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Naujojo Lietuvos Šei
mos ąstatas

Klerikalai, žydai ir Pažanga prakišo
(KABLEGRAMA “NAUJIENOMS”)

Nuo “Naujienų” bendradarbio Lietuvoje, K. Bielinio, 
gauta sekančio turinio kablegrama: ♦

“Kaunas, spalio 28 d. 1922 m. — Į Seimą išrinkta : So
cialdemokratų dešimts, Valstiečių Sąjungos dvidešimts, 
krikščionių demokratų trisdešimts aštuoni, žydų du, Len
kų du, Vokiečių vienas, Komunistų penki.”

šitie rezultatai rodo, kad iš 
partijų, dalyvavusių St. Sei
me, dvi pralaimėjo: būtent, 
krikščionys demokratai, kurie 
turėjo pravesti į naująjį Sei
mą 41. atstovą, kad palaikius 
tą pačią vietą Seime; kokią tu
rėjo pirma; bet pravedė tik 38 
atstovus. Pralaimėjo ir žydai, 
kuriems senuoju nuošimčiu iš
puolė gaut 4 atstovai; o jie ga
vo tik 2. St. Seimo pabaigoje 
žydai ėjo išvien su klerikalais.

Pažangos (ir Žemdirbių blo
kas) paliko tuščioms rankoms, 
taip pat kaip ir rinkimuose į 
St. Seimą.

Liaudininkų demokratų ir 
Valstiečių Sąjungos blokas nie
ko nelaimėjo ir nieko nepraki- 
šo. Iš kablegramos tečiaus nė
ra aišku, ar visus 20 atstovų 
gavo viena Valstiečių . Sąjtm* 
fįa, ar -dalis iž to skaičiaus te- 
ko liaudininkų, kaipo atskiros 
partijos sąrašams.

Laimėjo iš visų senųjų par
tijų tiktai socialdemokratai, 
kurie pravedė 10 atstovų, t. y. 
13%, kuomet St. Seime jie tu
rėjo tiktai 11.6%.

Į Seimą įėjo, be to, viena 
nauja partija — komunistai, 
kurie rinkimus į St. Seimą boi
kotavo. šie rinkimai neparo
do, ar jų įtaka pakilo, ar nu
puolė. Bet veikiausia nupuolė, 
kadangi jie pravedė tiktai pu
sę to atstovų skaičiaus, kuris 
teko socialdemokratams. St. 
Seimo rinkimų laiku, pustre
čių metų atgal, komunistai tu
rėjo gal daugiaus pasekėjų 
Lietuvos darbininkuose, negu 
socialdemokratai.

Kairieji liaudininkai, “dalgi- 
ninkai” ir kitokios smulkiosios 
grupės, kaip matyt, paliko be 
atstovų.

Bendrai imant, šis Lietuvos 
Seimas yra kairesnis už pirmą
jį Seimą.

Tariasi su Turkija
KONSTANTINOPOLIS, sp. 

30.— Vakar Angoroje prasidė
jo tarybos tarp Rusijos ir Tur
kijos dėl padarymo tarp tų 
dviejų šalių ekonominės su
tarties ir užmezgimo artimų 
ekonominių ryšių.

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

šiandie — apsiniaukę, gal 
bus lietaus ir šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:20 v., leidžia
si 4:47 v. Mėnuo leidžiasi 2:19 
v. n.

Priešinasi pragyvenamąja! 
algai

Geležinkelių darbo taryba sako 
ji sunaikintų visus 

geležinkelius.
t ■ _______________

CHICAGO. — Geležinkelių 
darbo taryba, kuri turi nusta
tinėti algas ir darbo sąlygas 
dėl visų geležinkeliečių, griež
tai išsireiškė prieš darbininkų 
reikalaujamą pragyvenamąją 
algą. Taryba sako, kad jei bu
tų įvesta pragyvenamoji alga, 
tai kiekvienas geležinkelis 
Jungt. Valstijose liks sunai
kintas, o jei butų įvesta kitose 
industrijose, tai kiekvieną in
dustriją privestų prie komu
nistinio suįrimo.

Taip pasmerkę prasyvena- 
mąją algą, kaipo pamatą nu- 
statymui darbininkų algų, ta
rybos nariai betgi toliau sako, 
kad jie nesipriešiną pragyve
namąja! algai! Girdi, įvairių 
žmonių reikalavimai yra skir
tingi ir todėl negalima visiems 
nustatyti pragyvenamosios al- 
gQ£. Unijų apskaitliavimu, dar
bininko pragyvenamoji alga 
turėtų būti nemažiau 72c. va
landai. Tai esą perdaug. Ir ge
ležinkelių darbo taryba dary
dama didelę “mielaširdystę” 
geležinkeliečiams, niekuriems 
jų pakėlė algą 2c. į valandą ir 
jie gaus dabar nuo 25c. iki 
37c. į vai.

Tai vadinas tarybos “pragy
venamoji alga.” i

Pranašauja žydų skerdynes 
Rusijoj

Vienas anglų profesorius, F. 
A. MacKenzie, ilgus metus ty
rinėjęs dalykų padėtį Rusijoj, 
parašė apie tai knygą pavardy
tą “Rusija prieš saulei tekant.” 
Kalbėdamas apie žydus ir ko 
jie galį laukti Rusijoj, jei so
vietų valdžia susmuktų, prof.‘ 
McKenzie savo knygoj sako:

“Sovietų valdžiai puolus, 
pirmutinis dalykas, kurį pa
saulis įšvystų Rusuose butų tai 
žydų skerdynės — tokios bai
sios skerdynės, palygint su 
kurioms pirmiau kada nors bu
vusieji ten žydų pogromai at
rodys tik menkniekis.”

13 žmonių užmušta
GHATELAUDERN, Franoi- 

joj, sp. 30.— Didelėj sniogo 
audroj Paryžiaus-Bresto eksp- 
resenis traukinis susidūrė su 
tavoriniu traukiniu.13 žmonių 
liko užmušta ir daug sužeista.

15 mergaičių sudegė 
dirbtuvėje

10 mergaičų sunkiai sužeista 
dirbtuvės gaisre Brooklyne.

>NEW YORK, sp. 30. — Ma
noma, kad 15 mergaičių žuvo 
gaisre, kuris šiandie kįlo marš
kinių dirbtuvėje Brooklyne. 
Nors dar tik vienas nepažįsta
mo vyro lavonas išimtas iš 
griuvėsių, bet mergaičių nie
kur nesurandama ir manoma, 
kad ir jos yra žuvusios. Tai 
pripažįsta ir policija ir ugna- 
gesiai.

Mažiausia 10 kitų mergaičių 
liko sunkiai sužeistos ir pen
kios jų veikiausia mirs.

Gaisras kįlo Friedman Skirt 
Co., 126-142 13 St., Brooklyn, 
dirbtuvėj — penkių augštų di
deliame name. Visos mergai
tės dirbo ant penkto aukšto. 
Apatiniuose gi augštuose buvo 
sukrautos smarkiai degančios 
medžiagos ir gaisras veikiai 
apsupę visą namą. Nusigandu
sios penkios mergaitės šoko 
per langą iš penkto augšto ir 
gal mirtinai susižeidė. Ugna- 
gesiai gi atvyko jau pervėlai, 
kad geibėjas, nes kas nespėjo 
išsigelbėti, jau buvo žuvęs 
liepsnuose.

Gelbėjimos priemonių na
mas veikiausia neturėjo jokių, 
nes nelaimingos mergaites ver
žėsi prie langų, kitos, šoko iš 
jų, bet išbėgti, nulipti gclbeji- 
mos laiptais negalėjo, nes, vei- 
kiausia, jų nebuvo...

, Kunigy kaltina 
žmogžudystėj

Kunigas teisinasi, kad “Dievas 
liepė” užmušti pačią ir uošvę.

STATESBORO, Ga., sp. 30. 
— čia prasidėjo nagrinėjimas 
bylos jauno metodistų kunigo 
Elliot Padriek, kurį kaltinama 
užmušime savo pačios ir jos 
motinos. Jis savo pačią ir 
uošvę išvedęs ant kelio į neto
limus miestelius ir ten užmu
šė jas. Jis teisinasi, kad taip 
padaryti “liepė Dievas” ir kad 
“Dievo ranka” vadovavo toje 
žmogžudystėje. Bus bandoma 
jį teisinti tuo, kad jis esąs be
protis.

Vladivostoke bolševikams 
atėjus.

TOKIO, sp. 29. — Oficiali- 
nėmis ižin&dmols, Vladivos|to- 
kas pataik) raudonas kaip tik 
japonai užbaigė savo evakua
ciją. Veik visi namai ir san
krovos iškėlė raudonas vėlia
vas, o ir minios, nešdamos 
raudonas vėliavas sveikino 
įeinančius bolševikų kareivius. 
Bolševikų kavalerija atėjo už 
valandos po užsibaigimui eva
kuacijos ir tapo pasitikta di
delėmis ovacijomis.

Prieš išplaukiant, japonų ko- 
manduotojas pasiuntė notą 
bolševikų komandų etoj ui, svei
kinančią jį dėl Čitos armijos 
nusistatymo ir dėkuojančią už 
priėmimą sąlygų, kuriomis 
japonams nebuvo trukdoma 
evakuacija. Jis taipjau išreiš
kė viltį, kad “draugiški ryšiai 
tarp Japonijos ir Rusijos bus 
atsteigti visai netolimoj ateb 
ty.”

Vladivostokas dabar yra ra
mus.

Fascistai valdo Italiją
Italijos kabinetas . 

sudarytas
RYMAS, sp. 30. — Fascisti 

vadovas Mussolini jau sudarė 
kabinetą. Dabar neužilgo bus 
paleistas parlamentas ir pa
skelbti nauji rinkimai. Visas 
kabinetas susideda iš fascisti 
ir nacionalistų. Tik švietimo 
ministeriu paskirtas demokra
tas, x o socialinio gerbūvio —- 
katalikas.

Fasoistams įsigalėjus galės 
kilti nesutikimų su Jugo Sla- 
vija ir veikiausia jie bandys 
pasigriebti Fiume. Pats Mus
solini yra vidaus ir užsienio 
reikalų ministeriu. Fascisti 
džiaugiasi savo pergale.

Atvykęs į Rymą Mussolini 
iš viešbučio balkano štai ką 
pareiškė: “Fascisti yra pilnais 
pergalėtojais. Aš atvykau į Ry
mą duoti Italijai netik kabine
tą, bet ir tikrą valdžią. Už ke
lių valandų jus turėsite tokią 
valdžią.”

Fascisti valdžia bus milita
ristinė ir imperialistinė — juo
dašimtiška. Jie bandys valdyti 
pagelba ginkluoto kumščio ir 
terorizuoti .gyventojus, kaip 
jie terorizavo ikiŠiol.

Italijos fascisti vadovas 
sudarys kabinetą

Mussolini pakviestas sudaryti 
kabinetą. Fascisti nesustoja 

siautę.

RYMAS, sp. 30. — Italija 
vis dar neturi ministerijos. 
Premjerui Facta ir jo kabine
tui rezignavus, daugelis ban
dė sudaryti naujas ministeri
jas, bet neįstengė. Paskiausia 
kabinetą bandė sudaryti fascis- 
tams prielankus Salandra, bet 
ir jis neįstengė nieko padaryti 
ir turėjo atsisakyti nuo toli
mesnių bandymų. Nesant ki
tokios išeities, karalius pak
vietė patį fascisti vadovą Re
mto Mussolini sudaryti kabi
netą. Jis sutikęs tai padaryti 
ir jau atvyko į Rymą. \ 
’ Atvykus Mussolini į Rymą 
didelės jo sekėjų minios pasi
tiko jį stoty. Jis gi tuojaus nu
vyko kvirinalan, kur turėjo 
trumpą pasitarimą su karalių. 
Čia jis tapo pakviestas sudary
ti kabinetą ir apsiėmęs tai pa
daryti.

Gavęs karaliaus pakvietimą 
Mussolini pirmiausia nuvyko 
prie Garda ežero pasitarti su 
Gabriele\ d’Annunzio. Matyt, 
jie abu pilnai susitaikė, nes jis 
tuoj išvažiavo į Rymą specia- 
liniu traukiniu, kariuomenei

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 80 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......... $4.46
Austrijos 100 kronų ................. *4 c
Belgijos 100 frankų................  $6.45
Danijos 100 frankų.............. $20.18
Finų 1OO markių .....................  $2.39
Francijos 100 frankų ............ $6.92
Italijos 100 lirų .................  $3.97
Lietuvos 100 Litų ........   $10.00
Lenkų 100 markių .........   %c

.Norvegijos 100 kronų ....... $18.00
Olandų 100 guldenų ............ $39.07
švedų 100 guldSnų ......   $26.75
šveicarų 100 markių ............. $18.04
Vokietijos 100 markių...... . 2*%c 

ir fascistams atiduodant jam 
karališkąją pagarbą.

Fascisti siaučia.
/

Ryme ištiko smarkių riau
šių. Fascistams einant darbi
ninkų kvartalu juos užpuolė 
darbininkai ir jie tuoj pradėjo 
į darbininkus šaudyti. Vienas 
žmogus liko užmuštas, keli su
žeisti, vienas fascisti irgi su
žeistas, o du tapo paimti be
laisvėm Fascisti tuojaus pri
siuntė didesnius būrius atva
duoti paimtuosius belaisvei! 
fascisti.

Fascisti taipjau užgriebė 
laikraštį II Paese ir sudeginu 
kelis tomis popieros.

Pietinė Italija yra izoliuota 
nuo likusios dalies Italijos 
veikimu fascisti bandų, ku
riomis komanduoja atstovas 
Cartidonna. Kitos fascisti ban
dos supa miestus Basilicate 
ir Coalabria distriktuose. Fas
cisti taipjau užėmė Foggia 
aerodromą. Tuscany ir Um- 
brra provincijos yra -pilnai jų 
rankose.

Rymo apielihkėse miestai 
yra saugomi kariuomenes, o 
ant kelių yra pastatytos dygių
jų vielų užtvaros.

Už 50 mylių nuo Rymo sto
vi 60,000 ginkluotų fascisti. 
Jie prisiuntė į Rymą savo ve
žimus nupirkti ir atgabenti 
duonos į jų stovyklą. Karino- 
mene praleido tuos vežimus į 
sostinę. Fascisti vis dar ven- 

• * u 
gia susirėmimų su armija, o 
ii armija dar nieko jiems ne
daro.

Tie fascisti pulkai dabar lau
kia žinios, kada jrC galės 
triumf aliai, kaipo pargalėtojai, 
įeiti į sostinę, kada jų dikta
torius Mussolini bus sudaręs 
naują kabinetą.

Traukiniai tarp Rymo ir nie- 
kurių miestų vis dar nevaigš- 
to. Niekurias linijas kontro
liuoja fascisti.

Mussolini ketina pavesti vi
sas svarbiausias ministerijas 
fascisti ir tik kelias vietas pa
ves pašaliečiams. Bet su jo
kią partija jie nesivienysią. 
Pats Mussolini, be premierys- 
tės, nori pasilaikyti sau vidaus 
reikalų ir užsienio reikalų mi- 
nisterių vietas; karo ministe
riu busiąs paskirtas gen. Diaz, 
o laivyno ministeriu admiro
las Rėvai, viena vieta busian
ti suteikta katalikui ir viena 
liberalui, o visas kitas minis- 

’terijas pasilaikys fascisti sau.
Fascisti užgriebė Milano 

laikraštį ir sudaužė jo maši
nas. Ryme’jie taipjąu užgrie
bė kelis laikraščius, jų tarpe 
socialistams prielankų II Paese 
ir Azione.

Civitavecchia j uodmarški-
niai (juodi marškiniai — jų 
uniforma) fasčisti stabdo 
traukinius iš Francijos ir 
šiaurinės Italijos ir neleidžia 
pasažieriams važiuoti į Rymą.

Suėmė pabėgusį kunigą.
McALESTER, Okla., sp. 30 

— Alamosa, Colo., tapo areš
tuotas kun. Trotter iš Haley-t 
ville, Okla., kur jis pabėgo iš 
kalėjimo, kada jį areštuota už 
išaikvojimą bažnyčios ir 
Brooks instituto pinigų.

CHEYENNE, Wyo., sp. 30.— 
Čia prisnigo 14 colių sniego, ir 
vis dar sninga.

Kaip Eina Anketa
Vakar vėl atėjo pundai kortelių su balsavimais dėl Lie

tuvos piliečių registracijos ir Lietuvos pilietybės įstaty
mo. Iš tos dalies kortelių, kuri suspėta sutvarkyti, pasi
rodo tokie rezultatai:

Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją.......................  12
Prieš ............................................................... 1465
Neaiškių........ .............................  15
Viso......................................................... t.......1492

Buvo paskelbta:
Už registraciją.................................................... 72

’ Prieš ... .>.......................  3389
Neaiškių............................................................... 44
Viso.......................... ..............:...........  3505

Kartu:
Už registraciją..................................... 86
Prieš.............................   4854
Neaiškių.................................................59
Viso .............................................. '.. 4997

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje, ir išpildykite ją! ‘

Ypatingai raginame tolimesnių miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos!

Italijos komunistai nustojo 
veikę

-...... - — r. ■
RYMAS, sp. 30. — Italijos 

komunistai turbūt taip nusi
gando fascistų, kad nutarė sus
toti veikus ir savo narius pa
liesti iš partijos.

Rymo socialistų laikraštis 
Azione Socialistą, šiandie iš
spausdino tokią žinią:

“Mes patyrėme, kad visiems 
komunistų partijos nariams 

| vakar tapo pranešta, kad nuo 
šiandie partija nustoja veikiu 
si ir kad visi jos nariai yra 
paliuosuojami • nuo partijos 
disciplinos. Manoma, kad delei 
tokio nutarimo komunistai at
stovai pasitrauks iš parlamen
to.”

Saudyty evoliucionistus
GYRAOUSE, N. Y., sp. 30.— 

Dr. Luke Rader, paskilbęs 
Chicagos misionierius, kalbė
damas čia pareiškė, kad reikia 
sušaudyti visus žmones, kurie 
tiki į evoliuciją. Girdi, labai 
butų gerai padarę, kad tai bu
tų atlikę sugrįžusieji iš Fran
cijos kareiviai.

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntinio 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 Naujienai.

TadeI, 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.

Geležinkeiiečiy unijos 
vienysis

ST. PAUL, Minu., sp. 30. —■ 
Nacionalinė geležinkeliečių kon 
fe^encija, apsvarstymui būdų 
suvienyti 16 didesnių geležin
keliečių unijų ir brolijų, bus 
laikoma Chicagoje gruodžio 9 
ir 10 d. Apie tai paskelbė na-’ 
cionalinio Komiteto susivieni- 

jiniui sekretorius Wangerin.

Lenkija įspėja Ukrainą
VARšAVA, sp. 30.— Lenki

jos užsienio reikalų ministeri
ja pasiuntė notą Ukrainos at
stovui Varšuvoje, atkreipiančią 
domę į peržengimą Lenkijos 
rubežiaus bandų, kurios susi
daro Ukrainoje ir puola Len
kiją. Nota sako, kad Lenkija 
turi įrodymų, kad Ukrainoj 
yra specialinė organizacija, 
kuri remia•tų^s puolimus. No
ta sako, kad buvimas tokios 
organizacijos yra peržengimas 
sutarties ir todėl reikalauja, 
kad Ukraina griebtųsi aštriau
sių priemonių prieš tas ban
das ir nubaustų kaltininkus.
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Antradienis, Spalis 81, 1922

Kas Dedasi 
Lietuvoj

BOLŠEVIKŲ IR KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PLAKATAI.

Rinkimų agitacijai visos po
litinės partijos, srovės bei gru
pės Lietuvos miestuose ir mies
teliuose, o ypač Kaune, visas 
gatvių sienas, stulpus ir tvo
ras aplipdė savo plakatais bei 
atsišaukimais.

Iš tų visų plakatų ©ei atsi
šaukimų charakteringiausi tai 
‘Darbininkų kuopos” — bol
ševikų, ir krikščionių-demokra
tų plakatai.

Bolševikų tai sieksniniai pa
veiksluoti su karikatūromis ir 
savotiška visų partijų kritika 
(šmeižimais), žadėjimais dar
bininkams' begalimų gerybių 
bei laimių ir t.t.

Gti krikščionių-demokartų 
plakatai kaip plakatai, tik ant 
jų užrašytieji obalsiai tai sta
čiai juokingi, kurie skamba 
šiaip: “Krikščionys-demokratai 
gina nuosavybę, tikėjimą ir 
bažnyčią, socialistai griauna 
bažnyčią, tikėjimą ir nuosavy
bę—šalin socialistus!”

Pažymėtina, kad visų plaka
tus vieni kitiems priešingų pa
žiūrų piliečiai visą laiką siste- 
mačiai.draskė. Kauno gatvėse 
beveik niekur nematyti neap
draskytų plakatų, o labiausia 
draskė bolševikų plakatus ir, 
kaip teko girdėt, juos draskė 
ne tik šiaip piliečiai, bet ir mi
licija (kiek čia yra tiesos, sa
vo akimis nematęs tvirtint ne
galiu.—P. Ki.)

Draskymas plakatų kieno jie 
nebūtų, žinoma, yra visai ne
kultūringas darbas.

Rinkimų Seiman agitacijos 
mitingų Kaune buvo ir bolše
vikų, ir liaudininkų ir Darbo 
F ederacijos. Socialdemokratai 
regis nesurengė nei vieno mi
lingo.—Pet. Klimka.

kaltininkas nebuvo susektas. 
Spalių 3 d. sudegė dar Raubo- 
nių kaime klojimas, bet šį 
kartą sugautas kaltininkas, tų 
pačių namų savininko sūnūs, 
grįžęs iš Amerikos. Kaltinin
kas jau suimtas. Gyventojai 
sužinoję apie tai ramiau atsi
duso. (Elta).

SVARBIAUSIAS DALYKAS.

Jungtinės Valstijos, žiūrint 
į jas pramonės ir politikos 
žvilgsniais, tenka palyginti prie 
namų, einančių prieš save pa
čius. Politiniai jos yra demo
kratinės.

Nors tiesa, jų politinėj siste
moj yra kliaudą ir prasižen
gimų, tečiaus valdžios forma 
yra demokratinė. Darbininkų 
samdytojai, valdydami šalies 
gamtinius ir medžiaginius tur
tus, stengiasi gauti darbinin
kų gaminamąją jiegą kiek ga
lint pigiausiai. Darbininkai ii 
darbininkės, neturėdami balso 
gaminimo įmonių kontroliavi
me, priversti yra parduoti sa
vo darbinę jiegą žemiausia kai
na, kokia yra galima. Jie gali 
išreikalauti iš darbdavių ge
resnes dąrbo sąlygas tik orga
nizuotu budu.

šitas ekonominių reikalų su
sirėmimas, kovai beaugant, 
dažnai išeiną į pilietinę kovą 
ir vaidus. Mano nuomone ši
ta kova tolai eis, kol bus pa
siektas ir praleistas šalies kri- 
zis. Ilgainiui šita šalis turi pa- 
tapti, arba visa autokratinė, 
arba visa demokratinė. Tai yra 
svarbiausis dalykas.

Aš tvirtai tikiu, kad Ameri
kos darbininkai savo ekono
minėmis ir politinėmis organi
zacijomis pamažu, taikiai ir 
teisėtai įsteigs demokratiją pra
monėj po Jungtinių Valstijų 
Konstitucija. Frank Steinert.

Industriale Harmonija 
Geriau Paugdo
Patarnavimą

DARBO skirtingumai yra bereikalingu nuostolio vai
siu darbininkams, darbdaviams ir publikai. Šis pa
matinis faktas nuo senai yra Standard Oil Com- 
pany (Indiana) pripažintas ir viena priežastis, ko

dėl kompanija yra rtpsunkyta reikalinga industriale har
monija su organizacija. Ji žino, kad per šią harmoniją, 
gali aprūpint publiką geresniu patarnavimu, ir aprūpi
nant panašiu patarnavimu, nauda kompanijai, jos darbi
ninkams ir publikai.'
Standard Oil Company (Indiana) kiekvienas' žrtiogus pel
no sau darbą; neužvaklo. Kiekvienas žmogus pasitiki sa
vo žinojimui ir aukščiausiu savo patyrimu. Kiekvienas 
Žmogus žino, kuomet pelno pakėlimą, gaus pagerinimą, 
už tai, kaip tik laikas kompanijos pasididžiavimui, ir na- 
turališkai sutverė kilnią dvasią iš žvilgsnio gero patar
navimo. , \ i • '

Kiekvienas šios kom-panijos Board of Directors narys yra 
savo vietoj, kadangi yra patyręs ir kadangi užima vietą 
savo specialiu žinojimu aliejaus industrijos. Nuo direkto
rių pirmininko iki žmogaus, kuris pripila tavo tanką prie 
Standard Oil Patarnavimo Stotį, kiekvienas darbininkas 
įkvėptas tikru reikalavimu, kad kompanija teiktų geriau- 
sį savo apielinkėj patarnavimą.'

<
Industriale harmonija kompanijos, tai yra tikslu, prie kom
panija siekia. Kiekvienas, vyras ir moteris žino šios har
monijos veikimą pasekmingam veikimui ir užganedinimui, 
paugdymui veikimo ir padauginimui aptarnavimo spėkos. 
Industrialė harmonija, reiškia industrialį progresą. In- 
dustrialis progresas pasidarę per co-operaciją, ne per an
tagonizmą; per taiką, ne per'nesutarimą; per pasikalbė
jimus, ne per energijos aikvojimus.
Industrialės harmonijos neišvengtinos pasekmės pelno 
publikai, numažinant kainas ant taip žemai, ant kiek tik 
galima parduot. Tas gerai apspręsta Standard Oil Com- 
pany (Indiana). - t i i
Sąlygos aplaikomos Šios organizacijos ne yra nepapras
toms: jos yra daugiau sveiko proto pasekmėmis, prireng
to programo, “kuris vengia neišmintingą aikvojimą radi
kalių meiginimų, daug lešiūojanti peržengimai, ekonomaš- 
kų tiesų nusistatymų, nelaimingi išvedimai draugiško nuo
sprendžio.” : ’

f :X’’ •

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
. 2989

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

S. L, Fabionas Co.,
809 W. 85th 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

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 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

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

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

1600 W. Garfiel Bldv.
Siaur-vak. kanapas 65os ir Ashland av. 

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

Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 8-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

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

..................r-.... „ /

PIRMOJI ŽYDŲ MENO OPERA 
VILNIUJE.

Vilniuje dabar sparčiai eina 
operos “Evgenij Oniegin” re
peticijos. Opera bus statoma 
vedant kompozitoriui Ceitlinui. 
Operą išvertė žydų kalbon po
etas A. Grodzenskis.

Opera “Evgenij Oniegin” 
bus iškilmingas pirmosios žy- 
tų meno operos atidarymas. 
Be kalbamos operos, rengiama 
ir “Traviata” ir “Rigoleto.”

[ŽRM]

Musų dvarininkai visgi apgina 
savo dvarus nuo parceliacijos.

Čekiškė. — Musų vaJsčiuje 
yra didelis ir gražus dvaras — 
Aukšdvaris, 486 deš. Sodas už
ima 9dešimtines.< ‘ Tą dvarą 
nuomuoja iš savininkės Podbe- 
reskienės ponas Butkevičius, 
kandidatas į Seimą nuo lenkų 
sąrašo. Bežemiai ir mažaže
miai laukė to dvaro dalinimo, 
bet skaudžiai apsivylė, nes mo
kant Rugsėjo mūn. valdžiai 
mokesnius visi pamatė, kad 
Aukšdvarą jau tarp savęs “iš- 
siparceliavo” ketui? ponai: 
Podberskis Steponas, kuriš 
tarnauja Lenkojoje, gavo dau
giausia — būtent 249 dešimti
nes. Tokiu ipat budu “išparce
liuotas” dar vienas dvaras Bu
kinėję, Čekiškės vai. Darbi
ninkai nusiminę.

Butrimonys. — Alytaus aps. 
Butrimonių valsčiuje per du 
mėnesiu sudegė 9 klojimai su 
visa gerybe, ir vis gaunama

grasinamųjų laiškelių, kad
• daugiau busią gaisrų. Žmonės 

labai nusiminę* nes ligi šiol

Darbininko Draugas

PAIN-EIPELLER
Vaizbaienklis uireg. S. V. Pat. Ofiso,

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

1 ■ * i ‘

ttoyk Įkaro (Anfthor) VaizbaženklĮ.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

CHICAGO .......................  Lapkr. 14
FRANCE ........................ Lapkr. 22
PARIS .................’..........  Lapkr. 22
ROCHAMBEAU ............ Lapkr. 23

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

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, irancuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, Nėw York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

DETROIT, MICHiGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1028 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare 
Tel. Market 6234, Market 4526

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių ąrįt’ol.o išgrindimui po
Parinkto aržuolo išgrindimui

L 12c.
Si 10c. -

Švarių klevo išgrindimui .......... ......... ............ i’..s 10c.
Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko

los užtraukęs. - , .■*
MORGAN PARK LUMBER CO.,

Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

4KB

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 710t.

iscnroejas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon Mfg. Co., 

817 Blue Island Ave^ 
Chįcago, III.

DAVID ft UTTER & CO J
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2Ž96.---- "1^—- ■

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, ei garėtų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S.
Tel.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge- 
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid 
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Phvmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiat

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

Dr. M. T. Strikol’ia
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

H ................. . ' .......... . '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

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
S f M. I

1923 METAMS
Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI NAUJIENAS

DIDELIS SOKIS =
Rengia

L M, D. APŠVIETA

TONSULAI IR ADENOIDAI
Nosies ligas gy f 
dau be operaci-

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt SL 
Telephone Canal 2662 

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznina, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Člaus ant lengvų išlygų. >

AUBURN PARK MASONIC TEMPLE
7832-fib. Union Avė.,

esu išgydęs 
savo '25 metų patyrimu: 
Akių, ausų, nosies, gerklės.

OR. F. 0. CARTER
120 S. State S(., 2-os lubos. 

Chicago
Vai.: 9 iki 6, ned. 10 iki 12.

Kenosha 
Lietuviai 

. «

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukeę Avė., 

Kenosha, Wis.

PINIGAI
IS

Roseiando
Lietuvon

RoselandicČiams ir ken-

singtoniečiams artimiau

sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roseiando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj, 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1308 
Valandos; 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
'............. t.r., --r---------------—...Ą

pv. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 538
Tel.: Centrai 6390

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

..............'-r------ ---------------------- ,

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\es 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki i 

9 vakare.
■ --- ------------------------ - .------------ :------------------- - -y

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Recter Buildįng 

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2668 

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

..... ........................................... • .......... ........ ....

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS’ ADVOKATAS
309 South La Šalie Street ' •

Room 706
Telephone Harrison 421

J. P. WAIT CHES " 
LAWYER Lietuvys Advokatae 

Dienomis :Room 611 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė, 

Tel.: Pullman 6377.

NATURE CURE INSTITUTE 
DR. J. A. VELONIS, 

Osteopatas, Chiropratas, Nathropatas
Gydymai įvairių ligų, ypatingai už- 

sisenėjusių be vaistų ir be operacijų 
naujausiais budais.

4225 Archer Avė. Brighton Park 
Phone Lafayette 5698.

Vai. nuo 9 r. — 12 pietų. Vak. nuo
6 — 8. Ned. nuo 9 r. — 12 pietų.
Theater Building, ant 2-rų lubų

-------u------------------------------- -------- ■

BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparas 7 vai. vak.

Kancleris.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinij, 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, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 SL

Seredoj, Lapkričio (Nov.) 1 d., 192?
Pradžia 8 v. v. Įžanga 75c. ypatai

Orkestrą- P. Sarpaliaus.
Kviečia visus Komitetas.

________________ ________ —___________________________ ________



Antradienis, Spalis 31, 1922 NAUJIENOS, ChicagO, UI.

Į KORESPONDENCIJOS j
--- ---- ---------,--

AMSTERDAM, N. Y.

šios kolonijos lietuviai.

Spalio 17 d., 1922 m. buvo 
Lietuvos Paskolos stoties su
šauktas mass-mitingas Lietu
vių bažnytinėj svetainėj. Da
lyvavo virš dviejų šimtų ypa
tų, įdomaujančių ir remiančių 
Lietuvos reikalus. Po ilgo ir 
visapusiško apsvarstymo tapo 
priimta sekančios pareiškimo 
rezoliucijos:

I Pareiškimas.
Kadangi Lietuvos išeivija 

Suvienytose Valstijose nuo pat 
karės priespaudos rėmė Lietu
vos reikalus ir šelpė Lietuvos 
badaujančius;

Ir kadangi prasidėjus politiš
kai kovai už Lietuvos nepri
klausomybę aukavo politiš
kiems reikalams ir pirko L. L. 
P. Bonus;

Ir kadangi S. V. lietuviai 
šelpė apšvietos bei kultūros į- 
Staigus;

Taipgi, matydami šios kolo- 
1 nijos lietuviai Lietuvos Stei

giamojo Seimo įstatus, kuriais 
atimama pilietiškas teises Lie
tuvos išeiviams, kurie neužsire 
gistruos iki gruodžio 22 d. š. 
m. ir neužsimokės po 10 do
lerių tai turės laukti dešimtį 
metų kol įgis Lietuvos pilietiš-| 
kas teises grįžę 
mes reikalaujam 
para grafo, kuris 
viams pilietiškas

Vii-
esą

Vieni dai
luti rusiškai, 
Paviršutiniai 

išrodo iLietu- 
Tečiaus nu-

Iš paskutinių pranešimų mes 
patiriame, jog Colorado Conso
lidated kompanijos prirengia- 
masai statybos darbas jau yra 
beveik užbaigtas. Tai tikrai mil
žiniškas atsiekimas. Nes reikia 
atsiminti, kad dirbti, statyti, 
vesti vandenį reikėjo tarp aug- 
štų kalnų, uolų, pakriūčių. Beto 
pereitais metais baisus tvanas 
sunaikino tvenkinį ir šiaip pa
darė daug nuostolių.

Tik pereitų mėnesį kompani
ja užbaigė statyti puikų elektros 
pajiegos namą, kurs bus varo
mas vandeniu ir kurs duos 1000 
arklių pajiegos.

Kompanijos vedėjai apskait- 
liuoja, kad prie aukso oros kasi
mo ir valymo jiems nereikės 
daugiau kaip 300 arklių pajie
gos, kas paliks 700 arklių pa
jiegos pardavimui kitiemš. Už 
vieno arklio pajiegą duodama

per apskritus metus, pagal val
stijos patvarkymų imama apie 
$100. Skaitant, kad bus parduo
ta tik 500 arklių pajiegos į me
tus, kompanija vien iš elektros 
turės $50,000 pelno.

Kompanija neketina užmesti 
sienojų ir lentų pjovimo dirbtu
ves, kuria turi ant vietos. An
aiptol ta dirbtuvė dabar tapo žy
miai pataisyta ir gali išdirbinė
ti visokį lumberį. Kompanija 
tebeturi nesuvartotų daugybę 
sienojų, kurie buvo nuleisti dar 
pereitais metais.

Kompanijos aukso oros valy
mo įstaiga turi įstatytus dvyli
ka elektros motorų, kurie varys 
visokias mašinas. Tos mašinos 
galės perleisti ir perkošti1 iki 150 
tonų auksinės žemės.

Visi kompanijos statybos dar
bai pradėjo taip daug- smarkiau 
eiti, kada kompanijos organiza
torius Jonas Ilgaudas tapo iš-

Lietuvon, — 
pakeitimo to 

atima išei- 
teises.

II Pareiškimas.
Kadangi pirmoji Lietuvos 

Atstovybė Suvienytose Valsti
jose energingai dirbo Lietuvos 
valstybinį darbą ir

Kadangi Suvienytų Valstijų 
lietuviai rėmė pradėtus Atsto
vybės darbus sukeldami L. L. 
P. bonų už 1,700,000 dolerių ir 
gausią sumą aukų davė vi
siems Lietuvos reikalams;— gi 
žiūrint į dabartinę atstovybę 
matome, kad ji nuslopino S. V. i 
lietuvių dvasią ir mažai gau
na Lietuvai finansiškos para
mos iš Amerikos lietuvių, —

Tadgi reikalaujam permainy
ti Lietuvos Atstovybę S. V., 
kuri pasekmingiau veiktų Lie
tuvos valstybes naudai.

Taipgi liko visuotino susi
rinkimo nutarta, visų prieš 
keturis, šiuos pareiškimus bei Į 
reikalavimus pasiųsti 
Ministerių Kabinetui, 
Seimo pirmininkui, 
Užsienių Ministeriuj, 
Atstovybei Amerikoj
sieins lietuvių laikraščiams S. 
V., kurie remia Lietuvos rei
kalus.

Susirinkimo pirm.
A. J. Mockus

Rezoliucijų komisija:
P. J. Lalas 
J. J. Urbelis 
S. J. Jakas 
A. J. Lukšis

ko sveika neliko turguje tą 
dieną.

Nauja mada.
Kaip pas miestelėnus, taip ir 

kaimiečius yra paprasta va
dintis “ponais”, taipgi mote
rims ir merginoms vyrai bu
čiuoja rankas,, neatsižvelgiant 
į amžių. Tankiai pasitaiko, 
kad kaimietes merginos ranka 
apskretus nuo bulvių skutimo, 
ar kitų darbų, vyriškis svei
kindamasis jau nebeišvengs 
nuo rankos bučiavimo.

Lietuvos armija.
Armijai prisižiurėt teko 

kaviškyje. Kariuomenės
devynios galybės; be perstoji- 
mo maršuoja šian ir ten gatvė
mis dainuodami, 
nuoja lietuviškai, 
o treti lenkiškai, 
pasižiūrėt gražiai 
vos kariuomenė.
siskundimų yra, kur sakoma: 
“•kareivį armija nešioja’. Ma
tomai trūksta sanitariškumo.

Kaunas.
Kauna miestas gana apšva

rintas. Laisvės Alėjoje kiek
vieną vakarą griežia muzika. 
Mieste pusėtinai brangu. Lie- 

I tuvių amerikonų tai kur tik 
pasisuksi — iš visų Amerikos 
kraštų ir vis pusėtinai pasitu
rį—na tai ir kelia kainas. Pa
vyzdžiui, namas buvo pardavi
mui, už kurį prašinėjo $12,- 
000, bet tai tik vieną dieną; 
ant rytojaus vienas Ameriko- 
nas-lietuvis užmokėjo $48,- 
000!

P-nia Bukšnienė paviešėjus 
porą mėnesių Lietuvoje, užau
go 22 svarus ir dabar jaučiasi 
labai puikiai.
Išsivijo vagį, pagavo deglį.
Pienininkas, išgirdęs, kad 

kas tai artinasi prie jo vežimo, 
pranešė Hunt stoties policijai, 
kad tai esą vagis sekioja jį, 
norėdamas apvogti. Policija 
tuoj šoko vyt vagišių; bet kaip 
jie nustebo, kada į kampą pri- 
speitę su revolveriais rankose 
ir šaukdami “hands up!” iš-

rinktas į veikiamuosius vice-pre- 
zidentus ir pats paėmė ant sar' 
vęs biznio vedimo atsakomybę. 
Vienas svarbiausių jo žingsnių 
buvo paėmimas naujo gabaus ir 
energingo inžinieriaus S. W. 
Walkerio statybos darbui. Tai 
įvyko gegužės mėnesyje, ir nuo 
to laiko milžiniški darbai tapo 
atlikti.

Taip dalykams einant, kom
panija neužilgo pradės imti pel
nus. Iš pirmojo pelno šėrinin- 
kams pirmiausia bus atmokėta 
taip vadinami “oros certifika- 
tai”, kurie duoda pagal ateinan
čio iš eilės numerio šimtą pro
centų pelno ant šėrininko pre- 
ferred Šerų. Po to visi šeriu in
kai pradėsią gauti reguliarius 
dividendus. .

Už greitą statybos darbo at
likimą ir energingą vadovavimą 
vietiniai dalykų žinovai nesigai
li pagyrimų Jonui Ilgaudui, ką

♦

liudija straipsniai laikraštyje 
“Silver World.”

Malonu, kad lietuvių sutver
ta kompanija, kaip matyt,- atsi
stos į eilę veikliausių, jei nedi- 
džiausių, pajiegos ir brangaus 
metalo gamintojų šioj šalyje.

MRS. A. MICHN1EVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas SI gal 
Telefonas Yarda 1110

Lietuvos 
Lietuvos 
Lietuvos 
Lietuvos 

ir vi-

Detroito žinios
Įspūdžiai iš Lietuvos.

P-nia Bukšnienė, kuri su
grįžo iš Lietuvos spolio 3 d., š. 
m., papasakojo įdomių dalykų 
apie nuotikius Lietuvoje. Štai 
jų keletas:

Kaimiečių gyvenimas.
Kaimiečiai gyvena beveik po 

senovei; ūkininkai gyvena ge
rai, tik biednuomenė, kuriai 
pareina pirktis gyvenimo reik
menis, priversta verstis kiek 
prasčiau kaip pirma. Markių 
kurso nepastovumą daugiausia 
nukenčia darbininkai, nes ūki
ninkai paspėja pakelt kainas 
parduodamoms prekėms, mar
kėms nupuolus.

“Revoliucija” Vilkaviškyje.
Markių kursui urnai nupuo

lus ir ūkininkams pakėlus kai
nas prekėms, Vilkaviškyje kilo 
kaip ir “revoliucija” prieš 
brangumą. Ūkininkams suve- 
žus prekes turgun, miestelėnai 
įširdę supiaustė maišus, ku
riuose buvo grudai ir išbarstė 
rinkoje; kiaušinius sumušė, 
sviestą su puodais ištaškė; nie-

Gimė.
P. P. Vasiliavičiams, 4739 

Biopelle. gimė mergaitė, bet 
esanti tokia tvirta ir dikta 
kad įnamė viena neįstengia 
apimti, kada jiareina nupraus
ti ir todėl reikia slaugė sam-

Didelis Lietuvių 
Biznis.

Colorado Consolidate kom
panija prisirengusi 

imti auksą.
Suorganizuotr ir pastatyti ant 

kojų didelę pramoninę kompa
niją yra nelengvas darbas. Lie
tuviams iki šiol jis išrodė nepa
keliamu. Daugelis jų pastangų 
šioj srityje nuėjo niekais ir tuo 
dar labiau apsunkino tolimesnį 
bendrovių tvėrimasi ir veikimą.

Bet štai jau kelinti metai ka;p 
mes tėmijaine, kaip paleftgvėlia 
bet tikrai rengiasi prie dides
nio biznio, prie pramonės dides
nėje skalėje viena lietuvių su
tverta kompanija — Colorado 
Consolidated Minės and Power 
Co.

WHITE STAR LINE
New York j Southampton 

Majestic—Lapkr. 25; Gr. 16. Saus. 6 
Didžiausias Pasaulyj Laivas.

Olympic—Lapkr. 4, Gruod. 2, Gr. 30 
Homeric—Lapkričio 11; Gruodžio 3 
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line
New York į Hamburgą 

Marchuria Lapkr. 30; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui.
I Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą.
Finland Gruod. 2 Lapland Lapkr. 4 
Kroonland Gr. 23 Zeeland Lapr. 25 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
Nąw York iki Danzigo 

Samland tik 3 klesa Lapkr. 8 
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų j Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

14 No. Dearborn St., Chicago, 111.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenlus 
100 N. La Šalie St^ 

Chicago, III.__

Baigusi 
I Akušeri
jos kolejš- 
it; ilga 
praktika- 

pusi Pemt> 
silvanijos 
hospitalt- 

ke. Pasek* 
įminga! p*« 

tarnauja 
prie giz»« 
lymo. Du* 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose Tel 
Laluose mo 
kerima it 
Į merginoms.

LIETUVON ANT KALĖDŲ
Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujie’nų Exkursija po 
Asmeniška Vadovyste A. Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo, Unit|ed States Linijos Laivu

m^-dr.herzman-^b
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai par 1* 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo litrais Ir chroniška* ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijaf lD2i W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

"Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8318 So. Halsted St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai: \

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan

$106.00

Kaina 2-ra klesa iš 
New Yorko Kaunan

$137.50
Išplauks iš New, 

Yorko
12 d. Gruodžio

Per 9 dienas per
plauks Atlantiko 

vandenyną.

Į.............   ... . .

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

S»

Atplauks į Bremeną
22 d. Gruodžio

IšBremen gelžkeliu 
per 24 valandas 

Lietuvon.

Laivas “America” yra Ameri
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausiais 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 prisiyskit šį kuponą tuojaus

KUPONAS
“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

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

Parašyk ar turi pirmas popieras

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

8149 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

r DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
. (Banienė)

Akaierkl 
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Doodu 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHŪ 
AKUŠERKA

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

Chicago, 111.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvi* Dentista* 

<712 South Ashland Ava^ 
arti 47-toa gatvfta

DR. S. BIEŽIS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St Tel. Canal SUS.
Rmddendja 8114 W. 4» M

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

Telegrama iš Kauno pra
neša, kad į Lietuvos Seimą 
tapo išrinkta: 10 socialdemo
kratų, 20 Valstiečių Sąjun
gos atstovų, 38 krikščionių 
demokratų, 2 žydu, 2 lenku,
1 vokietis ir 5 komunistai. 
Viso 78.

Iš šitos telegramos mato
me, kad Eltos žinia apie rin
kimų pasekmes buvo labai 
toli prasilenkus su tiesa. Ta 
žinia davė liaudininkams ir 
Valstiečių Sąjungai 33% bal
sų, arba 26 atstovus; o mu
sų gautoji telegrama rodo, 
kad šis blokas turi tik 20 at
stovų (apie 25%). Ji, toliaus, 
sakė, kad socialdemokratai 
surinkę 10% balsų, kas bu
tų reiškę tiktai 7 arba 8 at
stovus; bet pasirodo, kad so
cialdemokratų tapo išrinkta 
10 atstovų, o tai reiškia apie 
13%.

Eltos žinia davė 5% nuo
šimčius balsų žydams, taigi 

' tais balsais butų praėję ne 
mažiaus, kaip 4 žydų atsto- 

.vai; o tikrenybėje žydų ta
po pravesta tiktai 2. Sulig 
Eltos žinia, pagalios, lenkai 
surinkę 1% balsų (kas reik
štų ne daugiaus, kaip 1 at
stovą). Pažanga su žemdir- 
biai$ — 3% nuošimčius (apie
2 atstovu), o vokiečiai ir ki
tos partijos — nei vieno. Bet 
matome, kad lenkų tapo iš
rinkta 2, Pažangos — nei 
vieno, vokiečių — 1, o ko
munistų — 5.

Taigi skirtumas yra labai 
didelis. Pasitvirtina tiktai 
vienas dalykas Eltos prane
šime, tas, būtent, kad krikš
čionys demokratai neteko 
daugumos Seime.

Yra keista, kad rinkimus 
pralaimėjo žydai. Žydų mi
nios tur-but pasipiktino tuo, 
kad jų atstovai St. Seime rė
mė klerikalus, ir jos šį kar
tą daugumoje atidavė savo 
balsus radikalesnėms parti
joms. /

Neiųažai reikia stebėtis ir 
tuo, kad nei vieno atstovo 
nepravedė Voldemaro ir 
Smetonos partija, Pažanga.

rlinm’nnjo vinkimimSP 11 

tapo sumušta, ir iš to gali
ma padaryt išvadą, kad ta 
partija yra mirusi Lietuvo
je.

Turės kuo pasidžiaugti ko
munistai, kuriems pasisekė 
laimėt 5 vietas Seime. Vie
nas tiktai “smutkas” jiems 
yra tarpe, kad jie pasirodė 
dvigubai silpnesni už social
demokratus, prieš kuriuos 
jie kovojo pikčiaus, negu 
prieš kurią kitą partiją. Bet 
jie, žinoma, stengsis sura
minti save tuo, kad “buožių 
valdžia” juos (komunistus) 
labai persekiojo. Prieš šitą 
jų argumentą tečiaus stovi 
tas faktas, kad komunistai 
turėjo didelės pinigiškos pa
ramos iš tokių šaltinių, ku
riais visai nesinaudoja kitos 
darbininkų judėjimo srovės.

Bus įdomu pažiūrėt, kaip 
komunistų atstovai elgsis 
Seime. Jeigu jie tenai užims 
grynai neigiamą poziciją, t. 
y, stos ne tiktai prieš kleri
kalus, bet ir prieš visas kai
resnes partijas, tai iš to pa
sinaudos krikščionys demo
kratai. Nes atėmus 5 komu
nistų balsus, palieka Seime 
73 balsai; o klerikalai turi 
38 atstovus. Taigi, jeigu ko
munistai atsisakys remti 
kairesniąsias partijas, tai 
krikščionys turės pakanka,- 
mai balsų ir išrinkti Seimo 
prezidiumą iš savo žmonių, 
ir išrinkt savo žmogų į res
publikos prezidentus, ir pra
vesti kitokius savo sumany
mus.

Iš rinkimų rezultatų turės 
nemažai nusivylimo liaudi
ninkų simpatizaforiai Ame
rikoje. Pasitikėdami Eltos 
pranešimu, jie manė, kad 
liaudininkai su valstiečiais 
daugiausia laimėjo šiftose 
rinkimuose; bet dabar jie 
patirs, kad tas blokas tiktai 
atlaikė savo senąją vietą.

O kas dėl socialdemokra
tų, tai jie gali būt patenkin
ti, nes jie į naująjį Seimą 
įeis stipresni, negu buvo St. 
Seime, ir tai nežiūrint to, 
kad jie buvo taip atkakliai 
atakuojami bolševikiškų ir 
bolševikuojančių elementų. 
Sulig tuo nuošimčiu, kurį 
socialdemokratai turėjo S t. 
Seime, jiems dabar butų te
kę 9 atstovai; o jie pravedė 
10. Balsų gi jie veikiausia 
gavo dar didesnę proporciją, 
kadangi jie nedarė blokų su 
kitoms partijoms ir dėlto tu
rėjo prakišti visus savo bal
sų ^likučius”.

KATALIKYBĖS priedan
goj.

Prieš S t. Seimo rinkimus 
vyskupai Karosas ir Karevičius 
išleidę (ganytojišką raštą kata
likams. Tikintiems jie pri
mena dvi pilietiški priedermi:

1) kad visi būtinai daly
vautų rinkimuose į Seimą. 
Kas neitų į rinkimus (galė
damas), tas nusidėtų ir pi
liečio ir tikinčiojo prieder
mei.

2) kad duotų balsus už 
tikinčius, dorus ir musų 
krašto reikalams tikrai atsi
davusius atstovus, kurie į- 
statymų davime laikysis am
žinųjų 'teisybės principų. 
(Vienybė No. 40).
“Lietuvos Vonios”, padavur 

sios tą ištrauką, rašo:
“Čia gali sukilti paklau

simų: 1) kaip elgtis 'tikin
čiam besilaikant amžinojo
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nuosavybes principo dvarus 
bedūlinant — ar klausant 
kunigo Mirono ar kun. Kru
pavičiaus? 2) ar galima 
rinkti Seiman tokie, kurie 
besinąudodajnį savo vieto
mis per keletą mėtų šimtus 
milijonų įgijo, aišku, eidami 
ne anais amžinais įgimtosios 
teisės dėsniais? 3) ar gali
ma tikinčiajam drąsiai sa
vo baisą atiduoti už tą, ku
ris mitinge ar straipsnyje 
dažnai prasikalsta prieš ir
gi amžiną įstatymą — ne
kalbėk netiesą prieš artįmą 
savo?

“Gajiipa būt ir daugiau 
tokių paklausimų pritaikint 
tų partijų vadams, kuriems 
Vyskupų gromata, matomai, 
pori patarnauti.

“Baugu, kad mes slysta
me į tokį istorijos tarpą, ka
da visuomenėje prasideda 
pragaištingosios tikybines 
kovos, kurios niekam gera 
nėra davusios’’.

♦

O “Tėvynės Balse” p. D. T. 
dėl to vyskupų rašto sako:

“Nūdien kr. demokratų 
agitacijai pasitaikė dar vie
na gera proga: kaip tik rei
kalingiausiu metu išėjo ir 
minėtasis vyskupų raštas. 
Turiu tikrų žinių, kad kaž
kuriose bažnyčiose, šį raštą 
perskaitęs pamokslininkas 
trumpai drūtai pasakė: štai, 
Lietuvos vyskupai įsako vi
siems katalikams balsuoti 
tik už kr. demokratus, dar
bo federaciją ir ūkininkų są
jungą, kadangi tik šie trys 
sąrašai tėra krikščioniški ir 
katalikiški. Pavyzdžiui čion 
galima pridėti kad ir tokį 
šios rųšies faktą:

“Skuodo bažnyčioje (Kre
tingos apskr.)x rugsėjo 24 d. 
kun. R. (vikaras ir progim
nazijos kapelionas), po pa
mokslo perskaitęs vyskupų 
raštą, pridėjo savo paaiški
nimą: esą, iš 18 kandidatų 
sąrašų Telšių apygardoj kri
kščioniškų katalikiškų tik 3: 
kr. demokratų, federacijos 
ir ūkininkų, o visi kiti ne 
katalikai. Kelis syk paminė
jęs Kristaus vardą, pamoks
lininkas liepė visiems katali
kams klausyti savo dvasios 
ganytojų — vyskupų žodžio 
ir balsuoti tik už tuos tris 
sąrašus. Priešingu atveju, 
už juos nebalsuojantieji sun
kiai nusidėsią Dievui, baž
nyčiai ir tėvynei, kaipo ti
kėjimo ir bažnyčios priešai.” 
Nėra kas sakyti — puiki 

priemonė agitacijai; Kristaus 
ir bažnyčios vardu versli ti
kinčiuosius balsuoti už žmo
nes, kurie savo darbais ir Die
vui ir žmonėms nusideda. Ne- 
bereikalo tad p. D. T. ir sako, 
kad nė skaisčiausias katalikų 
bažnyčios veikėjas .urnai nebc- 
pajėgos tikėjimui padarytos ža
los atifaisyti.

PRITARIA SOCIALISTŲ 
PLANUI.

Tautų Lygos kontrolės ko
mitetas atmetė Austrijos pre
mjero Seipelio finansų progra
mą. Tai buvo didelis siurpri
zas — to niekas nesitikėjo. 
Komitetas pareiškė, jog Aus
trija pilnai galinti savo reika
lus taip sutvarkyti, kad jai ne
reikėtų tiek daug dalykų iš už
sienių importuoti. Be to, ko
mitetas pasakė, jog socialistų 
reikalavimas plrispifti kapita
listus teikti valdžiai paskolą 
esąs labai praktiškas.

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
SUSTIPRĖJO.

Darbo Partijos vadas, Art- 
hur Henderson, pareiškė laik
raštininkams:

“Paskutinių keturių metų 
statistika rodo, kad darbi
ninkai Anglijoj yra geriau 
susiorganizavę < negu kada 
nors pirma. Jų\ rinkimų krašto iki kito.” 
mašįnerija yra tikamai su- Pradėjęs kalbėti apie muitus, 
tvarkyta, ir visos darbiniu- jis pasakė, kad tai yra viena

> Adresas

kiš'kos organizacijos yra su- 
stiprėjusios.”
Pasak Hendersono, Darbinin

kų Partijai laimėjus rinkimuo
se, kabinetas butų sudarytas 
iš MacDonaldo, Bomennano, 
Barnes, Viscount Haldone’o ir 
kitų. Minima taipgi ir paskil- 
busio rašytojo, H. G. Wells’o, 
vardas. AVells’ui butų pasiūly
ta Švietimo ministerio vieta.

Darbo Partijos sustiprėjimu 
ne juokais yra susirūpinę An
glijos konservatoriai. Užtat 
jie dabar ir šaukia apie bolše
vizmo pavojų ir kitus baisius 
dalykus. i , i
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IR KUNIGAI PRIEŠ REGIS
TRACIJĄ.

“Dirvos” korespondentas, p. 
J. Urbonas, aprašydamas Day- 
ton, Ohio, įvykusį masinį mi
tingą, sako, kad kun. Slavynas 
perskaitęs rezoliuciją prieš ne
demokratišką registraciją. Re
zoliucija kaip vienu balsu bu
vusi priimta. Siūlydamas tą 
rezoluciją, pasak korespon
dento, kun. Slavynas pasakęs:

“Broliai ir sesenįs: būrelis 
išsigimėlių politikierių išlei
do tokį skaudų įstatymą 
mums gyvenantiems Ameri
koj, ištikimiems Lietuvos 
Močiutės sunams ir dukte
rims, įsu $10 mokesties, ir 
kitoniškomis pabaudomis, 
o kurie esame atsižadėję 
Rusijos caro, tai jie mus 
skaito ir išsižadėjusiais Lie
tuvos. Ar mes esame atsi

žadėję savo Tėvynės, ne; 
jeigu jie, tie politikieriai, 
neįsileis mus geruoju, tai 
mes išmušime duris savo 
samanotų bakužių ir teeisi
me į sąivo gimtinį lizdelį, 
nes esame ir busime ištikimi 
Tėvynei Lietuvai. Tas bū
relis politikierių neatskirs 
mus nuo savo tėviškės, vie
ną milijoną, po gruodžio 22 
d. šių metų, su tokia ne žmo
niška įvesta mums regis
tracija.”
Korespopdentas klausia, 'ar 

daug Amerikoj yra tokhj ku
nigų, kurie nesibijo teisybes 
sakyti. Į tą klausimą jis pats 
atsako, kad tuos kunigus butų 
galima ant pirštų suskaityti.

Washingtono suvažiavime 
kun. Krasnickas ’ griežtai pa
smerkė registracijos įstaymą. 
Nesenai kun. A. Janušas Ak- 
Vone, A., pasak “Dirvos”, irgi 
išradęs visą registracijos ža
lingumą. Bet, “Dirvos” many
mu, ne visi kunigai turi drą
sos žmonoms pasakyti, ką jie 
apie registraciją mano. Esą jie 
prisibiją Kemėšio, kuris panau
dojus savo įtaką, kad tokiems 
kunigams užkenkus.

Demokratai ir Republikonai
Aną dieną Chicagoj dvi di

džiosios politinės partijos — 
demokratai it republikonai lai
kė masinius susirinkimus, ku
riuose kalbėtojai kalbėjo apie 
šalies klausimus. Suprantama, 
kiekviena partija aiškino juos 
savaip; demokratų kalbėtojai 
vadino Wilsono administraciją 
“baisiu pavyzdžiu”, o demo
kratai užsipuldinėjo ant Har- 
dingo režimo kaipo šalies da
bartinių blogybių priežasties.

Buvusis Iowos governoras 
W. L. Jlardingas ir kongresi- 
ninkas Martin B. Madden bu
vo svarbiausiais kalbėtojais re- 
publikonų susirinkime.

Buvusis teisėjas Edward T. 
W%de vedė demokratų susirin
kimą.

Teisėjas ]Wade išvadino rc- 
publikonų kongresą nepaslan
kiausiu koks kada buvo po pi
lietinio karo. Jis pasakė, kad 
šalis gauna tą, ko ji galėjo ti
kėtis, kuomet; “Walgatvis ve
da politiką ir renka sau pini
gus, o ūkininkus laukia pra
gaištis ir darbininkai yra iš
naudojami nuo vieno šalies 

didžiausių vagysčių, kurios bu
vo kuomet daromos Wasbing- 
tone specialiai privilegijuotų 
išnaudotojų naudai.

“Kongresas išėjo iš krašto 
belengvindainas naštą svar
biausiems karo meto saturna
lijų (pasileidimo) naudinin
kams. Ir 30,000 naujų niilio- 
ninkų tik-ką išbuvusia savo lai
ką kongresas parodė didelį at
sižiūrėjimą ir užuojautą. Di- 
džiausis geras, kurį jis pada
re šaliai, buvo tame, kad jis 
išsiskirstė ir išvažinėjo po na
mus.”

/ ik

Kongresas yra verginas.
Esminiai, teisėjas Wade pa

sakė, kad pamatine didelio 
skurdo, žemdirbystės atlegimo 
ir visuotino gaminančiųjų kla
sių subankrutijimo priežasti
mi buvo pragaištingos tranziti
nes kainos ir i “kongreso bei 
administracijos abelnai vergi
namas gelžkelių baronoms.”

Jis pasakė, kad gelžkelių 
vertes įrašymas į knygap di
desne negu devyniolikos bilio- 
nų dolerių suma, kainų nusta
tymo tikslams, buvo “milžiniš
ku prasižengimu prieš Jungti
nių Valstijų piliečius”. Šitas 
įvertinimas, anot jo, turėtų bū
ti priskaitytas republikonų ad
ministracijai, “kuri visuomet 
rodė didžiausio atsižvelgimo į 
gelžkelių finansininkų gero
vę.”

Jis sakė, kad patikimų są
skaitininkų apskaitymais fizi
nis gelžkelių įvertinimas netu
rėtų būti didesnis kaip dešimts 
ar dvylika bilionų dolerių.

Ką tas reiškia.
“Ką tie dešimts bijionų do

lerių viršaus suteikti gelžkelių 
finansininkams reiškia didžio
sioms musų žmonių mi
nioms?” klausė jis. “štai ką: 
du inilionai bušelių obuolių 
pusta žemėje Naujosios Angli

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos. 

Anketos "aisykles
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (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, Itad 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 
tegul įsigija “Naujienų” kopiją.

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

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

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[Šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir ūmai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

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

5. Ar Tamsta magai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- £aį 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 

patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? |__

Balsuotojo 
Vardas-Pavardė ..........................................................................................................................

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

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje ai'ba 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 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

................. ........ . ................ .. .......... ............................................................................................. ...........................
3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne 

įsakymui, kad visi Lįetuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- f 
ko j, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5? Į L—

jos valstijose. Tik važtas kai
nos yra didesnės už tas, ku
rias augintojai gauna už savo 
vaisius.

šiaurinėj Dakotoj ūkinin
kams už bulves moka 18 cen
tų bušeliui, mažiaus negu at
sieina iškasti ir pristatyti rin- 
kon. Sėkmė yra tokia, kad 
šimtai akrų bulvių liks nei ne
nukąstos.

Didžiųjų miestų gyventojai 
šiandien moka dvigubai ar tri
gubai už daiktus dėlto, kad 
biedniems gelžkeliams leidžia* 
ma kainų nustatymo tikslais 
pridėti šitą dešimtį bilionų do
lerių viršaus.

Valdžia jau netarnauja vi
siems žmonėms. Tai yra val
džia kelių, kclicĮps ir iš ke
lių.

Nurodo su pasididžiavimu.
Gov. Harding savo kalboj 

“su pasididžiavimu nurodau” 
iškėlė tris politinio gvildenimo 
klausimus:

1. Priėmimas ar atmetimas 
tautų lygos.

2. Ar valstybės valdžia netu
ri gyventi iš savo įplaukų?

3. Ar Jungtinių Valstijų bo- 
nai neturi būti verti savo pa
rašytosios vertės?

“Paskutiniuose rinkimuose”, 
sakė jis, “šalies žmones aiš
kiai pasakė, kad jie nenori kiš
tis į Europos naminius, arba 
virtuvės reikalus. Jie taipgi pa
sakė, kad jie nori, kad Euro
pa atmokėtų su nuošimčiais 
tuos pinigus, kuriuos pasisko
lino iš jų.

“Jei demokratų senatoriai ir 
kori gresi n inkai šiemet bus iš
rinkti didžiumoj, tai jie aiš
kins tą, kad žmonės arba už
miršo tą svarbią Amerikos po
litiką, ar perkeitė savo mintį. 
Kol demokratų partija neišsi
žadės savo nusistatymo į mu
sų užsieninių santykių progra
mą, kurį jie turėjo du metai 
tam atgal, tai bus aišku, kad 

jie stoja už tautų lygą su vi? 
sąis jos raukiniais.”

Bilionai išeikvota.
Kongresininkas Madden 

žvangino bilioniniais skaitme
nimis, berodydamas kokios bu- 
vo sąlygos po karo, kada 1921 
m. (republikonai paėmė vald

žią, ir kokios jos yra dabar.
Jis nurodė, kad demokratai 

paliko skolos $26,000,000,000.
“Demokratams /šeimininkau

jant paskyrimui karui ir ki
toms išlaidoms siekė $51,000,- 
000,(XX), o iš tos sumos apie 
$14,000,000,000 buvo išvogta, 
ar išeikvota po jų priežiūra.

“Jie paliko mums baisų jo
valą ir aš nemanau, kad Ame
rikos žmonės norėtų vėl pa
vesti savo valdžios kontrolę į 
jų rankas, ir aš žinau, kad 
jie nepaves.”

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. 

<

ir reumafišRo uždegimo galima 
| pasekminga i išgydyti suj

Utį kurps linimentasj 

_________ _ dėl susimušimo, 
išsukimai tinimo, raumenį šiyvumoi 
skausmuystrėnose ir šonuose# 

v
(kainavo m

Klobskitc pas epriekoriUs^

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAH RAPIDS, IOWA

Telephone Boulevard 5052 |
DR. A. JUOZAITIS

. DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 žta. Hąhted SU CHcaffo, III.
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PRADĖJO MEDAUS MĖNESĮ 
POLICIJOS NUOVADOJ.
Pereitą sekmadienį įvyko p. 

Frank Kaline, 2651 Spaulding 
Avė.., vestuvės. Jaunavedžiai 
po jungtuvių ceremonijų ir 
šiek tiek pasilinksminę nuėjo 
gulti. Sugulę taip įsismagino, 
kad pradėjo juoktis, klykti ir 
rėkauti. Kaimynai nežinodami 
dalyko ir negalėdami užmigti, 
pasaukė policiją. Pastaroji at- 
sibaladojo su vežimėliu ir be 
jokio atsiprašymo nuvežė jau
navedžius nuovadom Policistai 
paaiškino kapitonui, kad juo
du pasielgę kaip kokie bepro
čiai. Bet jaunavedžiai pasiaiš
kino nesą jokiais bepročiais -4. 
juodu ką tik apsivedę ir norė
ję biskį paštukavoti. Kapito
nas jaunavedžiams davė “ho* 
norable disebarge.”

AREŠTAVO OŽKĄ.
Užvakar Engeiwood policija 

turėjo ; laba i keistą prietikį. 
Kaž kas tyčia įsitraukė saliu- 
nan ožką, kuriai davė pagerti 
munšaino. Pasigėrusį ožka iš
gainiojo višus saliunčiko kos- 
tumerius ir ji [Kili išsibriovė 
laukan. Lauke ištiko peštynės 
tarp ožkos ir kostumerių; ku
rių keli tapo pusėtinai apdau
žyti. Saukta policijos pagel
bės. Policistas George Devoe 
greitai pribuvo ir norėjo pa
daryti tvarką, bet gavęs kelis 
‘‘niuksus” bėgo prie skrynutės 
pasišaukti daugiau policjistų. 

Kol pastarieji atvažiavo, ožka 
kai kuriems gerai apdaužė šo
nus ir kitus privertė lipti į 
medžius. Ožka tapo areštuota 
ir nugabenta Engehvoodo nuo
vado n.

KAIP BŪTI VEDUSIAM
LAIMINGU?

Pereitas sekmadienis buvo 
“vedusių nedėldienis,” kurį 
tinkamai apvaikščioti ir išaiš
kinti pasirūpino du metodistų 
kunigai: W. J. Ohan Betliany 
ir C. C. Cox, Drexel parko pa
rapijų. Pasak jų, kad būti ve
dusiam laimingu, reikia prisi
laikyti sekamo recepto:

Negerti munšaino.
Vyriškai rišti kai kūrins ne

susipratimus.
Dovanoti pačiutei padarytas 

kaltes.
Būti mandagiu piniginiuose 

reikaluose.
Sako, kad šimtai patyrimu 

gyvenime privertę juodu pada
ryti tokias išvadas. Well, kas 
bus pirmasis tai išmėginti?

NEPAVOGĖ NĖ VIENO 
AUTOMpBILIAUS.

Pasak Michael Vaugham, au
tomobilių policisto, pereitas 
šeštadienis davė gerinusį re
kordą — tą dieną vagiliai ne 
nukniaukė nė vieno automo- 
biliaus. Policija turi kuo pasi
džiaugti.

GEROS SVEIKATOS SAVAI- 
TĖ PASISEKĖ.

William E. Worth, nerys 
industrinės divizijos saugumo 
tarybos ir prižiūrėtojas “Ge
ros Sveikatos Savaitės” kam
panijos, paskelbė, kad ta kam
panija davusi stebėtinai ^erų 
iczultatų. Daugybe gyvasčių 
išgelbėta ir siuitai sužeidimų 
išvengta.

ŠALIAPINAS — KARUZO 
ĮPĖDINIS.

Viskas rodo, kad šaliapinas, 
paskilbęs rusų basas, kurs su
tiko dainuoti Chicago Civic 
Operai šį sezoną, pilnai užpil
dys Karuzo vietą. Ant Metro- 
politinės Operos algų lakšto 
jo vardas stovi pirmoj vietoj 
— jis daugiausiai apmokamas. 
Reikia pasakyti, kad populia
rumas pareina nuo jo energL 
jos, dvasios stiprumo ir entu
ziazmo. i 'I

Lietuviu staleliuose
_______  .. - T

ęOLFININKŲ VAKARĖLIS

Lietuvių Golfininkų Kliubas 
turės narių vakarėlį trečiadie
nį, lapkričio 1, IĮ v. v., Paliu
lio restorane, 3202 S. Halsted.

Pokily bus padalinti prizai 
laimėjusiems golfo rungtynėse 
nariams, taipjau renkama kliu- 
bo valdyba ateinantiems me- 
tams. 

, ■■■ .... ■■■ ■ ■—
18-os GATVES APYLINKE.

“Koncertas.”
_________________ . i

Pereitą septintadienį, spa
lio 29, Liet. Dari). Stygų Or
kestrą davė “koncertą” Bohe- 
mian American svet., 1436-40 
W. 18-os gat. Bet tikrenybėj 
tai buvo ne koncertas. Labai 
sunku tą vakarą užvardyti. Sa
kysime komunistai rengė ar
ba norėjo surengti koncertą, 
bet išėjo visai kas kitas — 
well. .. kad ir burleškčs. Bet 
ir burleskių esama tokių, ku
rių rengėjai parūpina šimtą 
kartų geresnių artistų negu 
Darb. Stygų Ork. padarė. 
Koncėrtukas — tai benė bus 
tinkamiausis vardas,

Gerbiamieji, kaip jus mano
te publika žiuri į tokius kon
certus, iš kurių išeina kon- 
certukai, Well, tai nesvarbus 
reikalas — kas čia supaisys 
publikos. Dar geriau pasakius, 
juk lietuviuose nedaugiausiai 
žmonių, kurie supranta ir 
moka tinkamai įvertinti dailę 
arbą meną. Mažai tekių žmo
nių, kurie atskira koncertą 
nuo koncertuko ir artistus nuo 
artistukų. Tai reikalauja iš
vystytų dailės jausntį. Bet 
gerai, kad ir tie keli žmonės, 
kurie supranta dailę, — ką jie 
mano apie tokius koncertus?

Tiesa, lietuviai labai dos
nus ir minkštomis širdimis 
žmonės. Jie supranta dailę 
kaip bepartyvį ir remtiną da
lyką. Jie ragina save ir kitus 
remti dailę, nežiūrint partijų
ar kitokių skirtumų. Bet, ger
biamieji, dailei, kuri reikalau
ją paramos, geriausia negyvuo
ti. Dailė turi užžavėti visus ir 
priversti visus ją pamylėti! 
Kitokios dailės negali būti.

Komunistai rengė koncertą 
ir išėjo koncėrtukas. Kaip tatai 
įvyko? O ve kaip: Davė vie
tos tokiems dalykams dži- 
kains, rėkavimams, monolo
gams ir kitokiems “ogams”— 
kurie koncertuose neleistini.

Pirm pradėsiant programą 
neprašytas žmogiukas išrėžė 
spyčių — “geriausi darbininkų 
laikraščiai “Laisvė” ir “‘Vil
nis,” užsirašykite juos.” Pir
mininkas, kurs visai nemoka 
lietuvių kalbos, atsistoja prieš 
publiką ir atidaro programą. 
Liet. Stygų Orkestrą paskam-

Po tėvais Kavalauskiutė mirė 
28 d., 1922 metais, 9 vai. vaka
re turėdama 20 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
miesto. Amerikoj išgyveno me
tus ir aštuonius mėnesius. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Antaną Nabažą ir seserį Anta
niną Kavalauskiutę, Lietuvoj 
motiną, brolį ir sesutę.

Laidotuvės atsibus: Spalio 31 
d., iš namų 4633 S. Fairfield 
Avė., iš ryto 8:30 į Nekalto 
Prasidėjimu bažnyčią ir į šv. 
Kazimiero kapines. Kviečiame 
visus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs vyras.

bina internacionalą ir kitu du 
gabalu. Atlieka vidutiniškai — 
be gyvumo, be artistiškumo, 
be emacijų publikoje. Stygos 
tai tokia muzika, kuri reika
lauja greito ir trenksmingo 
skambinimo. Kuomet tai daro
ma lėtai, inikčiojant, lig ko 
prisibijau t, žmogus jauties 
kaip trūkio laukiąs.

Pasirodo Laisves Kanklių 
Vyrų Choras po vadovyste A. 
P. Kvedaro. Balsų numatoma 
gerų, bet nėra muzikalio su
tarimo — trūksta lavinimosi. 
Ir kam Kvedarui reikia tuos 
muskulus taip varginti, tam
pyti diriguojant? Argi negali
ma tai dailiau atlikti?

J. Butėnas sudainavo kele
tą dainelių — ne blogiausiai. 
Jis už visus ir atliko geriau
siai, nors apgarsinimuose pie
šiamosios jo didybės truko. 
Rusų mišrus choras neišlavin
tas. Sudainavo vidutiniai, kad 
ir nesutartinai.

Gal geriausi artistai, Al. Ka- 
minsky šeimyna, neatsilanke, 
o kodėl neatsilank^ nepasakė. 
Kitų artistų čia nereikia ir mi
nėti, išskyrus E. Grušaitės i? 
A. Marėliau salo, nes jiems ten 
nebuvo vietos. Jei jau negali
ma duoti geresnio, tai kam 
apgaudinėti publiką? Pirmiau
siai reikia susipažinti su pa
matiniais dėsniais meno, o jau 
tik tada mėginti pasirodyti 
publikai, kad užsipelnius jos 
kredito. —La vie Francaie.

REGISTRACIJOS , REZOLIU
CIJA m Lietuvos piliety

bės KLAUSIMAS.

Kadangi tiems, kurie neat
likę šitos registracijos įsaky
mo grasinama tuo, kad jie neg 
tėkš Lietuvos pilietybes teisių, 
kas, savo keliu, atimtų jiems

■----------------------H

(Seka ant 6 pusi.).

' DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Ava.

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

€------------------- ------------------------- -

Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvoj Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur

čią girdėti. Netrotykite vilties, atsineškite šitą pagarsinimą už kurį 
išegzaminuosime veltui, bilc dieną šio menesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliotais nuo iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
CPri'T A T KT A «

NUO NEGIRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
I ‘

916 Divėrsey Parkway Netoli “L.” stoties
1 Telefonas Buckingham 1826

JAUNA MOTINA
TVIRTA DABAR

Jos motinos likimas pri
vertė išmėginti. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound. 6

J ” ................................................. .........................

Naujieji Lietuvos
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

Kadangi- Lietuvos Atstovybė 
VVashingtone per savo infor
macijų biurą paskelbė, jogei 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
išleido tokį įstatymą, kuris iš
meta iš Lietuvos piliečių skai
čiaus kiekvieną žmogų priė
musį kitos šalies pilietybę, 
nors ir neatsižadėjusį Lietu
vos,

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179 y 

VALANDOS:
9 iki Į2 pietų, 6 iki 8vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.. . . . . . . - >

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
<---------------------------------------------

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzahranavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyrui arba moterei, ar jie gali 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spėliojimų. Todėl privalo pa- 
sinauctoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 

, galime ir jums padaryti, jeigu pasi
naudosite musų patarnavimu. Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių liko 
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenojusių vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nnbėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerines), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos maclcos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimu, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasŠčių, ir tt.

Jeigu jus kiti neišgryde, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
729 W. Grand Avė., kampas Milwankee Avė.

Ant itališko banko 
Ofiso valandos:, 

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. N.edėldieniaiš ir šventėmis nuo 9—1

Kenosha, Wisconsin. — “Neturiu 
tiek žodžių pagerbimui Lydia E.

Pinkham Vegeta
ble Compound. Ma 
no motina turėjo 
progą išmėginti, 
ir kuomet sirgau 
po kūdikiui, ji da
vė ir man. Jis 
daugiau man pa
gelbėjo, negu kas 
kitas, todėl pata
riu visoms mote
rims, sergančioms 
moteriškoms li

goms, kad gerai išmėgintų ir esu ti
kra, kad geriau jaustųsi, kaip kad 
aš.” — Mrs. FRED P. HANSEN, 562 
Symmonds St., Kenosha, Wisconsin.

Gyduole, kuri yra vartojama netoli 
penkiasdešimts metų ir aplankanti pa
gyrimus nuo motinų ir močiučių verta 
ir pačiai pagalvot apie ją.

Jei kenČiante kokį nesmagumą, ku
rie kartais yra po kuJikui, nepamirš
kite Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound kaipo moters gyduolės. 
Ypatingai yra priimta atitaisymui 
sveikatos.

Laiškai, kuriuos garsiname, turi 
pertikrint jus; klauskite savo drau
gių moterų^ arba kaiminkos — jos ži
no jo vertę. Jums bus ir ant naudos, 
jei tik gerai išmčginsit.

Sėrganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

1 Į P" | ■■■ III Kiekvienas gali gaut VELTUI šį gražiausi 24 šmotų IfL B I III sidabrinį setą, tikro Rogers sidabro, susidedantį iš 6 U | | | 111 šakučių, 6 peilių, it 6 didelių ir mažų šaukštų. Laikys ■ ■■ lai I V I visam amžiui.

Ši yra proga, kuri niekad daugiau n'eatsikartos, kad gauti VELTUI šį pui
kiausi sidabrinį setą. ! , , . i
Kiekviena moteris, duktė ar vyras gali gauti NEIŠLEIDŽIANT NEI
CENTO. '
Viskas, ko reikalaujame, tik nurodyt musų užganėdinimą ir dovanas, ta- 
vorų katalogą, kuriame yra dideli bargenai savo draugams; tai, ką gali bi- 

I le kas padaryt, NES PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
Turime tūkstančius šių'sidabrinių setų išdalinimui VELTUI. Buk pirmas 
savo mieste įsigyti vieną.
JAU ESAME IŠDALINU TŪKSTANČIUS ŠIŲ GRAŽIAUSIŲ SIDABRI
NIŲ SETŲ. NORIME IR TAMSTAI VIENĄ SUTEIKT. Neatidėliok. Iš- 
pildyk šį kuponą ir tuoj pasiųsk. ‘ <

HOME SUPPLY COMPANY 
131-135 Duane Street, 1 New York City

• Home Supply Co.
! Dept. 309, 131-135 Duane St.,

New York City.
Pasiuskit man savo sidabrinio seto pasiūlymą VELTUI.
Vardas ............................................................................ ......................................... .
Adresas .......................... ,................^................................................................... ..... .
Miestas .......................................................................... .............................................
Valstija....................................  ................................

Pranešimas
Naujienų Bendrovės 

Šėrininkams
\ IT

Šiuo pranešama visiems Naujienų Bendrovės (Lithuanian News Publishing Co.) 
šėrininkams, jog Naujienų Bejidrovės Direktorių nutarimu ir jos prezidento įsakymu 
yra šaukiamas specialis Naujienų Bendrovės šėrininkų susirinkimas, kur įvyks pane- 
dėlyje, Lapkričio (November) šeštą dieną* 1922 metų, Capital Building (Masonic 
Temple) 159 North State St., Room 613, Chicagoje, Illinois, ir prasidės 7:30 vai. va
kare. Šis specialis susirinkimas yra šaukiamas sekamam tikslui:

1. Priėmimui Naujienų Bendrovės Prezidento ir Revizijos Komisijos raportų;

2. Išrinkimui visų trylikos Naujienų Bendrovės direktorių vieniems metams.

ANELĖ BURBIENĖ.
Mirė spalio 30, 6:00 ryte, tu

rėdama 39 m. amžiaus. Paliko 
dideliame nubudime vyrą 5 duk
teris ir vieną sūnų. Paėjo Pa
nevėžio apfckričįp, Sitkėnų kai-: 
mo. Laidotuvės įvyks ketvei’ge 
lapkr. 2 d., 8:Š0 v. iš rytp iš 
namų 2006 Canalport-Ave. į'Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią ir šv. 
Kasimiem kapines. Gimines ir 
Jjažįstamus kviečiame dalyVaut 
aidotuvėse. Lieka nubudęs.

> Šiame specialiame Naujienų Bendrovės šėrininkų susirinkime balsuos tik senieji 
Naujienų bendrovės šėrai, (1500 Šerų), kurie buvo išduoti prieš Naujienų Bendrovės 
kapitalo pakėlimą nuo $15,000 iki $50,000.

Dominikas Burba.

Naujienų Bendrovės pervedimų knygos bus uždarytos ir jokie šerdį^nebus perve
dami nuo 7-tos vai. vakare, Spalių 26 d. iki Lapkričio 7 d., 1922 m.

Šėrininkų surašąs randasi Naujienų Bendrovės ofise ir yra atdaras kiekvienam šė- 
rininkui.

Negalintįs atvykti į susirinkimą šėrininkai, gali balsuoti jame per savo įgaliotinį
i J 1 t ■ į ; Į ■ . •

(proxy), kurs tai įgaliotinis turi būti šerininko įgaliotas formaliu raštu.

J. ŠMOTELIS,
Patvirtina: PETER GALSKIS,

XT .. n , . ., , Naujienų Bendrovės sekretorius.Naujienų Bendroves prezidentas.

Central Manuafcturig 
District Bank .

1112 West 35th Street
Chicago.

/

Turtas virš $7,000,000.00.
■■ ■ ■

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austln 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
v6I tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldieniua. 
>■■!'»....... ... ■■ i J
“    --------------------- ——•<

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel, Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicajga

DYKAI PATARIMAI 
Geriauei AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
‘Nervingumo
Kraujb
Slapumo

it
Privatinių
Ligų

Jeigu jus turite bįįe kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.V------------------------------------ 1

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava.
Tel.: Yards 994

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

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 
galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekur negau
nate.

Ateikite pas mane, aš duosiu pa
barimą.

P, A. MILLER
2128 W. 22nd St., 

Chicago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kthti galvos skaudijimą, 
Jai skaitant raidės susiliaja, 
Jai ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit aldnlą.

John J. Smetanj
Akinlą's^ecialhtas

18Ū1 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvls.

Ant trečio augito viri Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nUo 9 ryto Iki 9 vai. vak.

v- ■ -......................
TURIU garbės pranešti savo drau

gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Nauja apsigyvenimo vieta 10947 S. 
Michigan Av. Užsiėmimas tas pats: 
taisymas, laikrodėlių, egzaminavimas 
akių ir pritaikymas akinių. Kviečiu 
visus savo draugus ir kostumerius 
neužmiršti apsilankyti pas mus. ’

e, " j. > '
Su godone,

Kaz. Michalauskis. .
(Pavarde sutrumpinta)

C. MICHEL, 
10947 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.
Tel. Pullman 0649

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Hajstcd St.

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
31D7 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytai

Telephone Yards 5834

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 viikcii*©

3259 So. Halsted StM Chicage.

DR. C. K. KLIAUGA ’
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak.
Phone Canal 0267

J. -.....................- ... ... ..jzrg'tii

r— .......—" —--------- \
DR. A. J. BERTAšIUS

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
, i Ned,. 9 iki 11 ryto > * 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699
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(Seka nuo 5-to pusi.) 

teisę arba kitokiu budu įsigyti 
nekilnojamą nuosavybę Lietu
voje,

Tai Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas Savitarpines Pašelpos, lai
kytame mėnesiniame susirin
kime Spalio 4 <1., 1922 m., Vie
šojo Knygyno Svetainėje, 1822 
VVabansia Avė., Chicagoje, vi
sapusiškai apsvarstę tuos daly
kus, nutaria,

Kad augščiaus paminėtasai 
įstatymas apie lietuvių piliety
bę yra skaudus ir neteisingas 
Amerikoje gyvenantiems lietu- 
viems, kurie ne iš gero noro 
yra apleidę savo gimtąjį kraš
tą, o tiktai nepakenčiamų ca
rizmo sąlygų verčiami ir ku
rie, nors ir svetimoje šalyje 
būdami, nesiliovė niekuomet 
rėmę Lietuvą savo aukomis, 
įsakymas Amerikos lietuviams 
užsiregistruoti ir išsiimti pa
sus, užsimokant Atstovybes 
nustatytas duokles, yra taip 
pat neteisingas ir nepamatuo
tas, praktikos atžvilgiu, nes 
Amerikos valdžia nereikalauja 
jokių pasų iš savo gyventojų, 
ir mes nematome už ką mes 
turime mokėti pagalvinę mo
kestį, Lietuvos valdžiai, ku
riai ligi šioliai mes nesame 
nieko kalti.

Kad tas registracijos patvar
kymas, surištas su atėmimu 
Lietuvos pilietybės teisių, veda 
prie to, jogei daugelis lietuvių, 
kurie dar ų* nėra patapę Ame
rikos piliečiais, bus atstumti 
nuo Lietuvos pilietybės ir vi
sai Amerikos lietuviai bus at
šaldyti nuo Lietuvos rėmimo;

Kad dėl to viso turi būt iš
neštas grieščiausias protestas 
ir šio nutarimo kopijos pa
siųstos: Lietuvos Atstovybei 
Washingtone, 'Lietuvos Seimui 
ir Ministerių Kabinetui.

Lietuvių Kriaučių Kliubo 
Valdyba:

P. Svelnis, Pirmininkas
P. Ra u skinas, Raštininkas
J. Dauginis, Iždininkas.

Atidai norinčių 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
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

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

6 Asmonati Ayalas
7 Aki lai eini Vincenti

16 Bartasavicine Antani
19 Bemadisnes A i Į r
20 Bielskis S / • ’-St'l ’ t
25 Boleslav Poskevice
31 Bulinykoite Ana 
40 Daunes Eliza 
46 Domaracki Josef 
57 Gaubis Canstant A 
60 Gilis M ■»!
80 Janjunas Daneliui
81 Jackus Bruno
82 Janusiavičius Jonas
92 Kasulis Anton 
94 Kasuele Anton 
96 Jozaiciui Kaži merui 
99 Kesilis Paul * ' ♦ >,

116 Lackavce Miko 
127 Melasius Franciskus 
138 Palutoska Francy 
140 Pakickus Jonas

153 Ramanauskis Anton
155 Reidohn Jurgiui
161 Rutis Jonui
162 Rubinskite Ana
165 Sinkos Meri
178 Simokaityte Anna
183 Stegwilas Joseph
195 Sukieni Jana
199 Terusezciene Ursuli
209 Tumas A
210 Tutlis Dominikas
213 Vaičiulis Tedi
220 Umisruis J
282 Walisonis Tekia
226 Winskus Simons
229 Yolupka Juozapas
238 Zebrauskis Martin
236 Žilinskas A

Pranešimai
Smagius šokius rengia Liet. Mote

rų Dr-ja “Apšvieta” seredoj, lapkr. 1 
d., 8 v. v., Aubum Park Masonic 
Temple svet., 7882 S. Union Avė. Vi
su kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

L. S. S. Pildomojo Komiteto posė
dis bus utaminke, spalio-October 31, 
1922, “Naujienų” name, 7:30 vai. vak. 
Visi Pildomojo Komiteto nariai malo
nėkite dalyvauti posėdy, nes yra svar
bių dalykų apkalbėjimui.

A. Žymontas,
L. S. S. Sekretorius.

Susivienijimo Draugijų ant Bridge- 
porto mėnesinis susirinkimas jvyks 
spalio 31 d., 8 v. v., Mildos svet: 3142 
S. Halsted St. Visi atstovai pribuki

te laiku, nes randasi daug reikalų 
aptarti kaslink statymo svetainės.

Valdybb.

ATSILIEPKITE.
Kadangi šaulių Są-gos atstovo p. 

A. Žmuidzinavičiaus maršrutas pa
skelbtas ir kiekviena L. L P. Stoties 
valdyba turi skirtą dieną, savo kolo
nijai; kadangi atstovas pradėjo lan
kyti Chicagos kolonijas; taigi apielin- 
kės kolonijų komitetai prašomi tuoj 
pranešti rengties, ar ne. Tuo išveng
sime bereikalingo važinėjimo.

Rašykite tuoj sekančiu adresu: J. 
A. Mickeliunas, 10701 So. State St., 
Chicago, III. Telefonas Pullman 4699.

Roseland. — Didelės prakalbos bus 
K. of P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė., subatoj, lapkr. 4 d., 8 v. v. Kal
bės prof. Scott Nearing, temoj: “Dar
bininkų valdžia”. Prof. S. Nearing 
yra vienas geriausių darbininkų kal
bėtojų. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pra
kalbau seredoj, lapkr. 1 d., Mildos 
svet., 32 ir Halsted gt. Bus trys kal
bėtojai. Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS 

kuriems daviau patarimus ir pagelbe 
jau savo patarimais. Atsišukite per 
laiškus paduodami savo antrašus ar
ba ypatiškai, nes turiu svarbių dalykų 
jums pasakyti. Peter Miller, 2128 W. 
22nd St., Tel. Canal 5838.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JULIO-
no Poškaus, kuris gyveno Minden, W. 
Va., vėliaus persikėlė į Ockmont, W. 
Va. Paeina iš Lietuvos Telšių aps., 
Kantaučių par., Vilkučių kaimo. Taip
gi pusbrolio, Viliamo Poškaus, kuris 
gyveno Kensington, III., vėliaus gir
dėjau persikėlė į Mich. valstiją. Turiu 
labai svarbų reikalą, jie patįs ar kas 
kitas meldžiu pranešti sekančiai. Juo
zas Poškus, 351 N. W. Main St. Ke- 
nosha, Wis;

JIEŠKAU brolio Antano 
Edzinskio. Gyveno apie Lo- 
well, Mass. Atsigaukit:'Juzė. 
Edzinska — Bizienė, 212 E. 
Clark St., W. Frankfort, III.
 , I

JIEŠKAU savo vyro Antano Kuli
kausko, kuris nežinia kur dingo Su
batoj, September 14, 1922. Mes tu
rėjome biznį ir pardavėm. Turėjome' 
daug pinigų. Bet jis man paliko tik 
50c. Męs gyvenome su juo apsivedę 
8 metus. Ir nesibardavome. Ar jį ko
kios moterįs paviliojo arba kas už
mušė — nežinau. Jei kas apie jį ži
no, malonės man pranešti. Arba jis 
pats malonės atsišaukti, arba nors 
laišką lai parašo. Aš likau visai bėd- 
na ir esu vargingame padėjime. Ne
suprantu kodėl jis ant manęs taip 
supyko; nieko blogo jam nepadariau.

DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENE,

2310 S. Leavitt St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
STORAS rendai su trimis 

kambariais tinkantis bile 
bizniui, o ypatingai šiaučiui.

4601 S. Hermitage Avė,, 
Tel. Yards 3333. ‘

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Brighton 

Parko bei artimoje apielinkėje, arti 
gatvekarių, apšildomo. Praneškite 
laišku arba telefonu į Naujienų Town 
of Lake Skyrių, (No. 67), 1614 West 
46th St. Phone Boulevard 0672.

REIKIA kambario, turi 
būt apšildomas garu, tarpe 
Halsted ir Wallace ir 31-mos 
ir 35-tos. Praneškite: Bar- 
ber Shop, 3402 S. Halsted St.

VAIKINAS negeriantis ir nerū
kantis jieško kambario Brighton Par
ko apielinkėj. Pageidaujama su val
giu. Mokėsiu gerai už atsakančią vie
tą. Atsišaukite į. Naujienų Brighton 
Parko Skyrių 4138 Archer Avė., J. P.

ĮYAIBĮĮS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj it apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3418 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. —- Visi 
Skyriai.

UŽ $6 ŽŪNA $1,000.
Apsisaugoti nuo ugnies nelaimės 

galite bile kada, tiktai kreipkitės i 
Kompaniją telefonu Boulevard 4996 
nuo 7 vai. iki 10 vakare ir klauskite 
Charlie.

įieško darbo
PAJIEŠKAU darbo į bu- 

černę, mokinties už bučerį 
nekurį laikų esu dirbęs sto
re ; *24 metų amžiaus, turiu 
gerus paliudijimus. Su mo
kesčiu susitaikysime. 1739 S. 
Halsted St., Box 150.

JIESKO PARINERIU
JIEŠKAU pusininko į restau

racijos biznį. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, 3210 S. Hal
sted St., Box 45.

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ_______

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbti. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir gera 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.

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

SEA FOOD RESTAURANT 
3272 W. Madison St.

REIKALINGA moteris ar mergina 
engvam* namų darbui, valgis ir kam
barys, taipgi proga išmokti siųti prie 
moteriškų rūbų dovanai. Atsišaukite 
tuoj.

MRS. F. RAUKA S
1494 Junction Avė.

Tclephone: West 2406 m. 
Detroit, Mich.

REIKALINGA patarnau-
to ja prie stalų į restaraną; 
gera mokestis. Geistina bu- 
;ų, kad patyrusi. Atsišaukit: 

1745 So. Halsted St.

MOTERŲ reikia į kenavimo 
kambarį. Geros darbo sąlygos. 
26c į vai., 9 vai. į dieną, lino 8 
iki 5:30. Nuolatinis darbas. 
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKIA merginos prie 
namų darbo ir pridabot vai
kus. Gali būt vedusi pora.

3 lubos.
2538 So. CraXvford Avė.

REIKIA moterų skudurų 
sortaviinui. Nuolatinis dar
bas, aukščiausia alga.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKALINGA jaunos mer
ginos į apavalų dirbtuvę. At
sišaukite : Monarch Shoe Co. 
913 W. Roosevelt Road, 4th 
aukštas.

REIKIA moterų ir mergi
nų virš 16 metų į dėžių dirb
tuvę. Kreipkitės:;

RATHBORNE HAIR & 
RIDGEWAY CO.,
1418 W. 22nd St.

REIKIA merginų bindery 
virš 16 metų amžiaus, paty
rusių ar ne. Northwestern 
Stotis.

W0MEN’S W0RLD, 
107 Clinton St.

REIKIA moteries prie 2 metų vai
to ir namus pridabot. Arba mažos 
eimynos, su mažais rakandais, — 

duosiu 2 kambarius dėl pragyveni
mo. w .. i i

V. GUMULIAVIČIA, 
4544 So. California Avė.

REIKIA DARBININKU | REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_______

— ‘■'T , 1

MERGINŲ reikia virš 18 
metų lengvam dirbtuvės dar 
bui. Gera alga, geriausios 
darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Turi mokėt angliš
kai. 324 W. Ohio St.

REIKIA keletos patyrusių mo
terų feortavimui skudurų. Nuo
latinis darbas.

WEST SIDE METAL &
. REFINING CO., 

2917 S. La Šalie St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲir MOTERŲ

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

REIKALINGA moteris ar
ba vyras, kuris negali dirb
ti dirbtuvėje, dėl prižiūrėji
mo vaikų — valgis ir kam
barys dykai. 1808 West 46th 
Str. (3 lubos).

REIKiA DARBININKU^
-VYRŲ

REIKIA
Darbininkų, kaipo pagelbinin- 

kų prie mašinų, šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasirengę dirbt.

ACME STĖEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

DARBININKŲ
REIKIA

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

ACME STEEL GOODS CO

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKIA KARŲ BUDAVOTOJŲ 
plieninių ir medinių. Ilgas darbas, 
nauji karai, viduje darbas, geras mo- 
' GENERAL AMERICAN TANK 

CAR CORP.
1717 Harris Trust Bldg., 

111 W. Monroe St.

REIKIA į foundrę darbi
ninkų. Kreipkitės samdymo 
sRynun.

CRANĖ CO.,
So. Canal and 15th St.

Or So. Kedzie A v., and 40th

REIKIA grinderių prie 
įrankių ir pjaunamų įrankių, 
ant šlapių pieskinių tekėlų.

AMERICAN SAW & 
TOOL WORKS, 

2431 W. 14th St.

REIKIA į foundrę grin
derių ir paprastų darbinin
kų. Nuolatinis darbas.

AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St.

- - • I -U---1 . ... . V ---------------

MEDŽIO tekintojų medžio 
specialiam darbui. Turi būt 
patyrę. 80c iki $1.25 į vai. 

Pašaukit: West 2757 nedė- 
lioj, dienomis ar naktimis.

VYRŲ reikia dirbtuvės 
darbui. Gera alga, nuolati
nis darbas. Imsit No. 4 ka
rą iki vietai.

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & Stephenson.

VYRŲ
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 darbininkų dienomis 
ir naktimis. Geras darbas.

Jošeph T. Royalton & Sons 
16th & Rockwell St.

3 duris.

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEI> MILLS, 
'87th & Stewart Avė.

VYRŲ reikia į serap iron 
yardą. Gera alga, nuolatinis 
darbas.
PRICE IRON & STEEL CO

67th St. & 48th Avė.

REIKALINGAS draive- 
ris, duonos išvažiojimui. Ge
ras 'mokestis. Atsišaukit 
tuojaus.

3601 Emerald Avė.

KRIAUČIŲ reikia ant ek
stra subatomis po pietų ir 
vakarais. Kreipkitės: 
J. OPPENHEIMER & CO., 

4700 S.’ Ashland Avė.
DARBININKŲ REIKIA. 
KREIPKITĖS:

BARTON SPIDER 
WEB SYSTEM, 

3426 S. I Kedzie Avė.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
rišimo .pundų elektriniu presu į 
Rag Ware House. Nuolatinis 
darbas’.

WEST SIDE METAL & 
REFINING CO.,

2917 S. La Šalie St.
S....... ... I ...... ...................... .................. .............. ..

REIKIA vyro ant farmos, 18 
mylių nuo Chicago. Darbas vi
sada, žiemą ir vasarą, geras už
mokestis. Gali būt ir senas.

, Kreipkitės: C. Shurn,
2726 W. Thomas St.

REIKIA medžio prie automo
bilių darbininkų naujų daryme 
ir senų taisymo.

CHICAGO COACH & 
CARRIAGE CO.,

1223 So. Michigan Avė.

PABDAVIMUI
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 PIRMOS KLIASOS 
bučemė ir grosernė. Lietuvių apgy
ventoje kolonijoje. Biznis išdirbtas 
nuo senų laikų. Norinti pirkti tuoj 
atsišaukite, nes parduosiu labai pi
giai. Priežastį patirkite ant vietos.

4503 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA gera karvė, tiktai 
45 dolerius, vasaros laike davė 24 
kvortas pieno į dieną, priežastis par
davimo — nėra vietos laikytė žiemos 
laike. 11

Atsišaukite:
10714 Prairie Avė., Roseland.

PARDAVIMUI kriaučių šapa — 
moteriškų ir vyriškų drapanų; senų 
taisymo ir naujų darymo. Atsišau
kit greitai, nes pirmesnis pigiau gaus. 
Turiu namą kitam mieste, tai važiuo
ju į savo namą.

2805 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI saliunas gana 
geroje vietoje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Vieta randasi 
tarp svetimtaučių. Pardavimo 
priežastis 'labai svarbi. Turiu 
parduoti greitų laiku.

2649 West 47th St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, iš priežas
ties — važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė 

ir rūkytos mėsos krautuvė. 
Parduodu pigiai. Biznis iš
dirbtas. Atsišaukite:

2640 W. 47th St.

GROSERNĖ, arti bučemės, sena 
(staiga, didelis cash biznis, priešais 
public school, lengvo darbo klesos 
apielinkė, North Side, pigi renda, pra
gyvenimui kambariai, daug stako. Tu
ri būt parduota Šią savaitę. Kaina 
$1,200, arba geriausis ir greitas pa
siūlymas.

703 Willow St.
Between Larabee & Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNE IR GRO 
šerne, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. Apgyventa visokių tau
tų, daugiausia Lietuvių. Priežastis 
pardavimo — pirkau namą su bizniu, 
bet bučemes biznio nemoku. Geram 
buČeriui gera vieta, galima pirkti ir 
su namu. 921 Jenne St., Kenosha, 
Wis.

EXTRA EXTRA
Bučernė ir grosernė parduosiu arba 

mainysiu ant loto, automobiliaus arba 
ant namo be skirtumo, kokioj vietoj. 
Atsišaukit greitai, turi būti parduo
ta ar išmainyta j trumpą • laiką.

J. LEPA,
3452 So. Halsted St., 2 lubos 

Phone Boulevard 3249
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nč su visais geriausiais įtaisymais ’, 
mašinos kavai ir mėsai malti. Tro- 
kas, garadžius ir 4 ruimai dėl gy
venimo. Lystas ant 3 metų. Renda pi
gi. Parduosiu tik už (cash). Gera 
vieta dėl gero biznieriaus.

3562 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuve. Vieta randasi prie šv. 
Jurgio mokyklos, biznis senas, išdirb
tas per ilgą laiką. Renda pigi. Lystas 
ant 3 metų, užpakalyje garadžius. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. /

3222 Aubum Avė.

PARDAVIMUI mažas groserėlis. 
5 pragyvenjmui užpakalyj kambariai, 
renda $24, lystas ant 2 metų, daug 
stako ir visas naujas, geras biznis, 
puiki proga dėl moteries pasidaryti 
rendą ir pragyvenimą, o vyro uždar
bį tik kimšk į banką. S. J. Mitchell, 
3214 So. jialsted St., 2 lubos.
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PARDAVIMUI grosernė se
nas biznis, nebloga vieta dėl pra
gyvenimo padarymo ir dar atlie
ka nemažai cash.

Kreipkitės:
1918 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas gproj 
vietoj, biznis geras. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1342 So. 48th Avp., 
Cicero, III.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

AUTOMOBILIAI
BUICK SPEŠELAS.

Šis yra specialio išdirbinio Buick,
6 cilinderių, 7 pasažierių touring ka
ras, kad dublikavus $4,200.00. Atro
do ir bėga kaip naujas. Paaukausiu 
už $575.00. 3907 Grand Boulevard., 
Tel. Douglas 3309.

MRS. GALIUB.

PARDAVIMUI automobilius
7 pasažerių, gerame stovyje — 
tinkamas naudoti prie visokių 
biznių. Taipgi mažas automobi
lius dėl 2-jų pasažerių. Parduo
siu bile kurį už gana pigią kainą. 
Kreipkitės: 4716 S. Marshfield.

NAMAI-ŽEME
ŠIS NAMAS

pats už save išsimokės 2 aukštų ir 
10 flatu mūras, pečiais apšildomi. 
Rendos $3,024. Kaina $19,509, prie 
Wentworth Avė., arti Garfield Blvd. 
Kreipkitės prie: M. Plummer’s Place, 
7848 So. Halsted St

Phone Stewart 7101

PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 
lotu, tik už lotų kainą. Puikus biznia- 
vas priekis, prie Halsted, arti 51-os. 
Cottage nepersenai perbudavota, nau
jas plumbingas ir elektro šviesa. $4,- 
500. $1,000 cash.

MARY BAKER, savininkė, 
_________ 925 W. 51st PI.________

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 
ruimų. Elektros šviesa, gasas ir ga
radžius dėl vienos mašinos. Namas 
randasi visas gerame stovyje. Prie
žastis pardavimo apleidžiu miestą.

Kreipkitės pas savininką.
3726 So. Wallace St. -

BRIGHTON PARKO TIKRAS BAR- 
genas; 2 pagyvenimų namas po 6 kam
barius; greitam pardavimui, kaina 
$3,500; pusę reikia įnešti; tas yra 
tikras bargenas — atsišaukite pas: 

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avenue, 

Kampas California Avė.

NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 

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

— **--------—-
Didžiausia Bargenas, 

kokis kada buvo 
siūlomas.

Tik per 10 dienų siulau savo 
— 6 — 2 fialų 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 j Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

PARDAVIMUI mūrinis ant 
trijų pagyvenimų namas, 924 
W. 19th St., Chicago už $8,000. 
Cash prie darymo raštų. 
Atsišaukite: Tel. Vincennes 1675

DIDELIS BARGENAS, tuojau gali 
eit ir gyvent, 610 W. 43rd PI. 2 auk
štų medinis 7 ir 7 kambarių namas: 
gasas, maudynė, elektro šviesa. Ga
radžius, ant kampo. Kietmedžio grin
dys pirmam flate A 1 padėjime. Kai
na $4,000. Rendos $600.00.

CHARLES FOERSTER, 
7006 Emerald Avė.

MOBTGEtilAI-PASKOLOS
~PINIGAI PASKOLAI 
ANTRO MORGICIAUS ANT 6% 
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOŲIS STERN & CO. 
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in- 
f ormaci jų.,

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITES 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 StM Chicago.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną^siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų Sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNINQ 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 1ubq

MOKYKLOS

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

International Barber CoIIege 
653 ir 609 W. Madison St.


