tus. Mat biblistai užsispyrė 
būtinai laikyti savo pamaldas 
Ciceroj, o klerikalai norėjo 
jiems neduoti savotiškai mels
tis. Ir prasidėjo ginčai. Rezul
tatas buvo toks, kad klerika
lai pralošė ir biblistai jau ke
letą sykiai turėjo savo pamal
das.

Sako, kad biblistus čia par- 
sikvietę vietiniai komunistai, 
kurie buk su jais į vienų dū
dų pučių. Bet aš labai abejo
ju, nes patsai mačiau, kaip po 
vienų biblistų prakalbų du ko
munistu suko apie biblisto 
kalniečių, ir jeigu ne “dėdė,” 
tai butų gal įvykus kumščių 
kova.

Davatkos apie biblistus ne
bešneka, nes, sako, vis vien 
prieš vėjų nepapusim, o kita 
— kai nusibos jiems melstis, 
tai ir patys nebesilankys dau
giau. Gal davatkų ir teisybė.

* $ *
Lietuviai Čia labai paten

kinti nauja erdvia ^svetaine, 
kurių patys pasistatė. Dabar 
ir čikagiečiai atvažiuoja laiky
ti savo koncertų, nes svetai
nėj turi visus patogumus.

* * ■ * *
Šiame miestelyj tankiai at

sitinka visokių naujienų, tik 
gaila, kad nėra kam parašyti 
laikraščiams. Kadangi čia lie
tuviai daugiausiai skaito “Nau
jienas,” tai joms priderėtų tu
rėti nuolatinis korespondentas. 
Kai nueinu į “Naujienų” vieti
nę stotį gauti dienraštį, tai 
vis žmonės klausia: gal yra 
kas iš Ciceros?

* * *
Vienų dienų einu šaligatviu. 

Iš priešakio matau bėgantį ir 
rėkiantį žmogų: Patrol! pat
robį

—Kas tau pridarė, ar na- 
minėlės perdaug prisitraukei?
— klausiu jo. ,

—Ar negirdi ant 'antrų lu
bų žmogų rėkiant nesavu bal
su; gal būt kas jį smaugia.

Pasiklausęs ištikrųjų išgir
dau žmogų rėkiant, bet jau ne- 
laip baisiai. Prieinu arčiau prie 
durų patirti ir matau: ant du
rų parašyta: “School of Mū
šio.”

* * *
Vietos “Naujienų” agentas 

visi metai kaip j ieško cicerie- 
čianis korespondento ir vis 
nesuranda. Kažin kad pats 
mestų tinginį šalin ir pradėtų 
rašyti iš Cicero žinelių.

* $ *
šiose dienose aptiekorius F. 

Bakas su pačiuke susilaukė 
garnio, kuris apdovanojo juo
du tvirtu sumini. Ir Dr. S. Bie- 
žis matė. Sako, užaugęs 'sū
nūs busiąs daktaras ir padė
siąs tėvui biznį varyti. Lai
mingos kloties. 

* ♦ *
Lietuvių Liuosybės Namo 

Bendrovės komunistai direkto
riai, kurie čia turi savo didžiu
mą, pradėjo braukti laukan 
inteligentus direktorius, kam 
jie nepučią su jais į vienų dū
dą. Inteligentai nepaiso, nes 
svetainė vis tiek jau pastatyta. 
Tai ko daugiau reikia?

—Jievos Sūnūs.

NORTH SIDE.
Susirinkimas svetainės 

statymo reikalu.
Spalio 23 <1., iniciatyva Chi- 

eagos Lietuvių Draugijos Sav. 
^aš. tapo sušauktas susirinki
mas North Sides draugijų at
stovų pasitarti apie svetaines 
statymą Norlh Sidėje.

Apie astuonias valandas, K. 
iairis atidarė Susirinkimą 
trumpai paaiškindamas kokiu 
tikslu šis susirinkimas yra su- 
sušauktas. Iš vardašaukio pa
aiškėjo, kad susirinkime yra 
26 delegatai, nuo 11 draugijų. 
Susirinkimo komisija paaiški
no, kad ir katalikų draugijos 
buvo kviestos, bet jos 'griežtai e > c*
atsisakiusios dėl dviejų prie 
žasčių: esą, jeigu svetainė bus 
pastatyta, tai progresyvė vi
suomene tūlės kur susirinkti 

protestus rašyti prieš Lietuvos 
konstitucijų; antra, katalikai 
ešų patenkinti bažnyčios skie
pu, todėl nematą reikalo apie 
kokių .nors svetainę ir kalbė
ti.

Komisija, užbaigus raportų, 
pasiūlo susirinkimui padaryti 
dienotvarkį, kas ir padaryta.

Prasideda abelnų nuomonių 
išsireiškimai dėl svetainės rei
kalingumo ir būdų jos įsigiji
mo. Kai kurių draugijų dele
gatai »protestuoja prieš kai 
kurias išreikštas nuomones ir 
pareiškia papeikimų komitetui, 
kad šaukdamas susirinkimų 
nepagaminęs planų. Esą, mes 
atėjome planų pasiklausyti, 
bet ne jų daryti! čia komite
tas paaiškino, kad niekieno 
nėra įgaliotais planus daryti ir 
kad komitetas nekviečia prie 
darbo prisidėti, bet darbų pra
dėti!

Protestavusieji delegatai ati- 
toksta ir dalykų gvildena šal
tai.

Galų gale, po trijų valandų 
diskusavimo, nutarta svetai
nės statymo klausimų tęsti to
liau. Nutarta sudaryti komisi
jų iš 11 narių, po vienų delega
tų nuo kiekvienos draugijos, 
kuri pagamins pradinio darbo 
planus iki sekančio delegatų 
susirinkimo. Komisija suside
da iš šių delegatų: K. Kairis, 
P. švelnis, K. Rugis, A. Vilis, 
A. Sabeskis, V. šliauteris, K. 
Pečiukienė, O. Remeikienė, A. 
Jakštas, B. F. Tipšas ir X. Sai
kus.

Išrinkta valdyba, kuri per
ims visų reikalų iš Chicagoš 
Lietuvių Draugijos Sav. Paš. 
komiteto, kas reiškia faktinei 
įkūrimų organizacijoj (Svetai
nes statymui. Į valdybų įeina: 
K. Kairis pirm., F. Herman 
vice-pirm., B. F. Tipšas sekr. 
ir A. M. KedseŲ antru sekret.

Taigi pirmas susirinkimas 
svet. statymo įkalti, reikia

DVIGUBOS STAlMROS 
UTARNINKE

L. Klein stam- 
. pos teikia dvi- 

gubą naudą 
pirkėjui šia- 
lue 'dideliame, 

ekonomiška- 
me markete. 

Už pilną knygelę moka
me $8 tavorais bile ko
kios rūšies, arba $2.50 
pinigais.

RAKANDŲ SPECIALUMAI
CHICAGO DIDŽIAU- 
SIOS VERTĖS SEK

LYČIOS SETAS.

LENGVI IŠ
MOKĖJIMAI

ęOME PUT O F THE B E ATE N PATĮj

Kiety anglių ug- 
nietčs pečius

Didelės duplex 
ugniavietė, 2 du 
mtraukiai, apni 
keliuotas, 
kiaušius apšil- 
dytojas

$48.50
$4 į mėnesį

Seklyčios supamoji 
kėdė

Mahogany rėmai, 
Vving mados užpa
kalis, gražiausios 
peiiodo mados, tvir
to' išdirbinvo, pui
kaus baigimo, spe- 
cialis po

pui-

Prie galo stalelis 
mahogany bai
gimo, gerai pa
darytas

$3.95
Paštu nei telefo- * 
nu ant šio daly
ko užsakymo ne- 
priimam’.

Šis parankus setas padarytas 
dėvėjimui ir patarnavimui, 
stambus rėmai, mahogany 
baigimo, smagios palaidos 
sprendžinų paduškaitos ir užpakalis, ant plėškių
apačia puikiu velouru apmušta . 4 Cft
Kaina seto I w f avU

$10 į mėnesį

KOMODĖ

Gražus Queen Anna dezaininimo — ekspertiškai pa- 
—^pažymėtinas sutaupytas. 

45x60 viršus

SKAITYKLOS
STALAS

Didelis pailgai 
apvaalinas, gilus 
stalčius, stambi 
apačia, plati len
tyna, colonial. ko
jos, mahogany ir 
goldfen baigimo. 
Specialiai

$16.75

$5 į mėnesį 
r v walnuT DINING KAMBARIO SETAS, 
darytai
Stalas - v.iouo,
platus kojų pečiai; 6 pė
das. išskečiamas; gražiai 
baigtas spe- f?A 
cialiai ^VVivU

50 SV. VATINIS M AT
RAŠAS 

Apvalainais kraštais, giliai 
sutrauktas susiuvimas, pil
no mietos; specili'ai. Paštu 
nei telefonu ant šio dalyko 
užsakymo nepri- (E G "7 C 
imam w

$2 į m«tic4

SIMMONNS AUK
ŠTOS RŪŠIES

Keturiais stulpeleis 
plieninės lovos, pui
kiai walnut baigi
mo, visokio dydžio, 
didžiausios vertes, 
kokia buvo kada 
nors siūloma. Labai 
specialiai po

$19.50
$2 į mėnesį

Kėdės — ekstra aukštais 
užpakaliais, plačias rė
mais; didelėms slip sėdy
nėms geros 1 "9ĮZ 
odos, vien ■ w

Gero dydžio apačia, gi
lus stalčiai, didelis 
franeuziško stiklo vei
drodis, royal quarter

$14.85
$2 į mėnesį

< j______

DINING STA
LAS

Golden baigimo, 
aržuolo stambi 
apačia ir kojos, 
gero dydžio vir
šus išskečiamas 
kaina

$12.85
$2 į mėnesį 

f I

DRAPANŲ ŠĖPUTE
Tikro aržuolo, puikaus gol- 
de.n baigimo — didelė vieta 

.drabužiams — gilus stalčiai 
ir kepurei dėžė. Praktiškiau- 

’sias šmotas į miegkambarį 
■Sperai $23.75 

-I I,engvi z išmokėjimai

NAUJO DEZAININIMO ODOS SEKLYČIOS SETAS 
Specialia colonial patrinos, padarytas tik mums, pla
tus rėmai ir aukštas užpakalis, ant plėškių apačia, 
mahogany baigimo, tikros rudos spani- C7Q 
škos odos, svarbus sutaupymas 

$5 į mėnesį

$2 į menesį

pripažinti, pilnai pavyko. Kaip 
seksis toliau — ateitis paro
dys. —tTus pats...

BRIGHTON PARK.
Iš Keistučio Kliubo darbuotės.

Kiek pastebėjau, šioj kolo
nijoj daugiausia veikia D. L. 
K. Keistučio Pašalpos ir Poli
tinis Kliubas. Kliubo Dramos 
skyrius tai tikrai nesnaudžia. 
Tai parodė paskutinis susirin
kimas, spalio 13 d., McKinley 
parko svetainėj. Pranešta, kad 
lošimas “Netikėtas sugrįžimas” 
nusisekė gana gerai. Toliau 
Dramos skyrius yra nutaręs 
statyti didelį veikalų: “Tylus 
Jeruzoliino Išgriovėjas.” Tai 
gana gražus veikalas ir pirmu 
kartu statomas lietuvių sceno
je. Tuo reikalu nutarta prašyti 
Keistučio Kliubo sekančio susi
rinkimo paimti didžiulę svetai
nę vidurmiesty. Taipgi nutar
ta surengti Dramos skyriaus 
vardu vakarų lapkričio 26 d., 
McKinley parko svetainėj. Va
karui veikalas tapo paskirtas 
“Pavogtas Kūdikis.” Rupinties 
tuo reikalu išrinkta komisija 
— 1M. Petraičiai, J. Pabarška 
ir W. Bruskas.

Kadangi J. Žemaitis, buvęs 
Dramos skyriaus pirmininkas, 
išvažiuoja gyventi ant ūkės, tai 
nutarta surengti jam išleistu
vių vakarėlį ateinantį penkta
dienį, spalio 27 d., 7 vai. vaka
re, MoKinley parko svetainėje. 
Nutarta vakarėly duoti vaka
rienę, kuria parūpins Dramos 
skyriaus nariui. Tame vakarė
ly senesni narįai turės progos 
susipažinti su naujaisiais.

Dabar daromos repeticijos 
veikalo “Jurgis Žiburys.” Gir
dėti, kad dramos skyrius ren
giasi suorganizuoti savo cho
rų arba veikti išvien su Pir
myn choru. Tai daroma dėl
to, kad Dramos skyriuj ran
dasi daugiau nariu negu dar

^Liberty

Ateikit ant E>. Klein

Tyro maisto 
parodon

Rodom-a išdirbejų. Vel
tui pavizdžiai. Ypatin
gos išpardavimo kainos

Ketvirtos lubos

bo. Juos visus norima lavinti t / 
meno srity. Keistučio Kliubas 
pirmiau turėjo savo; chorų.

Vieton išvažiuojančio Dra
mos skyriaus pirmininko, J. 
Žemaičio, tapo išrinktas J. Pa
barška. Dramos skyriaus na
riai veikia sutartinai.' Čia ne
siranda jokių užsi varinėj imu. 
Patartina ir toliau taip veikti, 
įtik ufeivarinėjimai neneša jo
kio gero, bet skaldo organiza
cijas. —Kas.

WEST SIDE.
“Inteligentai” Chicagoj.

Chicagoš Komitetas Lietu
vos Našlaičiams Šelpti stato 
pirmu kartu scenoj atvežtų iš 
Lietuvos komedijų “Inteligen
tai.” Vaidinimas įvyks septin-

(Scka ant 8-to pusi.)

ŠIANDIE ŠEŠTA ANKETOS 
DIENA.

Atsakykite į penkis klausimus, 
išspausdintus šio “Naujienų” 
numerio 5-ame puslapyje. Ir, 
tuo jaus iškirpę iš laikraščio 
anketos blankų, atsiųskite jų 
Redakcijai.

Jeigu jau esate tai padarę, 
tai duokite iškarpų su klausi
mais kitam žmogui, kad ir ji
sai galėtų balsuoti!

NAPOLIJONAS INČIURA
Persiskyrė pu šiuom pasauliu 

spalio 25 d., sulaukęs 47 metus 
amžiaus Michael Reece Hospi- 
tal. Paėjo Kupiškiu valsčiaus, 
Vidugirių vensėdžio, Panevėžio 
apskričio. Paliko nuliūdime 
Lietuvoj moterį Jievą, dvi duk
teris ir sūnų. Laidotuvės atsi
bus subatoj spalio 28 d. iš na
mų 3307 Auburn Avė., 9 vai. 
ryte į Tautiškas kapines. Gi
mines ir pažįstami meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Paliekame nuliūdę:
Antanas Čikotas švogeris 

ir visi gimines.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

Central Manuafcturig
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

lir.AL, DAVIDONIS'
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Are.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimu po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, VyriikĘ1 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos/ 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare.

Nodoliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kamphs 18 ir Halsted St.

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

e 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

r ,• , i JJII i ii '

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
. .....J .J

Tlephonas Yards 5082

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nadilioms'ofisai yra 

uždarytas
T

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 •&. vak.
3325 So. Halsted St., Chicagq III.

Telephone Yards 1532

DR. J. EDUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicage.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos) 9—12 ryto ir 1—-8 tak.
Phone Canal 0257

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nęd. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 z
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Lietuviu Rateliuose. I asmenų jieSkojimai | asmenų jieškojimai
PAJIEŠKAU savo pussesės Cicilijos Šinauskiutės, 

paeinančios iš Kauno gub., Panevėžio pavieto, Klovainių 
parapijos, kaimo Vaišvidžių; po vyru Krautzeyičienės. 
Kiek man žinoma, ji visados gyveno Chicagoje. Jis pačios 
ar kas ją žino, meldžiu atsišaukti adresu: Ignas Krivic
kas, 660 W. 14th St., Chicago, III. '

(Seka nuo 7-to pusi.)
MOTERŲ

tadieny, spalio 29 dieną, M. 
Meldažio svetainėj. Susidomė
jusiems “Inteligentais” patar
tina pamatyti ir persitikrinti 
kas per vieni tie “Inteligen
tai” ir iš kur jie paeina. Vei
kale parodoma, kaip valkatų 
ir padaužų būrelis tveria “In
teligentų” draugiją ir vieni ki
tus tituluoja. Vėliaus pasiro
do iŠ kokios kilmės vadinami 
“Inteligentai” paeina. Komite
tas deda visas pastangas, kad 
vakaras nusisektų geriausiai

ką. Norima, kad atliktų nors 
kįek pelno sušelpti Lietuvos 
našlaičius. —S. Z.

AŠTUNTAS RAJONAS REN
GIA VAKARĖLĮ.

Pereito pirmadienio vakarą 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštunto Rajono On tralinis Ko
mitetas laikė posėdį “Naujie
nų” name. Nutarta pradžioj 
ateinančio menesio surengti 
linksmą, smagų, šaunų drau
gišką vakarėlį su gardžia va
kariene. Tuo reikalu rūpintis 
išrinktas komitetas, kurs ren
gimo smulkmenas paskelbs vė
liau. Apart to apšvietos komi
sija darbuojasi parengime pre- 
lekcijų bei paskaitų. Aktyvis 
darbas manoma pradėti neužil
go. Iš raportų paaiškėjo, kad 
LSS. VIII Rajonas gyvuoja ga
na gerai — turi užtektinai pi
nigų ir gerų veikėjų.

—Entuziastas.

Pranešimai
Bridgeport. — Vaikų mokykla lie

tuvių kalbos būna utaminkais ir pėt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
mond ChapelI svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. Visi tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti spėkomis Chicagos 
Dramatiško Ratelio pirmu kartu stato 
scenoje labai gražų 4rių ve ksmų ko
mediją atvežtą iš Lietuvos “Inteligen
tai” spalio 29 d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Kviečia visus.

Vak rengimo Komisija.

Dr-jos Apveizdos Dievo susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 29 d., 1 
vai. po pietų, Šv. Jurgio par. svet., 
Aubum ir 32 Pi. Visi draugai atsilan
kykite ir atsiveskite naujų narių

— A. Bugailiškis, pirm.

Smagius šokius rengia Liet. Mote
rų Dr-ja “Apšvieta” seredoj, lapkr. 1 
d., 8 v. v., Auburn Park Masonic 
Temple svet., 7832 S. Union Avė. Vi
su kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

Lietuvos Laisves Kliubo susirinki
mas įvyks nedėlioj, spalio 29 d., 1:30 
v. po piet, McKinley parko svetainėj, 
39 ir VVestern Avė. Visi nariai par- 
šomi atsilankyti, nes yra daug labai 
svrbių reikalų apsvarstyti.

— Rašt. Juozaitienė.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
nedėldienio mokykla jau prasidėjo. 
Pamokos būna 2 vai. po pietų, Rusų 
Mokykloj, 1417 N. Hoyne Avė., ant 
1-mu lubų. Mokinama lietuvių gra
matikos, dailės, dainavimo ir žaislų. 
Visi vaikučiai kviečiami lankyti mo
kyklą. Randasi du skyriai. Didesni 
vaikai mokinama gramatikos; mažiu
kai elementoriaus ir skaitymo.

— Komitetas.

S’usivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 
kp. rengia vakarėlį su pragromu sep- 
tintadienį spalio 29 d., 7:30 vai. vak., 
Liuoąybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visus kviečia skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuviška Draugystė šv. Mateušo 
Apaštalo laikys mėnesinį susirinkimą, 
spalio,28 d., 7 vai. vak. K. Mačiaus 
svet., 8301 So Morgan gatv. Visi, na
riai atsilankykite, yra daud svarbių 
reikalų svarstyti ir pirkti Auditorium 
svetainės šėrų. — Frank Bakutis, rašt.

Garfield Park Lietuvių Pašalpos 
Kliubas rengia didelį balių šeštadienį, 
splio 28 d., 7 vai. vakare John Engels 
svetainėje, 3720 W. Harrison $t. Kvie
čia visus atsilankyti. — Komitetas.

Melrose Park. — Svarbias prakal
bas rengia Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas. šeštadienį, spalio 28 d., J. 
Vaičiulio salėje. 171 I^tke St., ir 23 
gatvė, Melrose Park, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 10c. Kalbės adv. 
K. Gugis ir agronomas A. Dvylis

Kviečia Komitetas

North West Side Lietuvių Statymo 
ir Skolinimo bendrovės susirinkimas 
įvyks penktadienį spalio 27, šv. Myko
lo par, svet.. 1644 Wabansia Avė. 7:00 
vai. vak. Ką tik prasidėjo pirma se
rija. šėrų yra trijų rūšių, po 12%c. 
25c. ir po 50c. Norintieji prisirašyti 
yra kviečiami ątsijankyti.

Jos. S. Rėkus, rašt.

JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI INTE- 
ligento vaikino nuo 83 iki 35 m. Su
sipažinę gal galėsime apsivesti. Vai
kinas turi būti nerūkąs, neghtuokliau- 
jąs, netinginys, storas ir augštas; gel
tonais arba tamsiais plaukais; mėly
nomis akimis. Turi turėti $4,000 ar
ba $5,000. Aš turiu namą $11,000 
vertės. Esu moteris 29 metų. Turiu 
2 vaikus. A. S. 2127 S. Emerald Av. 
t flatas

PRANEŠIMAI
Bridgeporto namų savininkai ir biz

nieriai kviečiami susirinkiman, kuris 
bus penktadienio vakare spalio 27 d., 
8 vai., Mildos svetainėje (2-i-ų lubų), 
3142 So. Halsted St. Svarbus reika
las delei Dešrų dirbtuvės, kuri ran 
laši prie Halsted ir 34-tos gatvių. 
Bridgeportiečiai turi neapsileisti, nes 
pasijusime, kad prie musų namų atsi
ras naujos skerdyklos ir musų savas
is bus netinkamos gyvenimui. Atei
kite į susirinkimą pasitarti, ką mes tu
rime daryti. Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas bus laikomas šeš
tadienį, spalio 28, 7:30 v. v. K. Ūke
lio svet., 3436 So. Aubum Avė. Drau
gai malonėkite būt paskirtu laiku, nes 
turim svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. J. M. Vainauskas

Amerikos lietuviai piliečiai ir namų 
savininkai nuo Town of Lake laikys 
Aavo susirinkimą penktadienį, spalio 
17 d., 8 vai. vak., Jos. Tetuko svet., 
1523 So. Wood St I šį susirinkimą 
vra kvieč'ami piliečiai, pilietes ir na
mų savininkai atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia Komitetas turi daug svarbių 
ir naudingi} reikalų pranešti šios apie- 
linkės gyventojams. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių D-ja Savitarpinės 
Pašalpos rengia koncertą ir balių, šau
do 7 d., 1923 m. 7 v. vak. Schoenho- 
fen svet., kampas Ashland ir Milwau- 
’cee Avės Bus labai puikus progra
mas. Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

— Rengimo Komisija.

Lietuvos Dukterų Dr-tės lietuviškos 
vakaruškos įvyks nedelioj, spalio^ 29. 
Mildos svetainėj. Balius prasidės 7 
v. v. Visi kviečiami atsilankvti.

— Komitetas — P. Tverijonienė.

Lietuvos Dukterų Draugija turės iš
kilmingą balių Hallovveen Dance, sep- 
tintad'enį snalio 29 d., 1922 m. Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St., 7 vai. 
vnkarą. Nepraleiskite šito vakaro; 
tai yra nirmas tokis vokams; hus vi
sokių žaidimų ir šokiai. Kviečia

Komitetas.

Mildos Teatro Bendrovės ščrininkai 
permainykite savo antrašus.

J. P, Evaldas. Sekr.,
840 W. 33rd Street.

Mokinama sinti dykai, mergaitės, 
kiekvieną šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. 
•m pietų, Raymond Chapel svetainėj, 
316 W. 31 gat.

Draugija domei: — Lietuviška Te
atrališka Dr-stč Rūta No. 1 rengia 
teatrą koncertą ir balių lapkričio 18 
1.. M. Meldaž’o salėj, 2242-44 W. 23rd 
PI. Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “Amerikoniškos Vestuvės” 
Draugijų, kliubų ir kuopų prašome ne
rengti pramogų minėtoj dienoj, kad 
nepakenkus vieni ktiems.

— Komisija.

Dalyvauti anketoje dėl Lie
tuvos piliečiu registracijos yra 
kviečiami visi lietuviai, nežiū
rint, ar jie pritaria registraci
jai, ar ne.

Kas nemoka rašyt, tas tegul 
paprašo savo draugo išpildyti 
blanką. Bet tokiame atsitiki
me rašantis turi pažymėt ant 
blankos taipgi ir savo vardą bei 
adresą. Be parašo žmogaus, 
kuris išpildo blanką, balsavi
mas neturėtų vertės. (Žiur. 
1 pusi.)

Atidai norinčiu atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
sų, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus*

JIEŠKAU pusbrolio Igno ii 
Mykolo Doskių. Pirmiaus gyve
na Reading, Pa. Antanina Dos- 
kiutė, 4503 So. Keeler Avė., 
Chicago, III.

MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS, 
kuriems daviau patarimus ir pagelbė- 
jau savo patarimais. Atsišukite per 
laiškus paduodami savo antrašus ar
ba ypatiškai, nes turiu svarbių dhlykų 
jums pasakyti. Peter Miller, 2128 W. 
22nd St., Tol. Cąnal 5838.

Tu-

JIEŠKAU SAVO BROLIO KOS- 
tantino ValiuŠio. Pirmiau gyveno 
Aurora, III. Malonės jis pats ar kas 
kitas pranešti, busiu dėkingas, 
riu labai svarbų reikalą.

F. VALIUŠIS, 
177 North East Avė., Aurora, III

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, 20—28 metų amžiaus. Aš 
esu 26 metų amžiaus. Turiu biz
nį. Meldžiu atsišaukti sekamu 
adresu: C. M. 821 W. 14th St. 
Phone Canal 3113.

ISRENDAVDJIMUI
ANT RENDOS PUSĖ FLATO DEL 

vedusios poros, be vaikų arba vienam 
dviehis vaikinams. Visi parankamai 
ir gražioj West Side apielinkej.

5007 W. Erie St. 
1-mos lubos 

Tel. Austin 3906

JIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU vienam vaikinui 

kambario be valgio. Nepaisant 
kokioj dalyj. Praneškite į Nau
jienas, 1739 So. Halsted Street. 
Box 149.

JIEŠKAU 2-JŲ KAMBARIŲ PRIE 
šeimynos su elektra, vienas dėl gyve
nimo, o kitas dėl studijavimo. Turi 
būti tuščias arba skiepe. Kas turi ge
ra įtaisymą. Todėl, kas turi tokią 
vietą, meldžiu pranešti. .

J. S.
2345 S. I^avitt‘St.* City

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI KAMBARIS DVIEMS 

arba vienam vaikinams, vedusiai po
rai ar merginoms, ypatingai iš kitur 
tvaž'avusiems. Kambarius pigiai iš
duosimą — su valgiu arba b? valgio, 
arba natįs rali pasigamint. John Kli- 
mavičia. 703 W. 21st PI., 2-os lubos 
— priekis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
natamavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Rnofing Co., 3411-8413 Ogden 
Avė. Tdl. Lavvndal© 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbt?. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir erera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišukite 
“Oremus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio.
PEERLESS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.

<-------
Dirbtuvės merginų

Virš 16 metų amžiaus 
Puikiausia proga įsidirbimui. 

Lengvas darbas, lenva išmokti.
Patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės 7-os lubos
Nesikreipkit, jei nesate pasiren
gę dirbti. Turi mokėti nors 

kiek angliškai.
WALTER FIELD COMPANY

• 318 S. Michigan Avė.

REIKIA veiterkos nuo 5 v. v. 
iki 1 v. ryto $15. Turi gerai kal
bėt angliškai.

FOOD RĘSTAURANT 
3272 W. Madison St.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU | PARDAVIMUI

Švarių moterų ir merginų prie 
dešrinių žarnų darbui. Patyri
mas nereikalingas. Geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir ge
ras mokestis. Kreipkitės į su
perintendento ofisą.

Oppenheimer Casing Co.
1016 W. 36th St.

REIKALINGA 3 MERGINOS LIE- 
tuvaitės tarpe 20 ir 18 metų senumo 
mokintis už norses. Knygos unifor
ma, ruimas ir valgis, 8-jų metų kur
sas. Turi būti pabaigus Public School 
ar daugiau. Kreipkitės:

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 85th PI.

REIKIA merginų sviesto vy
niojimui.

Kreipkitės:
Blue Val'ley Creamery Co.,

700 So. Clinton St.

REIKALINGA mergina 
moteris prie namų darbo.

Atsišaukit:
939 W. 33rd St.

REIKALINGA mergina 
moteris prie namų darbo 

939 W. 83rd St.

ar

ar

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA karų budavotojų — 
lengvas darbas prie naujų ledi
nių karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

4-4^

DARBININKŲ'
REIKIA

Prie trokų ir mašinų ir pagel- 
bininkų. Patylimas nereikalin
gas — nuo šmotų darbas išmo
kus. Ateikit pasirengę dirbti.

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

Riverdale, III.

REIKIA

2840 Archer Avė.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių dirbtuvės darbui :turi tu
rėt pasirodymui popieras. U. S. 
Glass Co., 26 So. 18th St., Pitts- 
burgh, Penna.

REIKIA patyrusių vyrų ardy
mui automobilių. Nuolatinis dar 
bas, geras mokestis.

AETNA AUTO PARTS CO. 
2101 So. State St.

DARBININKŲ reikia į muilo 
dirbtuvę.

Kreipkitės:
FITŽPATRICK BROS.

1319 W. 32nd PI. Lafayette 3607

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS. FEED 
. MILL,

87th & Stewart Avė.

Darbininkų, kaipo pagelbinin- 
kų prie mašinų, šmotų darbas, 

■patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasirengę dirbt.

ACME STEEL GOODS CO.

REIKIA patyrusio jauno bu- 
čerio.

Atsišaukit:
3404 S. Union Avė.-

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj, prie bizniavos gatvės. 
Pardavimo priežastis, važiuoju į Lie
tuvą.

2136 S. Halsted St.
7 t

_________VYRŲ
REIKIA VYRŲ.
Nuolat darbas.

GREAT NORTHERN CHAIR 
CO.,

2500 Ogden Avė.
REIKIA kiemo ir foudrės 

darbininkų. Kreipkitės į sam
dymo skyrių. Crane Co., South 
Canal & 15 St., arba South Ked- 
zie Avė. & 40th St.

JigREIKIA vvood shapers. 
saw, operuoto jų.

FULTON SAW WORKS
52nd Avė. r W. 22 St.

DARBININKŲ reikia. 40c. 
per vai., pradžiai. Naktimis 
ar dienomis darbui.

JOSLYN MFG. CO.
37th ir Morgan, Sts

žiai.

VYRŲ reikia į gaivanizavi- 
nstaigą. 45c į vai prad- 

Dienomis ar naktimis.
JOSLYN MFG. CO.
37th ir Morgan Sts.

(REIKALINGAS atsakantis 
bučeris.

Atsišaukite tuojaus.
Prospcct 0567

VYiRŲ reikia į lentų kiemą 
Gera mokestis, nuolatinis dar 
bas.
Standard Sash & Door Co.

5823 S. Ručine Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas labai 

pigiai. Lysas ant 3 metų. Ren- 
da pigi.

602 W. 14th St.

PAtoAVIAJLUĮ galiūnas, vo
kiečių ir švedų kolonijoj. Prie
žastis pardavimo — turiu aplei
sti Chicagą.

5923 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
likatesen krautuvė. Turi būt 
parduota iš priežasties, kadangi 
važiuoju į Lietuvą. ‘

2745 W. 38th PI.

Vi- 
vie-

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
groseris ir bučeme, už labai prieina
mą kainą. Turiu parduot urnai 
kiečių ir lietuvių apgyventoj 
toj.

JOHN SKORA, 
4795 Archer Avė.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
rėtų ir visokių smulkių dalykų 
kratuuvė. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. 1844 Canalport av.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 
geras. Geroj apielinkej.

2851 W. 59 St. 
arti St. Franci sco 

Savininką galima matyti nuo 4 iki 
. 6 po pietų.

EXTRA!
Parsiduoda pirnvos klesos bučemS 

ir groserne lietuvių kolonijoj ir apgy
ventoj vietoj. Biznis išdirbtas sena), 
eurie norite pirkti malonėkite grei
ti atsišaukti, nes į trumpą laiką bus 
parduota.

1444 So. 50th Ct.
Cicero, III.

PARDAVIMUI groserne, ge
roj vietoj, arti dviejų mokyklų, 
lietuvių apgyventa kolonija, biz
nis gerai išdirbtas, kaina $1000. 
Kreipkitės Tel. Lafayette 5072.

PARDAVIMUI pool-room 7 
stalų, iš priežasties kojų nesevi- 
kumo.. J. Sa'livonchik, 901 W. 
14th Street, kampas Peoria 
Street. ,

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne, tirštai apgyventa lietuvių ir 
svetimtaučių. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metu. Priežastis pardavi
mo einu į kitą biznį. Atsišaukite tuu- 
, aus.

1209 S. Cice^ Avė.
Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai pigiai su barais, labai greiai, nes 
savininkas turi greitai išvažiuoti į Eu
ropą ir yr priverstas parduoti už pa- 

i siūlomą kainą, tai yra didelis bargę- 
nas kam> reikalingas, nepraleiskite 
progos, nes biznis gerai išdirbtas.

4730 S. Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SU 
visais įtaisymais, Ice cream, saldainių, 
cigarų ir visokių mažmožių. Biznis 
išdirbtas, tirštai apgyventa lietuvių. 
Parduosiu ir fomišius, nes apelidžiu 
Chicagą. Atsišaukite,

2002 Canalport Avė.

PARDAVIMUI SALIŪNAS PUI- 
ki proga norinčiam įsigyti tokį biznį, 
svetimtaučių apielinkej. Priežast 
pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3759 S. Wallace St.

žinių

PARDAVIMUI DELIKATESEN, 
vaisių ir daržovių krautuvė, apie 47 
ir Union Avė. Del platesnių žinių 
Kreipkitės.

Telefonu
Lafayette 5197

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fikčeriais. Renda pigi, lysas 
ant 3-jų metų. Biznis daromas geras. 
Priežastis pardavimo turiu du bizniu. 
Kreipkitės.

5353 So. Morgan St.
Phone Boulevard 4078

PARDAVIMUI saliunas, iš 
priežasties ligos.

1338 So. Miller St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių kolonijoj, prie pait baž
nyčios. Biznis išdirbtas per 20 
metų. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 2259 W. 23 PI. <

PĄRDAVIMUI groserne, sal 
dainių ir visokių smulkių da
lykų krautvė. Parduosiu urnai 
ir pigiai,

' 3245 So. ParnellAve.

' PARDAVIMUI salikas 
rakandais. Gicroj vietoj ir 
ras biznis. Pigiai.

3901 Fcderal St.

SU

PARDAVIMUI KOMBINUOTAS 
gaiso ir anglių pečius Globė. Visai 
mažai vartotas. Kreipkitės:

3237 W. Van Buren St.
Galima matyt po 6 vai. vak.; sub. 

nuo pietų ir ned. per visą dieną.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir BU- 
černė Pusp arba visa. Gera vieta, 
lysas geras, ant 4 metų. Visokių tau
tų apgyventa.

Kreipkitės:
10236 Michigan Avė.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklį pianą su pri 
jungta ukulele, roliaiair 10 metų gva- 
rancija ir didelį, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

5ST

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 

nis namas, frunte galiūnas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantas, cimentuotas, ga
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokių 
;autų apgyventa. Parduosiu, pigiai, 
nes važiuoju j Lietuvą. Matyti galima 
visada. F. Ruzello. 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel.' S. Chicago 0789.

— BARGENAI —

Labai modemiškas 8 kambarių me
dinė cottage, alley kampas, garo ši- 
uma, Brighton Park. Savininkas 
priinvs lotą ir cash.

3 aukštų mūras ir sklenas, kampas 
’eoria ir Canalport ir 21-os gatvės. 
Mašinšapė ir garadžius, tik $8,500. 
Lotas yra vertas prašomų pinigų.

2 mūriniai narna? prie Union ir Ca
nalport Avės. 15% % už įdėtus pini- 
^us.

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640

PARDAVIMUI namas su gro
serne, ar atskirai. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį pa
irsite ant vietos. Kreipkitės: 

2125 W. 24th St.

UŽ $9,000 VERTĖS $11,000
2 Flatų mūrinis namas 6-6 kamba

riu, su visais įtaisymais, randasi ne- 
’oli Jackson naiko. Kaina $9,000.

C. P, SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel Boulevard 9641

3 FARMOS IŠSIMAINO ANT 
CHICAGOS NAMŲ.

25 mylios nuo Chicagos. Geriausios 
'armos. Gražus namai, daugel stako, 
cainos pigios, išligos geros. Plates
nių žinių kreipkitės pas

C. P, SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.
Tel Boulevard 9641

Penktadienis, Spalis 27,1922

NAMAI-ŽEME
PUIKI PROGA!

Norintiems įsigyti beveik naują 
m-urp namą, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai,'namas 
randasi gražioj vietoj South Side, 
parsiduoda visai pusdykiai arba išsi
maino ant mažesnio namo, loto, au
tomobilius, arba kokio kito biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

Didžiausia Bargenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.
Tik per 10 dienų siulau savo 

— 6 — 2 flatų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek- 
tro šviesa, viskas moderniška, 
už $6,000. Geras medinis gara
džius. Nauji užpakaliniai por- 
čiai, pievaitės gražiai aptvertos. 
Lengvos išlygos — savininkas, 
rašykit į Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

LOTŲ — 500 — LOTŲ
Pardavimui dideliame indus- 

trialiame distrikte. Reikia tik 
$100 jmokct ir $10 į mėnesį. In- 
tresto nereikia mokėt per vieną 
metą. Nuvež automobilium iki 
prapertės. Pilnesnių žinių pa
šaukit arba kreipkitės: 4418 S. 
Troy St. arba Tel. Lafayette 
5276. Valandos nuo 6:30 iki 9:30 
vak. George Paukštis, Sales 
Mgr.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rių farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučemės, groser- 
nės, automobiliaus, motrgičiaus arba 
kito kokio biznio. Kreipkis:

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

Tel. Blvd. 1550

PARDAVIMUI NAUJAI BAIGIA- 
nvas mūrinis nemas — dviejų pragy
venimų po šešis ruimus, šalę namo 
lotas tuščias ir ant to loto garadžius. 
Arti mokykla ir švento Kazimiero 
Klioštorius. Sykiu galima pirkti gy
vulius ir paukščius. Vieta randasi ar
ti Marųuitte Road. Namo įtaisai mo
derniški. Kreipkitės: 7022 S. Talman 
Avenue.

RESTORANAS PARDAVIMUI. 
Geras biznis, ilgas lysas ir didelis 
bargenas. Turi būt parduota greitai, 
arba pusininką priiimsiu. Priežastis 
— turiu du bizniu.
________ 2308 S. Halsted St.

MORTGEClAI-PASKOLffS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais ^mo
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 ėst Madison Street 

Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezainlnimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
ciali s namų kursu moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

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. Wells St.. Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St


