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Sultonas esąs nuverstas

Filipinai nori nepriklausomybes

Turkai nepaliauja kal
bėję apie karą

Kariausią, jei nacionalistą rei
kalavimai nebus išpildyti.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
2.— “Mes turime šiandie stip
riausiu armiją Europoj.” Taip 
pareiškė naujasis Turkijos na
cionalistų užsienio reikalų mi- 
nisteris Ismet Paša savo kal
boj Angoros seimui, kurioj jis 
išdėstė poziciją, kurią Turki
ja užams artimųjų rytų taikos 
konferencijoj.

“Armija pergalės visas kliū
tis, kurios gali kliudyti musų 
tikslams ir, jei musų neprik
lausomybė to reikalaus, karei
viai ir toliau kariaus. Jie yra 
prisirengę mirti už savo šalį. 
Mes tikimės tečiaus, kad mes 
nebusime priversti eiti prie tos 
kraštutinybės ir kad kareiviai 
galės sugrįžti į savo namus ir1 
pasidžiaugti jų užsitarnautu 
poilsiu.”

Tokia karinga Ismet Pašos 
kalba rodo, kad Turkijos na
cionalistai nemano nusileisti 
ir reikalaus, kad visi svarbes
nieji jų reikalavimai butų tai
kos konferencijos priimti.

Angoros valdžia jau aplaikė 
vieną laimėjimą. Ji užprotes
tavo prieš pakvietimą Kontan- 
tinopolio valdžios ir talkinin
kai atsakė, kad kas Turkiją 
atstovaus tai jau jų pačių, t. y. 
turkų reikalas. Gavę tokį at
sakymą nacionalistai nuspren
dė nieko neatsakyti į sultono 
paklausimą ar priimti talki
ninkų pakvietimą, nes nacio
nalistų žvilgsniu • Konstantino
polio valdžios nėra.

Kad išvengus tokių nesusi
pratimų ateity, nacionalistai 
nutari galutinai panaikinti 
Konstantinopolio valdžią ir jos 
vieton paskirti miesto admi
nistraciją, kur pirmininkautų 
nacionalistų atstovas.

Nors talkinjnkai oficialiniai 
paskelbė, kad jų kareiviai ne
apleis Konstantinopolio iki ne
bus pasirašyta taikos sutartis. 
Bet nacionalistai veikiausia 
pareikalaus, kad miestas jiems 
butų pavestas kaip galima 
greičiausia. Jie įrodinės, kad 
tarybos gali tęstis keletą mė
nesių, o kadangi talkininkai 
sutinka miestą atiduoti, tai 
jiems nėra prasmės toliau jį 
laikyti, kuomet turkai nori 
k negreičiausia įeiti savo bran- 
ginamon sostinėm Be to jie 
jrod-inėsią, kad tai visai nesta
to pavojun Dąrdanelų ir neut- 
ralinės zonos.

Delegacija išvažiuoja.
Turkijos delegatai Ismet Pa

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

šiandie — apsiniaukę, vaka
re nepastovus; nedidele per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:24 v., leidžiasi 
4:43 v. Mėnuo leidžiasi 5:09 

ša ir Rizo Nouri Bei jau išva
žiavo iš Angoros į Sniyrną, 
kur jie sės į Italijos karinį lai
vą ir plauks į Italiją, o iš ten 
važiuos į Šveicariją, į artimų
jų rytų taikos konferenciją, 
kuri prasideda lapkr. 13 d., 
Lausannoje.

Delegatams griežtai įsakyta 
reikalauti panaikinti Turkijos 
kapituliaciją. Tą jie skaito tiek 
pat svarbiu, kiek ir teritoria- 
linius klausimus. Reikalauda
mi panaikinti kapituliaciją, 
kad Turkija galėtų būti pilnai 
nepriklausoma, ji kartu mie
lai priims užsienio kapitalą, 
betgi svetimšaliams nebus tei
kiama jokių specialinių privi
legijų ir jie turės pasiduoti 
Turkijos įstatymams.

Taipjau yra keblumo su sul
tonu. Nacionalistai nori paša
linti sultoną, bet jie nori pa
likti kalifatą. Veikiausia jie 
atims sultonui visas civilines 
galės, bet paliks jį tik kaipo 
mahometonų bažnyčios galvą, 
gal į vietą dabartinio sultono 
Mahometo VI paskiriant kurį 
kitą Osmanų dinastijos.

Sultonas esąs nuverstas —.„X ....
(PARYŽIUS, lapkr. ^-1 Iš 

Konstariti nopolio pranešama, 
kad nacionalistų seimas Ango- 
roje priėmė rezoliuciją, kurtą
ja Turkijos sultonas yra nu
verčiamas, bet nieko nepaski
riama jo vieton. Pats seimas 
pasilaiko teisę paskirti valdonu 
ką jis norės, nežiūrint jokių 
dinastijų.

Valstybės vardas tapo pa
keistas iŠ Ottomanų Imperijos 
į “Turkijos Valstybę,” kas yra 
lygium paskelbimui respubli
kos.

(Kitos žinios sako, kad iš 
sultono yra atimtos tik visos 
civilinės galios, bet jis pats 
paliktas savo vietoje, kaip dva
siškas mahometonų galva).

Filipiniečiai reikalauja 
nepriklausomybės

MANILA, lapkr. 2.— Fili
pinų salų senatas šiandie vien
balsiai priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad Jungt. Valsti
jų kongresas leistų Filipinų 
legislaturai sušaukti konstitu
cinę konvenciją, kuri sutvertų 
nepriklausomą Filipinų respub
liką ir nuspręstų kokius ry
šius ta respublika turės su 
Amerikos valdžia.

Rezoliucija tapo pasiųsta 
atstovų butui, kuris, be abe
jonės, ją priims. Filipiniečiai 
jau senai reikalauja neprik
lausomybės, bet Jungt. Valsti
jos nesutinka suteikti neprik
lausomybės dabar, nes buk ša
lis nesanti ganėtinai “pribren
dus” savyvaldai. Prezidentas 
Hardingas salų general-guber- 
natorium paskyrė kraštutinį re
akcionierių gen. Wood, kuris 
apie Filipinų nepriklausomybę 
ir kalbėti nenori.

BENO, Nev., lapkr. 2. — 
$25,000 puikus pašto aeropla
nas susidaužė šiandie ties Val
iny, kada buvo priverstas nu
sileisti laike sniego audros. Du 
žmonės liko lengvai sužeisti.

Chicago, UI.,Penktadienis, Lapkričio-November 3 d., 1922 in

OPEROS BALETO REPETICIJOS. — Delei šilto rudens oro Chicagos didžiosios operos baleto repeticijos būna lai
komos ant tyro oro. Keturios balctinink.es daro repeticiją ant Edgewater, Beach hotelio terasos. Tokios repeticijos ant 
tyro oro tęsis iki leis tai daryti oro temperatūra. •

Švęs bolševiką įsigalė
jimo sukaktuves

PETROGRADAS, lapkr. 2.— 
Penkių metų sukaktuvės nu
vertimo Kerenskio ir bolševi
kų pasigriebimo Rusijos val
džios šiemet bus švenčiamos 
didžiausiomis iškilmėmis, šven 
tčs prasidės sekamą utarnin- 
ką. Tam tikras komitetas jau 
senai rengia iškilmes ir bando 
sukelti žmonių entuziazmą 
prie šventimo tos dienos.

Sovietų kongresas, kuris lai
komas kasmet kartu su su
kaktuvėmis sėkmingo bolševi
kų sukilimo, atsidarys Petrog
rade nedėlioj. Po dviejų dienų 
posėdžio delegatai specialinių 
traukiniu išvažiuos į Maskvą, 
kad ir ten dalyvavus iškilmė
se. Laike iškilmių bus pradė
tas naujas parkas, kuris vadin
sis Lenino Aikštė ir taipjau 
bus lindėtas pamatas pamink
lui, kuris bus pabudavotas to
je vietoje, kur buvo padarytas 
pasikėsinimas ant aLenino gy
vasties.

Kaip Eina Anketa
Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis

tracijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak
cijom Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

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

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

Vakar suskaityta balsų:

Prieš...................................... <............................. 396
Neaiškių ..................................  7
Viso.........................................  403

Buvo paskelbta:
Už registraciją.................................................103
Prieš........................................................ ,....  6356
Neaiškių.............................................................73
Viso...... ...................................  6532

\ Kartu:
Už registraciją............... .................... 103
Prieš ................................................   6752
Neaiškiu..........................   80
Vilgo .........,.......................   6935

Juodašimčiai įsidrąsinoI

Pradeda atvirai veikti Vokieti
joj Vengrijoj.

BERLINAS, lapkr. 2.— Fa
šistų judėjimas plečiasi pieti
nėj Vokietijoj in Vengrijoj. 
Paskatinti Italijos nacionalis
tų laimėjimu ir tikėdamies 
gauti pagelbos iš Italijos fašis
tų, Bavarijos ir. Vengrijos na
cionalistai pradėjo plačią pro
pagandos ir organizavimo 
kampaniją. Jie pradėjo veikti 
atvirai ir atvirai priešintis Vo
kietijos ir Vengrijos įstaty
mams.

Kaip įsidrąsino nacionalistai 
Bavarijoj parodo tai, kad jie 
iškabinėjo skelbimus visoje 
Bavarijoje, kuriuose kviečiama 
visus, ypač buvusius kareivius 
dėtis prie įvairių nacionalistų 
organizacijų tikslu “išliuosuo- 
ti tėvynę.” Nė Vokietija, nė 
Vengrija dar nieko nedarė su
stabdymui tos anti-reSpubli- 
koniškos propagandos ir veiki
mo prieš respubliką ir valsty
bę.

Svarstys Rusijos klausimą
GENEVA, lapkr. 2.— Inter

nacionalinė darbo konferenci
ja šiandie priėmė rezoliuciją, 
kurią j a bedarbes klausimą ty
rinėti pavedama intemaciona- 
liam darbo biurui. Pati gi kon
ferencija tuojaus eis prie klau
simų kontribucijų, šantikių su 
Rusija ir kaip karo skolos at
siliepia ant ekonominės padė
ties.

Konferencija dabar svarstė, 
kaip priversti įvairių šalių val
džias priimki internacionalinės 
darbo konferencijos nutarimus. 
Konferencija yra oficialinė įs
taiga, < nes ji yra sutverta su
lig tautų sąjungos įstatais ir 
visos tai sąjungai priklausan
čios šalys turi konferencijoje 
savo oficialinius atstovus, ku
riuos skiria pačios valdžios.

PAPRASTAS DARBININKAS 
NETURĮS VESTIS.

Taip sako buvęs kuro 
administratorius.

NORTH ADAMS, Mass., lap. 
2.— Dr. Harry A. Garfield, 
prezidentas Williams kolegijos 
ir buvęs nacionalistinis kuro 
administratorius, kalbėdamas 
čia apie darbininkų “pragyve
namąją algą,” pareiškė, kad 
paprastas darbininkas ir nepri
valąs gauti tokią algą. Tokiam 
darbininkui esą turį užtekti 
tokios algos, kad iš jos vien jis 
pats vienas galėtų pragyventi. 
Tokis paprastas darbininkas 
niekados neturįs vestis, o jei 
jis norįs apsivesti, tai pirmiau
sia tegul jis pasirūpinąs iš
mokti kokį amatą ir tada gau
ti didesnę algą, kad iš jos ir 
su pačia galėtų pragyventi.

Lenkai atmušė puolikus.
MARŠA VA, sp. 27. — Len

kijos kavalerijos pulkai, pa
siųsti prieš ukrainiečių ban
das, kurios degina pasėlių ir 
ardo geležinkelius, protestui 
prieš Lenkijos pasigriebimą 
Rytų Galicijos, puolikus atmu
šė ir nuvijo juos atgal į Uk
rainą. Bet lenkų komanduoto- 
jas kapt. Kownacki tapo uk
rainiečių paimtas belaisvėn ‘ir 
išgabentas.

Ukrainiečių bandos pasiekia 
net Lvovą.

4 žmonės žuvo vėtroj
WEBB CITY, Mo., lap. 1.— 

Keturi žmonės žuvo viešnioj, 
kuri perėjo čia pereitą naktį. 
Ii žmonių liko sunkiai sužeis
ta. Apie 30 namų sugriauta ir 
daugiau kaip 100 žmonių liko 
be pastogės. ■ , * »

WASHINGTOiN, sp. 29. — 
Pranašaujama, kad gasolino 
kaina turėsianti žymiai nu
pilti, nes vienas advokatas 
Pietinėj Amerikoj išrado dirb
tinį “gasoliną,” kuris yra daug 
pigesnis už gasoliną ir skal
sesnis, nes su galionu 6 cilin- 
derių automobilius gali važiuo
ti 22 mylias. Taipjau lengva 
pradėti automobilių šaltame 
ore. Jau susidarė kompanija jį 
išdirbinėti. Jis yra padarytas 
iš tūlos grušios syvų ir nieku- 
rių chemikalų, ir vadinasi 
“springbok.”

NEW YORK, lapkr. 2. — 
Vokietijos markės vėl nupuolė, 
taip kad už dolerį šiandie bir
žoje buvo duodama 5,517 mar
kių.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.
' Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 

pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, < Chicago, UI.
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Paliuosuos suimtus laivus
AVASHINGTON, lapkr. 2.— 

Iždo departamentas įsakė pa- 
liuosuoti visus kitų šalių lai
vus, kurie tapo suimti už 3 . 
mylių rubežiaus už laužymą 
prohibicijos, jei nėra įrodymų, 
kad laivai vartojo savo val
tis įgabenti degtinę į Jungt. 
Valstijas. Kiek bus taip suim
tų laivų paliuosuota, dar ne
paskelbta.

Nuo dabar bus suimta tik 
tie laivai, kurie bus pagauti 
gabenant degtinę 3 mylių ru- 
bežiuose, arba patįs savo val
timis 'bandys degtinę atgaben
ti ant kranto. 

-
Pati Europa turi gelbėtis, sako 

Hughes.

BOSTON, Mass., sp. 31. — 
Valstybės sekretorius Hughes 
kalbėdamas čia apie Amerikos 
užsienio politiką, pareiškė, kad 
Amerika nori palaikyti drau
giškus ryšius su visomis šali
mis, bet nesimaišant į tų ša
lių politiką. Jis sakė, kad Eu
ropos klausimus gali išrišti tik 
Europos šalįs ir todėl pati Eu
ropa turi gelbėtis^ nes niekas 
kitas negalės jai tų problemų 
rišime pagelbėti. Amerika bet
gi jau davusi Europai didelę 
humanitarinę ir prekybinę pa- 
gelbą.

Jis sakė, kad Jungt. Valsti
jos gal ir galės dalyvauti in
ternacionaliniame teisme.

Fordas perka anglių kasyklas.
PIW$BURGH, Pa., lapkr. 1. 

-- Henry Ford veda derybas 
apie nupirkimą 30,000 - akrų 
anglių žėmės, kur yra apie 
160,000,000 tonų anglių. Tą 
žemę valdo. Wayne Coal Co-. 
Kalbama, kad deramoji kaina 
yra virš $15,000,000. Ta žemė 
yra Ohio ir Pennsylvania val
stijose.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 2 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.......... ....
Belgijos 100 frankų ........... $6.48
Danijos 100 frankų ........... $20.15
Finų 100 markių .................  $2.58
Francijos 100 frankų ....... $6.94
Italijos 100 lirų ................... $4.25
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
(Norvegijos 100 kronų .....  $18.30
Olandų 100 guldenų ........... $39.15
švedų 100 guldenų ............... $26.85
Šveicarų 100 markių ........... $18.30
Vokietijos 100 markių ..............  2c
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Kas Deda* Lietuvoj
Spekuliacija litais.

Pirmomis spalio mėnesio 
dienomis Kauno valstybinių k 
staigų tarnautojai pirmą syk 
gavo algą sava j a valiuta—li
tais.

Kaip buAa paprastai perėji
mo prie kojdų nors naujenybių 
laikotarpiais, taip dabar ir Lie
tuvai pereinant prie savosios 
valiutos dedasi nepaprastų da
lykų, būtent, atsirado visokių 
keblumų ir nesusipratimų.

Vos pasirodžius apyvarton 
musų litams, tuč tuojau prasi
dėjo jais spekuliacija, visokios 
suktybės ir kaikurių asmenų 
sąmoningas pasiryžimas nu- 
mušt naujų pinigų vertybę. Ne
žiūrint valdžios nustatyta litų 
kurso (keičiant juos į vokiečių 
markes, ar mokant markėmis 
vietoj litų) kaikurie gobšus 
krautuvninkai bei pirkliai li
tus skaitS daug žemesne kaina. 
Del to valstybės įtaigų tar- 
nautojus kaipo pirmuosius ga
vusius litais algą^ perkant pre
kes kai kur stipriai apgavo. Ki
ti, kati išvengus nuostolio, pe
šė litus šmugleriams ir keitė 
juos į markes. Tokiu bodu iŠ 
pirmosios litų gavimo dienos 
prasidėjo plati spekuliacija.

Spekuliacija varoma papras
tu budu, vieni iš kitų perka li
tus pigiau, o parduoda bran
giau ir fųo budu kaikurie ap
sukrus spekuliaptai gerai už
dirba. Litais dabar spekuliuo
ja netik neturintieji kitokio,už
siėmimo), tikri šmugleriai, bet 
ir <taugeli» valstybės įstaigų 
tarnautojų, Taigi kolkas musų 
naujoji valiuta randasi ne visai 
normalėj padėty. Tokia nenor- 
malė padėtis visokiems šmug- 
leriam ir sąmoningiems Lietu
vos priešams teikia geros pro
gos ir galimybės mažinti musų 
naujųjų pinigų vertę. Naudo
damies katastrofingu vokiečių 
markės kritimu krautuvninkai, 
einant iš markių prie litų siste
mos, savo prekėms išsyk nu
statė labai aukštas, kabias. Pa
vyzdžiui, batams (kamašiams) 
35—45 litai, sviesto ir lašinių 
kilo—5 litai, juodos duonos ki
lo—45 centai, * silkė —&—10 
centų ir t. p. Gi darbininkams 
algos tenuskirta pa 30—45 li
tus mėnesiui. Taigi ir gavus 
algas sava j a valiuta tokių pi
liečių nepakenčiama padėtis nei 
kiek koikas nepagerėjo.

Tačiau, nežiūrint tų visų 
keblumų ir visokių kliūčių, vis
gi dar tikime, kad neužilgo, 
kaip tik musų naujų pinigų 
vartojimas įeis. į savo tikrąsias 
vėžes, krašto padėtis turės pa
gerėti. —Pet. Klimka.

tų ir visai nekalti žydai, kurie 
būdami prekių vartotojai ken
čia tą pati skurdą kaip, ir visi 
kiti piliečiai.

Išsdreiškus keliems kalbėto
jams, mitingan atėjo naujasis 
finansų ministeris p. Petrulis 
ir paprašęs žodžiu atpasakoja 
susirinkusiems apie finansinį 
ir naujųjų litų stovį. Pirmiau
siai jis pabrėžė, kad užimda
mas finansų ministerio vietą 
jis radęs valstybes iždą ap
verktinoj padėtyj, Valstybės iš
laidos dėka vokiečių markės 
nukritunui buvę net 7 syk di
desnės negu pajamos* dėl ta ir 
valstybės tarnautojams bei 
darbininkams nebuvę jokios 
gabmyb|ė1s mokėt kiek tinkamo 
atlyginimo ir jiems tekę gy
venti pusbadžiai.

Iš finansinio krizio išeitis 
esanti labai nelengva, kadangi 
išleidimas savosios valiutos žy
miai pavėluotas. Tačiau da
bar, nors ir vėlai pavykus į- 
vest savąją valiutą, tas finan
sinis krizis pasibaigsiąs, nes iš
leistieji musų litai busią pa
stovus ir to pastovumo yra šio
kios garantijos: Lietuvos eko
nominis stovis, ypač jos ūkis 
žymiai einąs geryn. Didelė pa
rama amerikiečių, kurie kas
met prisiunčia dideles sumas 
dolerių, Lietuva užsienin pre
kių (ypač maisto produktų) 
daugiau išveža negu įveža iš 
užsienio; musų naujoji valiuta 
yra paremta auksu, doleriais, 
bei sterlingais ir 1.1. Taigi lito 
vertės puolimui nesą jokio pa
vojaus. Todėl ministeris už
tikrino susirinkusiems, jog grei
tu laiku nusistovėjus musų li
tui krašto padėtis turėsianti 
pagerėti.

Tolesnėj savo kalboj minis
teris pažymėjo, kad valdžia 
esanti rimtai pasiryžusi sulig 
išgalės kelt tarnautojams al
gas ir kovot su kainų kėlėjais, 
tik kad ta kova butų pasek
minga, privalo prisidėt ir pati 
visuomenė. Galop p. Petrulis 
ragino susirinkusius stropiau 
pasirūpint sustiprinimu savo 
koperatyvų, kad butų pasek- 
mingiau konkuruot su privačia 
prekyba, ir iš savo pusės žadėjo 
koperątyvams paramą.

Pabaigus kalbėti, p. ministe- 
riul buvo duota pakrausimai, 
ar niūra pavojaus išplaukimui 
musų litų užsienin, kadangi 
yra pastebėta, jog tūli šmugel- 
ninkai valizais veža iš Vokieti
jos ost markes ir už jas per
ka musų litus. Į tai p. Petru
lis atsakė, kad tokio pavojaus 
nesą, neš, viena, dabartinių li
tų valstybei apyvartos reika
lams užteksią jau beveik trims 
mėnesiams, o 15 lapkričio turi

| ijiiiiivir;
Auky Sąrašas

Nuo Liepos 1 d. iki Spalio 1 d.

a) Knygomis ir daiktais:
Nuo Dr. Katorgos ir Buivi- 

daitjes-Kutorgienės paaukotas 
mikroskopas (perduotas Medi
cinos fakultetui).

7-VII. Nuo Dekano Archi
tektūros fakulteto Rigos aukš
tosios mokyklos “Motivy Lat- 
vijskoj architektury”) įteiktas 
technikos fakultetui).

5-IX. Iš Lietuvos Atstovybės 
Italijoje. Rugsėjo 5 d. prisiųs
ti per Užsienio Reikalų Minis
teriją:

1) Monumenti della Utaiver- 
sitadi Paduva, 3 tomai.

2) Memorie e doeumenti per 
la ataria delle Universita di 
Padova, I tomas.

3) Monografie storicbe sullo 
studio di Padova.

4) Antonio Pavaro. Saggio di 
bibjiografia della studio di Pa
dova, 2 tomai.

5) Actą Gradnum academi- 
carum Gymnasii palavini, I to
mas.

6) Memorie dell’istituto 
geologice della R. Universita
di Padova, I tomas.

9-1X. Per Užs. Reik. Min. iš 
Estų atstovybės “Estland die 
Esten und die estischeFragen, 
von M. Martina.

22-IX. Nuo Dr, Jonikfličio iš 
iMichigan (įteikta Medicinos 
fakulteto Anatomijos Institu
tui) 10 knygų ir vienas mikro
skopas.

Pinigais:
1. Nuo Girininko Mac- 

haveckio Žagarėje .. 100 auks.
2. 30-VIII nuo Dr. Jo- 

nikaiičo iš Michigano:
a) bendriems Univer

siteto reikalams..........50 dol.
b) reikalams Medicinos

fak..............................    50 dol.
3. Per Dr. Grinių nuo • A į 4 ?f

r" ............. ...—

Mikola i n io iš Brooklyno 1000 a.
4. 3-IX. Nuo Como Pau

kščio iŠ Pittstono 
ir ----

a.

16 dol. 
348 ą.

5, 27 (X. Iš Triškių 
vartotojų bendrovės 1000

6. ^uo Jungtiniu Vals
tybių >New Britam, Conn., lie
tuvių surinkta dienoje Lietuvos 
pripažniino de jure .. 1,000 d.

Šią sumą Universiteto Sena
tas nutarė paskirti stipendi
joms studentams lietuviams 
tų semistrų, kurię turi užsiė
mimus ryto valandomis, po 25 
litus. į mėnesį aštuoniems mė
nesiams dėl 50 studentų.

Visiems aukotojams Univer
sitetas reiškia širdingąjį ačių.

Rektorius,
Prof. Jonas Šimkus

E. Rašt. Vedėjo par.
N. Mackevičius.

NAUJOS RUglES GERAD US
Nušiuręs, nudriskęs gatvės 

vaikutis, norėdamas pasinau
doti geraširdžių žmonių pasi- 
gailėjiunu, vieną vakarą susto
jęs ties žiburiu gatvėje, verkė 
pasiga ikščjuodamas,

Priėjęs senas žmogus ir klau
sia, ko verki vaikeli?

—Mama siuntė mane į ke
pyklą duonos parnešti ir man 
pinigai iškrito iš rankos, da
bar mama muš mane ir va
karienės negausiu... pro verks
mus pasakoja mažasis prigavi
kas.

—•Cit, neverk, vaikeli. Te 
briežiukas ir pajieškok.

Kl. Jurgelonis 9

ADVOKATAS

The 
Brunswick 

Ultona
the a/Z-record 

reproducer
Ali artists, all makes of 

records playcd with equal 
faęility. An exclu*ive fea- 
ture of The Brun«wick.

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausisl,

M. Yuška,
3228 88th SU Chicaga. Uk

Nature Gura Institute
DR. JĮ. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Brighton Park. 

Theater Bidg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel., Lafayette 5698.

-
.«J iiiiiKiiiiiitirhinnii Į įimti Į mniniiniiiiiiiii mi Įiihhi I

DVODA TEISIŲ PATABIMVS

Kviečiu mano krautu- 
vėn pamatyti Brune- 
wick fonografus ir iš
girsti Lietuviškų ir ki
tose kalbose rekordų. 
Krautuvė atdara vaka
rais iki 9 vai., suba- 
toms vėliaus. z,

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

CATARRHr
OF THE STOMACH
DD

Dešimts Metų Sukaktuvių

KONCERTAS IR BALIUS

nnnn
ISl00 CANT ENJ°Y LIFE 

with • sore, aour, bloated stom- 
i ach. Food doc« not nouruh.

Instcad it is ą tource of muery, causing 
paini, belching, dizzineu and head- 
aches.

j ĄJ The penon vvith a bad įtomach 
g ihould be satisfied vvith nothing less 

than permanent, lasting rclief.
TJie right tapnedy will aęt upon the 

linih'gs of the sto'mach, etirich the blood, 
i aid in cading out the catanhal poisons 

and strengthen eveiy bodily funetion. 
<J The large number of pcople who 
have succesifully used Dr. Hartman’i 

1 famoiu medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the drongett 
postiblc endonement for

| iHii.iiii.ioiiiiiuuin | iiuiiiiiiiiiiiimiiiiiH Į iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiihi

Rengia

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS P. KLIUBAS
A «

Subatoj, Lapkričio 4tą, 1922
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd Place
Pradžia 7 vai. vakare > Muzika F. JERECKIO

Šiame koncerte dalyvaus gabiausi Chicagos dain inkai. Kiekvieno pereiga atsilankyti į šį koncertą.
Vadovaus A. P. Kvedaras. !
Po programai šokiai prie geros muzikos. Kviečia visus KOMITETAS.

—____________________ — . . - -.......................... ■ ■

JOHN KUCHINSKAS .
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

y

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidunnieetyj.

ASSOCIATION BL1)Q.
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Mi,lwąuhee ir Ashland A\b« 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

'j.9.vakaro.'■ w • • a>|

IN SERVICE FIFTY TEARS
iiiuu | uiiiiiiiiryjnirtw|iii|'u.iuu/unirnmn

TA9LĘTS OR LIQUIO 
SOLO EVĘRYWHER£ 

IBĮH3

r

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS' ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicaio. 
Phone Central 2561

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
....... ..................... ■■ .7

Pinigai
iš

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.

Kauniečiu mitingais ko
vai su brangenybe.

Kaunas. —■ Sekmadienį, ^spa
lių 8 3’/2 vai. po pietj Liaudies 
namuose įvyko labai skaitlin
gas kauniečių mitingas aptari
mui priemonių kovai su bran
genybe.

Mitingan susirinko tie pilie
čiai, kuriems bekįlanti brange
nybė jau yra daėdusi ligi gyvo 
kaulo, t. y. darbininkai, valsty
bės įstaigų tarnautojai ir šiaip 
miesto biednuomenė.

Susirinkusiųjų ūpas buvo la
bai pakilęs ir nervingas. Keli 
kalbėtojai atpasakodami apie 
kįlančią brangenybę ir jas vi
sas pasekmes šaukė susirinku
sius į griežtą kavą su kainų 
kėlėjais ir reikalaut iš valdžioj 
kad pastaroji pagautus kainų 
kūlimo kaltininkus baustų b© 
jokio pasigailėjimo, uždarant 
jų įmones, o savininkus per 24 
valandas išsiųsti iš Lietuvos.

Tūli kalbėtojai aštriai išsi
reiškė prieš žydus įr net pri
minė, kad toks žydų-pirklių 
prekėms kainų kėlimas dagi ir 
ramiausius Lietuvos piliečius 
gali išvesti iš kantrybės ir su
kelti miniose neapykantą žy- 
dams aplamai, delko nukentė-

but pristatyta pirmoji litų 
partija iš Pragos ir sulig gau
tomis žiniomis ten spausdinimo 
darbas einąs labai sėkmingai 
ir dėlto litus pristatysią į Lie
tuvą dargi ankščiau paskirto 
laiko. O antra, išvežtieji iš 
Lietuvos užsienin litai greit su- 
grįšią atgal, juos sugrąžinsią 
pirkliai pirkdami iš /Lietuvois 
maisto prekes ir kitokius ga
minius.

Pa ininisterio aiškinimų dąr 
pakalbėjus keturiems kalbėto
jam prieita prie tokio nusista
tymo, kad pasekmigesnei ko
vai su šm ugel n įnikai s ir kainų 
kėlėjais reikalinga sudaryt 
kontrolės komisijos iš visuo
menės, profesinių sąjungų įr 
valdžios atstovų. Galop tuo 
klausimu tapo priimta griežta 
rezoliucija, kurią nutarta pa
skelbei visuose spaudos orga« 
nuošė,—Pet. Klimka.

— — .............. ......................................................................... ■ I . I

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

824^ South Halsted SL 
Tel.; Boųlevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, & iki 8 vakaro
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Bridgeporto A

The Chicago Joint Board
MAIGAMATED GLOTNI NG WORKERS OF AMERICA 

PASKELBIA
savo ketvirtą apšvietos sezono atidarymą .

1922 - 1923
Chicągd

----------- ’—“—  ------ - PIRMAS  .......... ' """" "1 1
APŠVIETOS SUSIRINKIMAS IRKONGERTAS

Chicago Joint Baard Amalgamai ed Clothing’ Workers of America.
Bus laikoma Ashland Auditorium, Ashland Boųlevard ir\Van Buren St.

Pėtnyčioj, Lapkr. 3-eią, 1922
kaip 8 vai. vak. >v.

Profesorius SCOTT NEARING,
Laikys lekciją. . "*.^7.

Darbininku Apšvieta
; ■ i? . ■ •. ,

Vocal Solo, panelė Lillian May Sindahl, rupestingąį apdirbtas muzikalia
programas, kurį atliks 25 Chicago Simfony orchestros po vadovyste

* Aleksandro Žukovskio,

LIETUVĄ
per

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

BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

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

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

Kancleris.

■F

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boųlevard 5052

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

Residence Canal 2U8

iš
Town of Lake 
LIETUVON

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

OVEBCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

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

S. GORDON, < 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

• •
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Į KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Jono Butėno koncertas.

trečio*

Detroito žinios

PASIŪTI CHICAGOJ

kad ir

Overkautai
ver

Margumynai

mai

DETROIT, MICHIGAN

2514-16 Rooteveli Rd. 
Arti St. Loala Ava, 

CHICAGO, ILL.

Kūdikiams •
Sveikas Maistas

Atdara ket 
vergų ir suba 

tų vakarais.

pasirinkda- 
svetiintautiškas

OVERKAUTAI
2 KELNIŲ SIUTAI

ALTIMORE, MD,

Jis kalbėjo te- 
merl- 

ne-

Užsiganėdi- 
ninimas ar pi 
nigus grąžin

Kiti 2 kelnių siutai, $30 iki $65

Pasiųskite šitų pagarsinimų f 
The Bordens Co, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikių kūdikių knygų.

šiandien, paskelbė, kad gatve 
karių darbininkai 
toriai
vai. darbo dienų. Ar mokest 
pakels, dar galutinai nenutarta.

—P. Jurkšaitis.

niekur panašių nerasite 
ir męs

konduk
motonmanai gausių t

Protesto Rezoliucija 
prieš registraciją 

Amerikos lietuviams.

rasias tris gentkartes ir aaug daugiau 
kūdikių yra išauklėta naudojant Eaglo 
Brand, negu kokį nors kitą tam tikslui 
sutaisytų maistą.
Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 
kūdikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordens 
Eagle Brand.

Ir Baltimorės “spešelai” bank- 
rutija.

Anglų spauda praneša, kad 
kaž kokia Youngs kompanija 
žadėjus didžiausius nuošimčius 
mokėti už “investmentus” ir 
buvus surinkus jš lengvatikių 
milijonus dolerių. Bet dabar 
subankrutijo. Nežinau lietuvių 
ar buvo kas įdėjęs pinigų, ar 
ne.—Zigmas.

Milwaukee & Ashland Avės.
Didžiausia Chicagoj iš vidurmiesčio drabužių ir avalinės krautuvė

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare
Tel. Markei 6234, Markei 4526

L. ŠAULIŲ ATSTOVO 
ADRESAS.

— Kiekviena pora naujos spalvos
— rudos, pilkos, mėlynos, maišy
tos spalvos, dryžuotos — tweeds, 
cassinveres, serges, ivorsteds — ge
riausiai pasiūtos — žinomi mode
liai suaugusiems vyrams, jauniems 
vyrams ir jaunuoliams -— 2 poros 
kelnių prie kiekvieno siuto — vi
si vilnoniai

Baltimorėj iki šiolei nieko 
nebuvo girdėti apie Kn-Klux- 
Klaniečių organizacijos gyva
vimą. Bet spalio 28 d. jie su
manė pasirodyti viešai. Klanie-

•Darbai šiuo kartu eina vidu
tiniškai, bet mokestys papras
tiems darbininkams yra ma
žos, palyginant su pragyveni
niu, ypatingai namų nuomo
mis. Namų nuomos taip augš- 
tos, kad vargu yra kitas toks 
miestas Amerikoje, kur darbi
ninkai mokėtų tokias augštas 
nuomas už butus, kaip Detroi-

Nearing kalbės, darbininkai 
nepadarytų klaidos jei susi
rinktų skaitliuje 40 tukstan-

A. Žmuidzinavičius, Lietu- 
Vos žaulių atstovas, apsistojęs 
Chicagoj, prašo kreiptis prie jo 
visais reikalais šiuo adresu: 
3251 S. Halsted St, Tel. Yards 
1234.

Visos organizacijos, kurios 
apvaikščiodamos Vilniaus su
kaktuves, skiria aukas Lietu
vos Šaulių Sąjungai, prašomos 
yra tas aukas siųsti per Lietu
vos Finansų Ministerijos įga
liotinį: 38 Park Row (Room 
814), New York City, arba per 
Šaulių Atstovą aukščiau paduo
tu adresu.
n Galima taip pat pinigus sius
ti ir tiesiog L. šaulių Sąjungai: 
Laisvės alėja 26, Kaunas.

Mes, Clintono, Ind. 'lietuviai 
šiuomi atsišaukiame į Amerikos 
lietuvių visuomenę, prašydami 
jų, kad jie nei ivienas nesiregis- 
truotų, nes tas patvarkymas 
yra sugalvotas tam tikros žmo
nių partijos, kuriai rupi pasipi
nigauti ir sustiprinti baltąjį te
rorą Lietuvoj.

Mes taipgi protestuojame 
prieš dabartinę Lietuvos Atsto
vybę, kuri atstovauja ne Lietu- 
Vos liaudį, o tik rūpinasi savo 
partijos reikalais, kuomi ji su
kelia Amerikos lietuvių visuo
menės nepasitikėjimą ir atšaldo 
ją nuo veikimo Lietuvos labui.

Mes griežtai reikalaujam iš 
Lietuvos valdžios, kad ji atitai
sytų netikusius patvarkymus ir 
atsiųstų tinkamesnius žmones į 
savo Atstovybę Washingtone, 
D. C., atšaukdami tuos, kurie

S. svetainėje buvo “cirkas” jį 
surengė musų komunistai. Cir
ko tikslas buvo protestuot prieš 
lietuvių registraciją Amerikoje. 
Vienas aktorius lošė protesto 
rolę (nors pasisakė netikįs pro
testams) ; lošė kaip mokėjo 
Kadangi jis buvo tas, kurs pa
siryžęs pervažiuot visą Ameri
ką ir jūres išbradžioja, tai atsi
rado vietos lošėjas (pirmojo 
konkurentas) ir išpeikęs pir- 
mąjį g'yrč savo talentą — net 
ir ant virvutės žadėjo nebijot 
pasikabint už kaklo, tečiaus 
neištesėjo. Lošėjas^drksnys 
(kiti vadina jį Detroito rėks
niu' matydamas, kaip jo vien
minčiai draugai lenktyniuoja 
cirke ir nežinodamas ką dary
ti, pakilęs nuo suolo tik: draug 
mk.. mk.. draug.. drau.. mk.. 
mik! Ir daugiau nieko.

Po viso cirko vargais negalais 
priėmė protesto rezoliuciją

NORTH 
GERMAN 

LLOYO 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą. 

Puikiai įrengta 
klesos parankumai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų. 
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S't, 

Chicago, III.

Suaugusiems ir jauniems vyrams 
— tūkstančiai pasirinkimui iš di
delio “Sport” kautų — smart 
“Dress” kautų, snug pečiais — 
Ulsters ir Ulsterettes — vienų vil
nų — visų mierų — stebėtinos kai
nos čionai po

EAGLE BRAND 
(CONDENSED M ILK i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedsie 8902

čiai norėjo gauti leidimą de
monstruoti apsimaskavus, bet 
valdžia neleido. Tada jie su
rengė parodą ir visi važiavo 
automobiliuose baltais rūbais 
apsivilkę: 150 automobilių va
žiavo ant Annapolis kelio, km 
turėjo parengę (puotą. Laik
raštis “The Sun” rašė, kad kla- 
niečiai turėję 300 bušelių ois- 
terių ir 5OO kumpių. Važiuo
dami iš automobilių mėtė kor
teles, kuriose buvo parašyta: 
“Brangus drauge! Ar esi tikras 
amerikietis? Jeigu taip, tai 
esate kviečiamas ateiti P. O. 
Box 261, Baltimore, Md. Vi
sos informacijos slaptos”. Keis
tai atrodo žiūrint į Ku-Klux- 
[Ganiečių apsirengimą.

Nenusisekė operacija.
Praeitą vasarą pargabeno į 

Druid Hill parko žvėryną didelį 
tigrą. Tas tigras susirgo ir 
jam darė operaciją Johns IIop- 
kins ligoninėj. Bet tigras sun
kios operacijos neišlaikė ir mi-

po $45.

Taipgi importuoti Crombie ir puikiausi Worumbo 
overkautai — geriausio išdirbinio

Berniukų ir Mergaičių Kailio 
Kalnieriais Overkautai

Mieros iki 18. Labai geros vertės — tamsių ir kitokių spalvų 
šyti — gerai pasiūti. Pamatykite juos rytoj — verti po $22.50, nu 
žeminta kaina iki $8.50.

Spalio 26 d. Birutės Choras 
surengė koncertą Jonui Butė
nui L. M. D-jos svetainėje. 
Programe dalyvavo Birutės 
Choras, išeidamas trimi atvi( 
jais, Aleksandras Sodauskas iš 
McKees Rocks, Pa., išeidamas 
dviem atvejais, ir pats Jonas 
Butėnas, išeidamas keturiais at
vejais.

Ddžiaiusią programo dalį, ži
noma, atliko pats Butėnas. 
Apie Butėno dainavimą neten
ka daug rašyti, nes jis yra ži* 
noinas visiems Amerikos lietu
viams kaipo dainininkas ir yra 
jų mėgiamas. Gaila tik, kad 
šitame koncerte jis pasirinko 
tpkias dainas (ne visas), kurios 
musų Pittsburgho bendruome
nei mažai suprantamos. Gal 
jos yra suprantamos kitų ko
lonijų lietuviams, bet pitts- 
burgiečiains ne. Sakysim, ru
siškos, ar itališkos dairfbs, nors 
jų melodijos yra gana gražios, 
bet musų bendruomenė jų ne
supranta; be to, musų ben
druomenė nori klausyti netik 
melodijos, o ir dainos žodžių. 
Tečiaus Butėnas 
mas kęlias 
dainas, gal norėjo suteikti ką 
nors naujo musų bendruome
nei.

Antras solistas buvo Aleks
andras Sodauskas baritono bal
su. Nors šis jaunas daininin
kas mažai dar žinomas pitts- 
burghiečiams, nes tur būt ne
senai pradėjo lavintis, bet jo 
balsas jau pralavintas ir jis dai
nuoja neblogai, tik truputį ne
aiškiai žodžius taria; jis yra čia 
gimęs ir augęs, tai žodžių ne
aiškumui gal kiek kaltas ir 
anglų kalbos akcentas. Vienok 
yra linkėtina šitaift jaunam 
dainininkui nenustoti ir toliaųs 
lavintis, o Ilgainiui ir akcentas 
pasitaisys.

Butėnas pabarė L.M.D. na
rius, kad tokioje gražioje sve
tainėje neįsitaiso gero piano. 
Tiesa, T.M.D. yra turtinga ir 
naujas pianas įsitaisyti jai ne
būtų sunku. Butėnas pataria 
senąjį pianą pataisyti ir var
toti šokių nluzikai, o naujas 
butų vien koncertams. Butė
nas sako, kad prie tokio piano, 
kaip dabartinysis, net negalima 
gerai padainuoti.

Ištikro L.M.D. nariams 
tetų atkreipti domės į 
sveiką patarimą.

Žmonių koncerte buvo 
daugiausia; ar išgarsinimas 
buvo tam kaltas, ar kokia kita 
priežastis, nežinia. Ir atsilan
kiusių pasielgimas nevisai bu
vo tinkamas.

Butėnas sakėsi iš Pittsburgho 
važiuojąs tiesiai į Cliicagą, kur 
esąs rengiamas jam koncer
tas. Iš Chicagos ketino grįžti 
vėl į rytines valstijas, užsukda
mas per Detroitą, Mich. kur 
taipgi turėsiąs koncerą.

—Reporteris.

JUS nerugosite apie augštas kainas rūbų kaip jus pamatysite mu
gu puikius išstatytus sfimpelius pilnai vilnonių, puikiai pasiutus 
2 kelnių siutus ir overkautus po $35 
Chicagoj. Męs padarėme prisirengimų dideliam bizniui 
darome jį, KADANGI^jnęs absoliučiai garantojame geriausią rū
bų vertę Chicagoj. Nedaro skirtumo kur jus gyvenate — L 
100 mylių atstume — jums apsimokės atvažiuoti į Continental dėl 
jūsų rūbų pirkimo.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Beulerard 1892 ir 7101.

Kiti overkautai, $25 iki $75

visą musų tautą stato ant ap
juokime.

Rezoliucijos Komisija: 
Franas Pechkites, pirm. 
Dom. Riauk’a, sekr.
Ant. Povilonis.

Geresnieji Overkaotai ’as
Suaugę ir jauni vyrai kurie mėgsta puikiai pasiutus overkautus 
jie pamėgs šiuos — jokis kostumeriškas siuvėjas niekuomet nepa
sius geriau — ir nei viena krautuvė Chicagoj negali susilyginti 
su musų šiais overkautais ir musų kainomis — jie yra puikiausi 
ovei kautai

Spalio 29 <1. š. m. MoKollis- 
ter Hali svetainėj kalbėjo Scott 
Nearing. Socialistų Partijos 1 
skyriaus pakviestas. Profeso
riaus Nearingo pasiklausyt su
sirinko virš keturių šimtų 
žmonių, kurių tarpe matėsi 
daug lietuvių.

Prof. Nearing yra gilus da
lykų žinovas 
moję: “Unrepressible 
can”. Nuosakiai ir niekam 
pataikaudamas jis išdėstė Ame
rikos darbininkų psikologiją ir 
šaltinius iš kur valdančioji kle- 
sa (kapitalistai) semia sau ga
lią darbininkams valdyti, nors 
pastarųjų skaičius daug dides
nis.

Gerai, kad susirinko virš ke-

Vasaros laiku lietuvių veiki
mas buvo apmiręs, bet orui 
atvėsus vėl prasideda, — tai 
balius draugijos pradeda reng
ti, tai prakalbas. S.L.S. 14-ta 
kuopa taipgi rengiasi rengti 
prakalbas. Komunistai gi jau 
pasidarė netokie “revoliucin
gi” kaip pirma kad buvo. Be
kampis kalbėdamas siuvėjų 
susirinkime pasakė: “žinksnis 
po žinksnio vis eisime prie ge
resnio susitvarkymo”. Mat ir 
jiems jau tenka žinksniuoti, o 
ne raitiems ant revoliucijos ga- 
lopuoti.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. OTOLL CO, 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St, 9509 Gardimi 

Detroit, Mich.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

tarnauja

Baigas!
Aku šert

os kolegė 
ą; lig* 
praktika- 
usi Penato 
silvanijos 
hospital*- 
e. Pasek*

iymo. Dua 
ia rodą 
mokiose 
<086 ir 
okiuose
caluose mo 
nerims ir 
merginoness.

rei

18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrai s ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted S't
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

V......... — .. ---!

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

z Chicago, Illinois.
< t . Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKFEWICZ , 
(Banienė)

Akaierka
I 3113 S.Halsted si
I Tel. Blvd. 8188
g Per 15 metų pa- 
^sėkmingo prak- 
Jtikavimo turiu 

patyrimo. Pasek- 
”mingai patamau- 
jjju prie gimdymo.

-Kiekviename at> 
A sitikime 
Hypatišką prižiu- 
gįrėjimą.
«l patarimus

teikiu

Enodu 
mo

terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

i. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. 1. VEZEUS
Lietuvis Dentlstas 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47~tos gatvis

’ DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22nd St, kan»aa & 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42ad 84.

Tel. Lafpyette 4988
u Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
■S..........   ■■ ■' ■ .. ....................... ...... .. ........ . -y........ . ... ..  - ij_i .
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Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
nedildienius. Leidžia Naujiani Ben
drovė, 1789 So. Raistai St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8580.

TJiaiznokijimo kainai
Chicago ja — paltui 

Metama _______ , f&Ofl
Puaei matą_________ 4.B0
Trims minėdama , 2.25
Dviem mėnesiam t Ji j 1.75
Vienam mineaiul -r >IT- 14M 

Chicagoje per netiatofaM
Viena kopija ■ . - m 8c.Savaitei ____ . , u. ^77^
Mineaiul__________ 1[iy , , t , 78c.

Suvienytose Valstijoei M Chicag^je 
paltu:

Matams------------------------- -- >7.00
rusei metų - -- , , Jf 4J0
Trims mėnesiams r 2.00
Dviem m&nesiam , 1.50
Vienam m8neeiul ,75
Lietuvon ir kitur uisimiuosai

(Atpiginta), 
Metams-------------------------------- |8.00
Pusei metų ........ , , 4.5
Trims mėnesiams___________ 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu*

“Kairumas 
pakenkė.

Brooklyno “Laisvė” 
spausdino vieno savo drau
go laišką iš Lietuvos apie 

praėjusiąją rinkimų kampa
niją. Laiško autorius sakosi 
varęs smarkią agitaciją' už 
komunistų kandidatus ir at
likęs daugiaus kaip mėnesio 
laiko maršrutą po Lietuvos 
miestus ir miestelius, ir tu
rėjęs didžiausio pasisekimo.

“Pasekmės geros”, rašo 
jisai, “prie didesnės agita
cijos ir dešinesnės takti
kos, musų sąrašas butų 
laimėjęs visu frontu. Nors 
balsai dar ’ nesuskaityti, 
vienok manau, kad pra- 
vesime apie 10 atstovų. 
Vadinasi, daugiau, negu 
soe.-dem.”
Kaip musų skaitytojai jau 

žino, šita komunistų viltis 
neišsipildė, nes jie pravedė 
tiktai 5 atstovus, o socialde
mokratai 10.

Bet labai įdomu, kad tas 
komunistų agitatorius taip 
trokšta sumušti socialdemo
kratus. Kuo tas jo troškimus- 
yra pateisinamas?

Seniaus komunistai stojo 
už ginkluotą sukilimą, už so
vietų valdžios formą, už Sei
mo rinkimų boikotavimą ir 
t. t. Jie statėsi didesniais 
“revoliucionieriais” už so
cialdemokratus, ir todėl bu
vo naturališka, kad jie sten
gėsi patraukti Lietuvos dar
bininkų mases prie savęs.

Bet šiandie Komunistui vi
są savo “revoliucingumą” 
yra padžiovę ant tvoros. 
“Naujienos” kartą padarė 
Lietuvos komunistų platfor
mos apžvalgą ir parodė, kad 
jie, eidami į rinkimus, jau 
nestato nė vieno reikalavi
mo, kurį butų galima pripa-t 
žinti revoliucingesniu už ąo-? 
cialdemokratų.

Dabar gi tas komunistų 
agitatorius sako, kad net ir 
ta jų platforma buvusi pen 
daug kairi: jeigu, girdi, ko
munistų taktika butų buvu
si dešinesnė, tai jie butų lai
mėję visu frontu!

Ęeiškia, Lietuvos komu

iš-

nistai rengiasi eiti dar la- 
biaus į dešinę, kad prisitai
kius*prie balsuotojų minios. 
Taigi išnyksta ir paskutinis 
šešėlis to jų '-revoliucingu
mo”, vardan Kurio jie visą 
laiką stengėsi suskaldyti 
darbininkus, kovodami prieš 
socialdemokratus.

Vardan ko tad jie dabar 
dar kelia triukšmą? Kam 
jję demoralizuoja dąrbinin-

KAIZERIO MEMUARAI.

Vokietijoj įr kitose šalyse 
prądėta spausdinti buvusiojo 
kaizerio memuarai. Vien tik 
Vokietijoj tų memuarų busią 
išleista keletas milionų ekzein- 
plįorių. Amerikos didžiulį 
knygų leidimo kompaniją Har- 
per and Brothers padarė su 
kaizeriu kontraktą, kuriuo ei
nant, kompanija užmokės kai
zeriui $250,000 už išimtiną tei
sę spausdinti ir platinti jo me
muarus visose Šalyse, išėmus 
Austriją ir Vokietiją. Be to, 
memuarų autorius gaubiąs apie 
vieną milioną dolerių tąn tiję^ 
inomis. y?

Tai didelė suma pinigų, Įdp- 
mu tad žinoti, už ką Nnigad 
bus mokami? K°kią vertę tu? 
ri tie m«mMarail, °The 
Nation” sįtfco:

“Ant •galo, kaizeris sutei
kę tikrą patarnavimu 
šalies piliečiams? Jeigu jp 
atsiminimai, kurie spausdi
nama ‘The New York 
Timese, irt kituose laikraš
čiuose kaip šioj, taip ir anoj 
pusėj Atlantiko žymiai ne
sustipriną Vokiętijns respųb? 
likos, — tąi musų spėjimas 
nueina niekais. 6tai prieš 
mus stovi žmogus, kuris vi
suomet tvirtino, jog jis buvo 
Dievo pateptas ir valdė Vo
kietiją sulig dieviškos tek 
sės ir išminties. Dabar mes I 
matome jį ne tik tokiu, ko
kiu jis vaizdavosi esąs, bet 
kokiu ištikrųjų jis buvo. Jo 
dąi|buo|tė paverčia skurliais 
visą jo buvusią didybę- Tas 
be sipegenų, paikas, netvar
kas autobiografas yra didelis 
žmogus? Iki šiol nevienas 
žotjis jo atsiminimuose nei-o- I 
do, kud j4s turėtų gabumo 
tinkamai vesti kaimo rei
kalus, o juo mažiau valdyti 
60 milipnų fąų|ą. Mes nieku 

‘ būdų negalime suprasti, kaip 
žmogus, skaitydąmu8 tuo8 
didžiausių istorijos kovų 
pasaulyj memuarus, gąjį 
manyti, jog karaliai yra ge
resni valdonai už tuos, ku
riuos patys žmonės išsiren
ka. Dar niekuomet nebuvo 
geresnio pavyzdžiu, kuris 
parodytų visą netinkamumą 
jau pusantro šimto metų at
gal atgyvenusios valdymo 
sistemos. Vokiečių respubli
kos gynėjai gali džiaugtis. 
Tie memuarai ir jo apsivedį- 
maa parodo kaizerį tokioj 
šviesoj, jog vargu beatsirąs 
bent vienas žmogus, kuris 
jį dar gerbtų. i

CAHAN APIE FRIENDS OF 
SOVIET RUSSIA.

Abraham Cahan, žydų socia- 
istų laikraščio “Forverts” re

daktorius, neduoda ramumo 
Friends o f Soviet Russia tam
siems politikieriams. Jisai sa- 
ko, kad tyrimo komitetas, ku
riu įėjo Roger N. Baldwin, 
Robert Morss Lovett, Timothy 
fealey, Normaų Tpomąs ir 
VValter Nelis, padare nesėk
mingą bandymą nubaltinti tos 
organh?aeijps juočkis darbus.

štai Čabano žodžiai:
“Friends of Soviet Rūsčia 

paskirto komiteto tyrimų 
daviniai parodo,- jog T’For- 
vertso’ kaltinimai yį’a absolių 
čiai teisingi. Savo tyrimu 

daviniams paremti komite
tas neturėjo jokių faktų, 
aparį tų, kuriuos suteikė pa
tys Friends <xf Soyiet Russįa. 
Prie kokių išvadų komitetas 
butų priėjęs, jeigu jo ran
kąs© butų buvę t&ri faktąi, 
o ne tą medžiagą, kurią jam 
sutaikė ųrganizaęijps darbuo
te užįntoresnotįęji asmenys?

“Komiteto raportas liko 
paskelbtas darbo žmpnėms, 
Juo bandoma nubaltinti 
Friends of Soviet Rps§įa or
ganizacijos darbuotę? Bet 
tuo pačįu ląikų tas raportas 
yra kaltinimo aktas organi
zacijai, kuri Ūko sukurta dėka 
darbo klasės troškimui Pa
dėti badaujantiems draugams 
ir broliams Rusijoj, sukur
ta dėka Amerikos darbo 
Žmonių kilčiausieipS huma- 
pipgųmo instinktam8* l‘r Vi" 
sa tai liko organizacijos vkr- 
dų panaudota skaldymui so
cialistų judėjimo ir griovi
mui darbininkų tarpe vieny
bės.

♦‘Tyrimo komiteto rapor
tas, nežiūrint savo bandymų 
nubaUiųtį friends of Soviet 
Russia darbuotę, sugestųpja 
priežastis, kodėl žydų laik
raštis ‘forverts’, • ‘The New 
York CaU’, Socialistų Parti
ja* adatos unijų darbininkai 
ir kitus darbininkiškos orga- 
njzgęijos priversti buvo ne- 
bekopperuoti su Dr. Hartf 
manu, p. Martinu ip jųjų šąi- 

ardė unijas/’
Įdomiai skamba komiteto 

tyrimų sutrauka: <
“Apskritai imant, komite

tas atranda, kad kaltinimai 
neatątinka ; faktąms”.

Nerw Yorko darbininkai rei
kalauja, kad jiems butų leista 
giliau įžvelgti į tikruosius fak
tus, o ne tuos, kuriuos teikia 
“frontai”. Tik tąsyk bus ga
lima padaryti išvadą—ar tię 
kaltinimai atatinka faktams, 
ar ne.

ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 
DARBUOTĖ.

Šveicarijoj sukėlė daug triu
kšmo socialistų patiktasis pro- 
jektaą kai dėl mokesnio nuo 
turto. ‘Lietuvoj” mos skaito
me:

“Mokesnis nuo turto. Tai 
i yra kitas klausimas, kuris 

gyvai surūpino Šveicarijos 
ąpautla, visuomenę _ ir> val- 
cĮžios sferas. Iniciatyva kijo 
iš socialistų, kurie paruošė 
tuo tikslu konstitucinio po
būdžio projektą ir sąvo ini
ciatyvai paremti, pesitikėda- 
mi galėsią jį Parlamente 
vykdyti, surinko 87,535 pa
rašus klausimui atiduoti 
spręstį referendumo keliu. 
Įstatymo projekto turinys, 
trumpai suglaudus toįs: 
Ęonfederacija apdeda vieno 
karto mokesniu turtą, kad 
ji pati ir kantonai galėtų 
realizuoti jo socialinius už
davinius, Mokesnį moka fi
ziniai arba natūralus ir juri
diniai asmenys. Išskiriamos 
Ęopfęderacijos ir kantonų į- 
staigos; komunos ir kitos 
įstaigos (religinio ar 
meninio pobūdžio), 
kaip tokios, ar savo 
tarnauja visuomenės 
tams; labdarybės ir kitos į- 
staigos. Mokesniu apdeda- 
pia tik turto dalis, kuri pra
šoka 80,000 f r. Fjzjnięms 
asmenims nustatoma sekan
tis lipšnia viųųas: painiems 
50,000 ar jų daliai — 8%; 
sekantiems 50,000 — 10%; 
100,000—12%; irtt., tad ket
virtiems trims milijonams 
nustatoma 56%, o jau vi
suma llęr 12 mibjonų su
moms—60 % t Juridiniams 
asmenims / pustatopia ‘ įp% 
nuo visu apdedamo turto. 
Kantonai gauna 20% surink
tos. sumos ir likusieji eina 
Konfederacijos kason.”
Kaip ir reikėjo tikėtis, Švei-| balsavimo 

cąrijos kapitalistgi sukėlė di- nauji rinkimai tokiu reakciniu 
džiausį triukšmą. Jię ėmę į- būdų, kuris užtikrintų fašis-

visuo- 
kurios 
pelnų 
reika-

■ 1 .'j.. w1 "1. ---------

rodinėti, ’ kad panašus mokes
nis pražūtingai atsilieptų į ša
lies ekonominę padėtį, sustab- 
dydamas ir be to jau pakirstą 
gamybą ir stumdamas kapita
lą bėgti užsienin. Tai da ne 
visa: įstatymas prieštaraująs 
demokratybei, nes, jis teliestų 
vos 3V»% kantonalių mokėto
jų ir 6 iš tūkstančio visų gy
ventojų.

Žinoma, kapitalistai nieko 
nesako apie industrinę depio- 
kratybę. Toks (turto paskirsty
mas, kuomet vieni nieko ųetu- 
Ti, o kiti skaito milionus, ka
pitalistų supratimu, yrą pilnai 
demokratingas. Nors ir nesiti
kima, kad šitas socialistų įsta
tymo projektas dėl mokesnių 
butų priimtas, bet visgi jis iš
budins liaudį, kuri pradlęs dau
giau galvoti apie ekonominę 
šalies padėtį. Liaudis galų 
gale praregės, jog be industri
nės demokratybės pilna politi
nė demokratybė nėra galima. 
Toki politinė demokratybė daž
nai pasidaro paprastu žaislu 
kapitalistų rankose.

“TĖVYNĖAPIE ANKETĄ,

Paminėjusi anketoj fįk§lą U 
musų pataripių kitiems laikraš
čiams padaryti tokį jau atsiklau- 
simų tarp savo skaitytojų regis
tracijos klausimu, “Tėvyne” sa
ko: ,

“Gal būt ir geras būdas 
kaip sužinojimui Amerikos 
lietuvių nusistatymo registra- 
ęjjos klausimu, taip ir priver
timui Lietuvos Seimo šį įsta
tymą iš naujo persvarstyti. 
Lietuvos Konstitucijoje yra 
pažyrųūtą ne tik kad kiekvie
nas pilietis turi peticijos į Sei7 
mą teisę, ’bet 20 § sakoma se
kamai:

“ ‘Piliečiai turi įstatymų 
iniciatyvos teisę: 25 tūkstan
čiai piliečių turinčių teisės 
rinkti į Seimą, gali patiekti 
Seimui įstatyme nurodyta 
tvarka įstatymo sumanymą, 
kurį Seimas privalo svarsty
ti’.

“Mes suprantame, kad šiuo- 
mi straipsnių einant 25 tūk
stančiai Lietuvos piliečių gali 
patiekti Seimui ne tik naujų 
įstatymų sumanymą, bet jau 
ir išleistų. įstatymų persvars
tymą. Taigi reikėtų sužino
ti įstatyme nurodyta tvarka 
įstatymo Sumanymui patiek
ti ir šitokis atsiklausimas rei
kėtų derinti toje plotmėje, 
kad jis butų galimą Seimui 
įteikti kaipo įstatymo sorna.- 

nymas.
“Ištikrųjų, yra rimtas 

‘Naujienų’ sumanymas ir ver
ta apie jį pagalvoti.”

Komunistai Italijos fa- 
šisty judėjime

“Forvertso” bendradarbis K- 
Ęemberg rašo:

Šiandie didžiausias Italijos 
rupesnis tai fašistai.

Fašistai—<j uptlžiausias, /ireak- 
cingiąusias elementas Europoj. 
Tai ginkluotos “patriotų” ban
dos, siaučiančios Italijoj, kurių 
judėjimą slaptai remia valdžia. 
Tai bandos, kurios įstengė su
laužyti paskutinį visuotiną dar
bininkų streiką Italijoj, sunai
kinti tūkstančius socialistų, 
darbininkų sąjungų ir kopera- 
tyvų įstaigų, išgriauti ir sude
ginti visą eilę darbininkiškų 
laikraščių redakcijų, spaustu
vių ir liaudies namų ir užimti 
šimtus socialistų rankose bu
vusius miestų tarybų

Fašistai — tai tas reakcinis 
elementas, kur nesenai, kaip 
telegramos praneša, pareiškė 
Italijos valdžiai, kad “mes pa- 
insimc valdžią į savo rankas 

jei ne geruoju, tai piktuoju”.
Fašistai1 nai tje, kur šio

mis dieųmnįs pi^iiinlė vąldžįai 
ultimatumą i’ėfela ujami, kad 
;upjau butų paleistas pąrlą- 
nentas, panaikintos visuotinio, 

lygąys tiesaus ir proporcinio 
teisės ir paskelbti

tams bent d'u trečdaliu vietų 
parlamente.

šitokie yra fašistai. Visoj 
toj fašistų istorijoj tenka pa
žymėti vienas liudniau^jų fak
tų, apie kurį Amerikos spau
doj iki šiol ipaža, —i beveik 
nieko neteko pastebėti. Tasai 
liūdnas faktas yrą štai koks. 
Fašistų judėjiiųan persimeta 
tūkstančių tūkstančiai 'k om ų- 
n i s t ų, tūkstančiai “kairiųjų” 
unijų žmopių kartu su savo 
vadais, — persimeta į fašistų 
eiles ir padeda jiems ardyti dar
bininkų unijas (sąjungas), 
darbininkų koperątivus, griąu- 
ti^yisą socialistinį judėjimą Ifa*- 
lijoj.

Vyriausias fašistų federacijos 
sekretorius nesenai paskelbė, 
kad N. Ligurijoj visi trys tū
kstančiai “raudonosios (kairių
jų) sąjungos” narių perėję į 
fašistų organizaciją, —o tai ne 
išimtinas alsi tikimas. •

Prieš keletą savaičių žydų 
socialistų-sąjungos organe “Der 
Wekor” buvo išspausdinta Jar 
bai įdomi korespondencija iŠ 
Italijos. Korespondentas be ki
tą ko rašo, kad kažkuriose pro- 
yiųcijose ištisos komu
nistų orgąnizacijęs 
persimeta į fašistų ę i- 
1 e s. Bolonijoj ir Ferraroj be
veik visi komunistų vietos or
ganizacijų nariai prisidėjo ppie 
fašistų ir jų organizuojamų 
geltonųjų unijų.

par daugiau. Pasirodo, kąd 
fašistų vadas ir jų centralinio 
komiteto pirmininkas yra 
Bęnito M u s s o 1 į n j. Tasai 
ponas Mussolini pirma buvo 
kraštutiniųjų kairiųjų elementų 
vadas, kuomet jie dar nebuvo 
suskaldę Italijos socialistų par
tijos. Tai tas pats Mussolini, 
kur didžiausiu atkaklumų ir 
užsispyrimu kovojo už tai, kąd 
iš socialistų partijos butų iš
mestas “perdaug didelis opor
tunistas” Bisolati ir.jo draugai,
JM-M ■■■■■» ■■■!■! Liliu

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Anketos Taisykles
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

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

2. Atsakyti į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu MTaip” arbą <#Ne”.

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

4. Ant anketos blanlcos nekeikia dčti jokių pastabų. Joijęu kas randą reikalinga 
padaryti kokių pastabų tfel anketos, tai tegul atlieka tąi ant ątskjro lapelių popior°s.

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

6. Viena blanką gali bųt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pažįstamo, kuris turi atliekamų blankų, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopijų.

7. Išpildę blankų (ir padėję savo pavardę bei adresų), iškirpkite jų visų pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspąii$djnta, ir tuojaus siųskite ^Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konverto, jcad tai yra ^anketa”.

8. Neatidėliokite balsąvimo rytojui, bęt veiRkitę šiandie, ir raginkite sąvo pažį
stamus.

BALSVAJAMĄSĄĮ LAKŠTAS.
[šį lakštelį, nubalsavę, ištirpkite ir ūmai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

Mikolas Bianehi yra 
vyriausias teroi^stinčs ifašistų 
organizacijos vadas, taip sakant 
vadovaujamoji dvasia darbinin
kų sąjungų ardyme. Tasai 
Bianchi dar tik nesenai buvo 
komunistų partijos veiklus na
rys.

T e r z z a n i yra trečias 
stambus fašistų lyderis, Jis 
taipjau buvo komunistas. Li
vorno konvencijoj jįs smarkiai 
atakavo dagi rddikalinio kryps
nio Sęratį. Socialistų partĮja 
buvo jam ne pakankamai re
voliucinga ir jis iš jos išstojo ir 
prisidėjo prie oficialinės ko
munistų partijos. Dabar, kaip 
minėjome, jis yra įžymus juo- 
dašimtinės fašistų organizacijos 
lyderis.

U( m b e r t o P a s e 1 a, pa- 
cionalinis fašistų partijos sek
retorius, yra taipjau buvęs 
“kairysis” unijos vadas, revo
liucingas sindikalistas.

Perdaug vietos užimtų, jei
gu norėtum surašyti čia var
dus visų žinomųjų fašistų va
dų, kurie iki nesenai skaitosi 
dideliais rrH-revoliucipnieriais 

ir darbininkų vadais. Pakaks 
paminėjtis čia dar tik porą pa
skubusiu fašistų judėjime “dar. 
buotojų”. §tąi Cezare R o s- 
s i, L e o n d r a A r f i n ą ti ir 
Alceste D’Apihris vi
si trys, geltonųjų fašistinių uni
jų viršylos. T°s geltonosios 
unijos buyo tam tyčia fašistų 
įkurtos, kad' jų pagalba suar
džius esamąsias Italijos darbi
ninkų sąjungas. Tię gi vįsį 
trys jų vadai tai irgi buvusieji 
“kaiiiiasparnių” veikėjai. Gel
tonosios unijos, fąšistų ir sų 
jais susisėbravusių komunistų 
lyderių vedamos, ištikrųjų sa
vo uždavinį išpildė: išdraskė 
daugybę socialistų laikraščių 

redacijų ir spaustuvių, sugrior 
ve, išplėšė arba sudegino dau
gybę darbininkų koperatyvų, 
suėmė visą eilę buvusių socia-

Įisių rankose miestu valdybų, 
sudrikę daugybę spęiąlisįų na
mų ip išžudė didelį skaičių so- 
piąlistų darbuotpjų!

♦ ♦ «
Pragaištys, kurių juodašim

tiški fašistai pridarė Italijos 
darbininkų judėjimui, yra ne
apsakomai didelės.

Žemės ūkio darbininkų fe
deracija, kuri metai laiko atgal 
turėjo visą milijoną narių, da
bar yra beveik visai sunaikin
ta.

Socialistų partija Italijoj tu
rėjo 2300 miestų ir miestelių 
tarybose didžiumą savo atsto
vų ir burmistrų. Dabar jų be
turi tik 1300 miestų ir mieste
lių, T ūksiantis socialistinių 
miestų tarybų žlugo, —- žlugo 
ne rinkimų kovoj, vadinas, ne 
dėlto, kad balsuotojai nebebū
tų rinkę socialistų, bet dėl fa
šistų puolimo ir pogromų.

APV. ŠUKAS IŠEINA. Iš 
ATSTOVYBĖS.

Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone pranešįniu, 'buvęs 
tos įstaigos vedėjas ir “Eltos” 
korespondentas adv.’ M, M, šlir 
kas nuo lapkr. 1 dieniis pasi
traukia iš Lietuvos Atstovybės. 
Jis grįžta Philadelphijęn užsi
imti advokato praktika. Atsto
vybei jis išbuvo nuo kovo mčn. 
19^0 pi . A Y '

VISKĄ MATĄS,

Mažas vaikutis:—Mama, ar 
Dievas mato viską?

Motina:—Taip, vaikeli.
—Ar jis gali niątyti per au

deklą ir geležį?

—Tąjp, vaikeli, jis gali ma
tyti.

—Vai jo! Kiek jis cirkų ga
lėjo matyti dykai!



Algęrnon Lee

Sch

Dvejom Kelnem

keliais ir

savęs 
dau-

darbininkų 
specifiniai 
leidžiamų 

tai palygi- 
leis girtis

yra neap 
ir kad po 
klasės at 
jie sūkiai-

Moterų augšti ir žemi čeverykai. Francu 
ziškomis kulnimis, juodi ir geltoni, viso 
kių mierų

PRADEKITE
TAURINTI 1

erkanEuoiy
Muilo Vynioklius
TUOJAU A

Įsigyk gražią ir Naudin
gą dovaną ant Kalėdų'
Klausk Jūsų pardavėjo,

Jums reikia overkauto, jus pildysi
te vieną. Jus norite pirkti over- 
kautą gero materijolo ir gero dar
bo. Męs esame išdirbėjai ir męs 
galime jums parduoti overkautą 
pigiau negu retail kainomis. Męs 
galime pasiūti pagal mierą, be ex- 
tra mokesčio. Ateikite ir persitik
rinkite patįs. Męs parodysime jums 
materijolą mielu noru.

Kenney and Cohen
1579 Milwaukee Avė., 

antros lubos

Kaikurie Amerikos darbininkų 
Istorijos etapai.

MOTERŲ STUBOS 
ŠLIPERIAI

818 porų moterų stubos šlipo- 
rių, su skuriniais padais ir ro- 
berio kulnimis. — Geros vertes 
$1.50 visur. Pardavimo kaina

Indijonai bandys atgau 
ti savo žemes.

“šešių tautų” kaipo vieneto 
Taigi indijonai bandys atgauti 
tą žemę, kuri, jie sako, buvo 
neteisėtai parduota New Yorko 
valstijai.

pasauly; ir kiek darbo 
pagerinimas pareina 

darbininkų organizuotos 
pastangos, tai čia palyginimas

Rezidepcijoa Tą!. Yards 5143
Vab t 10 ryto iki 8 vak.

DĘ. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

NedSldieuias pagal sutartiną

809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774
TAS RUS LABAI JUM ANT NAUDOS.

Pasekmingai Siunčiam- Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 
Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 

UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

Kad Amerikos darbininkų 
judėjimas yra atsilikęs, paly
ginti su darbininkų judėjimu 
didžiumoje Europos šalių, tai 
nei vienas, kuris tyrinėjo tą 
dalyką, neužgins to.

Politikos dirvoj yra didelis 
skirtumas tarp šitos šalies dar
bininkams atstovavimo musų 
įstatybiniuose kūnuose ir ga
lingų socialistų ir darbininkų 
atstovų Didžiosios Britanijos, 
Francijos, Vokietijos, Italijos 
ir mažne visų kitų Europos 
šalių parlamentuose- Mums 
tenka atsisukti j Portugaliją 
ir Graikiją, kad radus parale-

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

Geriausiai pasiūti, kiekvienas siu
tas su 2 poromis kelnių, kur užtik
riną DVIGUBĄ DĖVĖJIMĄ. Pa
siūti iš worfeteds ir dailaus užbai
gimo cassimeres — materijolas 
kuris užlaiko styliu ir spalvą po 
ilgo dėvėjimo. Viena ir dviem ei
lėm guziky, sportišku modeliu. 
Nepaprastos vertės

kaip (>,000,000 akių žemes pa 
čioj New Yorko valstijos šir
dy, vertinamos daugiau kaip 
$2,000,000,000.

( -Oneidos indi jonai susirinkę 
ęia išrinko komitetą iš 22 na
rių,* kuris rinks pinigus tiems 
žingsniams ir tolesniam jieško 
tyrinėjimui, Pirmininku yra 
Nelspn Metoxen, o sekretore 
Męs. Laura Cornelips Kellogg. 
Šitas komitetas darbuosis iš
vien su kitais, 'kuriuos kitos 
gentės paskirs.

Jei žemė taps atgauta, tąi ji 
bus išdalinta apie 50,000 žmo
nių, kurie yrą tų “šešių tautų” 
ainiais,

Jieškas yra pamatuojamas 
sutartimi padaryta 1784 m., 
kuria eidama Jungtinių Val
stijų valdžia pavedė 6,000,000 
akrų žemės ‘^šešioms tautoms”. 
Bet sutartyje nebuvo nieko pa
sakyta, kad indijonai negali že
mės parduoti. Į trumpą laiką 
daugelis tos žemės tapo par
duota New Yorko valstijai ir 
indijonai išsikėlę į šiaurę, vie
ni į Kanadą, kiti į Wiscortsiną 
bei Oklahomą.

J794 m. valdžia pataisė tą 
sutartį, įdėdama paragrafą, ku
riame sakoma, kad pradiniu 
vąldžios tikslų buvo tas, kad 
jokia 1784 m. sutartimi pa
vestos žemės dalis negali būti 
parduota kieno kito kaip tik

PASKOLA
Atneškite savo na- 
my paskolą pas mus, 
Pakankamai pas mus pini 

gų yra pagelbėjimui.
Greitas patarnavimas.

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa

Oneida, Wis. — Trumpu lai
ku žadama daryti teisėtų Žing
snių, kad atgavus 4ndijonų. 
“šešioms tautoms” daugiau

Motinos Atrado Naują 
Budą Kūdikiu

Šalčio Gydymui. '
Įš viršaus tepa gerklę ir krutinę ir 
apdengia šiltu, flaneliniu skuduru.
Daugiau ir daugiau Naujienų skai

tytojų priima išviršutinį, TIESIOGI
NĮ kūdikių gydymą nuo šalčio su — 
Vicks VapoRub.

šis gydymo būdas apsaugoja ma
žučius nuo davimo mieromis vaistų ir 
vidurių sugadinimo. Kuomet kūdikiai 
sušlampa Ir čiaudi, tada reikia pa
vartot, kad apsaugojus nuo šalčio.

Jis prigelbsti apsisaugoti nuo mėš
lungiško krupo — jis urnai paljuo- 
suoja nuo visokių šalčio negalių.

Tamsta tik trink Vicks gerklę ir 
krutinę koliai paraudonuos; tada sto
rai aptepk ir su šiltu flanelių ap
dengt.

Visos© vaistinėse po 35c puodelis.

Didžiumoje Europos Šalių 
klasiniai sąmoningieji ąlginiąi 
darbininkai pasistatė dideles 
koperatines įstaigas, kurių apy- 
varta siekia milionus dolerių 
kas metai ir kurios ne tik su
teikia savo nariams nemažą

Savo istorijos žinojimas tau
tai, padermei, ar klasei yra 
tuo, kuo sąmoningas atmini
mas yra individui, žmogus, 
kuris nieko neatmena, yra nie
ku. Jis yra be asmenybės ir j j 
kiti nedaug vertina. Socialinė 
grupė,’ kuri nežino savo praei
ties istorijos neturi asmeninio 
elemento savo sąmoningumui 
ir sugebumui save vesti.

Istorija 
tos, įstaigos, tikybinės sektos, 
ar socialinio judėjimo istorija 
— yra suprantama eiga, o ne 
įvykių eilė. Kiekviena šioji 
diena yra gimusi iš vakarykš
čios ir savo keliu pagimdanti 
rytojų. Jei mes norim išmin
tingai suplanuoti ateitį, tai tu
rime suprasti dabartį; o norė
dami suprasti dabartį, turimo 
žinoti kiek galėdami praeitį*

Šituose pastebėjimuose glu
do naudinė istorijos mokymos 
vertė.

Naujovine darbininkų klasė, 
ųaujovinis darbininkų judėji
mas, nors jie palyginti jauni, 
jau turi savo istoriją, gausią 
susidomėjimu žmonėmis, pil
ną pamokų, prasergėjimo ir 
įkvėpimo; , pasikartojančią tra- 
gingais atsitikimais, didvyrin- 
gomis pastangomis, puikiais 
posiekiais ir dar puikesne pra
laimės ištverme. Jei dabarties 
darbininkai žinotų daugiau ši
tos istorijos negu jie žino, tai jie 
butų geriau priruošti tam vaid
meniui, kuris jiems tenka vai
dinti. Ir jokioj kitoj šaly šitas 
proletariato žinojimas 
nėra mažiau išplėtotas ir 
giau reikalingas, kaip 
Jungtinėse Valstijose.

Carlton, Ilillųuit, Oneal, 
lueter, Simons ir keli kiti raš
tininkai šį-tą padarė, kad dar
bininkų istorija šitoj šaly bik 
tų prieinama tiems, kuriems 
neleidžiama raustis j>° senas 
darbininkų laikraščių krūvas 
ir retkartines praėjusių laikų 
brošiūras ir amatinės unijos 
pranešimus. Bet dar gana vie
tos daugeliui kitų tomų.

Aš nežadu šita trumpų 
straipsnių eile (parašyta įvai
riomis valandomis ir toli nuo 
savo knygų) pagaminti kokį 
vertingą rašinį mažai esamai 
Amerikos darbo klasės istori
jos literatūrai. Daugiausia ką 
aš noriu tai suteikti dalinius 
atsakymus į klausimą: Kodėl 
darbininkų klasės judėjimas 
Jungtinėse Valstijose taip la
bai skiriasi nuo darbininkų 
klasės judėjimo sename pasau
ly ir kodėl kaikuriais žvilgs
niais jis taip atsilikęs?

v> I nepalankus yra Amerikos 
unijoms.

Tečiaus visų žymiausias skir
tumas tarp Europos ir Ame
rikos darbininkų organizacijų 
yra tone ir dvasioje.

Didelėj didžiumoj1 atsitiki
mų amerikinės unijos žmogus 
žiuri į savo organizaciją labai 
individinės naudos žvilgsniu. 
Jis skaito uniją kokia tai ver
slo įstaiga ir moka mokesnius 
kaii>o įdėlius, už kuriuos jis 
laukia dividendų augštesnės al
gos ir trumpesnių valandų for
moje. Jei unija neduoda jam 
šitų gerumų, arba jei jis ko
kiu tai budu pamato, kad jis 
asmeniškai nereikalauja unijos 
apgynimo, tai jis lengva šird- 
žia nustoja būti jos nariu ir 
atsižada savo teisių joje. Ji ne
daug valdo jo jausmus, labai 
mažai sukelia entuziazmo jo 
krūtinėj.

Arba vėl, palyginti mažas 
yra solidarumas tarp įvairių 
amatų ir pramonių organiza
cijų. Apskritai, kiekviena uni- 
jš, ar daugiausia kiekviena 
unijų grupė “pati savo valtį 
iria” ir nedaug jai rupi, jei 
kitą organizaciją ištinka nelai
mė, Eilinių narių atsidavimas 
apsireiškia mokėjimu mėne
sinių duoklių tam tikrai uni
jai. Nuovokos apie darbininkų 
klasę, klasinį solidarumą ir 
klasinį judėjimą paprastai ne
būva darbininkų protuose.

Galinus jiems labai trūkstą 
socialinės idealybės ir susido
mėjimo didžiaisiais visuome
nės klausiniais. Musų ameriki
nė taisyklė “Ne vieta politikai

unijoje” beveik nesuprantama 
europiečiui darbininkui. Jis 
žino, kad pramoninis veiki
mas ir politinis veikimas turi 
eiti ranką rankon ir kad dar
bininkų unija kaip ir darbinin
kų politinė partija turi steng
tis -ne tik esamąsias normas 
palaikyti, ar net pagerinti są
lygas esamos visųomėnčs si
stemos ribose, o ir įsteigti nau
ją visuomeninę tvarką visai 
skirtingą nuo tos, prie kurios 
dabtfr gyvenam. Šita organi
zuotų darbininkų funkcijos ar 
misijos sąvoka apskritai, visai 
svetima musų Amerikos dar
bininkų protams.

Išeina, kad darbininkų z orga
nizacijos šitoj šaly apskritai 
turi mažą įtaką savo atskirų 
ir ribotų laukų anapusy, kad 
jų nariai politiniai 
šviesti ir neveiklus 
litiniams darbdavių 
stovams nesunku 
dinti ir padalinti.

Visi šitie pareiškimai apie 
Amerikos darbininkų judėjimo 
ydas, žinoma, tenka kiek pa
aiškinti. Yra kelios išimtinės 
unijos ir kiekvienoj unijoj yra 
išimtiniai vienetai, ar grupės. 
Bet aš manau visi sutiks su 
tuo, kad tas, ką aš čia pasa
kiau, pamate yra teisinga.

Auskarįai
Naujausios mados, su pakabinamais lenciūgėliais, 
visokių spalvų, kainos įki 98c, spe-. QQ f* 
cialiai subatos rytui po .........    V

Headlight
Overalls, mėlyni, specialiai subatos rytui (T 4 CC| 

(extra mieros 10ę daugiau)

Vaikams kelnės
Pilnos mieros Knickerbockers — tvirtos ir 
storos, vertos $1.69, kaina ....................... ©OU

Sviestas
Geros sviestinės, už svarą .......  AKn

Jap Bose Muilas
(galima pirkti tik 6 šmotukus) ”

Maudynėms Ranksloščiąi 
Stori turkiški ipąųdynęms rapkšloščiai, 
22x44, verti 69c, kaipą ,.........................

Vaikams Pančiakok
Buster Brown Brapd, su trigubo storio 
kulnimis, mieros nuo 6 iki HV2, 
kainos iki 65c porai, už ..............................

Vyru Apatiniai 
Collin’s ir Ląckawąnpa Bęand apatiniai marškiniai 
ir kelnaitės, pilki, maišytų vilnų, T C 4 V AQ 
verti $3.00, už ...................    4* ■

Baksas saldainiu
Vieno svaro taksas čekoladinių saldainių — pa
rinkto skonio, paprasta kaina A A t*
69c, dabar už ,................................. ,...........

pagalbą nuo pragyvenimo bran
gumo, o ir prisideda daug prie 
palaikymo darbininkų spau
dos, prie darbininkų politinių 
partijų vajų fondų ir prie pa
laikymo unijų sunkiai veda
muose streikuose ir lokautuo
se. Čia Jungtinėje Valstijose 
posiekiai darbininkų koperaci- 
jos dirvoje, jei neskaitysime 
to, ką yra nuveikę suomiai ir 
kelios kitos paskutinio laiko 
ateivių grupės, yra visai ne
matomi. *

Darbininkų klasės laikraš
čiai Jungtinėse Valstijose yra 
mažiaus skaitmeningi, turi ma
žiaus skaitytojų ir paprastai 
turiniu menkesni negu leidžia
mieji didėse europinėse šalyse. 
Jei pasižiurėsiin į skaičių, cir
kuliuotą ir turinį 
klasės įstaigų, ar 
darbininkų klasei 
knygų ir -brošiūrų, 
nimas dar mažiaus 
musų šaliai.

Jei žiūrėtume vien skaitme
ninio ir finansinio stiprumo, 
tai Amerikos darbininkų uni
jos gali šiek tiek geriau atsi
laikyti palyginimui su senojo 
pasaulio darbininkų unijomis. 
Bet apie uniją netenka spręsti 
vien iš jos narių skaičiaus, ar 
iš jos perleidžiamų pinigų. 
Keikia atsižiūrėti ir į jos prak
tišką pasiektį, o dar labiaus į 
jos narių moralį ir protinį iš- 
si rutulo j imą.

Kad Jungtinių Valstijų alpi
niai darbininkai,* lAiant visus 
amatus ir pramones į krūvą, 
turi didesnes algas ir trumpes
nes darbo savaites negu jų eu
ropiniai broliai, tai netenka 
užginti. Bet didžiumoje, jei ne 
visur tas išaiškinama tuo, kad 
šita šalis yra jaunesnė, ne taip 
tirštai apgyventa, turi, dides
nę daugybę nerakštų turtų, di
desnę progą užsiėmimui ir di
desnį pareikalavimą darbinin
kų pastovų kapitalą kurti. Dar
bo sąlygos buvo geresnės Ame
rikoje negu Europoje šimtas 
metų atgal, kuomet čia nebuvo 
jokio darbininkų judėjimo, o 
ten labai maža. Gerėjimo spar
tis be abejo buvo didesnis se
name 
sąlygų 
nuo

SUBATOS RYTO
• ’• I * • i

cpppi AI AI NU09VAL-RYT0IKI1VAL’DIENA
Nepriimame orderių per telefoną arba per paštą.

NE SEZONO ORAS SUTEIKĖ ŠIĄ PROGĄ 
The Lion sportiškai numušo žėtojft 

aukštas kainas čeveryky.

Sensaciniai Didelis Ceverykų

IŠPARDAVIMAS
:'A

Išpardavimas prasidės subatoj 9 vai. ryto 
D.YĘAI! Ipiportuotps rankomis pieštos vazos dėl 
pirrputinių 50 pirkėjų čeverykų, atidarymo dienoj 
šio išpardavimo.

MAŽŲ BERNIUKŲ 
ČEVERYKAI

310 porų mažų berniukų Gun 
Metai Lace čeverykai, su ar- 
žuoliniais padais ir minkštais 
viršais, verti $3.00. Mieros 
iki 18%. Labai spccialė kaina

$1.95

VYRŲ ČEVERYKAI
Vyrų čeverykai, Goodyear Welt- 
ed, juodi ir geltoni, kurie yra 
pardavinėjami po $6.00. Nau
jausios mados styliai. Gerai pa
daryti. Aržuolinėmis kulnimis. 
Gerai atrodo

$3.45

PARDAVIMUI SUBATOJ, NOV. 4.

Vyrųįir Vaikinų Puikiausi

SIUTAI

....... .................................................

OVERKAUTAI VAIKAMS ČE-
VERYKAI

Didelė dauguma nuo $2.00’ ir 
$2.25 vaikų juodų minkštų Vici 
Kid skuros, guzikais sagstomų 
čeverykų, su minkštais padais. 
Mieros nuo 4 iki 8. Pardavimo 
kaina

$1.45

Lašiniai
Morris & Co., šie supjaustyti lašjniąi, 

po vieną svarą bakstjiai, po ................

'Ą|B >,» .■#................. ——

WALKING OĄFORDS 
Didelė daugybė moterų Walk- 
ing Oxfordų, padaryti dideles 
vertes rudi arba geltoni, ver
šiuko skuros, su tinkamomis 
vaikščiojimui kulnimis. Brogue 
styliaus. Geri didelei kelionėj ir 
ant gatvės vaikščiojimo. Ge
riausio išdirbimo, geriausios rų- 
šies ir gerai nešiojasi, pardavi
mo kaina $8.50. Dabar už

$3.45

/'imui........U-.I . J >

Dr. M. T. Strjkol’is
Liętuvjs 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
<601 So. Ashland Avė. 

Vąl. 6 iki 8 vak.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

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* 
tarimą,

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

Chicago, III.
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Pereito šeštadienio “Naujie
nų” numery, spal. 28 d., buvo 
įdėtas mano aprašymas Bumšo 
debatų su Zavista Bridgeporto 
parapijos svetainėj. Tas apra
šymas tiek priklauso “Naujie
noms” kaip ir pačiam Bumšui 
(Mano aprašyme jis buvo pa
vadintas Bumša, bet kadangi 
jis protestuoja prieš tų vardų, 
tai aš šiuomi jį pataisau, bet 
kaipo pasiteisinimų, priduriu, 
kad aš tuomi, anaiptol, neno
rėjau jo niekinti: man abudu 
vardai atrodo vienodo gerumo 
ir Bumša ir Bumšas). Jei 
“Naujienos” • nusidėjo Bumšui, 
tai tik tuomi, kad mano strai
psnį atspausdino, o tas jokiu 
budu nėra nusidėjimu. Jos ga
vo straipsnį, liečiantį lietuvių 
gyveninių ir jį atspausdino 
drauge su kitais, informuoda- 
mos savo skaitytojus apie tai, 
kas lietuvių tarpe dedas. Ar jis 
buvo teisingas ar ne, redakci
ja nežinojo ir negalėjo žinoti. 
Ji dGjo jį tik pasitikėdama 
mano teisingumu. Jeigu ma
no aprašymas Bumšo “dispu
tų” buvo neteisingas, tai jis 
turėjo reikalo tik su manim, o 
ne su “Naujienų” redakcija.

Bet Bumšas mano straipsnį 
priskaito “Naujienų!” redakci
jai ir šmeižia tų laikraštį be jo
kios priežasties ir be jokio pa
mato. Jis sako, “N-nos” mane 
iškoliojo”. Žmogau, jei sakai
si eųs kunigas, kuris yra “šiaip 
ar taip tikybos mokslo žino
vas”, vadinas apšviestas žmo
gus, kuris kitus mokina, turė
tum tiek žinoti, kad redakcija 
ir jos bendradarbis yra du da
lykai ir kad už straipsnį laik
raštyje paprastai atsako tas, 
kuris po juo pasirašo.

Bet Bumšas ne tik tokių pa
prastų dalykų neatskiria --jis 
dar tyčia mano straipsnį iš
kraipo, prikišdamas man tų, ko 
aš savo straipsny visai nepasa-- 
kiau. Jis sako, kad aš susirin
kusius žmones jo “disputų” 
paklausyti išvadinęs šunimis ir 
gyvuliais, šitam savo tvirtini
mui paremti jis priveda antrų
jų mano sakinio dalį, pirmųjų 
nukandęs: “Tikrai nesiskiria 
nuo šunų ir gyvulių tie, kurie 
munšainėje mirksta ir tokiais 
disputais domisi”, tuomi paro
dydamas mane pasakius, kad 
tie, kurie susirinko jo “dispu^ 
tų” paklausyti, yra tik girtuok
liai ir paskutiniai žmonės to
lygus gyvuliams. Mano gi bu
vo pasakyta šitaip: “Galų gale 
atrodytų, kad žmogus ištikro 
savo protu nesiskiria nuo kitų 
gyvulių—arklio, ar šuns. Bent 
kaikurie žmonių tikrai nesiski
ria — ypatingai tie. kurie mun- 
šainėje mirksta ir tokiais “dis
putais domisi”, šitas mano 
pasakyta tuč tuojaus po paste
bėjimui, kad “yra liūdna, kad 
žmonės lig šiol, dvidešimtame 
civilizacijos amžiuje bando vi
satos ir savo gyvenimo klausi
mus išspręsti senovės pasako
mis!” Taigi mano buvo pa
lyginta ne žmonės prie gyvu
lių, o žmonių protas prie gyvu
lių proto, afbelnai, o ne tik tų, 
kurie susirinko Jurginės beiz- 
mentan Bumšo pasakų paklau
syti. šitų pasakų aš pats nu
ėjau paklausyti, ir tokių kaip 
aš buvo gal pusė svetainės — 
Bumšas pats galėjo tų patirti 
iš rankų plojimo jo oponentui, 
o plojo tikrai ne visi, kurie tų 
pasakų klausės. Taigi jo pasa
kojimas yra aiškus iškraipymas 
mano žodžių, prikišimas man 
—ir net ne man, bet “Naujie
nų” redacijai — .to, ko aš vi
sai nepasakiau, šitaip meluoti 
gali tik nedoras žmogus, o ne 
doros mokytojas. Jei čia augš- 
čiau privestuose iš mano strai
psnio žodžiuose Bumšui buvo 
koks argumentas, tai mano pa
vadinimas “švento” rašto pasa
komis ir jei Jis ištikro tiki to 
“švento” rašto šventumu, tu
rėjo parodyti, kad jis tikrai 
yra Dievo žodis, o ne senovės 
žmonių pasakos.

Bet j is visai to nepadarė. Va
dinas, jis pats savo tylėjimu su

tinka su tuo, kad “šventas” 
raštas yra tik pasakos, kurių 
pasakojimo tikrumu jokis svei
ko proto žmogus negali tikėti. 
Tečiaus jis šitas senovės pasa
kas laiko — ar bent savo klau
sytojams liepia laikyti 1— nepa- 
abejotina, neatmainoma tie
sa !.’.

Jei tamsta, ponas Biunšai, 
esi “šiaip ar taip tikybos mo
kslo žinoyas”, kaip kad sakai
si esųs, tai turėtum žinoti:

1. Kad krikščionių moksli
ninkai (ne bedieviai, o tikin
tys žmones) ištyrė Biblijų ir 
atrado, kad ji yra ne Dievo Žo
dis, o žmonių pasakos, — to
kia knyga, kokia yra Basana
vičiaus “Vėlės bei Velniai”.

2. Kad keturios evangelijos 
yra parašytos ne Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono, o kitų žmo
nių, ir ne tuoj po Kristaus nu
mirimo, o tik antrojo krikščio
nių šimtmečio pabaigoj; jos 
buvo surašytos tik kaipo pasa
kos, o ne įvykiai matyti tų, ku
rie juos aprašo. Be to dar ši
tų evangelijų pasakų buvo ne 
4, o 52. Jei jų liko tik 4, tai 
tas parodo, kokis bažnyčios tė
vų buvo valymas krikščionių ti
kėjimo ir kiek tos keturios iš
rinktosios evangelijos gali tu
rėti vertės kaipo istoriniai raš
tai.

3. Jis turėtų žinoti, kad to
mis “švento” rašto pasakomis 
galima įrodyti viskų, ką tik no
ri, nes kiekvienam to rašto tvir
tinimui gali rasti jame kitų, 
kuris kaip tik priešingas jam. 
Ir ve Zavista šituo raštu pasi
remdamas įrodė, a) kad- žmo
gus nemirs; b) kad pekla yra 
kapas ir jokio kito pragaro 
nėra. Bumšas tuo patim raštu 
pasireonadmas įrodė, a) kad 
dievas įkvėpė žmogui savo ne
marių dvasių, todėl žmogaus 
dūšia yra nemari; b) kad vel
nias yra, ir todėl turi būti jam 
vieta, pragaras. Abudu tiki tuo 
patim raštu ir tikėdami juo 
prieina prie griežtai priešingų 
viena kitai išvadų. Kogi yra 
vertas tokis “šventas” raštas, 
kuris nieko tikra, nieko aiš
kaus nepasako, ir tų kų jis pa
sako, pasako klaidingai? Koks 
mokslininkas tiki šiandien, kad 
pirmas žmogus buvo Dievo nu
lipintas iŠ molio? Net prof. 
Jurgutis, nors jis gana gina tų 
“šventų” raštų, tuo netiki.

Aišku kaip diena, kad tame 
šventame rašte yra surašyta 
nesąmonių, kuriomis tamsus, 
barbaringi senovės žmonės ti
kėjo kaipo tikra tiesa, o mums 
jos yra tik vaikų pasakojimai. 
Tikėti tais dalykais, kuriais ti
kėjo tie tamsių gadynių žmo
nės butų labai kvaila. Ir tiki 
jais tiktai tie, kurie nėra apsi- 
pažinę su gamtos mokslais. 
Jei apšviestas žmogus sako, 
kad jis tiki tam, kas yra bibli
joje, ar evangelijoje, tai jis yra 
veidmainys ir veidmainiauja 
todėl, kad toks jo tikėjimas 
patinka tiems, su kuriais jo gy
venimas yra surištas.

Paimkime Bumšų, ar jis ti
ki tuo, kų jis pasakoja apie 
savo tikėjimų kitiems? Ne. 
Jei jis tikėtų, tai jis nekalbė
tų netiesos apie savo artimų. 
Bet jis kolioja “Naujienas” už 
tų straipsnį, už kurį, jis gerai

žino, aš atsakau; jis iškraipo 
mano žodžius ir primeta man 
tų, ko aš visai nepasakiau; jis 
vadina •‘Naujienų"’ skaityto
jus gyvuliais tik dėlto, kad jie 
netiki jo pasakoms, kurias jis 
ir jo konfratrai panaudoja 
tam, kad sau lengvų gyveni
mų pasidarius čia ant “šitos 
ašarų” pakalnės, ne laukiant 
linksmybių danguje. Kaip to
kį žmogų pavadinti?

Jis man daug kų primeta, 
busiu aš neteisingai aprašęs jo 
“disputus”, bet kiek gali būti 
vertas jo priekaištas, jei jis 
drįsta mano parašytus žodžius, 
kuriuos kiekvienas gali pama
tyti, iškreipti saviškai? Nieko.

Ir aš aprašiau jo debatus tei
singai, be jokio perdėjimo. Tie 
jo aiškinimai, kuriuos jis davė 
per “Draugų”, yra tik jo patai
symai, ir melų, kurį jis prikiša 
man, jis gali pasilaikyti sau.

— Vienas Klausytojų.

to * ’į

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

NAPRAPATHIA * i 
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. t’ullman 3385

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

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

Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietasis Gydytojas ir Chirargan 

25 E. Wa*hington ^?t.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Halsted St„ Chicago, IU. 

- - - ■ .... . - >---  . J
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Duoda Šimet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams.....................$3.50
■" Lietuvon.....................$4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

. ..................................... ........................... II ...........................

Motinos įkalbėkite savo 
šeimynai svarbumą tau
pymo

L. KLEIN 
ŠTAMPŲ

Pilna pririnkta knygutė 
verta $3 bile kokiais ta- 
vorais, įskaitant groser- 
nčs valgius ir miesą, ar
ba $2.50 pinigais.

Męs kviečiame jumis ati

daryti pas mus charge 

accountą. L. Klein charge 

kostumeriai suranda, kad 

charge accountas jiems 

yra labai parankus. Kre
dito ofisas ant trečių lubų(/Liberty

\ -...................................

5(100 Vyriškų Marškiniu. Pardavimui!
Nepaprastai didelė vertė marškinių duodama Lapkričio mėnesyj — marškiniai 
nuo specialių pardavėjų — marškiniai musų paprasto stako.— perstato labai ge
rą išdirbinių. Kiekvieni marškiniai pasiūti geriausiai. Jei kainos ir gerumas marš
kinių patiks, tai męs subatoje turėsime' labai daug pirkėjų. Pas mus bus keturios 
sekcijos — galėsite pasirinkti kokia jums patiks. Visuomet jums apsimokės pa
sirinkti iš didelio ^skaičiaus marškinių.

Proga pirkimui šventėms
Vyrui Selecto Marškiniai

Puikios vertės persoale su franeuziškais dvigubais 
rankogaliais, šimtai naujų sezono desainų. Mieros’ 
nuo 14 iki 17^. Šios kainos jums patiks

89c
* . < / . . ; • * 

, I

Tub šilkiniai marškiniai
Storo • dryžuoto šilko. Dideliame pasirinkime puikių 
patrinų. Darbas sir užbaigimas yra kuogeriausias. 
Mieros nuo 14 iki 17

$3.45

Vyry Perfecto Marškiniai 
šilkiniai dryžuoto materijolo ir kiti puikus marški
niai dideliame pasirinkime naujų rudeninių ir žiemi
nių stylių. Mieros nuo 14 iki 17

$1.45
Crepe ir Jeršey šilkiniai marškiniai 
Pasiūti iš storo satin materijolo dryžuoti crepe ir 
jersey šilko.. Didelis pasirinkimas naujų rudeninių pa- 
ternų. Mieros nuo 14 iki 17

$4*95

Penktadienis, Lapkr. 3,1922
PRADEK DIENĄ SU MUZIKA!

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

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

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

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

WESTERN SALES COMPANY. 
2136 W. Ch'.eago Avė., Dept. P. 182.

Chicago, III.

Puiki vertė vaikų 
' drabužiai
Dviejų kelnių siutai 

Visi vilnoniai, didelės ver
tės materijolas. Puikiai pasiu 
ti. Mieros nuo 7 iki 18.

Overkautai .
čia įeina kailiniais kalnieria 
is overkautai, mieros nuo 3 
iki 18 metų. Taipgi sudidelia 
is paprastais kalnieriais. P 

uikauskerseys, mėlyni, rudi ir 
žali, Su pamušalu. Suaugusių 
vaikinų stori vilnoniai over 

kautai, nuo 7 iki 18 metų, vi 
Inoniais pamušais naujausių 
modelių.

Mackinaws
Su avies kailio pamušu ir 
avies kailiokalnieriais, pasiu 
ti kaip sveteriai. Mieros m 
o 7 iki 17 metų. Pasirinkiir 
ui už

$9.75
___ _ j— .n.

U KLEIN ARISTOCRAT
2-kelnių siutai ir šilko pamušu overkautai

Audeklas specialiai yra išaustasjnums ir ■■
męs jį vartojame per metų metus. Męs jLa
manome, kad tas audeklas yra geriausias 3® hB 
už vertės siutas ką galima gauti Chicagoj.

Mes garantojame, kad jus nusipirkę busite užganėdinti 
arba pinigus grąžinsime.

Kiekvienas “Aristocrat” siutas turi dvi poras kelnių.
“Aristocrat” overkautai yra pasiūti puikaus ir šilto plaid-back 
materijolo, naujausios mados.

DVIGUBO AMŽIAUS.
2-KELNIŲ SIUTAI.

Geri dėvėjimui visi vilnoniai, n 
aujausių sezono madų. Viena ir 
dviem eilėm guzikų ir sportiški 
modeliai. Paprastiems ir sto
riems vyrams (J O Ą Cfi
mieros UJCHbUU

PLAID PEČIAIS 
OVERKAUTAI.

Šilti, tikrų vilnų audimo, grą 
žųsplaid pečiais overkautai, 
puikiaipasiuti, naujais, su di. 
ržais, styliais. Mieros nuo» «<« —-$24.50

GAISRAS
„SKUBĖKITE! SKUBĖKITE!

VISI LIETUVIAI, ROSELAND, PULLMAN, KENSINGTON, CHICAGOJ IR APIELINKEI ESATE KVIE
ČIAMI ATEITI I ATIDARYMĄ MUSŲ NAUJO OFISO, ROSELAND,

NEDĖLIOJ, NOV. 5, NUO 12 IKI 4 PO PIETŲ. -
DARBUS PRIIMSIME TĄ DIENĄ, SU ŠIRDINGU AČIŪ LITAIS, ARBA DOLERIAIS Į LIETU- 
LAIVAKORTES, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC, INSURANCE IR DAUG KITŲ REIKALŲ

VISUS
VĄ IR 
ATLIEKAME. LIETUVIAI GYVENANTI KITUOSE MIESTUOSE, SIŲSKITE ORDERĮ ARBA DRAFTĄ, 
ČEKĮ. INFORMACIJOS DYKAI. RAŠYKITE G1?EITU LAIKU.

JUOZAPAS ASTRAUSKAS, MANAGERIS.

CHICA G O R.E.F. CO.«
MUSŲ 6% FIRST MORTGAGE GOLD BONDS, VISADOS SAUGUS.

10748 Michigan Avenue, arti 108-tos CHICAGO, ILLINOIS

OFISAS ATDARAS’ VISĄ DIENĄ NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE

DM

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užsiprenumeruos NAUJIENAS

Garsinkities “NAUJIENOSE”
I

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.
V ji

Pinigai
iš

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waukegan, III.

I ........................................................................ J

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 528 W. 120-th 
St., West Pullman, Dl. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gv&ran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano ap tiekoj e, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

> ui Iiati ifciirt II fliMni inflMMMtiOiiinii m i
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CiilCAGOS
:: ŽINIOS ::
Nori sutrukdyti ben

droves mitingą.
Vakar 10 vai. ryto K. Ja

monto advokatas įteikė teisė
jui Ira Ryner prašymą, kad ji
sai neleistų “Naujienų” Bend
rovės šėrininkams laikyti savo 
mitingą, kuris yra šaukiamas 
lapkričio 6 d. Kadangi žinia 
apie šitą naują Jamonto žings
nį buvo duota “Naujienų” ad
vokatams labai vėlai, tai jie 
pasiūlė atidėti to prašymo 
svarstymą pėtnyčios rytui, su 
kuo .teisėjas sutiko.

Jamonto prašymui paremti 
jo advokatas prirašė keletą 
puslapių visokių nusiskundi
mų ant Bendrovės viršininkų, 
prikab&ofdatmas jjems nebu- 
čiausių dalykų. Ir tarp kitko 
jisai skundžias^, kad Bendro
vės sekretorius atsisakęs per
vesti apie 10 Šerų advokato 
agentui, T. Kučinskui, ir pap
rašęs jo (Kučinsko) išeiti iš 
ofiso. Bet jeigu Kučinskas jau
čiasi nuskriaustas, tai kodėl 

' Jamontas turi už jį skundą 
duoti?

Antra vertus, įstatymas sa
ko, kad serais, pervestais be
giu 10 dienų prieš visuotiną 
susirinkimą, negalima balsuoti 
tame susipilkime; o p. Ku
činskas atvyko pas sekretorių 
tiktai' spalių mėn. 31 d. Matyt, 
jisai ir jo bosas atsiminė apie 
tą įstatymą, pervėhii, ir dabar 
nori sutrukdyti šėrininkų mi
tingą, kad atitaisius savo klai
dą.

Mitingas buvo paskelbtas ir 
laiškai šėrininkams išsiunti
nėti dauginus, kaip už 10 die
nų prieš mitingo laiką.

komisijos rinkimas atšaukia
mas. Valdyba sušauks dar sykį 
susirinkimą ir bandys 
kolonijas sutaikinti.

^—Lietuvis.

visas

., kuriailie kviečiate 
Lietuvos Operon, ga
tavi u Jamstai ir visai 

Direkcijai nuoširdų

kvietimą rimtai ap-

Spalio 20, 1922.
Gerb. A. B. Sodeika,
Liet. Valst. Operos Direkl.,

Kaune.
Gerbiamasai:

Tusų laišką iŠ 9 m. 6 d. 
1922 m 
mane 
vau;
Operos 
ačiū.

Jūsų
svarsčius, pasirodė, kad nega
liu ant greitųjų išvažiuoti iš 
Chicagos, viena, kad turiu ne
užbaigtų privatinių reikalų, o 
antra, neatleidžia manęs “Bi
rutė,” kuriai esmu prižadėju
si išpildyti vadovaujančią rolę 
operoj “Carmen” šį sezoną 
Chicagoje.

Esu ptĮsirengus sunkiai pa
dirbėti muzikos srityje šią žie
mą ir atvykti Lietuvon 
nantį pavasarį. Pasitari
Jumis žadu važiuoti į Vokieti
ją arba į Petrogradą, kad pra
leisti vasarą takesniam pasila- 
vinimui, idant bučiau a sakan
čiai prisirengus dalyvauti Jū
sų repeticijose ir operų pas
tatymuose ateinantį sezoną, t 
y. 1923-1924 m.

Linkėdama geros kloties 
tuvių Operai, pasilieku,

Su tikra pagarba,
Mariona Rakauskaitė

per “Birutę,1

a rei
su

BRIDGEPORTAS.

Lie-

Bendro Komiteto Susirin- t
k imas.

KAS PERDAUG, TAI 
PERDAUG.

AREŠTAVO 100 VYRU IR 
MOTERŲ.

4 * jt’’* f v'" 'IT ■

Pereito šeštadienio naktį ir 
septintadienio rytą policija 
areštavo virš 100 vyrų ir mo
terų įvairiose miesto dalyse. 
Jie visi kaltinami tvirkavime.

Lietuviu Rateliuose
P-lė MARIONA RAKAUS

KAITĖ.

Pirmadieny, spalio 
Jurginėj salėj įvyko 
Komiteto susirinkimas, * kurį 
sušaukė Chicagos Lietuvių Ta
ryba. Žingeidumo delei nuvy
kau ir aš.

Susirinko apie 32 žmonės: 
du iš Town of Lake, po vieną 
iš Roselando, Douglas parko ir 
Brightoii parko; visi likusieji 
bridgeportiečiai. Lietuvių inte
ligentų visai nebuvo.

Pu. Antanaitis atidarė susi
rinkimą ir paaiškino jo tikslą 
— aptarti 6(X> metų sukaktu
ves parkėlimo Lietuvos sosti
nės iš Trakų į Vilnių. Niekas 
neaiškina, kas šaukė susirinki
mą. Tarybininkai mano, kad 
jie, klerikalų federacininkai —- 
kad jie. Ginčijosi keno susirin
kimas. Bridgeportiečiai federa- 
cininkai sako: “šis susirinkimas 
yra musų,” svečiai: “šis susi
rinkimas yra viešas — visų

30 d., 
Bendro

“‘Naujiem^’ 256 nr. kores
pondentas “La vie Francaie” 
parašė apie Liet. Darb. Stygų 
orkestros koncertą spalio 29 d. 
Iš aprašymo •matyt, kad kon
certų rengusioji grupe kores
pondentui nepatinka. Tiesa, aš 
sutinku su jo nuomone, kad 
spykeris ten nebuvo reikalin
gas ir kad komiteto pirminin
kas nemoka lietuvių kalbos. 
Bet tai jau ne artistų kaltė. 
Korespondentui nepatiko nei 
A. P, Kvedaro elgęsis ant pa
grindų. žinoma, čia ne Kve
daro kaltė, kad jam nepati
ko jo dirigavimo būdas, bet 
kad Kvedaras užima pirmą 
vietą tarp iChicagos lietuvių 
chorų mokytojų, tai to niekas 
neužgindis. Apie Butėną ko
respondentas rašo, kad jis ne- 
parodęs piešiamos jo didybės. 
Nežinia, ko geresnio jis nori: 
Butėnas buvo iššauktas net 
kelis kartus ir palydimas gau
siais aplodismentais. O-kai de 
Marchano ir Grušaitės tai iš 
jų, kaip vaiką, ir norėti dau- 

[giau negalima, o kad p. La vie 
Francaie nemato vietos jiems 
ant pagrindų [oponentas klai
dingai suprato: -p. La v. F. 
kaip tik išskiria Marchaną ir 
Grušaitę iš tų, kuriems, jo nuo
mone, neturėję būt vietos an ; 
pagrindų. — Red.], tai jis už
miršta, kad artistai išauga iš 
artistukų. —Pusbačkis.

BRIDGEPORTAS.
i

LSS. 4 kp. prakalbos.

Daina, kaip meilė, — gryna 
ji visados maloni. Mes nori
me ją girdėti, kada musų sie
la randa ir kada ji yra pakilus 
į padanges.

Idant daina turėtų kokią ga
lią ant musų, ji turi būti su
dainuota tikrai, jausmingai ir 
įspūdingai, P-lė Mariona Ra
kauskaitė yra vienintėlė lietu
vė dainininkę Čikagoje, kuri 
turi tokią jiegą; ji yra tikroje 
prasmėje artistė-daiuininkė.

’P-lė Rakauskaitė gavo pak
vietimą į Lietuvos Operą, bet 
atsisakė važiuoti dabar dėl 
priežasčių, paminėtų laiške, 
kuris telpa žemiau. Mums či- 
kagiečiams labai smagu, kad 
p-lė Rakauskaitė atsisakė tuo 
tarpu važiuoti į Lietuvą, nes 
mums sunku butų be jos apsi
eiti, kadangi nėra kam jos vie
tą užimti. Ji užsitarnavo sau 
garbės vietą ne vien tik lietu
vių tarpe, bet ir amerikonų.

Mes turėsime progą girdėti 
Rakauskaitę “Čarmen” 

šią žiemą. Prie progos ji tur 
būt sudainuos “Kur Bakūžė 
Samanota.” Daugelis čika- 
giečių taip mėgsta ją, kad 
jiems nenusibostų girdėti ją 
nors kasdien.

P-lė Rakauskaitė yra Biru
tės solistė ir “puma dona.” 
Turėsime progos ją girdėti 
ateinančiame Birutės koncerte, 
kuris įvyks sekantį ncdėldienį,. 
lapkr. . 5 d., American-Bohc- 
mian svetainėje, 1138 W. 18; 
gatvė. __R.

*. * *

Toliau diskusuoja kaip ap
vaikščioti sukaktuves —< kolo
nijomis ar bendrai. Chicagos 
Lietuvių Taryba, kuri pirmoji 
tai sumanė ir pakvietė kitas oi> 
ganizacijas, neišskiriant ir klo- 
rikalų, susidėti daiktan, nori 
vieno bendro apvaikščiojimo 
Chicagoj. Gi federacija, matyv 
dama, kad plrmybė tenka ne 
jai, sumanė užbėgti už akių — 
rengti apvaikščiojimus koloni
jomis.. Taigi ir šiame susirin
kime trys federacininkai, įs
kaitant ir p. Djmšą, reikalauja 
rengti apvaikščiojimą tik ant 
Brigeporto, šv. Jurgio salėj. 
Balsuojant federacininkai pra
lošė — dauguma nutarė rengti 
tik vieną apvaikščiojimą.

P. Miekeliunas įneša išrinkti 
rengimo komisiją, kuri turėtą 
sukviesti susirinkimą visų ko
lonijų atstovus. Renkama ko
misija iš vienų bridgeportiečių. 
Kitų kolonijų atstovai nea/psi- 
ima.. Prasideda naujos diskusi
jos, kurios tęsiasi virš valan
dos laiko. Kitų kolonijų atsto
vai rengiasi namon. Prasideda 
išmetinėjimai ir partiniai gin
čai. Vienas town of leikietis 
pastebiu kacį visą lermą daro 

federacininkai. Jis sako; 
žiūrėkit, kaip jūsų Bridgepor- 

to Federacijos nariai ardo su- 
siiinkimą, kad išlaikius savo 
pusę. Reiškia, jeigu visos ko-* 
lonijos nešusi vienys, (tai’ klej- 

fe<ieractia rengs apvaik- 
ščiojinius savo vardu bažnyti
niuose skiepuose.” Federacinin- 
kai visi pašoka. Maniau iškiis 
peštynes, bet to nebuvo. Visi 
sukyla.. Pirmininkas šaukia, 
kad dar susėstų. Pirmutinis

svar-
savo

Trečiadienio vakarą Mildos 
svetainėj LSS. 4 kp. surengė 
prakalbas. Del lietaus ar kiti, 
priežasčių į prakalbas žmonių 
atsilankė nedaug, bet tie, ku
rie atėjo, naudingai laiką pra
leido. '**■ ‘

Kalbėjo du kalbėtojai: M. 
Jurgelionienč ir '‘Naujieną” 
redaktorius P. Grigaitis. Pir
moji kalbiojo apie ateinančius 
rinkimus kitą antradienį; ant
rasis apie rinkimų į Seimą sek
ines Lietuvoj. Abudu papasa
kojo įdomių ir darbininkams 
žinotinų dalykų.

Jurgelioniene aiškino 
bą darbininkams turėti
atstovus įstatymus leidžiančio
se valstijos ir šalies įstaigose ir 
tą skirtumą, kuris yra tarp se
nų politinių partijų ir SociaHsr 
tų Partijos.

Svarba darbininkams turėti 
savo atstovus valstijos įstaty
mų leidimo įstaigose yra ta, 
kad jų atstovai gali apginti jų 
reikalus; gali priversti tą įstai
gą išleisti tokius įstatymus, 
kurie butų darbininkams nau
dingi. Pirmiausia,, kad butų 
leidžiama darbininkams boiko
tuoti tuos dai'bdavius, kurie iš
naudoja darbininkus; paskui, 
kad darbdaviams nevalia butų 
samdyti sau mušeikas streiki
ninkams mušti, ar kad kokie 
konstabeliai, ar kiti jiems to
lygus darbdavių tarnai padė
tų jiems, darbininkus pavergti.

Socialistų partija skiriasi 
nuo senųjų politinių partijų, 
demokratą ir republikonų par
tijų pirmiausia tuomi, kad ji 
yra darbininkų partija, o ano- 
dvi kapitalistų darbdavių. De
mokratų partija yra smulkių
jų kapitalistų partija, o repub
likonų partija stambiųjų ka
pitalistų, tečiaus jodvi abi nie
ku viena nuo kitos nesiskiria^ 
Ir viena ir kita, būdama val
džioje lygiai siunčia specialę 
policiją ir net kareivius su 
tankais streikams sulaužyti ir 
indžionkšinus išduoda prieš 
darbininkus. Socialistų partija 
rūpinasi tik darbininkų reika
lais, jei jis sveikai protauja ir 
nori, kad jo padėtis butų ge
resnė, turi balsuoti už ją. Gal 
išsyk darbininkams nepavyks 
išrinkti Socialistų Partijos at-'^

stovus, bet netenka dėlto nusi
minti; darbininkų yra didžiu
ma ir viršininkai į valdžios 
arnybas ‘išrenkama tik jų bal

sais; kada jie susipras, tąsyk 
ie nerinks savo priešų ir1 vie
los valdžioje teks darbininkų 
atstovams. Ir šitas darbininkų 
susipratimas auga: 1906 m. už 
sooialistų kandidatus Ilino

jaus valstijoje buvo truputis 
daugiau kaip 1000 balsą, o jau 
1920 m. jų buvo suvirš 70,000 
balsų. Pati padėtis verčia dar
bininkus balsuoti už savo par
tijos atstovus ir tas sųsiprati- 
mas* sparčiai auga.

šių metų rinkimams Socia
listų Partija yra pastačiusi sa
vo kandidatais keturis lietu
vius; vienas jų yra vietai mies
to valdyboje, o kiti trys vie
toms valstijos įstatymų įstai
goms.

Kalbėtoja paaiškino, kad 
darbininkai balsuodami už So
cialistų Partijos atstovą, bal
suoja ne už jo asmenį, o už 
darbininkų įgaliotinį, kuris tu
ri daryti tą, ko partija reika
lauja; o jei to nedaro, būva 
partijos atšaukiamas.

Svaigiausias Soc. Par. prog- 
ramo dalykais yra šie: panai
kinti indžionkšinus,; uždrausti 
visokiai specialei ar privačiai 
policijai kištis į streiką; dar
bininkams atlyginimo įstaty
mą išplėsti taip, kad nukentė- 
jusis gautų atlyginimą ne tik 
netekęs kurios kūno dalies, ar 
sužeistas, o ir kad gautų iš 
darbdavio pašalpą kiekvieno, 
ligoj ir nedarbo metu; taipgi 
kad darbininkams butų moka
ma senatvės pensijos.

“Naujienų” redaktorius gana 
plačiai išaiškino rinkimų į Lie
tuvos Seimą pasekmių reikš
mę. Anęt jo, rinkimų sėkmė
mis nėra ko labai džiaugtis, 
bet ir nusiminti netenka. Kle
rikalai, nofš'; Nurinko savo at
stovų gana daug, bet jie netu
ri ne tik absoliučios didžiu
mos, o ir prisės atstovų nesu
daro ir jie ne tik negalės ki
tų partijų atstovų iš Seimo 
mėtyti laukan, o ir negalės be 
kitų partijų^pngalbos nei su
manymų pravesti; tatai čia 
jiems ragai tapo aplaužyti.

Bet stebėtis, ar džiaugtis 
tenka dėlto, kad nei vienas 
pažangietis neišrinkta. Pažan
gos partijoj/ geri jr seni diplo
matai ir jie puikiai agitaciją 
vai<ė>; be to pas juos buvo jie- 
ga ne tik dvasinė, o ir medžią- 
ginė, bet jie prakišo ir praki
šo galutinai. Jiems, kaipo par
tijai, vietos politikoje nėra 
daugiau; jiems teks, arba prie

cerio programe. Apie tai rašo 
pats Kaminsky “Svobadnaja 
Rossija,’* lapkričio 2 dienos 
laidoj:

‘'‘Kadangi orkestros vedėjo 
pareigos “Tivoli” teatre neda- 
leido man atvažiuoti paženk
lintu laiku, tai aš atvažiavau’ 
-vėliau. Kuomet aš atvažiavau 
salėj buvo daug publikos, bet 
kaž kas iš rengėjų man pasa
kė, kad koncertas jau pasibai
gė.

Del tos priežasties tame 
koncerte aš negriežiau ir skai
tau savo pareiga pranešti pub
likai, kad tai įvyko ne dėl ma
no kaltes, bet dėlto, kad kon
certo rengėjai nereikalavo už
imti vietą po to, kuomet salę 

iš kitos pusės juos prikimšo publikos, nežiūrint ir 
komunistai, kurie to, kad mane garsinę laikraš- 

gausią piniginę paramą gau-.ty. 
na iš Maskvos; bet socialistai 
surinko 10 atstovų, o komu- pranešti visuomenei, kodėl jie 
nistai tik penkis.

Komunistų t
kalbėtojas aiškino tuom, kad1 
jie turėdami įtakos profesinė
se sąjungose, įvedė jas į poli
tiką, agitavo už buožių val
džios nuvertimą ir prijungimą 
Lietuvos prie Sovietų Rusijos; 
tas dav^ę progos valdžiai juos 
persekioti ir sąjungoj negalė
damos išsilaikyti, ’ pradėjo 
krikti. Jų nariai ne tik kriko, 
palikdami sąjungoms tik jų 
viršininkus, o ir dėjos prie ją 
priešų prie kuniginės Dar
bo Federacijos, šituomi ko
munistai klerikalus taip sus
tiprino, kad komunistams bu
vo atėjus į galvą juokinga 
mintis: stoti į fecj^raciją pa
tiems ir griauti ją iš vidaus. 
Bet padaryti to jiems nesise
kė.
— Kalbėtojo nuomone, social
demokratai prasiskins sau ke
lią ir bus didelė jiega Lietu
vos politikoje. —Svečias.

kitų partijų šlietis, ar kita 
džiabo jieškoti. Taigi yra nuo
stabu, bet prisižiūrėjus daly
kams arčiau, labai aišku, ko
dėl taip atsitiko. Jie susidėjo 
su stambiaisiais žemininkais ir 
.jų reikalams atstovavo. Lietu
vos žmonės nenori tokių ir sa
vo balsavimu tą aiškiai pasa
kė.

Džiaugtis tenka tuo, kad so
cialdemokratai atsilaikė ir įėjo 
į Seimą net stipresni negu 
buvo. Socialdemokratų padėtis 
buvo sunki. Iš vienos pusės 
juos atakavo klerikalai, kurių 
propagandai vieni amerikie
čiai sudėjo 16 milionų auksi
nų ir jie vare savo propagan
dą ne tik per spaudą, o ir baž
nyčiose; 
atakavo

—Aleksandr Kaminsky,”
Koncerto Engėjai turėtų

krečia tokius šposus ir apgau-
nepasisekimą dinėja publiką. —Dalyvavęs.

PEIKTINAS KOMUNISTŲ 
ELGĘSIS.

Neleido Al. Kaminsky ant 
estrados.

Dalyvavusieji komunistų — 
Liet. Darb. Stygų Orkestros— 
koncąrfa/i spalio >29. Bohemian- 
Americari svet., girdėjo kon
certo pirmininko, Motejuno, 
pranešimą, kad Al. Kaminsky 
ncatsilankęs, bet nepasakė ko
dėl. Al. Kaminsky yra paskil- 
bęs rus^s smuikininkas ir da
bartiniu laiku veda “Tivoli” 
teatro orkestrą.

Vėliaus pasirodė, kad komu
nistai melavo. Al. Kaminsky 
buvo atvažiavęs salėn, bet ko
munistai jam neleido užimti 
vietos, nors laikraščiuose gar
sino, kad jis dalyvausiąs kon-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Dr. AL. DA VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 Se. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

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

902 
ai4 
951 
955 
957 
962 
979

i, 982
984 Varnagys Pranas
985 Wax*crescauskiene Ona
986 Vareninų Rože

T.1, Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo ii Californljos ir 

vii tęs savo praktikavimu po No.
6208 W. Harrisoa St.

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

'nuo

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Ųhicags

Andruliutė Pulina 
Butkis Antoni 
Mikutaitis Sophie 
Pagojiene Ona . 
pikoraičius Antanas 
Riekačius Walter 
Talačka Jonas 
Trakshel Tony

Atidai norinčią atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų 
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.

KLEIN BROC
11 HALSTED. 201d ST’S *«) 
1 1 CANALPORT AVĖ

i

Atdara iki 6 vai
vakare sukatoje

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika

PHYSICJAN AND SUKGEON 
1900 So. Halsted St. 

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 6032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS; Nuo 8 iki U ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

COAT.

$3.88
MERGINŲ

VAIKŲ KAUTAI puikaus storo mate- 
rijolo, satino išdirbimo. Dideliais kai
meliais ir daug guzikų.
Mieros nuo 2 iki 6 metų

Telephone Yards 5834

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

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

VAIKŲ KAUTAI vilnonio materijo- 
lo, bolivia ir kitų išdirbinių. Su sun
kiais lainikais ir gražiais odiniais kal- 
nieriais. Mieros nuo 77
2 iki 6 metų....................  ■ ■

DIDŽIAUSIS IŠPARDAVIMAS MERGINŲ IR VAIKŲ

ŽIEMINIU KAUTŲ
Iš Fifth Avenue Girls’ Coat House, Fifth Avenue, New York 
GYVI MODELIAI PARODYS ŠIOS OVERKAUTUS MUSŲ 

LANGE NUO 12 VAL, DIENĄ IKI 4 VAL. PO PIETŲ.
Stebėtinas pirkinys iš FIFTH AVENUE GIRLS’ 
HOUSE iš New Yorko. Ta puiki firma yra žinoma kiekvie
nai motinai. “Let go” didelė apštis PUIKIŲ KAUTŲ mažo
mis kainomis. JŪSŲ SUTAUPYMAS ant kiekvięno kauto 
yra DIDELIS!

.j' > * I V f..

Mieros nuo 2 iki 6, 7 iki 10, ir nuo 10 iki 16 metų. — Penki dideli pasirinkimai:

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St., Chlcags.
—■ I ■ ...........     ■

MERGINŲ KAUTAI visi 
vilnoniai polo, tweeds, sil- 
vertorie, kersey, chinchilla 
ir sportiško mišinio. Visi 
pilnų lainikų, su guzikais. 

Kai kurie turi odos kal- 

nį^i’įus. Mieros nuo 7 iki 

10 ir 14... .$5.88

KAUTAI visi 
vilnoniai Kersey, Polo, 
Velour plaid pečiais ir

’ f > I
sportiško nvateriįolo. Išro
do labai puikiąi. Nauji 
sportiški modeliai, visokių 

spalvų. Mieros nuo 10 iki

16 $7.88

MERGINŲ KAUTAI visi 

vilnoniai Polairs, Velour, 

Polo ir novelty išdirbihio. 

Puikus lainikai. Daug su 

odos kaimeliais. Mėlyni, 
rudi ir sorreto. Mieros nuo 

7 iki io iki 5-10,83 
16 metų ....

DR. A. J. BERTAŠIUS
' PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki U ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė, 
Tel. Yards 1699 *
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Nori sutrukdyti ben
drovės mitingą.

Vakar 10 vai. ryto K. Ja
monto advokatas įteikė teisė
jui Ira Ryner prašymų, kad ji
sai neleistų “Naujienų” Bend
rovės šėrininkams laikyti savo 
mitingų, kuris yra šaukiamas 
lapkričio 6 d. Kadangi žinia 
apie šitų naujų Jamonto žings
nį buvo duota “Naujienų“ ad
vokatams labai vėlai, %tai jie 

prašymo 
rytui, su

pasiūlė atidėti to 
svarstymų pėtnyčios 
kuo .teisėjas sutiko.

Jamonto prašymui paremti 
jo advokatas prirašė keletu 
puslapių visokių nusiskundi
mų ant Bendrovės viršininkų, 
prikaiŠjodatmas jjems nebu- 
čiausių dalykų. Ir tarp kitko 
jisai skundžias!!, kad Bendro
vės sekretorius atsisakęs per
vesti apie 10 Šerų advokato 
agentui, T. Kučinskui, ir pap
rašęs jo (Kučinsko) išeiti iš 
ofiso. Bet jeigu Kučinskas jau
čiasi nuskriaustas, tai kode! 

“Jamontas turi už jį skundų 
įduoti? ‘ >ii

Antra vertus, įstatymas sa
ko, kad serais, pervestais bė-

Spalio 20, 1922.
Gerb. A. B. Sodeika,
Liet. Valst. Operos Direkl.,

Kaune.
Gerbiamasai:

Jūsų laiškų iš 9 m. 6 d. 
1922 m 
mane 
vau;
Operos 
ačiū.

Tusų 
svarsčius, jiasirodė, kad nega
liu ant greitųjų išvažiuoti iš 
Chicagos, viena, kad turiu ne
užbaigtų privatinių reikalų, o 
antra, neatleidžia manęs “Bi
rutė,” kuriai esmu prižadėju
si išpildyti vadovaujančia rolę 
operoj “Carmen” šį sezonų 
Chicagoje.

Esu p:įsirengus sunkiai pa
dirbėti muzikos srityje šių žie
mų ir atvykti Lietuvon apei
nantį pava.sarį. Pasitarus su 
Jumis žadu važiuoti į Vokieti
ją arba į Petrogradu, kad pra
leisti vasarų tolesniam pasila- 
vinimui, idant bučiau a sakan
čiai prisirengus dalyvauti Jū
sų repeticijose ir operų pus
ta tymuose ateinantį sezonų, t 
y. 1923-1924 m.

Linkėdama geros kloties 
tuvių Operai, pasilieku,

Su tikra pagarba,
Mariona Rakauskaitė

komisijos rinkimas atšaukia
mas. Valdyba sušauks dar sykį 

visassusirinkimų ir -bandys 
kolonijas sutaikinti.

Lietuvis.

kuriariie kviečiate 
Lietuvos Operon, ga- 
tariu Jamstai ir visai 

Direkcijai nuoširdų

kvietimų rimtai ap-

BRIDGEPORTAS.

Lie-

KAS PERDAUG, TAI 
PERDAUG.

susirinkimą, negalima balsuoti 
tame susirinkime; o p. Ku
činskas atvyko pas sekretorių 
tiktai' spalių mėn. 31 d. Matyt, 
jisai ir jo bosas atsiminė apie 
tų įstatymų pervėtai, ir dabar 
nori sutrukdyti šėrininkų mi
tingų, kad atitaisius savo klai
dų.

Mitingas buvo paskelbtas ir 
laiškai šerniukams
uėti dauginus* kaip už 10 
nų prieš mitingo laikų.

Bendro Komiteto Susirin- 
k imas.

išsiunti- 
die-

AREŠTAVO 100 VYRU
MOTERŲ.
*-4. i.. i ...

Pereito šeštadienio naktį ir 
septintadienio rytų policija 
areštavo virš 100 vyrų ir mo
terų įvairiose miesto dalyse. 
Jie visi kaltinami tvirkavime.

IR

Lietuviu Rateliuose

Pirmadieny, spal 
Turginėj salėj įvyko 
Komiteto susirinkimas, ' kurį 
sušaukė Chicagos Lietuvių Ta
ryba. Žingeidumo delei nuvy
kau ir aš.

Susirinko apie 32 žmonės: 
du iš Town of Lake, po vieną 
iš Roselando, Douglas parko ir 
Brighton parko; visi likusieji 
bridgeportiečiai. Lietuvių inte
ligentų visai nebuvo.

Pu. Antanaitis atidarė susi
rinkimų ir paaiškino jo tikslą 
— aptarti 600 metų sukaktu
ves parkėlimo Lietuvos sosti
nės iš Trakų į Vilnių. Niekas 
neaiškina, kas šaukė susirinki
mų. Tarybininkai mano, kad 
jie, klerikalų federacininkai — 
kad jie. Ginčijosi keno susirin
kimas. Bridgeportiečiai federa
cininkai sako: “šis susirinkimas 
yra musų,” svečiai: “šis susi
rinkimas yra viešas — visų

30 d., 
Bendro

‘‘Naujienų!’ 256 nr. kores
pondentas “La vie Francaie” 
parašė apie Liet. Darb. Stygų 
orkestros koncertą spalio 29 d. 
Iš aprašymo •matyt, kad kon
certų rengusioji grupe kores
pondentui nepatinka. Tiesa, aš 
sutinku su jo nuomone, kad 
spykeris ten nebuvo reikalin
gas ir kad komiteto pirminin
kas nemoka lietuvių kalbos. 
Bet tai jau ne artistų kaltė. 
Korespondentui nepatiko nei 
A. P. Kvedaro elgęsis ant pa
grindų. Žinoma, čia ne Kve
daro kaltė, kad jam nepati
ko jo dirigavimo būdas, bet 
kad Kvedaras užima pirmų 
vietų tarp Chicagos lietuvių 
chorų mokytojų, tai to niekas 
neužginčis. Apie Butėnų ko
respondentas rašo, kad1 jis ne- 
parodęs piešiamos jo didybės. 
Nežinia, ko geresnio jis nori: 
Butėnas buvo iššauktas net 
kelis kartus ir palydimas gau
siais aplodismentais. O*kai dėl 
Marchano ir Grušaitės tai iš 
jų, kaip vaikų, ir norėti dau
giau negalima, o kad p. La vie 
Francaie nemato vietos jiems 
ant pagrindų [oponentas klai
dingai suprato: p. La v. F. 
kaip tik išskiria Marchanų ir 
Grušaitę iš tų, kuriems, jo nuo
mone, neturėję būt vietos ant 
pagrindų. — Red.], tai jis už
miršta, kad artistai išauga iš 
artistukų. Pusbačkis.

stovus, bet netenka dėlto nusi
minti; darbininkų yra didžiu
ma ir -viršininkai i vai tižios 
tarnybas išrenkama tik jų bal
sais; kada jie susipras, tąsyk 
jie nerinks savo priešų ir vie
tos valdžioje teks darbininkų 
atstovams. Ir šitas darbininkų 
susipratimas auga: 1906 m. už 
sooialistų <kandudaitus Ilino

jaus valstijoje buvo truputis 
daugiau kaip 1000 balsų, o jau 
1920 m. jų buvo suvirš 70,000 
balsų. Pati padėtis verčia dar
bininkus balsuoti už savo par
tijos atstovus ir tas susiprati
mas* sparčiai auga.

Šių metų rinkimams Socia
listų Partija yra pastačiusi sa
vo kandidatais keturis lietu
vius; vienas jų yra vietai mies
to valdyboje, o kiti trys vie
toms valstijos įstatymų įstai
goms.

Kalbėtoja

P-lė MARIONA RAKAUS
KAITE.

Daina, kaip meilė, — gryna 
ji visados maloni. Mes nori
me ją girdėti, kada musų sie
la randa ir kada ji yni pakilus

Idant daina turėtų kokių ga
lių aut musų, ji turi būti su
dainuota tikrai, jausmingai ir 
įspūdingai. P-lė Mariona Ra
kauskaitė yra vienintelė lietu
vė dainininkę Čikagoje, kuri 
turi tokių jiegų; ji yra tikroje 
prasmėje artistė-dainininkė.

P-lė Rakauskaitė gavo pak
vietimų į Lietuvos Operų, bet 
atsisakė važiuoti dabar dėl 
priežasčių, paminėtų laiške, 
kuris telpa žemiau. Mums či- 
kagiečiams labai smagu, kad 
p-lč Rakauskaitė atsisakė tuo 
tarpu važiuoti į ,Lietuvą, nes 
nuims suuktt butų be jos apsi
eiti, kadangi nėra kam jos vie
tų užimti. Ji užsitarnavo sau 
garbės vietų ne vien tik lietu
vių tarpe, bet ir amerikonų.

Mes turėsime proga girdėti 
p-lę Rakauskaitę “Čarmen’* 
šia žiemų. Prie progos ji tur 
būt sudainuos “Kur Bakūžė 
Samanota.” Daugelis čika- 
gicčių taip mėgsta jų, kad, 
jiems nenusibostų girdėti ją 
nors kasdien.

P-lė Rakauskaitė yra Biru
tės solistė ir''“pirma dona.’* 

1 urėsime progos jų girdėti) 
ateinančiame Birutės koncerte, 
kuris įvyks sekantį ncdeld.ienj, 
lapkr. . 5 d., American-Bohe- 
mian svetainėje, I 138 W. 18; 
gatvė. —R.

♦

1 oliau diskusuoja kaip ap
vaikščioti sukaktuves —- kolor- 
nijomis ar bendrai. Chicagos 
Lietuvių Taryba, kuri pirmojįi 
tai sumanė ir pakvietė kitas or
ganizacijas, neišskiriant ir kle
rikalų, susidėti daiktan, nori 
vieno bendro apvaikščiojimo 
Chicagoj. Gi federacija, matyv 
dama, kad pirmybe tenka ne 
jai, sumanė užbėgti už akių 
rengti apvaikščiojimus koloni
jomis., Taigi ir šiame susirin
kime trys federacininkai, įs
kaitant ir p. Djinšų, reikalauja 
rengti apvaikščiojimą tik ant 
Brigeporto, šv. Jurgio salėj. 
Balsuojant federacininkai pra
lošė — dauguma nutarė rengti 
tik vienų apvaikščiojimų.

P. Miekeliunas įneša išrinkti 
rengimo komisijų, kuri turėtų 
sukviesti susirinkimų visų ko- 
lonijų atstovus. Renkama ko
misija iš vienų bridgeportiečių. 
Kitų kolonijų atstovai neapsi
imu., Prasideda naujos diskusi
jos, kurios tęsiasi virš valan
dos laiko. Kitų kolonijų atsto
vai rengiasi namon. Prasideda 
isinetinčjiinai ir partiniai gin
tai. Vienas tovvn of leikietią 
pastebi, kati visų lermų darę 
u7S _fe(,eracininkai. Jis sako; 
žiūrėkit, kaip jūsų Bridgepor- 

to Federacijos nariai ardo su
sirinkimų, kad išlaikius Savo 
pusę. Reiškia, jeigu visos ko
lonijos nesusivienyų, žali klej- 

lede racija rengs apvaik- 
sčiojimus savo vardu bažnyti
niuose skiepuose.” Federacinin
kai visi pašoka. Maniau išktfs. 

bet to nebuvo. Visi 
Pirmininkas šaukia, 

Pirmutinis

BRIDGEPORTAS. 
1

LSS. 4 kp. prakalbos*

M.
ir *‘Nauj;ienų”

Pir-

Trečiadienio vakarų Mildos 
svetainėj LSS. 4 kp. surengė 
prakalbas. Del lietaus ar kitų 
priežasčių į prakalbas žmonių 
atsilankė nedaug, bet tie, ku
rie atėjo, naudingai laikų pra
lėkto.

Kalbėjo du kalbėtojai: 
Jurgelionienė
redaktorius P. Grigaitis, 
moji kalbėjo apie ateinančius 
rinkimus kitų antradienį; ant
rasis apie rinkimų į Seimą sek
ines Lietuvoj. Abudu papasa
kojo įdomių ir darbininkams 
žinotinų dalykų.

Jurgelionienė aiškino svar
bų darbininkams turėti savo 
atstovus įstatymus leidžiančio
se valstijos ir šalies įstaigose ir 
tų skirtumų, kuris yra tarp se
nų politinių partijų ir Socialisr 
tų Partijos.

Svarba darbininkams turėti 
savo atstovus valstijos įstaty
mų leidimo įstaigose yra ta, 
kad jų atstovai gali apginti jų 
reikalus,' gali priversti tų įstai
gų išleisti tokius įstatymus, 
kurie butų darbininkams nau
dingi. Pirmiausia, kad butų 
leidžiama darbininkams boiko
tuoti tuos darbdavius, kurie iš
naudoja darbininkus; paskui, 
kad darbdaviams nevalia butų 
samdyti sau mušeikas streiki
ninkams mušti, ar kad kokie 
konstabeliai, ar kiti jiems to
lygus darbdavių tarnai padė
tų jiems, darbininkus pavergti.

Socialistų partija skiriasi 
nuo senųjų politinių partijų, 
demokratų ir republikonų par
tijų pirmiausia tuoini, kad ji 
yra darbininkų partija, o ano- 
dvi kapitalistų darbdavių. De
mokratų partija yra smulkių
jų kapitalistų partija, o repub
likonų partija stambiųjų ka
pitalistų, tečiaus jodvi abi nie
ku viena nuo kitos nesiskiria^ 
Ir viena ir kita, būdama val
džioje lygiai siunčia specialę 
policijų ir net kareivius su 
tankais streikams sulaužyti ir 
indžionkšiiuis išduoda prieš, 
darbininkus. Socialistų partija 
rūpinasi tik darbininkų reika
lais, jei jis sveikai protauja ir 
nori, kad jo padėtis butų ge
resne, turi balsuoti už jų. Gal 
i:
išrinkti Socialistų Partijos atr*

paaiškino, kad 
darbininkai balsuodami už So
cialistų Partijos atstovų, bal
suoja ne už jo asmenį, o už 
darbininkų įgaliotinį, kuris tu
ri daryti tų, ko partija reika
lauja; o jei to nedaro, būva 
partijos atšaukiamas.

Svarbiausias Soc. Par. prog- 
ramo dalykais yra šie: panai
kinti iiKlžionkšinus; uždrausti 
visokiai specialei ar privačiai 
policijai kištis į streikų; dar
bininkams /atlyginimo įstaty
mų išplėsti taip, kad nukentė- 
jusis gautų atlyginimų ne tik 
netekęs kurios kūno dalies, ar 
sužeistas, o ir kad gautų iš 
darbdavio pašalpų kiekvienoj 
ligoj ir nedarbo metu; taipgi 
kad darbininkams butų moka
ma senatvės pensijos.

“Naujienų” redaktorius gana 
plačiai išaiškino rinkimų į Lie
tuvos Seimų pasekmių reikš
mę. Anot jo, rinkimų sėkmė
mis nėra ko labai džiaugtis, 
bet ir nusiminti netenka. Kle
rikalai, n(>i‘š--feurinko sąvo at
stovų gana daug, bet jie netu
ri ne tik absoliučios didžiu
mos, o ir prisės atstovų nesu
daro ir jie ne tik negalės ki
tų partijų atstovų iš Seimo 
mėtyti laukai, o ir negalės be 
kitų partijų—pagalbos nei su
manymų pravesti; tatai čia 
jiems ragai tapo aplaužyti.

Bet stebėtis, ar džiaugtis 
tenka dėlto, kad nei vienas 
pažangietis neišrinkta. Pažan
gos partijoj/ geri jr seni diplo
matai ir jie puikiai agitaciją 
vai<ė,; be to pas juos buvo jie
ga ne tik dvasinė, o ir medžią- 
ginė, bet jie prakišo ir praki
šo galutinai. Jiems, kaipo par
tijai, vietos politikoje nėra 
daugiau; jiems teks, arba prie

kilų partijų šlietis, ar kito 
džiabo j ieškoti. Taigi yra nuo
stabu, bet prisižiūrėjus daly
kams arčiau, labai aišku, ko- 
dėl taip atsitiko. Jie susidėjo 
su stambiaisiais žemininkais ir 
jų reikalams atstovavo. Lietu
vos žmonės nenori tokių ir sa
vo balsavimu tų aiškiai pasa
kė.

Džiaugtis tenka tuo, kad so
cialdemokratai atsilaikė ir įėjo 
į Seimų net stipresni negu 
buvo. Socialdemokratų padėtis 
buvo sunki. Iš vienos pusės 
juos atakavo klerikalai, kurių 
propagandai vieni amerikie
čiai sudėjo 16 milionų auksi
nų ir jie varė savo propagan
dų ne tik per spaudą, o ir baž
nyčiose; 
atakavo 
gausių piniginę paramą gau
na iš Maskvos; bet socialistai 
surinko 10 atstovų, o komu
nistai tik penkis.

Komunistų nepasisekimą ( 
kalbėtojas aiškino tuom, kad ‘ 
jie turėdami įtakos profesinė
se sąjungose, įvedė jas į poli
tikų, agitavo už buožių val
džios nuvertimų ir prijungimų 
Lietuvos prie Sovietų Rusijos; 
tas dax*e| progos valdžiai juos 
persekioti ir sąjungos’? negalė
damos išsilaikyti, ' pradėjo 
krikti. Jų nariai ne tik kriko,/ 
palikdami sąjungoms tik jų 
viršininkus, o ir dėjos prie jų 
priešų — prie kuniginės Dar
bo Federacijos. Šituoini ko
munistai klerikalus taip sus
tiprino, kad komunistams bu
vo atėjus j galvų juokinga 
mintis: stoti į fec^racijų pa
tiems ir griauti jų iš vidaus. 
Bet padaryti to jiems nesise
kė.
- Kalbėtojo nuomone, social
demokratai prasiskins sau ke
lių ir bus didelė jiega Lietu
vos politikoje. —Svečias.

iš kitos pusės juos 
komunistai, kurie

cerio prograine. Apie tai rašo 
pats Kaminsky “Svobadnaja 
Rossija/* lapkričio 2 dienos 
laidoj:

^Kadangi orkestros vedeja 
pareigos “Tivoli” teatre neda- 
leido man atvažiuoti paženk
lintu laiku, tai aš atvažiavau 
•vėliau. Kuomet aš atvažiavau 
salėj buvo daug publikos, bet; 
kaž kas iš rengėjų man pasa
kė, kad koncertas jau pasibai
gė.

Del tos priežasties tame 
koncerte aš negriežiau ir skai
tau savo pareiga pranešti pub
likai, kad tai įvyko ne dėl ma
no kaltes, bet dėlto, kad kon
certo rengėjai nereikalavo už
imti vietų po to, kuomet salę 
prikimšo publikos, nežiūrint ir 
to, kad mane garsinę laikraš
ty. —Aleksandr Kaminsky,”

Koncerto Engėjai turėtų 
pranešti visuomenei, kodėl jie 
krečia tokius šposus ir apgau
dinėja publikų. —Dalyvavęs.

PEIKTINAS KOMUNISTŲ 
ELGĘSIS.

Neleido Al. Kaminsky ant
* estrados.

Dalyvavusieji komunistų — 
Liet. Darb. Stygų Orkestros— 
konciMto/i spalio *29. Bohemian- 
Americarį svet., girdėjo kon
certo pirmininko, Motejuno, 
pranešimų, kad Al. Kaminsky 
neatsilankęs, bet nepasakė ko
dėl. Al. Kaminsky yra paskil- 
bęs rus^s smuikininkas ir da
bartiniu laiku veda “Tivoli” 
teatro orkestrų.

Vėliaus pasirodė, kad komu
nistai melavo. Al. Kaminsky 
buvo atvažiavęs salė,n, bet ko
munistai jam neleido užimti 
vietos, nors laikraščiuose gar
sino, kad jis dalyvausiąs kon-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

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

Valandos) 
n«o 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

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

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

▼akare išskiriant nedčldienius.
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie, langelio,. —< < rw i
kur padėtą iškaba “Advertised Dr. A. A. Roth 
Window” lohėj nuo Adams1 * * • **
gatvės, pasakant laiško NU
MERI, kaip kad šiame surašė 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturiolikų dienų 
paskelbimo.

902 
914 
951 
955 
957 
962 
979 
982

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

»

Andruliutė Pulina 
Butais Antoni 
Mikutaitis Sophie 
Pagojienė Ona . 
Pikoraičius Antanas 
Riekačius Walter 
Talačka Jonas 
Trakshel Tony

984 Varnagys Pranas
985 Warcrescauskienė Ona
986 Vareninų Rožė

'nuo

Rusus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriikų, Vyrilki, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Indenendence Blvd. Chicage 
" ' - ’..... • 1J -J ‘ \

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

Atidai norinčių atsikviesti
gimines iš Lietuvos

< • '
Naujienų Pinigų Siuntimo 

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

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

M M

peštynes, 
sukyla., 
kad dar susėstų.

' '.I" • '
' ■) 'i

ssyk darbininkams nepavyks IS 
Kirti, t ■> 1 i.«♦J i ®

Atdara iki 6 vai
vakare sukatoje

DIDŽIAUSIS IŠPARDAVIMAS MERGINŲ IR VAIKŲ

ŽIEMINIU KAUTU
Iš Fifth Avenue Girls’ Coat House, Fifth Avenue, New York 
GYVI MODELIAI PARODYS ŠIOS OVERKAUTUS MUSŲ 

LANGE NUO 12 VAL, DIE NĄ IKI 4 VAL. PO PIETŲ.
Stebėtinas pirkinys iš FIFTH AVENUE GIRLS’ 
HOUSE iš New Yorko. Ta puiki firma yra žinoma kiekvie
nai motinai. uLet go” didelė apštis PUIKIŲ KAUTŲ mažo
mis kainomis. JŪSŲ SUTAUPYMAS ant kiekvieno kauto 
yra DIDELIS!

1 I x t -

Mieros nuo 2 iki 6, 7 iki 10, įr nuo 10 iki 16 metų. — Penki dideli pasirinkimai:

COAT

VAIKŲ KAUTAI puikaus storo mate- 
rijolo, satino išdirbimo. Dideliais kai
meliais ir daug guzikų.
Mieros nuo 2 iki 6 metų $3.88

VAIKŲ KAUTAI vilnonio materijo
je, bolivia ir kitų išdirbinių. Su sun
kiais lainikais ir gražiais odiniais kal- 
nieriais. Mieros nuo 77
2 iki G metų........ ............  ■ ■

Ganai 0267
Naktinis Tel. CanaJ.2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOMS ir CHIRURGAS

Valandos1: 11 iki 4 po piet, 
G iki 9 vakare.

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

Kampas 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tek Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

0
Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

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.

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

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

Valandos: 9—-12 ryto ir 1—8 vak.
v Phone Canal 02C7

MERGINŲ KAUTAI visi 

vilnoniai polo, twceds, sil- 
vertohe, kersey, chinchilla 
ir sportiško mišinio. Visi 
pilnų lainikų, su guzikais. 
Kai kurie turi odos kal- 
ri^rįus. Mieros ųuo 7 iki 

10 ir 14... . $5.88

KAUTAI visi
Polo,

MERGINŲ
vilnoniai Kers&y, 
Velęur plaid pečiais ir 
sportiško nraterijolo. Išro
do labai puikiai. Nauji 
sportiški modeliai, visokių 
spalvų. Mieros nuo 10 iki

16 —..$7.88
'J i

MERGINŲ KAUTAI visi 

vilnoniai Polairs, Velour,
< Y

Polo ir novelty išdirbihio. 

Puikus lai n i kai. Daug su 

odos kalnieriais. Mėlyni, 
rudi ir sorreto. Mieros nuo 

7 iki ioiki $10.88 
16 metų ....

DR. A. J. BERTAŠIUS
‘ PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

11
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Pranešimai PRANEŠIMAI.
rakalbos busRoseland. — Didelės prakalbos bus 

K. of P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė., subatoj, lauk r. 4 d., 8 v. v. Kal
bės pro f. Scott Nearing, temoj; “Dar
bininkų valdžia”. Prof. S. Nearing 
yra vienas geriausių darbininkų kal
bėtojų. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystė šv. Mateušo Apaštola 
rengia puikų vakarą. Lietuviškas va
karuškas, Nedėlioj 5 dieną, lapkričio 
1922, Mildos svetainėje, 3142 So. Hal
sted St. Pradžia G v. v. Visas pelnas 
eis naudai dėl nupirkimo Šerų Audi
torijos statymui. Meldžiame vislus 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

JIEŠKO KAMBARIŲ j REIKIA DARBININKy
VAIKINAS negeriantis ir neru- ] 

kantis jieško kambario Brighton Par
ko apielinkėj. Pageidaujama su vai- I 
giu. Mokėsiu gerai už atsakančią vie
tą. Atsišaukite į Naujienų Brighton 
Parko Skyrių 4138 Archer Avė., J. P

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

Lietuvių Dukterų Draugija rengia 
maskaradinį balių, kuris įvyks lap
kričio 4 d., 6 vai. vak., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Už ge» 
resnius kostumus skiriama daug do
vanų laimėjimų.

Kviečia Komitetas.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Paš. ir Pol. Kliubo Dramos sky
riaus repeticijos “Pavogtas Kūdikis” 
įvyks šiandien, lapkričio 3 d., 7:30 v. 
vak., McKinley Park svet. Apsiėmu- 
sieji dalyvauti lošime pribukite.

— Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

VYRŲ VYRŲ

“Birutės” Rėmėjams. — Tikietai 
Koncertui, kuris įvyks sekmadienį, 
Lapkr. 5, Bohemian American Hali, 
tapo išsiųsti visiems užsimokėjusiems 
Rėmėjams antradienį, spalio 31. Rė
mėjai negavę tikietų, arba patėmiję 
kitas pasiuntimo klaidas, malonėkit 
tuojau pranešti Birutės finansų sek
retoriui, M. Yozavitui, 3235 S. Hal
sted St. — Valdyba.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Dr-ia paskutiniame susirinkime 
nutarė dalyvauti Vakarinės žvaigždės 
Pašalpos Kliubo baliui, kuris įyyks 
septintadienį, lapkričio 5 d., Liu’osy- 
bės svet., 1401-3 S. 49 Ct. Visi na
riai susirinkite 7:30 v. vak., Liuosy
bės svet. skiepe. Paskui visi kartu 
eisime svetainėn. — Komitetas.

ANT rendos kambarys dėl 2 mer
ginų arba ženotos poros, prie ma

žos šeimynos. Aš esu viena su 7 me
tų mergaite. Galima matyt nuo 7 ly
to iki 10 vai. vakare.

ONA MASLOVSKI, 
4221 So. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
Liet. Pasil. ir Pašalpos *Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks penktadie
nį, lapkričio 3, 7:30 v. vak., K. Stru- 
milo svet., 158 E. 107-tos gt. Visi 
nariai malonėkite atsilankai laiku, 
nes randasi daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba.

Cicero Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Kliubo JO metinių' sukaktuvių 
koncertas įvyks lapkričio 5 d., Lie
tuvių Liuosybės svet., 14-tos gt. ir 
49to Ct. Dalyvaus A. P. Kvedaras ir 
lemaite 
Choras.

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

500 So. Peoria St.

solistai ir Kanklių Mišrus 
— Komitetas.

DARBININKŲ: 10 vai. 
į dieną, 40 c j valandą. Ge
ros darbo sąlygos. Kreipki
tės prie superintendento.
CONCRETE STEEL CO., 

31st and Central Park Avė.

TVIRTŲ vyrų prie' riši
mo ryšiulių laundrėje. 5 die
nos sąvaitės darbo.

5515 W. Madison St.
Telefonas Austin 3900

T

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:*

SOAP FACTORY, 
1319 W. 32nd PI.

Darbininkų dėl vidaus 
darbo; nuolatinis darbas, 
gera alga.

WILSON STEEL 
PRODUCTS CO., 

49th St. and Western Avė.

PARDAVIMUI 5c ir 10c krautuvė, 
West Saidėje. Taipgi visokių smulk
menų ir indų. Blekinių ir geležimi 
dalykų. Naujos mados įrengimas. Pi
gi renda. Geras lysas. 4 puikus kam
bariai gyvenimui. Nėra konkurenci
jos. Veiklus biznio blokas. Biznis 
cash. . Patyrimo nereikia, kiekvienas 
gali šią krautuvę valdyti. Labai svar
bi priežastis verčia šį biznį parduo
ti. Paaukausiu už $1800.00. Jei rei
kia galėsite būti tik tūlą laiką. 
Įplaukų daugiau negu dvigubai.

641 N. Cicero Avė. 
Du blokai į pietus nuo Chicago

PUIKI PROGA!
Norintiems įsigyti beveik naują 

muro namą, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai, namas 
landasi gražioj vietoj South Side, 
parsiduoda visai pusdykiai arba išsi
maino ant mažesnio namo, loto, au
tomobilius, arba kokio kito biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

Avė.

BUČERNE, BUČERNĖ
Už pusdykę

Cicero. — lietuvių Raudonos Ro
žės Pašalpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 
3, 7:30 v. vak., W. Lukštos svet., 1500 
So. 49th Avė. Visi nariai privalo at
eiti. Bus tariama dalyvavimas Baltos 
žvaigždes Pašalp. Kliubo koncerte ir 
kiti reikalai. — Ben. Tumavich, rašt.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 
dieną kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Kuopos 
narius ir norinčius prisirašyti prie 
jos kviečiame laiku pribūti.

J. Lapaitis, rašt.

širdies* Viešp. Jėzaus Dr-josSaldž.
susirinkimas įvyks septintadienį, lap
kričio 5, 1 v. po pietų, paprastoj svet., 
3301 S. Morgan gt. Visi nariai atei
kite laiku. Yra svarbiu reikalų svar
styti. — A. Masteika, rašt.

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 langams plovėjų.
Atsišaukit:

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.,

62 W. Washipgton St.

PRIVERSTAS parduoti šį menesi 
bizniavą namą, su mažu kapitalu ga
li pirkt. Namas 5 flatai ir krautuvė, 
užpakalyj 3 karams garadžius; mau
dynės. elektro šviesa, gasas ir kiti 
parankamai. Rendos $2,000 į metus. 
Namas randasi South Side, netoli 
Douglas Park, gražioj apielinkėj. Ne
praleiskit Šios progos.

ST. BUDAITIS,
2316 S. Hoyne Avė.

Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos 
laikys savo susirinkimą sekmadienį, 
lapkr. 5, 1 v. po p. Raymond Chapel 
salėj. 816 W. 31 g-vė Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
Lapkričio 5 d., Nedėlioję, 2 v. po pie
tų, Aušros svąt., 8001 So. Halsted St. 
Nariai malonėkit būti laiku ant su
sirinkimo. — Sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte, “e-xtra” susirinki
mas įvyks panedėlį, Lapkričio-Nov. ’6 
d., 1922, 7 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbus 
dalykas apsvarstymui.

— Rašt. Kazys Vičas.
• 940 W. Marųuette Rd.

North Side. — L. D. L. D. 86 kuo
pos susirinkimas įvyks lapkr. 4 d., 
1922, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., kaip 8 vai. vakare.

Bus nominavimas j L D. L. D. Cen
tro viršininkus ant 1923 metų. 'Visi 
nariai ir norintys būti nariais susi
rinkit laiku. A. Vilis, Sekr.

Viekšniečių Kliubo narių susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkričio 5 d., 
2 vai. po pietų, Lewis Sųuare Parke, 
44 ir Paulina gatv.

Bus skaitoma Viekšnių mokyklos 
vedėjo, p. Alf. Taškuno, pranešimas, 
o taipgi viešo knygyno valdybos ra
portas. S. L. Rakauskas, rašt.

Jaunuolių Orkestros nariai malonė
kite susirinkti subatoje, 2 vai. po pie
tų, Mark White Sųuare svetainėje 

prie S. Halsted ir 29 gatvių į labrary 
Room. Tenai turėsime pamokas lie
tuviu gramatikos. Mokyklą tvarkys 
I)r. A. Karalius. — Sekretorius.

North Side. — S. L. A. 226 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą septinta
dienį I>apkr. 5 d., 2 vai. po pietų, 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes turime daug svarbių reikalų.

K. Markus, Kp. rašt.

Bridgeport. — Illinois Ubtuvių Pa- 
Šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 d., 
8 vai. vakare, paprastoj svet., 3301 
S. Morgan gat. Visi kliubiečiai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų svarstymui.

A. J. Lazauskas, Rašt. ....

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadienį 
Lapkričio 4 d., “Aušros” kambariuo
se, 7:30 vai. vak. Atsilankykite visi; 
atsiveskite ir naujų narių.

— Kviečia Valdyba.

Rusų koncertas ir balius. — Sek
madienį, lapkr. 5, Walsho salėj, prie 
Milwaukee A v. ir Noble g-vės įvyks 
Rusų Vaikų Mokyklos vakaras. Bus 
statoma įdomi vaikų pjesa “Girios 
pasaka” su dainomis ir šokiais, talp
iau vaikų ir suaugusių koncertas. 
Pradžia 4 v. po pietų. Vakaro pelnas 
eina mokyklos naudai.

— Komitetas.

S. L. A. 129tos kp. susirinkimas 
Įvyks Lapkr. 5 d.. 2 v. po pietų, Stan- 
ford Park svet. Kviečiame visus na- 
rius dalyvauti, nes yra svarbų daly
ki! tariamui.

P. Akštinas, Fin. Rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
septintadienį lapkričio 5, 1 v. po pie
tų, Mildos svet., 3142 S. Halsted gt. 
Visi nariai ateikite laiku. Randasi 
daug svarbių reikalų aptarti.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

LIETUVON— 
užrašykite aavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks septintadie- 
nį, lapkričio 5, 1 v. po pietų, O. Sa- 
moliunienės svet., 1447 S. 49th Avė. 
Draugai ir draugės, ateikite laiku, 
nes yra dauR svarbių reikalų aptar
ti, ir užsimokėsite užsilikusias duok
les. , — K. Genis, Fin. Sekr.

PvEIKIA dviejų patyrusių mo
terų skudurų sortavimui. Geras 
mokesfis.

INDUSTRIAL RAG 
METAL CO.

4501 So. State St.

DARBININKŲ, kaipo pa
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotų darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

REIKIA faundrės ir dirb
tuvės lėberių. Atsišaukit tuo
jau į priėmimo ofisą.
ILLINOIS MALLEABLE 

IRON CO., 
1760 Diversey Parkway

Pardavimui bučerne ant bizniavos 
gatvės. Turi būt greit parduota, nes 
yra didelė priežastis; geriausi rakan
dai vertės $2500. Daug šviežio sta- 
ko; trokas prie biznio. Pigi renda su 
gyvenimui kambariais. Lvstas ant 
trijų metų. Geriausis bargenas Chi
cagoj, jei pirksi tuoj, vertas yra $3,- 
500. Parduosiu viską tik už $2.306. 
Nemokantį biznio išmokysiu. Skubin- 
cit greit. Tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 23rd PI., arti Halsted.

BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 
500 nupirks tau vieną iš puikiausiu 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 6 
kambarius pagyvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žioj vietoj, netoli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
persitikrint locpomis akimis ant 
Maplewood Avė., 4202-04-06 ir 08, — 
o no tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATŲ 1MPR0VEMENT 
CO., 3335 S. Halsted St., Yards 6894.

Cicero. — Liet. Pašai. Kliubo na
riai susirinkite nedėlioj, lapkr. 5, 6 
v. v., O. Tamaliunienės svet., 1447 S. 
49th Avė. Iš ten visi eisime Liuosv- 
hės svet. vakarierfės, kurią rengia 
žvaigždės Kliubas. Neatsilankiusieji 
turėsite užsimokėti sulig nutarimo.

A. Tumaviche, rašt.

Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. 
rengia vakarėlį septintadienj. lankr. 
5. Viešojo Knygyno svet., 1822 Wa- 

bansia Avė. Programas susidės iš 
duetų, solistu, muzikos Mišraus Pir
myn Choro. Po programo šokiai. Pub
lika maloniai kviečiama atsilankyti. 
Sarpaliaus orkestrą. — Komitetas.

ASMENĮ! MOJIMAI
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 
oats 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 blbgo jam nepadariau.

DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENĖ,

2310 S. Leavitt St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI krautuvė po 

num. 3528 S. Halsted St., 
mūrinis namas, puikioj vie
toj. Renda $50.00 j mėn. 
STANDARD REALTY CO.

736 W. 35th St.

ANT RENDOS flatas 5 
ruimy. Elektros šviesa ir ga
sas. Renda $26.00 j mėnesį.

JUSTINAS RIMAS, 
2517 W. 39th PI.

ANT RENDOS keturių 
kambarių flatas. Atsišauki
te į saldainių krautuvę.

530 W. 23th St.

RENDON krautuvė, dide
lė bekernė ir 5 kambarių 
moderniškas flatas. Rendos 
$85.00 mėnesiui.

JOSEPH HUSAK, 
1152 N. Ashland Avė. '

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai’ sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $^.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo už buče- 

ri; esu patyręs tame amate. 
Kam reikalingas toks darbi
ninkas, klauskit;:

Phone Boul. 1108*

REIKIA 50 tvirtų moterų 20 iki 
30 metų amžiaus, vyniojimui kėd
žių. Patyrimas nereikalingas. Nuo
latinis darbas. $14.00 į savaitę pra
džiai.

HAYWOOD WAKEFIELD CO., 
911 So. Washtenaw Aye.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
darbui. 34c j vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & 

3534 Shields Avė.

iRFJiKIA atsakančio vidutinio 
amžiaus vyro prie darbo ant 
fanuos, 18 mylių nuo Chica- 
gos. Reikia turėti paliudymą. 
Walter Pask, 1256 W. Ilar- 
rison St., Phone Monroc 4587

PARDAVIMUI restaura
cija geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1332 S. Morgan St., Chicago

CO., PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kalvė, 
įsteigta keturi metai atgal, 
parduosime pigiai už cash.

217 S. Oakley Blvd.

PARDAVIMUI bungalow, 5 
kamabrių naujas namas; su vi
sais moderniškais įrengimais. 
Kei]/kites -prie savininko.

1517 W. 113 St.

REIKALINGA geros, švarios 
merginos prie grosernės, mo
kančios kalbėti lietuviškai, len
kiškai ir angliškai. Darbas pa
stovus. 2201 W. 21st St.

Tel. Roosevelt 7692

REIKALINGAS ATSA
KANTIS BUČERIS SAVO 
DARBE.

1980 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
tirštai apgyventa. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
929 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI express- 
ing ir mooving biznis. Turiu 
vieną troką. Lietuviams la
bai paranki vieta. Parduo
siu pigiai.

5316 S. Halsted St.

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipiaustyino mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provision Co.,

3854 S. Morgan St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie mazgojimo in
dų valgykloj.

3202 S. Halsted St. 
2-os lubos.

[R E D IK B A f*
DARBININKŲ prie tro

kų, taipgi prie mašinų pa
gelbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šmotų ati
duodama kuonjęt jau išmok
sta. Ateikit pasiren^e dirbt. 
ACME STEEt GOODS CO.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
šių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 

geras. Geroj apielinkėj.
2851 W. 59 St.

arti St. Francisco
Savininką galima matyti nuo 4 iki 

6 po pietų.

REIKIA patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Gera 
mokestis ir geros darbo są
lygos. Atsišaukite tuojau. 
GUMBINSKI BROS. CO., 

2261 S. Union Avė. ..

REIKIA darbipinkij dicpomis 
ir naktimis. Geras darbas.

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

3 duris.

PARDAVIMUI groserne, se
nas biznis, geroj vietoj. Renda 
prieinama. Lystąs ant 2-jų me
tų. Parduosiu pigiai. “ 
mo priežastis svarbi, 
mas tas laimės.

3233 So. Halsted

PARSIDUODA kriaučių krau
tuvė siuvimo ir valymo drapa
nų. Vieta gerai išdirbta per 
daug metų. Darbo užtenka 2 
daribininkams. Ateikite persi
tikrinti. 1504 W. Division St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI frame namas, 
2 augštų, po 6 kambarius. 
Elektra, gesas, maudynes ir ki
ti pąrankumai. 33 pėdų pločio, 
125 pėdų ilgio. Kaina $4800.00.

5250 S. CarĮ>enter St. lfl.
PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 

otų, tik už lotų kainą. Puikus biznia
vas priekis, prie Halsted, arti 51-os. 
Cottage nepersenai perbūdavote, nau
jas plumbingas ir elektro šviesa. $4,- 
500. $1,000 cash.

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

79th St. kampinis 7 aukštų mūri
nis namas. 139 pėdos priekio. Rcnda 
$3,360; pečiaus šiluma. Kaina $23,- 
500. šis yra bargenas pirkėjui.

Kreipkitės:
PLUMMER’S PLACE, 
7848 So. Halsted St.
Phone Stewart 7101

Pardavi- 
Kas pir

st.

REIKIA moterų prie rin
kimo drabužių j wet wash 
laundry.

5515 W. Madison St.
Phone Austin 3900

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEĘ, MILLS, 
‘87th & Stewart Avė.

STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučerne ir groserne, vi

sokių tautų apgyventa vieta, biznis 
cash: išdirbtas per ilgus laikus; ren
čia pigi, lystas kaip ilgai norint. Par- 
duocia pigiai, arba mainyčia ant ne
didelio namo, loto, automobilio. Biz
nis turi būt parduotas arba išmainy- 
;as į trumpa laiką.

4800 So. Throop St.

DIDELIS BARGENAS
Turiu urnai parduot vėliausios ma

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

PARDAVIMUI 1 augšto medinis 
nzniavas namas su kambariais dėl 
tryvenimo. Gera vieta dėl bile kokio 
jiznio, elektros ir gazo šviesa ir ga- 
radžius. Kaina $4,400.00.

2443 W. 71st St.
Telefonas Stewart 0461

Mainymui 80 akrų Wisconsino farma 
ant miesto prapertės.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA moterų plovimui ofisų, 
trumpos darbo valandos. Naktimis Ir 
dienomis. Taipgi inifų plovėjų, 8 ir 
10 vai. darbo.

Reikia vyru, dviejų prie punch 
press operatorių, 60c į valandą. ? 
karpenterių. taipgi millwrights, 68c į 
valandą. Pečkurių ir pagelbininkų, 
$25 iki $30 į savaitę ir 3 vyrų dirb
tuvės darbui.

South Park Emnloyment Bureau 
4193 So. Halsted St., . 

Antros lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MEDŽIO tekintoju 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 & Stephenaon.

REIKIA vyrų dirbti gele
žies' atmatų kieme. Gerą al
ga.

BIRK HARRISON CO., 
2457 S. Loomis St.

PARDAVIMUI saliunas, 
vairių tautų apgyventoje 
kolonijoje, biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite:

4503 So. Laflin St.

PARDUODU lemoziną, išrodo ir 
eina kaip naujas. Gal kas turite tro
ką Fordą, — mainysiu. Jei bus rei
kalas, tai ir priedo dėsiu. Atsišaukit 
po 5 vai. vak., arba nedėlioj. St. 
Liepukas, 3539 So. Wallace St., 3-os 
lubos užpakalis.

45 akrai dirbamos, o kita ganykla 
ir m’šgas, 2 arkliai, 6 karvės, 80b 
ju želiu komu, avižų, 20 tonų šieno. 
Yra visos mašinos. 4 kambariu frame 
namas ir kiti budinkai, 4 mvlios nuo 
miesto, Vz mvlios iki mokvklos. Že
mė yra juodžemis. Kreipkitės prie 
savininko, 1631 So. Califomia Avė., 
1 flatas.

MORTGECIAI-PASKOLOS

AUTOMOBILIAI
REIKIA lėberių j geležies 

atmatų kiemą. $5.00 j dieną. 
CHERNYK IRON & 

METAL CO., 
1000 W. 22nd St.

GROSERNĖ ir bučerne 
oarsiduoda labai pigiai. Lie
tuviais užgyventoje koloni
joje. Be agentų. Pasiskubin
kite. bargenas. Kreipkitės 
telefonu: Lafayette 6372,

PARDAVIMUI automobi
lius vertės $1000 už $500 ar
ba mainysiu ant Fordo. 
Kreipkitės tik po 6 vai. vak. 

2423 West 46th St.
Phone Lafayette 1239

1 PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6% 
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

REIKIA hog butehers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusių pakaunėse lėberių. Ge
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO., 
3854 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas. Prie
žastis patirsit ant vietos.

3759 Wallace St.

NAMAI-ŽEME MOKYKLOS

moj
mo

REIKIA vaikino mokintis amato. 
Amatas geras, galima uždirbti gerus 
pinigus. Telefonuokiter arba kreipki
tės ypatiškai. Klauskit - Mi*. Mikshas.

3826 S. Emerald Avė.
Phone Yards 5262.

Nodelio j nuo 8 iki 12.

PARDAVIMUI saliunas, gc- 
vietoj. Priežastis pardavi- 
patirsite ant vielos.
10500 Indiana Avė.

Roseland, III.

REIKALINGAS geras žmogus uz 
janitorį, $125.00 į mėnesį 4 pragyve
nimui kambariai, elektros šviesos, va- 
na, ant tyro oro prie pat ežero. At
sišaukit:

3139 So. Halsted St. 
Antrų lubų

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučerne ir gro- 

scrne, arba mainysiu ant na- 
mo, loto, automobiliaus, ar ki
tokio biznio. Kreipkitės: 3452 
So. Halsted St. Phone Boul. 
3249.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE 
Pardavimui kampinis bizniavas na

mas. Dabar yra bučerne ir grosemė. 
Galinya pirkt vien tik biznį be namo; 
biznis išdirbtas per ilgus laikus; vi
sokių tautų apgyventa vieta. Parduo
siu daug pigiau, negu verta, nes ta
me biznyj nesu patyręs, arba mainy
siu, ant mažesnio namo, farmos, lo
to, automobilio, arba Dry Goods Sto
ro. Kas norite Įsigyti gerą ir pelnin
gą biznį, nepraleiskite ta progą, nes 
nevisados toks bargenas bus, kas pir
mesnis tas laimes, namas ir biznis 
turi būt parduotas ar išmainytas 
trumpą laiką. Kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107

i

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezainlnimas, siuvi
mas, dresmaking ir patterti 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 telefonuoklt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininke.

REIKIA bučerio, kuris 
ka savo amatą.

Atsišaukite tuojaus.
836 W. 20 St.

mo-
PARDAVIMUI labai pigiai 

show kcysai, lentynos, registe- 
ris, skčlos ir aisbaksis. Viršmi- 
nėti daiktai geri dėl bile kokio 
biznio. Atsišaukite: 147 E. 107 
St. Phoine Pūliniai) 5330.

GERA PROGA, turinčiam pinigų, 
parduosiu ar mainysiu ant namo, lo
to, automvbiliaus, ar biznio, mano, 8 
lotus 30x133 kožnas. Bamė, garad- 
žius, namas muro, namas dar nepa
baigtas. Namas randasi Morgan Par
ko apielinkėj. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” pažymėdami No. 152.

VYRAI! MOKINKITfiS 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. We!ls St., Chicago.

MOKYKLOS

REIKIA Vaikij virš 16 metų 
dėl skirsymo mažų dąlelių ge
ležies. Atsišaukit tuoj aus į pri
ėmimo ofisą.

Illinois Malleable Iron Co.
1760 Diversey. Parkway

GERA PROGA suprantantiems 
Parsiduoda fumished rooms, 14 kam
barių didumą. Išdirbta vieta, renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo yra 
liga. Daugiaus galima patirti ant 
vietos, šita vieta nepriklauso prie ho- 
telio. A. Donila, 1608 S. Halsted St., 
3-čios lubos*

PARDAVIMUI 2 augštu frame na
mas, cemento pamatu. Modemiškas. 
Ąpt antro flato 6 kambariai. Keturi 
kambariai iš užpakalio. Didelė krau
tuvė, su įrengimais. GrosemS ir sal
dainių krautuvė. 4 kambariai užpa
kalyj krautuvės. Žema kaina išmokė
jimais.

504 W» 48rd St

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

International Barber College
653 ir 609 W. Madison St.
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PraneSimai PRANEŠIMAI. JIEŠKO KAMBARIŲ | REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKįl PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ.
Roseland. — Didelės prakalbos bus 

K. of P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė., subatoj, lankr. 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.

Draugyste šv. Mateušo Apaštola 
rengia puikų vakarą. Lietuviškas va
karuškas, Nedėlioj 5 dieną, lapkričio 
1922, Mildos svetainėje, 3142 So. Hal
sted St. Pradžia 6 v. v. Visas pelnas 
eis naudai dėl nupirkimo šėrų Audi
torijos statymui. Meldžiame viąus 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

VAIKINAS negeriantis ir neru-Į 
kantis jieško kambario Brighton Par- __
ko apielinkej. Pageidaujama su vai-1 
giu. Mokėsiu gerai už atsakančią vie- 
1 A i • V 1 • i • \ T _ '' -r i • 1 i _tą. Atsišaukite į Naujienų Brighton 
Parko Skyrių 4138 Archer Avė., J. P.

VYRŲ VYRŲ

Lietuvių Dukterų Draugija rengia 
maskaradinį balių, kuris ivyks lap
kričio 4 d., 6 vai. vak., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Už ge
resnius kostumus skiriama daug do
vanų laimėjimų.

Kviečia Komitetas.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Paš. ir Pol. Kliubo Dramos sky
riaus repeticijos “Pavogtas Kūdikis” 
įvyks šiandien, lapkričio 3 d., 7:30 v. 
vak., McKinley Park svet. Apsiėmu- 
sieji dalyvauti lošime pribukite.

— Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

“Birutės” Rėmėjams. — Tikietai 
Koncertui, kuris įvyks sekmadienį, 
I>apkr. 5, Bohemian American Hali, 
tapo išsiųsti visiems užsimokėjusiems 
Rėmėjams antradienį, spalio 31. Rė
mėjai negavę tikietų, arba patėmiję 
kitas pasiuntimo klaidas, malonėkit 
tuojau pranešti Birutės finansų sek
retoriui, M. 
sted St.

Roseland. 
Liet. Pasik 
nesinis susirinkimas 'įvyks penktadie
nį, lapkričio 3. 7:30 v. vak., K. Stru- 
milo svet., 158 E. 107-tos gt. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti laiku, 
nes randasi daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašalpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 
3, 7:30 v. vak., W. Lukštos svet., 1500 
So. 49th Avė. Visi nariai privalo at
eiti. Bus tariama dalyvavimas Baltos 
žvaigždės Pašalp. Kliubo koncerte ir 
kiti reikalai. — Ben. Tumavich, rašt.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 
dieną kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Kuopos 
narius ir norinčius prisirašyti prie 
jos kviečiame laiku pribūti.

J. Lapaitis, rašt.

Yozavitui, 3235 S. Hal- 
— Valdyba.

— Auksinės žvaigždės 
ir Pašalpos * Kliubo mė-

Cicero. — Vyri] ir Moterų Apšvie- 
tos Dr-ia paskutiniame susirinkime 
nutarė dalyvauti Vakarinės žvaigždės 
Pašalpos Kliubo baliui, kuris Įvyks 
septintadienį, lapkričio 5 d., Liubsy- 
bės svet., 1401-3 S. 49 Ct. Visi na
riai susirinkite 7:30 v. vak., Liuosy- 
bčs svet. skiepe. Paskui visi kartu 
eisime svetainėn. — Komitetas.

Cicero Lietuvių Vakarines žvaigž
dės Kliubo JO metinių’ sukaktuvių 
koncertas įvyks lapkričio 5 d., Lie
tuvių Liuosybės svet., 14-tos gt. ir 
49to Ct. ~ * -----
lemaitė 
Choras.

Dalyvaus A. P. Kvedaras ir 
solistai ir Kanklių Mišrus

— Komitetas.

Širdies’Viešp. Jėzaus Dr-josSaldž.
susirinkimas įvyks septintadienį, lap
kričio 5, 1 v. po pietų, paprastoj svet., 
3301 S. Morgan gt. Visi nariai atei
kite laiku. Yra svarbiu reikalų svar
styti. — A. Masteika, rašt.

Cicero. — S. L. A. 194 k p. mėne
sinis susirinkimas įvyks septintadie
nį, lapkričio 5, 1 v. po pietų, O. Sa- 
moliunienės svet., 1447 S. 49th Avė. 
Draugai ir draugės, ateikite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti, ir užsimokėsite užsilikusias duok
les. , — K. Genis, Fin. Sekr.

Dr-ste Atgimdęs Lietuvių Tautos 
laikys savo susirinkimą sekmadienj. 
lapkr. 5, 1 v. po p. Ravmond Chapel 
salėj. 816 W. 31 g-vė Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
Lapkričio 5 d., Nedėlioję, 2 v. po pie
tų, Aušros svejt., 3001 So. Halsted St. 
Nariai malonėkit būti laiku ant su
sirinkimo. — Sekretorius.

Cicero. — Liet. Pašai. Kliubo na
riai susirinkite nedėlioj, lapkr. 5, 6 
v. v., O. Tamaliunienės svet., 1447 S. 
49th Avė. Iš ten visi eisime Liuosv- 
hės svet. vakarierfės, kurią rengia 
žvaigždės Kliubas. Neatsilankiusieji 
turėsite užsimokėti sulig nutarimo.

A. Tumaviche, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte, “extra” susirinki
mas įvyks panedėlį, Lapkričio-Nov.’ 6 
d., 1922, 7 vai. vak. Visi nariai 
lonėkite 
dalykas

ma- 
susirinkti, nes yra svarbus 

apsvarstymui.
— Rašt. Kazys Vičas. 

*940 W. Marųuette Rd.

Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. 
rengia vakarėlį septintadienį, lankr. 
5. Viešojo Knygyno svet., 1822 Wa- 

bansia Avė. Programas susilies iš 
duetų, solistu, muzikos Mišraus Pir
myn Choro’. Po programo šokiai. Pub
lika maloniai kviečiama atsilankyti. 
Sarpaliaus orkestrą. — Komitetas.

Side. L. D. L. D. 86 kuo-North 
pos susirinkimas įvyks lapkr. 4 d., 
1922, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., kaip 8 vai. vakare.

Bus nominavimas į L D. L D. Cen
tro viršininkus ant 1923 metų. Viši 
nariai ir norintys būti nariais susi
rinkit laiku. A. Vilią, Sekr.

ViekSniečių Kliubo narių susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkričio 5 d., 
2 vai. po pietų, Lewis Sųuare Parke, 
44 ir Paulina gatv.

Bus skaitoma Viekšnių mokyklos 
vedėjo, p. Alf. Taškuno, pranešimas, 
o taipgi viešo knygyno valdybos ra
portas. S. L. Rakauskas, rašt.

Jaunuolių Orkestros nariai malonė
kite susirinkti subatoje, 2 vai. po pie
tų, Mark White Sųuare svetainėje 

prie S. Halsted ir 29 gatvių į IJbrary 
Room. Tenai turėsime pamokas lie
tuvių gramatikos. Mokyklą tvarkys 
Dr. A. Karalius. — Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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 manę^s taip 
supyko; nieko blogo jam nepadariau.

DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENĖ,

2310 S. Leavitt St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI

ANT rendos kambarys dėl 2 mer
ginu arba ženotos poros, prie ma

žos šeimynos. Aš esu viena su 7 me
tų mergaite. Galima matyt nuo 7 ry
to iki 10 vai. vakare.

ONA MASLOVSKT, 
4221 So. Artesian Avė.

DARBININKŲ: 10 vai. 
į dieną, 40 c į valandą. Ge
ros darbo sąlygos. Kreipki
tės prie superintendento.
CONCRETE STEEL CO., 

31st and Central Park Avė.
----- - t ....—

TVIRTŲ vyrų prie1 riši
mo ryšiulių laundrėje. 5 die
nos sąvaitės darbo.

5515 W. Madison St.
Telefonas Austin 3900

PARDAVIMUI 5c ir 10c krautuvė, 
West Said'ėje. Taipgi visokių smulk
menų ir indų. Blekinių ir geležinių 
dalykų. Naujos mados įrengimas. Pi
gi renda. Geras lysas. 4 puikus kam
bariai gyvenimui. Nėra konkurenci
jos. Veiklus biznio blokas. Biznis 
cash. Patyrimo nereikia, kiekvienas 

bi

Veiklus biznio blokas.

REIKIA DARBININKU
REIKIA moterų ant canvas, 

prie koutų priekio.
PEERLESS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.
MOTERŲ reikia į kenavimo 

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

4856 S. Halsted St.

REIKIA dviejų patyrusių mo
terų skudurų sortavimui. Geras 
mokesfls.

INDUSTRIAL RAG 
METAL CO.

4501 So. State St.

REIKTA 50 tvirtų moterų 20 iki 
30 metų amžiaus, vyniojimui kėd
žių. Patyrimas nereikalingas. Nuo
latinis darbas. $14.00 į savaitę pra
džiai.

HAYW00D WAKEFIELD CO., 
911 So. Washtenaw Aye.

REIKALINGA geros, švarios 
merginos prie grosernės, mo
kančios kalbėti lietuviškai, len
kiškai ir angliškai. Darbas "pa- 
stovus. 2201 W. 21st St.

Tel. Roosevelt 7692

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipiaustymo mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provision Co.,

3854 S. Morgan St.

REIKALINGA inotens ar 
mergina prie mazgojimo in
dų valgykloj.

3202 ’S. Halsted St. 
2-os lubos.

REIKIA patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Gera 
mokestis ir geros darbo są- 
Ivgos. Atsišaukite tuojau. 
GUMBINSKI BROS. CO., 

2261 S. Union Avė. ..

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:

♦
SOAP FACTORY,
1319 W. 32nd PI.

Darbininkų dėl vidaus 
darbo; nuolatinis darbas, 
gera alga.

WILSON STEEL
PRODUCTS CO.,

49 th S t. and Western Avė.

gali šią krautuvę valdyti. Labai svar
bi priežastis verčia šį biznį parduo
ti. Paaukausiu už $1800.00. Jei rei
kia galėsite būti tik tūlą laiką. 
Įplaukų daugiau negu dvigubai.

641 N. Cicero Avė.
Du blokai į pietus nuo Chicago

PUIKI PROGA!
Norintiems įsigyti beveik naują 

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

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

Avė.

BUČERNĖ, BUČERNĖ
Už pusdykę

North Side. - S. L A. 226 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą septinta- 
dienį I^ipkr. 5 d., 2 vai. po pietų, 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes turime daug svarbių reikalų.

K. Markus, Kp. rašt.

RENDAI krautuvė po 
num. 3528 S. Halsted St., 
mūrinis namas, puikioj vie
toj. Renda $50.00 į mėn. 
STANDARD REALTY CO.

736 W. 35th St.

REIKIA moterų prie rin
kimo drabužių į wet wash 
laundry.

5515 W. Madison St.
Phone Austin 3900

REIKIA langams plovėjų. 
Atsišaukit:

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washipgton S t.

PRIVERSTAS parduoti šį menesį 
bizniavą namą, su mažu kapitalu gra
li pirkt. Namas 5 flatai ir krautuvė, 
užpakalyj 3 karams garadžius; mau
dynės. elektro šviesa, gasas ir kiti 
parankumai. Rendos $2,000 į metus. 
Namas randasi South Side, netoli 
Douglas Park, gražioj apielinkej. Ne
praleiskit šios progos.

ST. BUDAITIS,
2316 S. Hoyne Avė.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šei pinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 d., 
8 vai. vakare, paprastoj svet., 3301 
S. Morgan gat. Visi kliubiečiai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų svarstymui.

A. J. Lazauskas, Rašt ....

ANT RENDOS flatas 5 
ruimų. Elektros šviesa ir ga
sas. Renda $26.00 į mėnesį.

JUSTINAS RIMAS, 
2517 W. 39th PI.

DARBININKŲ, kaipo pa- 
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotu darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL .GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

REIKIA faundrės ir dirb
tuvės lėberių. Atsišaukit tuo
jau į priėmimo ofisą.
ILLINOIS MALLEABLE 

IRON CO.,
1760 Diversey Parkway

Pardavimui bučernė ant bizniavos 
gatvės. Turi būt greit parduota, nes 
yra didele priežastis; geriausi rakan
dai vertės $2500. Daug šviežio sta- 
ko; trokas prie biznio. Pigi renda su 
gyvenimui kambariais. Lvstas ant 
trijų metų. Geriausis bargenas Chi
cagoj, jei pirksi tuoį, vertas yra $3,- 
500. Parduosiu viską tik už $2.300. 
Nemokantį biznio išmokysiu. Skubin
kit greit. Tas bargenas ilgai nebus.

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

BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 
500 nupirks tau vieną iš puikiausių 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 6 
kambarius pagyvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žioj vietoj, netoli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
persitikrint locnomis akimis ant 
Maplewood Avė., 4202-04-06 ir 08, — 
o no tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATĘ IMPROVEMENT 
CO., 3335 S. Halsted St., Yards 6894.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
darbui. 34c į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALINGAS ATSA
KANTIS BUČERIS SAVO 
DARBE.

1980 Canalport Avė.

REIKIA p**
DARBININKŲ prie tro

kų, taipgi prie mašinų pa
gelbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šmotų ati
duodama kuomet jau išmok
sta. Ateikit pasirenge dirbt. 
ACME STEEt GOODS CO.

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

REIKIA darbipinkų dienomis 
ir naktimis. Geras darbas.

Joseph T. Rdyaiton & Sons
16tli & Rockwell St.

3 duris.

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEQ, MILLS, 
’87th & Stewart Avė.

REIKIA atsakančio vidutinio 
amžiaus vyro prie darbo ant 
fanuos, 18 mylių nuo Chica- 
gos. Reikia turėti paliudymą. 
Walter Pask, 1256 W. Har- 
rison St., Phone Monroe 4587

PARDAVIMUI restaura
cija geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1332 S. Morgan St., Chicago

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kalvė, 
įsteigta keturi metai atgal, 
parduosime pigiai už cash.

217 S. Oąkley Blvd.

PAiRIDAVIMUI hungalow, 5 
kamabrių naujas namas; su vi
sais moderniškais įrengimais. 
Ke i Imkitės prie savininko.

1517 W. 113 St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
tirštai apgyventa. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
929 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
šių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 

geras. Geroj apielinkėj.
2851 W. 59 St.

arti St. Franci sco
Savininką galima matyti nuo 4 iki 

6 po pietų.
PARDAVIMUI grosernė, se

nas biznis, geroj vietoj. Renda 
prieinama. Lystąs ant 2-jų me- 
* ~ J ? Pardavi-

Kas pir-
tų. Parduosiu pigiai, 
mo priežastis svarbi, 
mas tas laimės.

3233 So. Halsted

STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučeme ir grosernė, vi

sokių tautų apgyventa vieta, biznis 
cash; išdirbtas per ilgus laikus; ren
da pigi, lystas kaip ilgai norint. Par- 
duoČia pigiai, arba mainyčia ant ne
didelio namo, loto, automobilio. Biz
nis turi būt parduotas arba išmainy
tas į trumpą laiką. Į

4800 So. Throop St.

PARDAVIMUI expressr 
ing ir mooving biznis. Turiu 
vieną troką. Lietuviams la
bai paranki vieta. Parduo
siu pigiai.

5316 S. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių krau
tuve siuvinio ir valymo drapa
nų. Vieta gerai išdirbta per 
daug metų. Darbo užtenka 2 
darbininkams. Ateikite persi
tikrinti. 1504 W. Division St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI frame namas, 
2 augštų, po 6 kambarius. 
Elektra, gesas, maudynes ir ki
ti parankumai. 33 pėdų pločio, 
125 pėdų ilgio. Kaina $4800.00.

5250 S. Carpenter St. Ifl.
PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 

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

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

79th St. kampinis 7 aukštų mūri
nis namas. 139 pėdos priekio. Renda 
$3,360; pečiaus šiluma. Kaina $23,- 
500. šis yra bargenas pirkėjui.

Kreipkitės:
PLUMMER’S PLACE, 
7848 So. Halsted St.
Phone Stewart 7101

DIDELIS BARGENAS
Turiu urnai parduot vėliausios ma

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

PARDAVIMUI 1 augšto medinis 
bizniavas namas su kambariais dėl 
iryvenimo. Gera vieta dėl bile kokio 
biznio, elektros ir gazo šviesa ir ga
radžius. Kaina $4,400.00.
, 2443 W. 71st St.

Telefonas Stewart 0461
Mainymui 80 akrų Wi&consino farma 

ant miesto prapertės.

AUTOMOBILIAI

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks Šeštadienį 
Lapkričio 4 d., “Aušros” kambariuo
se, 7:30 vai. vak. Atsilankykite visi; 
atsiveskite ir naujų narių.

— Kviečia Valdyba.

Rusi] koncertas ir balius. — Sek
madieni, lapkr. 5, Walsho salėj prie 
Milwaukee Av. ir Noble g-vės įvyks 
Rusų Vaikų Mokyklos vakaras. Bus 
statoma įdomi vaikų pjesa “Girios 
pasaka” su dainomis ir šokiais, talp
iau vaikų ir suaugusių koncertas. 
Prhdžia 4 v. po pietų. Vakaro pelnas 
eina mokyklos naudai.

1— Komitetas.

ANT RENDOS keturių 
kambarių flatas. Atsišauki
te į saldainių krautuvę.

530 W. 23th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA vyrų dirbti gele
žies'atmatų kieme. Gerą al
ga.

BIRK HARRISON CO., 
2457 S. Loomis St.

PARDAVIMUI saliunas, 
ivairių tautų apgyventoje 
kolonijoje, biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite:

4503 So. Laflin St.

PARDUODU lemoziną, išrodo ir 
eina kaip naujas. Gal kas turite tro- 
<ą Fordą, mainysiu. Jei bus rei
kalas, tai ir priedo dėsiu. Atsišaukit 
po 5 vai. vak., arba nedėlioj. St. 
Liepukas, 3539 So. Wallace St., 3-os 
lubos užpakalis.

AUTOMOBILIAI

S. L. A. 129tos kp. susirinkimas 
įvyks Lapkr. 5 d.. 2 v. po pietų, Stan- 
ford Park svet. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, nes yra svarbų daly
kų tariamui.

P. Akštinas, Fin. Rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
septintadienį lapkričio 5, 1 v. po pie
tų. Mildos svet., 3142 S. Halsted gt. 
Visi nariai ateikite laiku. Randasi 
daug svarbių reikalą aptarti.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

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

REIKIA lėberių j geležies 
atmatų kiemą. $5.00 j dieną. 

CHERNYK IRON & 
METAL CO., 

1000 W. 22nd St.

GROSERNĖ ir. bučernė 
narsiduoda labai pigiai. Lie
tuviais užgyventoje koloni
joje. Be agentų. Pasiskubin
kite, bargenas. Kreipkitės 
telefonu: Lafayette 6372,

PARDAVIMUI automobi
lius vertės $1000 už $500 ar
ba mainysiu ant Fordo. 
Kreipkitės tik po 6 vai. vak. 

2423 West 46th St.
Phone Lafayette 1239

RENDON krautuvė, dide
lė bekernė ir 5 kambarių 
moderniškas flatas. Rendos 
$85.00 mėnesiui.

JOSEPH HUSAK, 
1152 N. Ashland Avė. ‘

REIKIA moterų plovimui ofisų, 
trumpos darbo valandos.' Naktimis Ir 
dienomis. Taipgi incfų plovėjų, 8 ir 
10 vai. darbo.

Reikia vyru, dviejų prie punch 
press operatorių, 60c į valandą. F 
karpenterių. taipgi millwrights, 68c j 
valandą. PeČkurių ir pagelbininkų, 
$25 iki $30 į savaitę ir 3 vyrų dirb
tuvės darbui.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St., 

Antros lubos.

REIKIA hog butchers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusių pakaunėse lėberių. Ge
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO., 
3854 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas. Prie
žastis patirsit ant vietos.

3759 Wallace St.

NAMAI-2EME

roj
mo

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA vaikino mokintis amato. 
Amatas geras, galima uždirbti gerus 
pinigus. TelefonuokitO' arba kreipki
tės ypatiškai. Klauskit- Mi*. Mikshas.

3826 S. Emerald Avė.
Phone Yards 5262.

Nedėlioj nuo 8 iki 12.

PARDAVIMUI saliunas, ge- 
vietoj. Priežastis pardavi- 
patirsite ant vietos.
10500 Indiana Avc.

Roseland, III.

45 akrai dirbamos, o kita ganykla 
ir m’šgas, 2 arkliai, 6 karves, 800 
bušelių komu. avižų, 20 tonų šieno. 
Yra visos mašinos. 4 kambarių frame 
namas ir kiti budinkai, 4 mvlios nuo 
miesto, % mvlios iki mokvklos. Že
me yra juodžemis. Kreipkitės prie 
savininko, 1631 So. Califomia Avė., 
1 flatas.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesČiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai' sutaisomi ir gvaran- 

tuojamd, $4-00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis! 
Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MEDŽIO tekintoju medžio 
specialiam darbui. Turi būt 
patyrę. 80c iki $1.25 j vai. 

Pašaukit: * West 2757 nedė- 
lioj, dien ar naktimis.

REIKALINGAS geras žmogus už 
janitorį, $125.00 į mėnesį 4 pragyve
nimui kambariai, elektros šviesos, va- 
na, ant tyro oro prie pat ežero. At
sišaukit:

3139 So. Hąlsted St. 
Antrų lubų

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučernė ir gro

sernė, arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus, ar ki
tokio biznio. Kreipkitės: 3452 
So. Halsted St. Phone Boul. 
3249.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE 
Pardavimui kampinis bizniavus na

mas. Dabar yra bučernė ir grosernė. 
Galima pirkt vien tik biznį be namo; 
biznis išdirbtas per ilgus laikus; vi
sokių tautų apgyventa vieta. Parduo
siu daug pigiau, negu verta, nes ta
me biznyj nesu patyręs, arba mainy
siu, ant mažesnio namo, farmos, lo
to, automobilio, arba Dry Goods Sto
ro. Kas norite įsigyti gerą ir pelnin
gą biznį, nepraleiskite ta progą, nes 
nevisados toks bargenas bus, kas pir
mesnis tas laimės, namas ir biznis 
turi būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką. Kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir patterti ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA bučerio, kuris 
ka savo amatą.

Atsišaukite tuojaus.
836 W. 20 St.

mo-
PARDAVIMUI labai pigiai 

show kcysai, lentynos, registc- 
ris, skėlos ir aisbaksis. Viršmi- 
nėti daiktai geri dėl bile kokio 
biznio. Atsišaukite: 147 E. 107 
St. Phone Pullman 5330.

GERA PROGA, turinčiam pinigų, 
parduosiu ar mainysiu ant namo, lo
to, autonrobiliaus, ar biznio, mano, 8 
lotus 30x133 kožnas. Barnė, garad- 
žius, namas muro, namas dar nepa
baigtas. Namas randasi Morgan Par
ko apielinkej. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” pažymėdami No. 152.

VYRAI! MOKINKITfiS 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. We!ls St., Chicaga

MOKYKLOS

JIEŠKAU darbo už buče- 
ri; esu patyręs tame amate. 
Kam reikalingas toks darbi
ninkas, klauskit:

Phone Boul. 1108*

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

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & Stephenson.

REIKIA tvaikų virš 16 metų 
dėl skirsymo mažų dąlelių ge
ležies. Atsišaukit tuojaus į pri
ėmimo ofisą.

Illinois Malleable Iron Co.
1760 Diversey. Parkway

GERA PROGA suprantantiems. 
Parsiduoda fumished rooms, 14 kam
barių didumą. Išdirbta vieta, renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo yra 
iga. Daugiaus galima patirti ant 

vietos. Šita vieta nepriklauso prie ho- 
;elio. A. Donila, 1608 S. Halsted St., 

3-čios lubos*

PARDAVIMUI 2 augštu frame na
mas, cemento pamatu. Modemiškas. 
Ąpt antro flato 6 kambariai. Keturi 
kambariai iš užpakalio. Didelė krau
tuvė, su įrengimais. Grosernė ir sal
dainių krautuvė. 4 kambariai užpa
kalyj krautuves. Žema kaina išmokė
jimais.

504 W* 48rd St.

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

International Barber College
653 ir 609 W. Madison St


