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Geležinkeliečiai susitaikė? grai

Graikija prašo taikos

tų ir 1 rakus, Europoj, kc 
kai nenori padaryti.

Turkai puls Rusiją?
Yra žinių, kad turkai, kada 

jie apsidirbs su graikais, keti
na pulti Rusiją, su kuria jie 
taip draugaujasi ir turi net pa-

Nuteisė streikierius kalė Lietuvos žinios
I

Turkija rengiasi pulti Rusiją?

Geležinkeliečiai susitaikė 
su kompanijoms?

Graikai prašo taikos.

Susitaikimas įvykęs slaptose 
tarybose; šaukiami unijų vir
šininkai patvirtinti tą susi- 

taikimą.

sumušta

gą. Puolime ant Rusijos tur
kus remsianti Francija, kuri ir 
dabar vien tuo tikslu ir duoda 
turkams ginklus sumušti grai
kus. Tada vėl pridarys susi
kirtimas tarp Anglijos ir Fran
cuos, nes Anglija mano, kad 
svetimų šalių atakos’ tik sus
tiprina Busi jos bolševikus, kuo 
met Francija vis dar neatsiža
da minties sunaikinti bolševi-

?, III., rūgs. 5. 
Federalinis teisėjas Fitz 

šiandie nuteisė 5 strei- 
'geležinkeliečius iš 

own už peržengimą in- 
mio į iki 3 mėnesių 

an, o policistą, kuris
atsisakė gelbėti federaliniams 
agentams vaikyti streikierius 
nuo dirbtuvės nuteisė 4 mėne
siams kalėjimaų.

kalėj i m

Lenką planai dėl Lietuvos. Vilnius.

Areštavo redaktorę

pagelba 
armijos, 
atiduoti

CHICAGO. — Ryto įvyks 
streikuojančių geležinkeliečių 
“policy” komiteto iš 90 narių 
ir streike dalyvaujančių unijų 
pildomųjų tarybų susirinki
mas. Susirinkimą šaukia strei- 
kierių vadovas B. M. Jewell, 
prezidentas Amerikos Darbo 
Federacijos geležinkeliečių de
partamento, prie kurio priklau
so visos geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų streike dalyvaujan
čios unijos. Pašaukimas susi- 
rinkiman išleistas Chicagoje, 
nors paties Jevvell Chicagoje 
nėra. Kam šaukiamas susirin
kimas, pakvietime nesakoma.

Tečiaus iš ištikimų šaltinių 
tapę patirta, kad šis susirinki
mas yra šaukiamas patvirtinti 
padarytąją sutartį tarp Jewell 
ir niekurių geležinkelių kom
panijų. Tomis žiniomis, tuo lai
ku kada buvo skelbiama, kad 
Jetwell nežinia kur prapuolė, 
jis netoli \Vashingtono vedė 
slaptas taikos derybas su did- 
džiumos geležinkelių atstovais 
apie užbaigimą geležnkeliečių 
streiko. Kiek ir kokios kompa
nijos dalyvavo tose tarybose, 
dar nežinia, bet manoma, kad

LONDONAS, nigs. 5. 
Visi kariniai ekspertai sutinka, 
kad Graikijos armija Mažojoj 
Azijoj liko galutinai 
ir kad jai nėra išsigelbėjimo.

Graikijos valdžia atsikreipė į 
talkininkus, prašydama suren
gti mūšių paliaubą. Po pasita
rimui, talkininkai įsakė vyriau 
siems komisionieriams 
tantinopoly pasirūpinti 
girnų mūšių paliaubos, 
ma, kad susirinkimas 
kariaujančių pusių
įvyks kur-nors neutralinej juo
stoj Mažojoj Azijoj už poros 
ar trijų dienų ir kad 'jame bus 
sutarta sustabdyti kariavimą.

Kons- 
suren- 
Mano- 
abiejų 

atstovų

Nori sustabdyti valdžios 
injunctionus.

Apie tai įneštas bilius 
kongresam

Talkininkai rūpinasi užbai
gti Graikijos-Turkijos karą

Turkai veržiasi priekyn ir 
graikai mato sau didelį pavojų 
Sutinka apleisti Mažąją Aziją.

nijų buvo atstovaujamos. Tose 
slaptose tarybose ir prieita 
prie susitaikimo, padarant 
abipusį nusileidimą.

Nors susitaikimo sąlygų dar 
nežinoma tikrai ir jos nebus 
paskelbtos iki unijų viršinin
kai nebus jų patvirtinę, bet e- 
samomis žiniomis, str*eikieriai 
atgauna savo senumo pirme
nybės (seniority) teises, betgi 
paliekant dirbti ir neprisidė- 

, jusius prie streiko darbinin
kus. Algos klausime sutarta 
mokėti geležinkeliečiams 7c į 
valandą daugiau už geležinke
lių darbo tarybos nustatytąją 
algą.

Užbaigęs tarybas Jewell su
grįžęs į VVashingtoną ir tuo- 
jaus išvažavęs į Clūcagon. Iš
važiuodamas jis išleidęs pašau-

įLONDONAS, rūgs. 5. — Tur
kijos nacionalistams vis dar 
tebesiveržiant i Mažąją Aziją 
priekyn Anatolijos fronte ir 
stumiant Graikijos spėkas, tal
kininkų šalįs pradėjo daryti 
pastangų, kad sustabdžius ka
riavimą ir Užbaigus . Graikijos 
Turkijos karą.

Anglija, Francija ir Italija 
dabar apsimaino savo nuomo
nėmis apie surengimą mūšių 
paliaubos. Galbūt kad artimų
jų rytų taikos klausimas užims 
svarbią vietą ir tautų sąjungos 
susirinkimo svarstymuose.

Turkai stato pavojui) svar
biausi graikų miestą Mažojoj 
Azijoj ir viskas rodo, kad grai
kai už savaitės visai bus išva
ryti iš Mažosios Azijos, jei tuo 
laiku nebus padaryta mūšių 
paliaubos ir kariavimas neap
sistos.

Graikai jau rengiasi prie pil
nos evakuacijos, o Graikijos 
valdžia šaukiasi prie talkinin
kų, prašydama užtarimo, nes,

^VASHINGTON, rūgs. 5. — 
Atstovas Huddlestone, demo
kratas, iš Alabamos, šiandie 
įnešė atstovų bulan bilių, ku
riuo kiekvienas valdžios narys, 
kuris išduos, ar bus priežastim 
išdavimo nelegalio injunetiono 
ir nedorais tikslais, kuriuo 
butų suvaržomos žmonių tei
sės ar jiems grumojama, daro
si kaltas nusižengime prieš sa
vo pareigas ir viotą. Bilius taip 
jau pažymi, kad kiekvienas 
valdininkas papildo prasižengi
mą prieš savo vietą, jei savo 
vardu, ar savo vieta, ar savo 
autoritetu, atimtų ar bandytų 
atimti iš žmonių žodžio laisvę. 
Tokis valdininkas, sulig bl
iaus, jei jis yra rastas kaltu 

gali būti nuteistas dviem me
tams kalėjiman ar užsimokėti 
$10,000 pabaudos.

Valdžia tuojdiis pajuto kam 
tas bilius yra taikomas ir pra
dėjo teisintis, kad generalinio 
irokuroro Daugherty išreika- 
autas Chicagoje injunetionas 
)Uk nesuvaržąs žmonių, o taip* 
au ir streikierių teisių, kad 

tas injunetionas neatimąs iš 
streikierių laisvės žodžio ir 
susirinkimų (betgi uždraudžia 
streikieriams net kalbinti strei 
daužius nedirbti). Hardingas 
irgi manąs, kad Daugherty 
gautasis injunetionas jokiu bil
du nesusiaurinąs streikierių 
constitucinių teisių. /

MIEM'PH'IS,. Tex., nigs. 5.— 
Reikalaujant distrikto proku
rorui, tapo areštuotas Jacob 
Cohen, leidėjąsyifedaktorius La- 
hor Revievv. Jis yra kaltina
mas peržengime federalinio 
teisėjo Ross išduoto prieš tri
jų geležinkelių streikierius in- 
junetiono, kadangi jisai išspau
sdino redakcinį straipsnį, pa
smerkiantį streiklaužius.

; St.lesikiorią pirmininkas 
Neediles, Cal., John A. Steck- 
lein tapo irgi areštuotas 
už peržengimą injunetiono.

PEKINAS, rūgs. 4. — čia 
lankėsi Rusijos atstovas Adol
fas Joffe ir bandė pradėti de
rybas su Chinija, bet iš to 
nieko neišėjo, kadangi Chinija 
pareikalavo, kad prieš jiradė- 
siant tarybas Rusija evakuotų 
Mongoliją, kurią pasigriebė 
Rusijos bųlševikai ir dabar lai
ko tą šalį užgriebę 
Rusijos raudonosios 
Mongolijos gi nenori
todėl, kad dabar ten yra pjūtis 
ir iš tos pjutės bolševikai ma
no pasipelnyti. Jie konfiskuoja 
chinų ir mongolų grudus, gy
vulius ir net prekes ir viską 
gabena ■ Rusijon. Bolševikai 
jau išsigabeno apie 3,000 veži
mų kailių, taipjau daug kupra- 
nagarių ir arklių.

Mongolijos gyventojai pra
šo Clpnijos valdžios taikiu bu
du ar pagelba ginklo išvaryti 
tuos plėšikus.

E. VARSA VA. — “Kurjer 
Warszowski“ stengiasi “supa
žindinti” lenkų visuomenę su 
Nemuno neutralizacijos reikš
me (Lenkijos atžvilgiu). Laik
raščio nuomone, Lietuva esan
ti Rytprūsių tąsa, jungianti 
Vokietiją $u Rusija, užtat su
daranti maksrnmm Lenkų su 
su i n t eresa v i 1 n o. Vok i cči a i,
anot “Kurjer Warsz.’<, gerai 
suprato Lietuvos reikšmę ir

Persekioja žydų liaudies 
švietimą.

Larkin grąžintas kalėjiman

Gompersas smarkia valdžią
PILIILADELPIUA, Pa., rūgs.

5. ’— Amerikai Darbo federa
cijos prezidentas Samuel Gom- 
pers savo kalboj Darbo dieną, 
pareiškė, kad Chicagoj išduo
tas prieš geležinkeliečius in-

lies įstatymų ir konstitucijos. 
Jis pasmerkė prezidentą Har- 
dingą ir generalinį : prokurorą 
Daugherty, kaipo panaudoju
sius “negirdėtą respublikos is
torijoje galią”. Jis taipjau 
juos pasmerkė i ir už tai, kad 
jie visą laiką agitavo už pri
verstiną darbą. Jis sakė, kad 
partija Lincolno, kuri paliuo- 
savo iš vergijos negrus, dabar 
bando uždėti vergiją ant neg
rų ir baltųjų.

Injūctionas esąs pripažini
mu, kad geležinkeliečiai veik 
pilnai yra laimėję streiką. 
Gompersas ragino visas unijas 
šelpti slreikerius ir jų šeimi- 
nas.

Reikalauja paliuosavimo.

pa-

pa
ties

Manoma, kad susirinkimas 
sutartį patvirtins. Taipjau pri
ims tą sutartį ir tie geležinke
liai, kurie tarybose nedalyvavo, 
įskaitant ir didžiausius užsi- 
spirėlius.

turkai galės pradėti skersti 
siliekančius graikus.

Graikų padėtis žymiai 
blogėjo puolus Biležik,
Madunia, į kur pirmiau grai
kai galėjo siųsti ’ saviškiams 
pagelbą Marmoi'os juromis.

Turkai kaltina, kad besi- 
traukiantįs graikai plėšia ir 
degina miestus ir miestelius ir 
terioja visą šalį, iš kurios jie 
traukiasi.

Siunčia karinius laivus.
—f*—4-———

WASHINGT()N, rugsėjo 5. 
— Veikiantysis laivyno sekre
torius Roosevelt, prašant vals
tybės departamentui, įsakė ad
mirolui Bristo!, Amerikos ko- 
misionierjui Konstantinopoly, 
pasiųsti Amerikos torpedinių 
aivų naikintojus į Smymą 
“apsaugoti amerikiečių 
5ę ir turtą“. Roosevelt
kad tas įsakymas neturi politi
nės ar karinės reikšmės. Tur
ėjos vandenyse yra trįs Ame
rikos kariniai laivai.

gyvy- 
sako,

E. KAUNAS. — Užsienių 
Ministerijoj gautas raštas, kad 
Bolivijos Respublika (pietų 
Am.) pripažino Lietuvą de ju
re.

t

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielihkei pranašauja 
šiaiD:

šiandie —• giedra ir šilta.
Saulė teka 6:19 v., leidžiasi 

7:18 vai. Mėnuo teka 7:26 v. 
vakare.

Graikai nori taikintis.
(rautomis žiniomis, Graiki

jos kabinetas pėtnyčioj triukš
mingame susirinkime nuspren
dė, kad Graikijos armijai išlai
kyti nors mažiausią Mažosios 
Azijos dalelę pasidarė negali
mas dalykai. Todėl kabinetas 
atsikreipė prie Anglijos v 
žios prašydamas ją kartu su 
kitais talkininkais įsimaišyti 
į karą ir surengti mūšių paliati 
bą, su ta sąlyga, kad graikai 
apleis ir atiduos turkams ir 
Smymą.

Tečiaus padėtis pasirodė pai- 
nesrie, kadangi turkai dabar 
reikalauja, kad graikai apleis-

GAR Y, Ind., rūgs. 5. — Jų 
advokatai pareikalavo tuoj aus 
paliuosiioti John Popovich ir 
Charles Ūselis, kurie kartu su 
kitais dviem tapo suimti neva 
dėl išardymo bėgių ties Gary 
ir nušokiriimo traukinio. Ad
vokatai kaltina, kad tie žmonės 
tapo Gary policijos išvogti 
Chicagoje ir išgabenti kiton 
valstijom kur juos begailestin- 
gai mušta ir kankinta, kad 
kaip nors išgavus iš jų kad ir 
melagingus prisipažinimus.

Patvirtino Sutherlandą teisėju.

*Mother’‘ Jonės sunkiai serga.

WASHINGTON, rūgs. 4. — 
Senutė darbininkų kovotoja 
“Mother” Mary Jonės, “anglia- 
<asių angelas”, sunkiai serga. 
Ji yra 92 m. amžiaus ir veik 
visą laiką ji praleido darbinin
kų kovolje, daugiausia vado
vaudama streikais. Ji taipjau 
iki paskutinių dienų, sunkiai 
dirbo, kad suorganizavus 
West Virginijos ir Colorados 
angliakasius. Geležinkeliečių 
streikas yra pirmas streikas, 
kuriame ji nebedalyvauja — 
dėl ligos.

WASHlN(iTON, rūgs. 5. — 
Senatas šiandie patvirtino pas- 
kirimą buvusio senatoriaus 
George Sųtheriand iš Utah ali- 
gščiaiisiojo teismo teisėju, vie
ton rezignavusio teisėjo Člar- 
ke.

Augščiausiojo teismo teisė
jas Wm. R. Day irgi mano re
zignuoti.

ST. PAULS VALLEY, Okla., 
rūgs. 4. — Ed. Bagsley, 22 m., 
ant vietos nušovė savo 17 m. 
pačią ir jos patėvį. Jos moti
nos tik todėl nenuŠovė, kad 
revolveris užsikimšo. Bagsley 
dabar sėdi kalėjime.

ti ją savo įtakoj. Taip daly
kams esant Lenkija negalinti 
svajoti, kad viskas savajme iš
sirisiu Lenkų naudai, nes vo
kiečiams Suprantant Lietuvos 
reikšmę, jiems užteks lėšų bei 
priemonių ją palaikyti, be len
kų pagalbos. Tuo bildu tik ak
tyvus (?) Lenkijos ir kitų 
valstybių, pa laikančių Versalės 
sutartį veikimas galėtų su
griauti patogų vokiečiams ir 
rusams lietuvišką tiltą ir nu
tiesi barikadą tarp Rytų ir 
vakarų. Dabartinį Lenkijos val
stybės organizavimąsi laikraš- 

organi-
NEW YORK, rūgs. 5.. — Ja

mes P. Larkin ir Benjamin F. ’ tiš palygina žmogaus 
Gitlom, kurie du metai atgal zmui, kuris alsuoja tik vienu 
lapo nuteisti nuo 5 iki 10 metų suspaustu plaučiu (reiškia Vis- 
kalėjiman už kriminalinę ana
rchiją, bet pastaruoju laiku 
buvo paliuosuoti už kauciją,
teismo įsakymu vėl tapo su
grąžinti Sing Sing kalėj i- 
mah užbaigti kalėjimo laiką.

Japonai evakuoja Siberiją
TOKIO, rūgs. 5. —Japonijos 

karinė evakuacija Siberijos 
jau prasidėjo. Transportas 
Kum a no to panedėly išgabeno 
pirmą pulk4 kareivių į Japoni
ją. šiandie išplauks antras 
transportas.

la); Nemunas gi yra antras 
bet apmiręs. Kovoje dėl Lenkų 
įtekmės Lietuvoje, Lenkija nė
ra girdi, laimėjusi, keturių me
tų laikotarpiu nei vieno basti- 
jono. Dabar kilusi kova dėl 
svarbiausio hastijono; šią kovą 
Lenkiją privalanti visomis iš
galėmis laimėti. Lenkai tikisi 

1 kad Anglija, kuri, nuo Vienos 
i kongreso
šia upių 
ninke, ir 
Nemuno
įrašyta Versalės su tart in, 
rems Lenkiją. Užtat įvairių ru
sių koncesijos, kuriomis Len
kija galėtų apdovanoti užinte- 
resuotas šallis, privalo būti tuč 
tuojau apsvarstomos, o Klaipė
dos atstovybė sustiprinta.

laiko, tapo karščiau- 
ne'utralizavimo šali- 
kurios pastangomis 
neutralizacija tapo 

pa-

Pirmasis trukų kuratorius 
“globėjas“, atsiųstas iš Varšu
vos į Vilnių p. Konsiorovskis 
liaudies švietimo programą nu 
kreipė stačiai prieš visas žydų 
mokyklas. Dar pirma jo buvo 
išleistas įsakymas, privcrČiąs 
žydus mokytis valdiškose mo
kyklose. Dabar paaiškėjo, kad 
visas žydų mokyklų aparatas: 
ir žydų vaikų darželiai ir žy
dų privatinės gimnazijos ir 
liaudies universitetai su aukš
taisiais “Tarbuso“ kursais — 
ignoruojama ir nebus pripa
žintos. Žydų vaikai privalės 
mokintis valdiškose mokyklo
se su tikybos dėstymu ir šešta
dienio poilsiu.

Žydų liaudies švietimo cen
tro komiteto delegacijai, atvy
kusiai i Kuratorių, pastarasis 
pasakė, kad Vilniuj laikinosios 
padėties nebėra ir Vilniuj bus 
įvestos mokyklos kaip ir Var
šuvoj, Lodziuj. Be to kurato
rius pareiškė, kad jis supranta 
reikalavimus baltgudžių, uk
rainiečių, gyvenančių tam tik
rose teritorijose, bet žydų rei
kalavimus randa be pamato. 
Komiteto atstovai įrodinėjo, 
kad žydų mokyklos jau gyvuo
ja 7 metus, nurodė j Versalės 
sutartį ir pareiškė, kad k ura to 
riaiis projektas rengia skaudų 
smūgį žydų kultūriniam gyve
nimui. Vilniaus žydai tuo labai 
suririipinę. Partijos ir orga
nizacijos pasiryžo vesti prote
stų kampaniją.

40 žuvo kasykloj.
LONDONAS, rūgs. 5. — 40 

angliakasių liko užgriauta jek- 
spliozijos Cumberlandehire 
kasykloj. Už kelių valandų jau 
buvo išimta 10 lavonų.

Anti-semizmas Italijoj. '

RYMAS, rugsėjo. 4 — Itali
ja ikišiol buvo liuosa nuo anti
semitizmo, bet augant fascisti 
pagimdytai reakcijai, pradėjo 
pastebėtinu greitumu platintis 
anti-semitizmas, kurių vadovas 
yra buvęs kunigas Preziosi, 
redaktorius politinio laikraščio 
La Vita Italiana. Prisibijomą, 
kad prasidėjus naujiems fasci
sti siautimams, gali prasidėti 
ir žydų skerdynės.

Ekspliozija Trinerio dirbtuvėj.

CHICAGO. — Vakar kįlo vi 
sa eilė ekspliozijų ir gaisras 
Joseph Triner Co., 1331-39 So. 
Ashland Avė., chemikalinėj 
dirbtuvėj. Ekspliozijos sunai
kino 75,000 kaliomis alkoholio 
ir pridarė nuostolių už $200,- 
000. Kelios darbininkės liko 
sužeistos.

Vokiečių ir Lietuvių kalbų 
sulyginimas.

Rugpjučio 9 d. Klaipėdos 
krašto taryba (Staatsrat) savo 
posėdy be ko kito nutarė, kad 
vietinės kalbos — lietuvių ir 
vokiečių turi būt lygiai teisėtos 
Klaipėdos krašte.

E. KLAIPĖDA. —- Buvusis 
prancūzų ministeris grafas de 
Monsie apsilankysiąs rugpjū
čio 10 d. Klaipėdoje, susipažin
ti su to krašto padėtimi

PINIGU KURSAS
Vnkar, rugsėjo 5 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.47
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $7.39
Danijos 100 frankų ........... $2147
Finų 100 markių ..................  $2.18
Francijos 100 frankų ........... $7.82
Jtalijos 100 lirų ..............*... $4.39
Lietuvos 100 auksinų ............... 80
T,enkų 100 markių ..................  l^c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.58
Olandų 100 guldenų ........... $39.05
švedų 100 guldenų............... $26.47
Šveicarų'*! 00 markiu ........... $19.03
Vokietijos 100 markių .........   8c

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon.

To prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Ar socializmas yra 
neišvengiamas?

August Glaessens.

(Pabaiga)

Socialė revoliucija.

Pamatas, kuriuomi remiasi 
musų dabartines visuomenes 
forma, yra privatinis valdy
mas Įmonių, kuriomis paga
minama, pervežama ir maino
ma turtai] šitos Įmones suda
ro pamatų kapitalistinės vi
suomenės ir suteikia jų savi
ninkams viršų ant žmonių rei
kalų. Didelių žemių, gamtos 
turtų, gamyklų, magazinų, ka
syklų, gelžkelių, garlaivių, dir- 
byklų ir prekybos Įstaigų sa
vininkai turi darbus ir pragu
mus, nuo kurių priklauso di
džiųjų minių gyvenimas. Pri
vatinis šitų socialinių tarnybų 
valdymas suteikia galingų 
įrankį, k u niuo viena klasė iš
naudoja kitų ir sukrauna dide
lius turtus. Tokiu badu žmo
nių visuomenė yra ardoma so
cialinės kovos ir jos sąstatas 
vra dedamas ant visuomenei 
priešingų pamatų. Natūraliu 
budu išauga klasiniai pasidali
nimai; vienoj pusėj viešpatau
janti ar valdanti klasė; kitoj 
pavergtoji, ar valdomoji kla- 
šė. Valstybė su savo įstaigo
mis, spauda ir sakykla, suži- 
niai, ar nesužiniai patampa 
viešpataujančios ekonominės 
klasės, valdančios klasės tar
nais. Doros suopročiai ir nor
mos, protinė visuomenės iš
vaizda, minių nuomonės ir 
idealai paprastai esti turtų ga
minimo ir paskaidymo atspin
džiu ir todėl griežia permaina 
šitame bude ar ekonominėj ba
zėj turi griežtai perkeisti mo
ralinį ir protinį visuomenės gy
venimų.

Socialistų siekiniu yra kapi
talistinės visuomenės baze. 
Galutinis socializmo programo 
tikslas yra privatinio gamy
bos ir paskaidos įmonių val
dymo panaikinimas. Socializ
mas reikalauja socialistinio 
valdymo visų daiktų sociali
niai reikalingų ir todėl siekia 
padaryti galų kokios nors vi
suomenes grupės galimybei pa
imti viršų ant kitų reikalų. Iš
naudojimų panaikinus ilgai
niui turi įvykti progos lygybė 
kaipo nusistovėjusi tvarka ir 
klasiniai skirtumai turi pra
nykti drauge su ekonominė
mis sąlygomis, kurios juos pa
gimdė. Užbaigus klasines ko
vas turi atsirasti civilizacijos 
pradžios aiškiai socialistinio 
budo. Valstybė ir jos įstaigos, 
paliuosuotos nuo viešpataujan
čios ekonominės klasės kontro
lės turi būti pakeistos visų 
žmonių administravimo ir tar
navimo organais ir deiųokraty- 
bės pradas turi būti prilaiko
mas prie žemės pramonių val- 

. dymo ir kontroliavimo, švieti
mo Įstaigos, spauda, sakykla, 
nesišliedamos prie klasinių reih 
kalų turi spindėti koperalinės 
ir socialinės civilizacijos tvar
kos, doros suopročiais, sąvoko
mis ir idealais.

lai yra socialinė revoliucija, 
pasaulio socialistų judėjimo 
tikslas ir siekinis. Socialistai 
užbaigs savo agitacijų ir pro
pagandų tik šitų tikslų pasie
kus. .

“Bet revoliucija tokių pro
porcijų negali būti pasiekta 
be smurto,” šaukia visuomet 
greitas musų kritikas. Socializ
mas atsako. “Nebūk toks tik
ras. Niekas negali tikrai nu
matyti ateities įvyklių išeigos. 
Socialines kaip 'ir politinės per
mainos įvyksta ir gali įvykti 
be smurto?’ Moris Hillųuit ra
šo: “Tiesų pasakius, gatvinės 
kovos nedaugiau padaro socia
linę revoliucijų, kaip šaudomos 
ugnys Liepos Ketvirtų.”

\ isas socialistų judėjimo 
darbas pareina ant švietimo, 
pri rengimo ir organizavimo 
minių tvarkingam nugalėji
mui valstybės pajiegų^kad vi

suomene galėtų pereiti iš kapi
talizmų į socializmų su kup- 
mažiausia netvarka, nuosavy
bės sunaikinimu, ar gyvasčių 
pra radimu.

Tečiaus smailų gali sukelti 
jiegos, ant kurių socialistai ne-' 
turi kontrolės. George R. Kirk- 
patridk sako: “Revoliucijos re
tai būva triukšmingos, ar kru
vinos, jei valdančioji klase ne
stovi atkakliai ant pažangos, 
tako ir nesako, Sustok!” Tai 
yra vienas didėlis smurto šal
tinis visuomeninėse permaino
se. Didžiųjų visuomeninių per
mainų skelbėjai praeity pap
rastai buvo taip kaip socialis
tai yra — taikos apaštalais ir 
kraujo praliejimo bei kančių 
priešininkai.

Socialinė revoliucija galima 
palyginta prie garvežio, kuris 
yra nepaprastai eiklus mecha
nizmas ir visai bekenksmis, 
jei koks asilas neatsistoja jam 
skersai kelio.

(Šita iliustruoto buvo skaus
mingos, smulkios analyzos da
lyku seimo advokatams bylo
je penkių pašalintų socialistų 
seimininkų Albany’je, N. Y., 
1920 m. Įstatytoje. Mokytas ir 
brangiai atsieinantis gynėjas 
Įvadais, išvadais ir nudailini- 
niu bandė surasti menamų 
slaptų ir slėpiningų reikšmę 
pasakiečios apie Garvežį ir 
Asilų. Koks juokingai naivus 
buvo visas tas vaidinimas. ()- 
rasis kilnaus gyvidio politinio 
pusbrolio gynėjas mažai benu- 
manė, kaip visa tots/ bylos re
gykla iliustravo pasakėčią. Tik 
šita kalbamoji veislė padidino 
garvežio artumų^ žviegė ir mo
sikavo pasturgalinėmis kojo
mis priešindamos ateinan
čioms neišvengiamybės pajie- 
goms).

SKYRIUS IX.
Pažangos priėmėja.

“Pajiega yra priėmėja kiek
vienai senai visuomenei nėš
čiai su nauja.” Taip Marksas 
ųprąšo žmogaus išgalę paskui 
binti visuomenės jšrutuilų ir pa
gelbėti jai iš senos tvarkos 
gimti nauja. Tai- yra revoliu
cinė eiga ir tie, kurie yra už
imti tos eigos stūmimu iki 
aukščiausio laipsnio, teisin
gai yra vadinami revoliucinin- 
kais.

žodis “pajiega” ne būtinai 
reiškia smurto panaudojimų. 
Marksas aiškiai tų pasako ta
me pačiame paragrafe, iš ku
rio paimta augščiau privestoji 
čitata, “Kapitalo” pirmo tomo 
31 skyriuje, kur jis sako apie 
“Valstybės pajiegų” kaipo apie 
^koncentruotų ir cjganizuotą 
visuomenės pajiegų.”

Kad kapitalizmas yra nau
jos visuomenės tvarkos augio 
sunkumoj tai aiškiai matos. 
Kai kuriose šalyse gimdymo 
skausmai ir vaitojimai aiškiai 
girdimi. Kitose šalyse nėštu
mas šiek tiek suturėta. Bet 
kiekviena kapitalistinė tauta 
liudija senos visuomenės tvar
kos bankrutunių, jos diploma
tų nepajiegimų paremti griū
vantį sąstatų ir suvaldyti pla
čių netvarkų, sukeliančia fi
nansinius neramumus, nedar

bu, blogus laikus ir prasižen
gimus. Vis tai blogų lomių fak
tai. Karas supurtė kapitalizmų 
iš pamatų ir paskubino jo griu
vimų. Aišku, kad reikalinga 
priėmėja.

Žinoma, priėmėja nėra būti
nai reikalinga. Labai dažnai ji 
ateina per vėlai. Bet apsišvie- 
tusioj visuomenėj priėmėja, ar 
priėmėjas yra neapsieinami, 
gali atsitikti nelaimė. Gali 
gimti negyvas.

Gyvu šito fakto paveikslu 
buvo Rusija. Karas neatitaiso
mai sugriovė galingų imperiji- 
nės Rusijos statinį, milžiniš
ku Romanovų galybę. Sociali
nės ir politinės sąlygos Rusijo
je buvo prinokę, taip, pernokę, 
pamatiniai naujam režimui. 
Tinkama priėmėja truputį pa
vėlavo ateiti ir tamsus, nors ir 
geros širdies ir gerais norais 
kaimynai prišoko gelbėti. Gimė 
kūdikis ir jo silpną kudikinę

gyvastį pastatė dideliu pavo-. mas, nei musų vadovų atsiyė- 
jun vėplos jo augintojai savolpimąs. Pasirįžįmas, kuris ran- 
priežiura ir maitinimu. Paskui das iš jsitikinimo drąsos turi 
atėjo musų bolševikinė prie- suplieninti mus 
mūju. N.ekurie jos žinovių pa- darbui. Numanymas musų rei- 
gelbininkių turėjo padaryti il-^kalo teisingumo, tos jiegos, ku- 
gą kelionę, bet jie pribuvo pa
čiu laiku. Daugiau 'kaip betve
ri to kūdikio kritingiausio lai
kotarpio metai praėjo laimin
gai ir vasarines ligos tarytum 
perėjo. Ar tąs kūdikis nenu
mirs ant jų rankų, teks pama
tyti. Politiniai revoliucijai pri
klausant praeities istorijai atei
nantieji metai tenka“ pašvęsti 
sunkiam ir rūpestingam socia
linės revoliucijos užbaigimo 
darbui Rusijoje.

Iš turimų faktų galima drą
siai sakyti, kad socialine revo
liucija Vengrijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj, Lenkijoj ir čecho- 
Slovakijoj gimė nelaiku. Te
čiaus nėra priežasties miši
nį i n-l i. Kapitalizmas tose šaly
se anaiptol nėra bergždžias. Sa
vo laiku įstatingas kūdikis turi 
gimti ir tinkamos priėmėjos 
bei aukles neturi stigti.

Prierangumas.
Socialistų, judėjimas yra so

cialūs revoliucijos priėmėja. 
Jo politinė išraiška šitoj šaly 
yra Socialistų Partija. Ji sten
giasi gauti didžiumos žmonių 
sutikimą perkelti valstybės ga
lią į pažangiosios darbininkų 
klasės dalies kontrolę, kad pa
skubinus ir vedus įgimtas au
gio jiegas dabartinėj sistemoj 
keliu į socializmą. Tai yra ne
atidedamas Socialistų partijos 
atsišaukimas į darbininkų kla
sę ypatingai, kuri labiausia tuo 
mi surūpinta, ir į likusią visuo
menę apskritai, kuri galų gale 
turi turėti naudos iš tos per
mainos.

Išmintingai klasiniai sąmo
ningos darbininkų organizaci
jos, susidej usios į pramoninių 
unijų federaciją, yra (kitu ne
išvengiamu socialistų judėjimo 
sparnu. Be jų, jų galybės ir 
įtakos, grynai polįtįnę pergale 
lengvai galėtų būti pagimdy
mu be 'laiko. Pramoninė uniją 
turi šviesti ir rengti darbinin
kus prie operavimo ir vedimo 
prameniių visos visuomenės 
naudai.

Koperatinis judėjimas taip
gi suteikia neįkainojamą pa
galbą pri rengime trupos, 
kuri suvaidins svarbiausius 
vaidmenis ateinančiame pasau
linės dramos veikime. Taigi, 
kad sorialinė revoliucija nebū
tų tragedija, darbininkų klase 
turi nieko nelaukus prisireng-

Neprivalo bnti toleruojama 
nei musų jiegų ncorganizuotu-

Becks Apartment Store
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, UI. Importuotojai 
BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ

S'ailo sekamus bargenus: , 
Čystos .baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25 
čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
Čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius nuteikiame ant parei
kalavimo.

1 ■ “ i------- i ■ ■*! it-------- i r - -i ii j .. .įį.

PUIKIOS NAMINŽS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt .arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., $iaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

Geriausi 
Cig'aretai

rios nesąmoningai kloja musų 
kelią ir neišvengiamas busi
mos visuomenes charakteris 
turi paskatinti mus plie musų 
pareigos.

Pabuskit, draugai darbinin
kai! Jums tenka įkurti atei
nanti visuomenine tvarka! 
Markso ir Engelso įkvepingu 
pareiškimu, žengkite pirmyn. 
“Jus neturite ko žudyti, tik 
pančius, o laimeli jums tenka 
visas pasaulis.”

"ThtLittĮo Nurtt 
for LitUe Ill»"

THentnolatūm 
r

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškąi.

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

“SANDARA” spausdina . labai svarbų istorinį 
dokumentą, apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

f SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTQA£IRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU- 
ŽES, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

Kodėl per 
"Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; i i 1

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

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI ĮCHICAGOJE 
F ........... .

i BRIDGEPORTO SKYRIUI
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boujevard JJ672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Te!. Lafayette T674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 Weat 120th St., Tel. Pullman JU169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115 th St., Tel. Pullman 1659

MMMM

laukiamam

LIETUVIS 
Akių Specialistas

. ........ .. ■'*-- -

!!L1____—1

Geaerliškas Kontraktorius ir 
Bųdavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

DETR01T, MICHIGAN

DR.

Saule nudegus nosį 
Vartok apščiai Saldančio

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dienų 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

West 1894 Heml. 6678,
WM. J. STOLL CO.,

J. Ęalęhiunas pagelbininkąo 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 -r 25th St., 95Q> Cardoni 

Detroit, Mich.

Ant Brfdgeporto
S’ERNER, (ŠERNAS)

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

švelnina, atnau 
jin a, sveikatos pri 
duoda, gyvumo, 
priimnumo.
PABUDINK 
SAVO ODĄ!

Anthony Nelson
Advokatas ir Nųtary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 -— 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

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

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. A. J. TananeviČius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 5 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUSERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118 

Naktinis

Kenosha
Lietuviai

Dabar j laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

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

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

A, A. PAŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

PINIGAI
• v MS

Town of Lake
LIETUVON

Towji of Laite lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga .pasiuntimui 
pinigų Lietuvon 
Naujienų Skyrius, 
W. 46-th Str.eet.

yra
1614

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-1$
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Rooią 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53* 
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. Milwaukee ir Ashland Avea' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki | 

9 vakare. '
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S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

11 O So. La Saite St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

k

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7$20 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Placc 

Te). Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd SI.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patriųų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių j&iutai po 
$13.50 ir aukščiau. ’ «Vyrams ir. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedęlic- 
mis iki 5 vai.

S. G02D0N,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14lh St. . .
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Budėkime

Iš kasdieninio gyvenimo.

Vasarai baigiantics žmones 
kalba, ką veiksime sulaukę 
vėsesnio oro? Mat ant tiek 
žmonės prisirišę prie vasarinių 
smagumų, vasarinių • išvažia
vimų, kad net neri mastau j a — 
kas bus kaip atšals? Žinoma, 
žiemų gal ir nebus taip sma
gu kaip vasarų, nes į Trockio 
Giraitę nenuvažiuosini paklau
syti, kaip tūli “dideli žmonės” 
rankoves atsiraitoję diskusuo- 
ja apie šį apie tų. O yes, kada 
nuvažiuojam į Trockio Girai
tę, tai ir prisijuokiam —• kiek
vienas pasako —< naktį nei 
miegoti negali, šonai skaudo 
nuo juoko, 'kaip Grikštas su 
Andruliu pradeda rodyti savo 
išmintis.

Bet nereikia nusiminti; va
sara pasibaigs, bet gyvenimo 
įvairumai nepasibaigs — žie
mų galime turėti da smages
nių valandėlių. Tik pagalvokim, 
kiek čionai yra visokių'drau
gijų, kuopų, chorų ir k. t. Ne
kurtos iš jų veiks da smarkiau 
negu vasarų Trockio Giraitėje: 
rengs koncertus, vaidins teat
rus, diskusijų bus tiek ir tiek. 
Jau teko girdėti, kad Operetės 
Draugija, kuri , turi puikų cho
rų, pasirodys neužilgo sce
noje — duos puikų koncertų, 
ar operetę da tikrai nesužino
jau. Bet kas ten nebūtų, o Ope
retės Draugija su savo choru 
nušviečia visų Brookilyno lie
tuvių kolonijų dailės srityje; 
kasgi nepamena jos pernykščių 
perstatymų — “Velnias Išradė
jas” ir kitų? O reikia tikėtis 
šiais metais dar daugiau. Kiek 
girdėjau, tai šiais metais Ope
retės Choras bus dar didesnis, 
nes visi pažangieji žmonės, 
ypač jaunimas, smarkiai spie
čiasi apie Operetės Chorų. Ne
reikia daug kalbėti, neužilgio 
pamatysim, bet galima pasaky
ti, kad Operetės Choras su sa
vo dainomis ir operetėmis kiek
vieno vargus ir nesmagumus 
nuvaro į užmirštį.

Bet tai dar ne vi;kas, kuo 
galime pasigirti: turime ir Ai
do Chorų, kuris taip pat ne
kartų mus yra gana gerai pa
linksminęs. Nors iš Aido tiek 
daug negalima tikėtis, bet vis
gi vietų gali užpildyti. Porų 
metų atgal apie Aido Chorų 
ripbučiau drįsęs -taip prasitarti, 
ties tai buvo žvaigždė lietuvių 
dailės dirvoje, bet kaip dauge
lis darbininkų organizacijų 
nukentėjo nuo revoliucinės 
karštligės, taip negailėjo praei
ti lengvai nei pro Aido Chorų. 
Bet sakoma, kad ir Aidas jau 
pradeda geriau susitvarkyti ir 
neužilgio ketina taip pat sta
tyti gerų operetę.

Beje, girdėjau, kad ir LSS. 
19 kuopa rengiasi statyti sce
noje gana didelį veikalų “Pa
vydas.”

Gal tai bus padaryta ir ne 
taip greit. Sako, kad turi ga
na gabius lošėjus, kurie, kita
dos lošdavo dėl LSS. 19 kp. 
ir žmonės eidavo žiūrėti ne 
tiek paties veikalo, kiek pri
sižiūrėti, kaip lošėjai puikiai 
atlikdavo savo užduotis. Sako, 
kad jau pasižadėję lošti J. Ka- 
čergius, S. Vaičikauskas, ’ M. 
M. Pačiutė ir keletas kitų ga
besnių lošėjų. Tai vėl bus gera 
proga. Bet ką čia ir kalbėti, ir 
argi išpasakoti kiek dar čia 
visko bus; tik turime krutėti 
ir ruoštis prie žieminio sezo
no, o bus dar smagiau nei 
Trockio Giraitėje.

—A. P. Serbas.

Kaune einantis dienraštis 
“Lietuvos Aidas” 13 d. rugpjū
čio atpasakojo turinį straipsnio 
“Lenkija ir Lietuva”, organe 
“Gazeta Warszawska”.

Lenkų ir lietuvių santikiai en- 
dekams šiaip vaizdinųsis:

“Per 5Q0 metų Lenkija ir Lie
tuva buvusios politine vienetą, 
tečiau ačiū svetimų gaivalų pa
stangoms jos patapusios prieši
ninkėmis. Savo geografine pa
dėtimi Lietuva butų padėjusi 
sudaryti užtvarų, apsaugoj ančių 
Europų nuo bolševizmo. Tečiau 
Vokiečių politika ir žydų propa
ganda pavertę Lietuva valstybe, 
jungiančia bolševikus su Vokie
tija. Lenkija turinti tuojau lik
viduoti tokių padėtį. Lenkijai 
neabejotinai reikia, kad toje jos 
buvusioje teritorijoj (tai yra, 
visoje, ir dar neužimtoje Lietu
voje. L. I. B.) jos intaka butų 
viešpataujanti.

Lietuvos vyriausybe dirbtinu 
budu priešinąsis Lenkijai, varto
dama politinius argumentus. — 
Štai kad ir Suvalkų sutartį, — 
tečiau tie argumentai nustoja 
vertės, jeigu tik atsiklausus Lie
tuvos žmonių valios ir paskui 
faktinai prijungus itą žemę prie 
Lenkijos. Politiniai ginčai esu 
jau pabaigti. Dabar reikių arba 
taikos, arba karo.

Atsitikime 'lenkų-rusų, arba 
lenkų-vokiečių karo Lietuva tu
rinti būti netik priešinga Lenki
jai, bet dar ji turinti virsti po
litiniu ir strateginiu objektu 
(tikslu). Nemunas, Baltijos 
uostas Klaipėda, ir sritys, pato
gios plačioms karinėms opera
cijoms turinčios būti Lenkijos 
valdžioje jos šiaurių-rytų sie
noms apginti.

Kultūrinės teisės trijų šimtų 
tūkstančių lenkų Lietuvoje (sta
tistika ir fantazija jų suprati
mu — sinonimai. L. I. B.) admi
nistracijos parėdymais esą siau
rinamos. Vardan savo garbėą, 
ir politinės reikšmės 30-tų mis 
lianų lenkų viešpatija turinti 
sergėti teises ir turtų savo pilie
čių ir įstaigų, kurios dabar at
siradusios lietuvių užimtoje teri
torijoje (apie 4000 metų atgal, 
pridėsime nuo savęs L. I. B.).

Lietuvos klausimas, tai pas
kutinis konfliktas dėl Lenkijos 
sienų, šiaip jau Lenkijos san
tikiai su užsieniu dabar esą labai 
geri. “Francija esanti jiems pa
lanki. Su maža ja Entanta ir su 
Pabalti jos viešpatybėmis esą su
sitarta, Anglija taip-pat supra- 
sianti, kas esu reikalinga ir ti
kslu. Laikas dabar esąs labai 
atsakomingas, ir valdžia turinti 
ne.tik suprasti, kas viršiau iš
dėstyta, bet turinti imti veikti 
be atidėliojimo”.

Tiek ‘ Gazeta Warszawska”.
“Lietuvos Aidas” nuo savęs 

prideda, kad endekai čia paleidę 
tik išmėginimo balsų.

Gal tai ir taip. Vis dėlto ryš
ku—kad didžiausioji ir stipriau
sioji lenkų partija ima linkti 
aiškiai prie Pilsudskio progra
mos—užimti visų Lietuvų ir kad 
tokiu budu veik visos Lenkijos 
partijos yra priešingos Lietuvos 
nepriklausomybei.

žinoma, lenkai karo nepradės,

šiai griebtasi stiprių priemonių 

Fdiropą prie taikos ir tvarkos 
grąžinti—lenkai dar sykį galės 
mėginti visa Lietuva užimti.

Tokis bandymas turėtų pir
miausia dvi pasekmi: visa Lie
tuva, kaip vienas žmogus stotų 
ginti savo laisvės, o tarp Pa
balti jos valstybių beabejo įvyk
tų karo sutartis.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Skaitytoju Baisa!
r ln I <

[Ui t irę t kitas ilame ekgrltiįa 
nuomones Redakcija neatsako.} 
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NEUŽTARNAUTA BAUSMĖ 
AM. LIETUVIAMS.

Lietuvos Valstybės sumany
mas Amerikos lietuviams regis
truotis yra neužtarnauta baus
mė dešinitdolerine duokle.

Už ką?
Ar kad Amerikos lietuviai, 

verčiami aibės įvairių priežas
čių, slapta, — daugelis skolin
tais skatikais ir su sopančia šir- 
džia, — bėgt — važiuot svetur, 
nežinomon šalin, kurios nė kal
bos, nė įpročių negirdėjo? Kur 
daugelio (jei ne kiekvieno), 
vargta, kovota, kad išlaikius gy
vastį;'nemokant vietinės kalbos 
jausta karšto ir saito, net “ge
riausiais metais”.

Nors lietuvis ateivis ir pasie
kė kokio stovio, visgi jo sąlygos 
nelengvos ir jam niekas nepadė
jo jas palengvint, išskiriant jo 
paties pastangas apie kų likęs 
tėvynėj pilietis nė nesapnuoja. 
Net ir tie, kurie, šiek tiek prasi
gyveno, ar įgijo kokį turtą, Lie
tuvai neva skolingi, jie savo 
triasu tai įsigijo, .pasiekė.

Užkagi Lietuvos valdžia užde
da amerikiečiams dešinitdoleri
ne duoklę? Juk Lietuvai bent 
kiek apeina išeivių lietuvių liki
mas; kų gi ji žada teikt jiems 
už tai? Ar bedarbės laiku pa
dėt; ar 'ligoj sušelpt? ar trokš
tančius sugrįžt dykai pargabent 
Lietuvon? a’hak i> << •

Ne! Ji nieko nežada; jūsų do

leriai jai reikalingi, o ne jus! Ji 
išleidžiu per naktį sumanius šu 
rum-burum registracijos įsta
tymų ir mokėkit; rodykit savo 
ištikimumą! Jai negalvoj, kaip 
tu gyveni, ar gyvensi; kad tau 
yra reikalų ir reikalėlių būtinam 
pragyvenimui dešimkes kišt; ji 
žiuri, kad tik jai butų!

Jei tokiais mokesčiais apkrau
tų Vokietija, ar Japonija savo 
liuosa valia pabėgusius piliečius 
(Tie ir ne iš noro bėga.—Bed.) 
kurie ir protiškai ir profesiniai 
išlavinti, kuriems lengviau gyve
nime irtis — butų teisinga.

Už kągi -Lietuva? Jai reikia 
pinigų? Teisybė, bet tokiu įsta
tymu .netik jų, negaus, bet ir 
ištikimus piliečius ir Lietuvą 
mylinčius sūnūs praras. Nes tai 
yra skaudus pasityčiojimas iš 
amerikiečių, už jų duosnumą!

Jai Lietu vai iS’tikro rupi, Ame— 

Tikos lietuvių gerbūvis, te regis
truoja dykai; tąsyk ji daugiau 
laimės, negu su prievarta.

A. Rukas.

■■ SS

Amerikos Doleriais
Išmokama

visuose Lietuvos 
mięstuose

Siunčiant Amerikos doleriais
2 kart daugiau, pinigų, negu 
siunčiant markėms.

— Kuomet siunti pinigus 
markėmis, tad laike vietos pa
siekimo yra vertos V* siųstų 
pinigų-

Siųskit dolerius per mus; už
sakymus priimam' ir laiškais.

30 metų pinigus siunčiame
Schiff and Co.

State Bank,
728 W. Roosevelt Road
Turtas $5,000,000.00

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešų.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus, pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ię po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiokoso, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į lubaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMB1NO
Vtiisbaženklh Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbų ir tuojaus kūdikį 
ir motinų pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekoso 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

MRS. A. MICHNIEVICZ ,

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas SI gat. 

Telefonas Yards 1119
Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
ilga 

praktika
ms! Pemr 
silvanijos 
hospitald- 

<e. Pase*- 
ningai p* 
tarnauja 

>rie gim 
iymo. Dui 
la rodą 
mokiose 
?ose ir 
okiuose 
baluose 
terims

vi
li- 

ki- 
rel 
mo

ir
merginoms.

jei jiems to neleis 
Tečiau jeigu Euro; 
gaisrais užsiliepsnotų 
ku nepasigirs iš Hv’ 
rus balsas ir nebuuki

francuzai.
vėl karo 

i, 'jeigu lai- 
nors stip- 
uogreičiau-

TIESI 
KELION

DR. W. YUSZKTT^WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

■ . ... ............................    v

Populiariškiausiš 
žmogaus muilas pa
saulyj. *

Pabudink savo odų!

LIFEBUOY

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washngton St., Chicago. 
125 Second Avė., So. Minneapolis.

IETUVA
ER HAMBURGaZpII

ZP Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 

TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
M 6-šių ir 8-nių LOVŲ
įjS. S'. POLONI A ................... -  Rūgs. 20
■ S. S. ESTONIA...... ......................... Spalio 4U TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
lt HAMBURGĄ $10.3.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIHFOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Kūdikiai mėgsta jį! 'Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. . Brooklyn, N. Y.

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

Savininkams Victory Notų ir kitiems 
tuomi paliestiems.

IETUVON
CANADIAN PACIFIC

Be sugaišimo kokio nesmagumo.

10 N. Dearborn St

Z

(I’KJt ANGLIJĄ)

Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana
šiai į arba iš Hamburgo,. Southamptono, Antwerpo,

Cherbourgo ir Liverpolio.
Artima sąjunga i Danzigą ir Piliavą.

Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
laivas išplaukia iš Ųuebeč, keliauninkai
pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle
jos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatomfe.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai
vakorčių agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A.,
( hieago, III.

A t mokėjimo Pranešimas

1. Kreipkitės daliniam atmokėjimui 4% nuošimčių Vic
tory notų:

Visos 43/į nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, kai
po Suvienytų Valstijų Amerikos auksinės notos 1922-23, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami atmokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davadijimu ant notų atinokėjimu ir Turtų Departmento 
išleistu numeriu 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originalės notos tapo išleistos. Interestas ant vi
sų 43Z, nuošimčių Victory notų, kurio atmokėjimui yra šau
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. 
Victory notos 43/į nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo 
raides G, H, I, J. K, arba L prijungtos prie serijos nume
rių yra ne kitokiame bude, yra skatinami atmokėjimui ir, 
jų laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1923, 
remiantis jų terminais.

2. Smulkmeniški nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokėjimo, apie ką yra pranešama Turt'ų 
Departmento pranešimo numery j 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti jš Turtų Departmento, 
paskolos ir pinigyno skyriaus, Washington, D. C., arba 
bile Federal Reserve Banke.

Liepos 26, 1922.
A. W. MELLON, 

Turto Sekretorius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 
Td. KdU. IMS

1*14-16 Rooeeveli Rd.

EMICABO, ILL.

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

vadžiojain, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

I

si!

SENIAUSIA 

floonturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor

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

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

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visą 
/ šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
”TARKA” 

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

Pirkite ” Vienybės” Ben
droves šorus.. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.v

' Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiiite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra 
re i

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL 60
193 Grand St.

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.o 

p 
oi
p

n
^-uR.iiEilZMAN^K

16 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal natr 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

c Dienomis: Canai 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

/ 3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A.' M. ir 8—9 vai. vak

■ /-—J 1 ,I,-. - 7----------

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaner 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
3149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687 

’ DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

- >

I Telefonas: Boulevard 7042

; DR. G. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistaa ■■ ■

.■ 4712 South Ashland Avė., ■
■ arti 47-toa gatvės 
*«■■■■«■■■■■■■■■■■■J

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AUKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienanre at 
dtikime teikiu 
apatišką ‘ rižiu- 
rėjimą. 2«odv 
patarimu* mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

OptometrLrt
Tel. BOU levard «487 
4«4» 8. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa gat 

2-ros luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas b 

Leavitt St Tel. Canai 6222 
Razidencija 8114 W 42*4 St

Tel. Lafayette MRL
Vai. 1-4 ir 7—9
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Užsimokėjimo kainai ,
Chicago je — paltui
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Trims mėnesiams ..... .............  2.25
Dviem mėnesiam ■... L75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose;

(Atpiginta)
Metams....................... ,... $8.00
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Klasių kovos 
aštrinimas.

|7.00 
4.ŪŪ 
2.00 

. 1.60 
„ .75

Tarp daugelio dalykų, ku
riuose socialistai skiriasi 
nuo komunistų, yra vienas 
tas, kad pastarieji mano, jo- 
gei reikia visuomet aštrinti 
kovą tarp darbininkų ir ka
pitalistų. Jeigu darbininkai 
išeina į streiką dėl ekonomi
nių reikalų (algų, darbo va
landų ir tt.), tai komunistai 
stengiasi priduoti streikui 
politinį pobūdį; jeigu su
streikuoja vienos pramonės 
šakos darbininkai, tai komu
nistai šaukia, kad streikas 
turi būt išplėstas ant visų 
pramonės šakų: jeigu darbi
ninkai rengiasi pavartot sa
vo balsą rinkimuose, kad iš
metus iš kongreso kapitalis
tiškus politikierius, tai ko
munistai ragina juos neuž
siimti tokiais “menknie
kiais”, kaip balsavimas, bet 
rengtis prie ginkluoto suki
limo. Ir tt.

Socialistai skaito šitokią gi reikia rūpintis kuo kitu: 
komunistų taktiką klaidin- jie turi žiūrėt, kad jų (darbi-

ninkų) kova butų pasekmin
ga. O kad to atsiekus, tai 
jie turi mokėt kuoekonomin- 
giausiu budu suvartot savo 
jiegas.

Kuomet kįla streikas arba 
kitoks smarkus darbininkų 
susirėmimas su išnaudoto
jais, tai darbininkai turi vi- 
sų-pirma vengti visokio be
reikalingo savo jiegų eikvo
jimo. Visokie tarpusaviniai 
kivirčai turi būt atidėti į ša
lį; darbininkų organizacijo
je turi viešpataut kuodid- 
žiausia tvarka ir susiklausi- 
mas. Toliaus, yra labai'svar
bus dalykas patraukti neor
ganizuotuosius darbininkus 
prie organizacijų; įrašyti 
juos į unijų arba bent pada
ryti į juos tokių įtakų, kad 
jie pripažintų unijos vado
vavimų.

Komunistai gi elgiasi kaip 
tik atbulai. Kuomet kįla 
streikas, tai jie daugiausia 
rūpinasi tuo, kad iššaukus 
visokių kivirčų unijos vidu
je: šmeižia unijos vadus it 
kelia neorganizuotuose dar
bininkuose nepasitikėjimų 
unijos vadovavimu. Komu
nistai, mat, žiuri į darbinin
kų kovų ne kaipo į priemo
nę pagerinti darbininkų bū
vį, o tiktai kaipo į priemonę 
sustiprinti savo partijų. 
Darbininkų klasė jiems yra 
menkniekis; jie vadina “bur
žujais” visus darbininkus, 
kurie tik nepritaria jų par
tijai. Jie veda partijų kovų,

gą. Tiesa, jie nesako, kad 
darbininkų kova su kapitali
stais turi būt “švelninama”; 
jie pripažįsta net, kad kar
tais kovos aštrinimas gali 
būt naudingas. Bet socialis
tai nurodo, kad, pirma negu 
mėginus padaryt tą kovą aš
tresne, reikia atsižvelgti į 
sąlygas, ar jos yra patogios 
darbininkams, ar ne.

Bet pamatinis klausimas 
yra ne tame. “Aštrinimo” 
taktika, kurios laikosi ko
munistai, pareina iš jų atbu
lo klasių kovos supratimo. 
Jie nesupranta to, jogei dar
bininkų kova su kapitalistais 
eina ne dėlto, kad darbinin
kai jos nori, o tiktai dėlto, 
kad pats gyveimas verčia 
darbininkus kovot. Darbi
ninkų padėtis yra tokia, kad 
juo labiaus jie yra išnaudo
jami, tuo kapitalistai turi 

.daugiaus pelno. Jeigu dar
bininkai nesipriešintų išnau
dojimui, tai pelnagaudos ka
pitalistai išsunktų iš jų pas
kutinius syvus.

Juo kapitalistai stengiasi 
daugiaus išnaudoti darbi
ninkus, tuo pastarieji yra 
verčiami smarkiaus priešin
tis, smarkiaus kovoti.. Bet 
išnaudoti darbininkus kuo- 
labiausiai kapitalistai visuo
met nori; raginti juos prie 
to nereikia. Todėl nėra rei
kalo ir rūpintis tuo, kad dar
bininkų kova prieš kapitalis
tus nepasidarytų “perdaug 
švelniTo pavojaus yra:v^. 
kuomažiausia. Žiūrėkite, kas, o ne klasių kovą, 
darosi Amerikoje: streikai 
ir sterikai; šimtai tūkstan
čių darbininkų nuolatos da
lyvauja tuose streikuose, ir 
jie kartais tęsiasi po keletą 
mėnesių!

Be to, patys kapitalistai 
pasirūpina tuo, kad į tą eko
nominę kovą butų įtraukta 
ir politika. Geležinkelių 
kompanijos, pav. pasišaukė 
pagelbon valdžią, ir ši jau iš
ėmė “injunction’ą” prieš 
penkias streikuojančiųjų 
darbininkų unijas, ir dabar 
darbininkams priseina jau ir 
prieš valdžią kovoti, kad lai
mėjus streiką.

Žodžiu, kovos aštrinimu 
rūpinasi patys darbininkų 
išnaudotojai. Darbininkams

Jeigu j darbininkus žiūrėt, 
kaipo į tam tikrą klasę, tai, 
kaip sakėme, nėra jokios 
baimės, kad jų kova sustos 
arba pasidarys < “perdaug 
švelni”. Bet visuomet yra 
pavojaus, kad tas arba kitas 
darbininkų susirėmimas su 
kapitalistais gali būt pralai
mėtas. Kad to neįvyktų, 
darbininkai turi tvirtai susi- 
organizuot ir be paliovos 
šviestis, kad mokėtų kiek
vienam momente pavartot 
tą įrankį prieš savo išnau
dotojus, kuriuo galima at
siekti daugiausia rezultatų.

2 žmonės užmušti.
CIIICAGO. — Du žmonės li

ko užmušti ant vietos, du mir
šta ir 17 žmonių sunkiai su
žeista vakarykščiose nelaimėse 
su automobiliais.

Šnipo uždavinys yra susekti 
tuos slepiamus daiktus, kad 
valdžia galėtų žjnonęs, kurie 
jais užsiima, patraukti atsako
mybėn. Imkite, kaipo pavyzdį, 
degtinės pardavinėjimą Ame
rikoje. Kol Šioje šąlyje nebuvo 
prohibicijos, tai jokiam šnipui 
nerūpėjo uostyti, ką saliimi- 
ninkai laiko už baro; bet kjilp 
tiktai degtinė tapo uždrausta, 
tai priviso visa armija šnipų, 
kurie nieko daugiau ir nedaro, 
kaip tiktai medžioja svaiginan
čių gėrimų pardavinėtojus.

Panašiai yra ir politikoje. 
Rusijoje valdžios šnipai sten
gėsi įsiskverbti į visas politi; 
nes organizacijas, kurios nęlfl; 
galės; bet jiems ypatingai rū
pėjo prisiplakti priė bolševikų, 
kadangi pastarieji ne tiktai or
ganizavosi slaptai (kaip ir vi
sas socialistų partijos), bet ir 
užsiimdavo tokiais darbais, ku
rie buvo kuoaštriausia bau
džiami. Bolševikui visuomet 
tikėdavo į slaptus sąmokslus; 
jie ne tiek dėdavo vilties ant 
pačių darbinipkų masių veiki
mo, kiek ant staigaus ginkluo
to sukilimo, kurio planai turi 
būt išdirbti slaptam vadų b Ur
velyje. Antrosios Durnos laiku, 
pav., bolševikai organizavo 
slaptus būrelius kariuomenėje, 
idant patogiu momentu su pa
galba tų būrelių iššaukus gink
luotą sukilimą. Tuose slaptuo
se būreliuose tečjaus atsirado 
šnipų, kurie išdavė bolševikų 
planus valdžiai, ir tuomet kuo
ne visa socialdemokratų frak
cija Durnoje tapo nuteista ka
torgom

Carizmo laikais tečiaus bol
ševikai visgi dar buvo socialde
mokratų partijos dalis ir slap
tų sąmokslų politiką (blankiz- 
mą) nckekląvo taip aukštai, 

dabartiniai komunistai, 
slaptų sąmokslų šali- 

joje alyvavu-, social-devoliucionieriai
imtu 1 ’ .

i ir į jų organizacijas šnipai 
| skverbdavo^ uoliausiai, Sociąl- 
revoliucionieriai daugiausia ir 

niekus pasakoja, nukentėjo nuo šnipų; atsimin- 
kad bolševikai buvę veiklesni kitę tiktai, kiek es-erų išdavė 
už menševikus. Bolševikai bu
vo ne veiklesni, o tiktai la- 
biaus ^palinkę prie riksmo ir 
triukšmo^ Tenai, kur būdavo 
reikalingas \ gilus protavimas 
arba nuosakuX praktikos dar
bas, menševikai Xįsuoinet “by
li ndavo” bolševikuV

Rct visai juokingas yra da
lykas pasakoti, kad šnipus pri
traukiąs organizacijos “veik
lumas.” Veiklumas nėra toks 
daiktas, kurį reikėtų slėpti ir

KEMĖŠIS “KVITINA.”

“Draugas” rašo:
‘^Gavome žinią iš Washin- 

gtpno, kad kun. F. Kemėšis 
atsisakęs toliaus eiti parei
gas Lietuvos Atstovybėje ir 
sltosiąs vėl į mokslą Katali
kų Universitete Washingto- 
ne.’ ,i , ,

Kun. Kemėšis buvo Infor
macijų Biuro vedėjas. Jisai tą 
vietą užėmė tuomet, kai Lie
tuvos atstovas Washingtbne 
pradėjo valyti savo įstaigą nuo 
“bedievių” ir sodinti į ją savo 
partijos žmones. Spaudoje kilo 
didelio pasipiktinimo tokių p. 
Klerikaledkio, įtariant Čarnec
kio, partyviškumu ir tėvui Fa
bijonui teko atsisveikinti su 
savo “džiabu.”

y

ŠNIPAI IR BQLšEVIZMAS.

Brooklyno “Laisvė” spėja, 
kad suareštavimas komunistų 
veikėjų Michigano miškuose 
neapsiėjo be šnipų pagelbos. 
Tokią pat nuomonę esame ir 
mes išreiškę. Bet ^Laisvė” ne
moka padaryti paprasčiausių 
išvadų iš to fakto, kad šhipai 
įsiskverbia į .slaptas organiza
cijas ir paskui išduoda jos na
rius. Ji sako:

“Juo veiklesnė kuri orga
nizacija, tuo labiau veržiasi 
į ją šnipai. Rusijoj padėkim, 
nuo šnipų, veikiančių vidu
ryj organizacijos, nepalygi
namai (langiaus 
bolševikai, negu 
kai. Kuomet 1912 metuose . • 
čechijos Pragoję įvyko bol- Į.
Seviky konferencija tai iS-nink j bolševikai, buvo 
12 asmenų, ;—
šių, 4 buvo šnipai, ir tai to
kie stambus šnipai, kaip Du-1

* mos atstovas Malinovskis.”
“Laisvė

nukentėjo 
menševi-

garsusis Azefas!
Tai nėra jokios abejonės, 

kad šnipai veisiasi tenai, kur 
yra slaptumas ir nelegališku- 
mas. Todėl yra labai žioplas 
tas komunistų “mokslas,” kad 
susipratusįieji darbininkai tu
rį organizuotis į slaptas, “po
žemines” partijas, (kurių užda
vinys esąs iš požemio diriguo
ti “revoliuciniu” judėjimu. 
Ypač didėlė nesąmone yra 
tverti tokias konspiratorių

kurio susekimas duotų kokios “partijas’ Amerikoje, kur dar- 
naudos šnipui. Ibininkų judėjimas turi plačią

Šnipai skverbiasi tenai, kur legalę dirvą. “Požeminės” or
kas nors yra slepiama, ypatiu- ganizacijos ankščiaus ar^ vė- 
gai jeigu tas slepiamas daiktas liaus tampa susektos ir sųardy- 
yra uždraustas ir baudžiamas, tos..

PIENAS
Pienas, kaip ir ugnis, yra 

absoliučiai reikalingas ir abso
liučiai pavojingas dailykąs. 
Pienas yra svarbia u sis ir vie
nintelis maistas, kuriuo kūdi
kiai maitinasi ir gyvena. Vie
nok su pasigailėjimu reikia pa
sakyti, kad daugiau kūdikių 
miršta nuo pieno negu nuo ko
kios kitos priežasties. žinoma, 
tai nereiškia, kad jie. miršta 
tiesioginiai nuo pieno. Jie mir- 
šia nuo tų dalykų, kurie ran
dasi piene.

Pažymėtinu pienu ypatybė 
yra ta, kad jis yra veik vienin
telė ryšis maisto, kurs beveik 
niekuomet nėra rūpestingai 
švarinamas nė virinamas prieš 
valgysjant. Mėsinių ir augali
nių maistų pavojingumai, ku
rie gali rastis juose, yra su
naikinami bei pašalinami viri
mu. Pavyzdžiui, salotos, ridi- 
kinkai ir kitos (jaržoves yra 
švariai nuplaunami prieš vai- 
gystant Su pienu dalykas yra 
kaip tik atbulai. Jis yra nau
dojamas tokiu, kokiu pagamL 
namas bei nupirktas. Tiesa, 
mes stengiamės pirkti pieną iš 
švariausių pieninių, kurios ima 
pieną ii švariausių farmerių. 
Bet pieno gaminimo šaltinių 
ne visi tikrai žinome — ne vi
si matome kaip fanneriai ga
mina pieną. Lai šeimininkes 
pamėgina kada perkošti “šva
raus pieno bonką per vatą, tai 
jos nusistebės kiek nešvarumo 
randasi piene.

Bet taip matomi nešvaru-1 
mai yra mažiausios svarbos. 
Tai reiškia, kad piene yra daug 
ištirpusio purvo ir su juo mi- 
lionai bakterijų. Bakterijos' 
yra mažyčiai kūneliai, priskai- 
tomi prie žemiausios rųšies au
galų. Bakterijos yra svarbiau- 
sis ir pavojingiausis dalykas 
piene. Jos, kaip elektra ir ug
nis, gali pagimdyti pasibaisėti
nų pasekmių, 
susilaukti nuo 
gurno.

Suaugusieji, 
subrendimo
kokių nors darbu nujėgia leng
vai kovoti su bakterijomis pie
ne ir veik niekad nejaučia 
jokio blogo iš jų įpusės. Bet 
vaikučiams tai negalima pada
ryti. Suaugusieji nepatėmys 
jokio skirtumo naudodami pie
ną, kuris nebuvo ganėtinai at
šaldytas ir nėra pradėjęs rūg
ti. Jie lengvai suvirškins jį. 
Bet vaikučiai nuo tokio pieno 
gali nukentėti labai skaudžiai 
—- gali susirgti viduriais, dieg
liu ir kitomis panašiomis ligo
mis. Bakterijos stebėtinai grei
tai veisiasi šiltam piene. Šal
tam piene bakterijos visai ne-

Ypač vaikai gali 
jų daug nesma- f ' ': *1? *•' ■ . i r

kurie pasiekia 
ir yra užsiėmę

PAGEGĖLIS KASMATĖ

Laiškai iš Miuncheno
I. Lietuvių kolonija.

Musų čia bus štukų — astuonios; jei dar pri- 
skaityti keturias moteriškas, kurios irgi mums 
priklauso, tai bus skaičius apaštališkas—12. Tie
sa, iš moterų mums tepriklauso tiktai dvi: dvi 
jau ženotos, kitos dvi dar rengias. Musų koloni
ją sudaro: aš, Ekselencija, Maruska, Magduska, 
Biskupas (ne cinas — slapivardis), ženiklis iš Ka- 
zakulniškio, šaltablausdis su žmona ir —bratja. 
Kiek jų — priklauso nuo ūpo: rudenio semestrui 
atvyksta dar keturios mergaites...

Kad neužmiršt rusiškai ir kad vokiškai nepra- 
mokt — turim savo draugiją. Pirmininkas — ge
ras žmogus: kas antra pėtnyčia turim paskaitą 
apie poną Dievą (skaito pats pirmininkas arba 
tyčia atkviestas iezuitas); ženiklis iš Kazakulniš- 
kio yra tos nuomonės, kad mes turim rekolekci
jas, ir kad spaviednies eiti nebereikią. Bet, ma
no nuomone, jis klysta. Dar laike šventų žodžių 
apie poną Dievą Ekscelencija daro mažytes akutes 
ir žiuri į mergaites, Maruska vieną ranką po stalu 
laiko, o Magduska — saldžiai vėpso į Bįskupą ir 
pąlaiminimo lauka... Padėtis pasidaro nuodėmin
ga. Pamokslininkas susidėjęs rankas ant kruti
nės kryžiavojasi, kad ponas Dievas patsai Adomą 
iš molio nulipdė, o jam pačią iš jo šonkaulio išta
šė, tačiau auditorijoj prasideda turgus. Visų pir
ma tai dedas karčiomoj, nes kurgi daugiau kolo
nijai rinktis, jei ne karčiamoj! Antra, paskaitai 
besitęsiant užu sienos bavaričkai prisisiurbia pa-

kankamai alaus ir ūžia, kaip velniai pekloj; trečia 
—ir mus šeimininkas veltui nelaiko sėdėti karčia
moj: yra tokia graži mergaitė, kuri kas pusantros 
minutės vaikšto aplinkui, meiliai šypsos, ir kiek 
pratuštėjusią Bock’o (toks bavarskas alus —18% 
šilimos) litrinę mierą pripildo iki viršuj. Re
zultate mes šventų žodžių beklausydami, imame 
šypsotis ir 'lipdami ant sienų reikšti vokiečiams 
apsišvietusį protestą, kad jie mums trukdo dievo
baimingai posėdžiauti ir už griekus gailėtis...

—Dusaukįt, kad jums snukį užrišo! —r ūžia 
bavarčikai per sieną' ir turbut į kaktą pirštu rodo 
(mums tai per sieną nesimato). Bet jei musų dė
dė Adomas ir buvo kadaisia iš molio nulipdytas, 
tai mes vistiktai nesame iš molio padirbti, ir todėl 
dideliu nekantrumu laikiame, kada pasibaigs rim
toji posėdžio dąlis ir prasidės linksmoji (taip mu
sų statute ir įrašyta, kad mes darome posėdžius 
su rimtąją ir linksmąją dalimi). x Pasibiagus rim
tai paskaitai reiki pirma dar diskusijas kelti — 
nepatogu tuoj taip imti ir pradėt ūžti — juk mes 
ar ne studentai, — ar ne kultūringi žmonės, ar 
ką!.. Tie, kurie daugiausia filosofijoj nusimano — 
studijuoja veterinariją vasaros sode, o kaikada ir 
auditorijoj — tie visuomet iškelia klausimą, kur 
nelabas Judošius randas: danguj ar pekloj. Nuo
monė pasidalina. Kadangi pirmini kas susilaiko 
nuo balsavimo, tai klausimas iki šiol dar neišriš
tas. Susimušę dar nebuvom. Jei kas Lietuvoj ar 
Amerikoj šiuo glausimu ką žino — prašau pra
nešt. Kad linksmoji musų visuomeninio gyveni
mo dalis butų linksmesnė už rimtąją — sunku pa
sakytu. Ekscelencija padaro akutes dar plonesnes 
(jis nieko daugiau neįstengia), kažkas vienu pirš
tu pąi’tapliasą bado, Manišką, kaipo jauniausioji 
mergička, ritmingais pilvo judėjimais pilvo šokį

šoka. Biskupas šypso, Magduska 'laižos. Kaipo 
čysto kraujo lietuvninkai mes daug nekalbam, 
daugiau mimika, šaltablauzdis moja ranka — “a 
nu ich k čiortu”, Šaltblauzdięnė šaukia: “Van- 
ka, Vanka, pastoli”, o aš iš to suprantu, kad aš 
turiu eiti revanšo biliardu prieš šaltablauzdį vary- 
ties. Taip musų visuomeninis gyvenimas ir pasi
baigia. Ekscelencija akutes visai užmerkia. Ma.- 
ruska pilvo šokio prisišokus ima filosofuoti apie 
moterų teises ir apie apaštališkąją misiją katalikų 
moterų frakcijoj Lietuvos Steigiamajame Seime, 
o Magduska, nors dar sėdi, bet jau ištirpo... Namo 
einame — šventieji — sau, cicilikai — sau. Krikš
tynų niekur negirdėt.

Be musų nuolatinių vargo bernelių, Miunchenan 
dar dažnai atsilanko tūzai ir, kunigai-daktarai. Kai 
tūzai atvažiuoja — ne duok Dieve žirniui gyvent 
pasauly! Dar pradedant nuo Virbaliaus ima 
bimti telegramos — užsakyk jiems viešbutį. Bė
gi, žmogus, storojiesi, o štai atvažiavo, — jam ne
patinka — per prastas esąs! Kad tu sudegtum— 
nusikeiki, ir vėl bėgi. Paskui parodyk jam mies
tą, pasakyk kur kas geresnio, gražesnio yra, ko
kiame restorane gražiausios mergaitės ateina pie
tų valgyti ir t.t. Rezultate, parmazonai, nei alaus 
stiklinės neužpundija, tarytum musų pilietinė pa
reiga butų su jais vazoties!..

Kas be ko, mes ir gi susirūpinę musų narių 
tautiniu; susipratimu, ir kad palaikyti tautiečių 
švento patriotizmo jausmus, nusprendėm išsirašy
ti gazetų. Tąčiau, kadangi veltui niekas nesiun
čia, o pinigų mums vargiai užtenka tiktai už 
Bock’ą užsimokėti, tai musų patriotizmas apsisto
jo ties konvertu... Tiesa, kaikurie buvo užsimanę 
taip sau netyčia gazetas gauti. Tai jie jas skailė- 

, skaitė, kol liežuvis sutino. Daugiau, kaip girdėti

IMPERFECT IN ORIGINAL

suomet laikyti pieną šaltai.
Bet pienas, perkoštas per

vatą ir laikomas šaltai, gali
būti labai pavojingas kūdikio 
sveikatai. Pieną rauginamosios 
bakterijos nėra vieninteles, ku
rios myli dauginties piene. Ke
li skarletino mikrobai pieno 
bonkoj gali pagimdyti pasibaL 
sėtiniausių pasekmių. Vaiku
čiai gali greitai z pradėti sirgti 
skarletinu, perduoti ligos 
rus kiliems.

pe< 
Sveikatingumo 
gali būti pri- 

aštriausių prie- 
sustabdyti pie-

verstas stvertis 
Dienių — gali 
no statymą į jpięstą. (Skarlati
na, karštligė, difterija ir kitos 
gerklės epidėm ijos pareina nuo 
naudojimo nešvaraus arba pra
sto pieno.

Ligų gemalai, kaip mums 
yra žinoma, gali rastis bile 
kur. Vienok dalykas yra labai 
svarbus tuo atžvilgiu, kad pie
ne jie dauginasi stebėtinu grei
tumu. Bet randasi priemonių 
sustabdyti tokį augimą ir tuo 
budu apsaugoti kūdikius ir 
publiką. Karštis yra vienas bū
das. Kepdami bei spirgindami 
mėsą sunaikiname bakterijas. 
Bet tai negalima daryti su 
pienu — jis nebebūtų ilgiau 
pienu. •
Kaip ten nebūtų, randasi viri

nimo būdas, kuriuo sunaikina
ma bakterijos ir neperkeičia- 
ma pieno skonis. Tai atsiekia
ma su pagelba dubeltavo indo. 
Pienas, supiltas tokiu indan, 
yra uždengiamas ir
(tomas per pusvalasdį žemiau 
virimo laipsnio. Po tokios ope
racijos reikia pieną atšaldyti ir 
visuomet laikyki vėsioj vietoj. 
Toks pienas yra saugus ir ge
ras kiekvienam reikalui. Po to
kios operacijos, jei pienas yra

šil-

niekas nebeskąito. “Ramu! Vėjelis netyčia kute
na skruostus!”

Iš musų santykių su kitomis tautomis — vi
sų pirma eina santykiai su abchazais. (Abchazai 
-kaukąziečiai, tik deja, ne armiaškos, nes gyvena 
palei Suchumą. Jų pačių pasakymu, jų literatūra 
susideda iš trijų knygų, ir tos pačios pas Rymo 
popiežių sukrautos!) Susitinkam su jais švabiil
ge (rajonas, kur gyvena dailininkai, studentai, 
prostitutės ir komunistai) pas šventą Pranciškų 
(tokia karčiama — Miuncheno karčiamos visos 
šventųjų vardais vadinas!) “Mylo znaješ?” —šau
kia raudonas abchazas. “Pašei von” .— klykia 
ženiklis iš Kazakulniškio! “Jazau Marija” — ci- 
pia iš kažkur atsiradusi pietų temperamento ania- 
torka Maruska. “Zakalu!”, “Milko rezal” — keliu 
g-voltą abchazai, lipa ant stalo ir graibos kinžalo. 
Šaltablausdis, kad perrėkt trukšmą, 'leidžia ka
muolius nuo biliardo į palubę, bet kartais pataiko 

*į kaktą ir lempą. Jei pataiko į kaktą — vokietis 
sako “donner vettor” ir duoda jam sugniaužtą 
kumštį pauostyti, o jęi pataiko į lempą, tai pra
keiktas šeimininkas neša sąskaitą ne tik už lem
pą, bet ir už visą išlaktą alų. Mes turime supras
ti, kad laikas jau eiti į gatvę. šaltablauzdienė, 
nepatenkinta, šumija^ “Vanka, svoloč prokliata- 
ja”... Bet musų karčiamoj jau nebėr.

Palaikome dar santykius su bulgarais, taip 
sakant, musų valstybę atstovaudami ir draugingu
mo ryšius užmegzdami. Bet kadangi visi bulga
rai ženoti, o bulgarkės — ne, o be to dar labai 
nori ištekėti, tai musų klopcaį labai dažnai jaučia 
pavojų, o nuo pavojaus bėga, kiek tik gali... Dau
giau nieko. Mes kartas nuo karto atsilankome į 
universitetą .

!■» <'• i

rosios užkimštos su vata, tai 
bakterijos iš oro jokiu . budu 
neįsigaus į jį.

Toks pieno šildymo proce
sas vadinasi pasteurizavimas. 
Įstatymas reikalauja, kad vi
sos pieninės tai darytų. Nors 
pieninės tai daro, bet nevisuo- 
met galima jų darbu pasitikė
ti. Geriausia tai atliikti pačiam. 
Taigi nereikia aklai tikėti ant
spaudai “pasteurizuotas,” kuri 
randasi ant pieno bonkos. Pus
valandis kas rytą, pašvęstas 
pieno pasteurizavimui virtuvėj, 
apsaugos vaikus ir visą šeimy
ną nuo blėdingų bakterijų.

A. Dvylis.

“Pabudink 
savo odą!”

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIU PATARIMAS

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 jVabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
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Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS I
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nodil. pagal sutarimą
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$v. Jurgio parapijos'mo
kyklos atidarymo riaušės
DAUG MOTINŲ SUAREŠ

TUOTA.

Prisirengimas mokyklą ati
daryti.

Vakar turėjo atsidaryti šv. 
Jurgio parapijinė mokykla. 
Motinos su savo vaikais pradė
jo rinktis prie bažnyčios tuoj 
1K> septynių iš ryto. Kiek pa
laukus jų prisirinko pilnas 
šventorius. Pusė po septynių 
seserys mokytojos suvedė vai
kus bažnyčion išklausyti šv. 
mišių. Klebonas kun. Krušas 
pasakė vaikanfs pradedant 
mokslo metus tam tikrą pri
taikytą ilgij ir graudingą pa
mokslą. Atrodė, kad viskas 
bus ramu.

“šalin lenkės mokytojos”.
Po šv. įpišių, graudingo pa

mokslo ir palaiminimo, vaikai 
ir jų motinos pradėjo skirsty
tis. Visų veidai buvo liuksmi. 
Niekas negalėjo tikėt, kad 
įvyks peštynės.

Išėjus seserims iš bažnyčios, 
lietuvės motinos užkalbino jas 
lietuviškai, bet jos tik lenkiš
kai atsakinėjo. Patrijotės lietu
vės motinos baisiai supyko ant 
lenkių seserų-mokytojų. Tuo
jaus i)asigir<lo balsai: “Mes ne
leisime lenkėms paliokinti savo 
vaikus!” Tas, tarsi peiliu smei
gti į lietuvių motinų širdis ir 
jos lyg vienai pakartojo: “Ša
lin lenkės mokytojos ir Kru
šas“ !
Kunigai bandė nuraminti 

kasias moteris.
Kamendoriai su seserim 

bandė moterėles permaldauti, 
jos nei klausyti jų nenorė-
Kunigai su seserim vėl ė- 

sakyti, kad, girdi, ar ne vis 
pat ar lenkės ar kas kitas

mokius, bi tik išguldinės tikė
jimą. Be^ toks pasakymas dar 
labiau įžeidė lietuves motinas 
ir jos grieštai pareiškė, kad 
jos nieku budu neleis lenkėms 
seserims lenkinti savo vaikus.

įpy-

bet 
jo. 
mė 
tas

Pašaukė policiją.
Klebonas kun. Krušas nieko 

nelaukęs pirmiausia pašaukė 
policiją. Policistų atpyškėjo su 
virš pora desėtkų. Jie, kuu. 
Krušos įsakyti, ėmė varyti vai 
kus mokyklon, o motinas lauk 
gatvėn. Bet motinos ėmė prie
šintis policistams. tada policis- 
tai parodė savo žiaurumą: pra
dėjo lazdomis mušti motinas, 
kurious jų “komandos“ nepa
klausė. Ir keletas motinų ta
po gerai sumuštos ir sukruvin
tos. Viena net nėščia (mote
ris tapo pavojingai sumušta. 
Be to, vienas vaikas tapo pavo
jingai sužeistas.

Pasityčiojimas iš sumuštų 
motery.

I’okiom peštinėm kįlus, kun. 
Krušas, vietoj bandyti tas jo 
sukeltas riaušes malšinti, išė
jęs su pasityčiojimu paprašęs 
vyrų laikytis nuošaliai, o bo
bom, girdi, esą užtektinai “pa- 
Irolvaginų:’ policija galėsianti 
jas visas nuvežti šaltojon... Ir 
du vežimai motinų tapo nuga
benta džėlon.

\ aikai nebėjo mokyklon
l o tų riaušių policistai išva

rė molinas ir vaikus iš švento
riaus gatvėn. Vėliau sesuo var
peliu ėmė šaukti vaikus mo
kyklon. Bet nei vienas vaikas 
nei mergaite negrįžo mokyk
lon. j

net netikėtinų dalykų pripasa
kojo, taip kad butų galima il
giausias . špaltas prirašyti. Bet 
negi viską surašysi — čia pa
duodu tik pečius stambiausius 
girdėtus faktus.

Tarp klebono kun. Kruso ir 
jo parapijoriių jau nuo senai 
san t ik iai, pradėjo eiti aštryn. Ir 
tai vis dėl lietuvystės! Pirmą 
sykį parapijoųys kreivą akį 
įgavo ant savo klebono po to, 
kai jis aitsisakęs pirkti L. L. 
Bonų parapijos pinigais. Perei
tais metais parapijonys vėl la
bai supiko ant savo klebono, 
kai jis pravarė lietuvę parapiji
nės mokyklos iM?rdėtinę, o jos 
vieton paskyrė lenkę. Tas da
vė pradžią parapijonimš, tąipi 
sakant, įtarti savo kleboną, nes. 
lietuvaite perdėtinė buvo pra
varyta d’ed platininio lietuvių 
dvasios, tautiško susipratimo 
tarpe jau n uolių.Kiek vėliau
kun. Krušas išvažiavus ant va- 
kacijų, jo patapijonys vėl ga
vo -progos savo kleboną įtarti. 
Nes mat jis išvažiuodamas pa
vedęs visus parapijos reikalus 
ne savo kamendoriams, bet 
gaspadinet Už tokį kun. Kru-. 
šos pasielgimą parapijonys ir
gi pradėjo tarp savęs šnibždė-- 
ti, kad čion kas nors negerai, 
jeigu jau jų klebonas nebepasi- 
tiki nei savo kamendoriais...
Priežastys, kurių delei kilo 

riaušės.
Bet palyginamai dar vis bu

vo mažinožis. Visa audra kilo 
iš to, kai pereitų pavasarį kun. 
Krušas prižadėjęs savo parapi- 
jonims prašalinti lenkes sese
ris mokytojas iš parapijinės 
mokyklos, o jų vieton parū
pinti lietuvaites. Bet štai perei
tą sekmadienį bažnyčioj per 
pamokslą kun. Krušas pareis-" 
kęs, kad jis paliksiąs visas (len
kes mokytojas mokinti lietu
vių vaikus, kaip kad jos mo
kytojavo iki šiol. Be to, jis 
dar pareiškęs, kad, giidi, jis 
negalįs gauti lietuvaičių sese
rų mokytojų. Gi tikrenybėje 
parapijonys sužinoję, kad net 
buvę jam pasiūlyta užtektinai 
lietuvių seserų mokytojų, bet 
jis pareiškęs, kad, girdi, jis 
nematąs reikalo savo parapijo- 
nių pageidavimus pildyti. Tai
gi, jis galįs apseiti ir be lietu
vaičių seserų mokytojų..,
Kovos galo sunku numatyti.

Ar kun. Krušai pasiseks pa
likti 'lenkes seseris, tai parodys 
ateitis. Bet galima iš anksto 
pranašauti, kad jam tas jo 
noras ant savo pastatyti visgi 
pigiai neatseis. Nes parapijo
nys sužinoję visus jo “triksus” 
griebsis aštriausių priemonių 
netik apsidirbti su lenkėm mo
kytojom, bet ir jį patį pašalin-

— Rep.

Pas “Sovietu Rusijos 
Draugus”.

Kodėl (’hieagos Rusų Pas. 
Pram. Hari). Skyriai atšaukė 
savo delegatus iš Friends of 

fioviet Russia?

Ką pąrapijopys kalba.

Apie šjtas riaušes kai kurie 
fe parapijonys “Naujienų“ re

šituo klausimu pereitą šešta
dienio vakarą Metalistų Ujiijos 
440 kp. P. P. D. svetainėje, 
126 S. Halsted S t. vienas buvu
sių P. P. D rusų skyrių dele
gatų F. of S. R. konferencijoj 
Snitko davė pareiškimą. Parei
škimas ke.tino būti platus ir 
pilnas, bet dėl oro šiltumo bu
vo nuitarta jis sutruinĮiinti, o 
kada oras atvės, gal šito mėne
sio pabaigoj, ar kito pradžioj, 
sušaukti masinį susirinkimą, 
pakviesti F. of S. R. organiza
cijos viršininkus Chicagos ra
jono, kad jie išduotų pilną tos 
draugijos •darbuotės apyskaitą, 
o jie duosią paaiškinimus iš 
savo puses. Jei gi minėti virši
ninkai nenorėtų to padaryti, 
tąsyk jie patys vieni išduosiu 
pilną ir smulkių apyskaitą ir 
parodysiu, kad jie neturi nie
ko heiuha su komunistų eik
vojimu žmonių pinigų savo 
p a r t i j o s p ronagai ida i.

Svetainė buvo mažyte ir jo-
irJįc susiirinko apie 50 žmonių

susidomėjusių tup klausimu; 
tai buvo pramoniečiai, anar
chistai ir vienas, matyt, komu
nistas.

Pareiškėjas pirmiausia paai
škino kaip ChįcagoSfTusų pra- 
moniečių skyriai įsivėlė į šitą 
komunistų propagandos ratą, 
paskui, kodėl jie pasitraukė iš 
j<>. ; <

P. P. D. organizacija,, jis sa
kė, kaip ir kiekviena kita 
ganizacija susideda iš narių 
numanančių .dalykus ir neiui- 
manančių jų. Kada įsikūrė F. 
S. R. draugija Rusijos ;badūg
liams šelpti, vieni tos organi
zacijos nariai matė, kad tai 
yra tas pats gudruolių sumok
siąs daugiausia patiems pasi
pinigauti, kaip ir buvusieji 
Medicininės Pagalbos Draugi
ja, Vaikams Gdlbėti Draugija,- 
Avalinės, (Laivų draugijos ir 
kitos1. Bet kiti organizacijos 
nariai, didžiuma, nematė to. 
Kadangi badas Rusijoj buvo 
baisus ir jis gyvai palietė pra- 
moniečius tuomi, kad ten ba
davo ir mirė drauge su kitais 
ir jų pačių giminės ir draugai, 
tai jie, norėdami jiems pagel
bėti ir manydami, kad bendrai 
darbuojanties daugiau ir ge
riau galima bus pagelbėti ne
laimingiems, reikalavo, kad 
jų organizacijos skyriai su
jungtų savo pastangas šitam 
darbui su F. of S. R. draugi
jos pastangomis. Jų reikala
vimas priimta tąja išlyga, kad 
surinktos aukos turi eiti tik 
Rusijos baduoliams, o ne ko
kiems kitiems reikalams, ar 
tikslams.

F. of S. R. draugija, tary
tum užtikrino juos tame, nu
tardama, kad visas tos draugi
jos darbas turi būti nemoka
mas; kad neapsieinamų apmo
kamų darbininkų skaičius tu
ri būti kuo mažiausias ir kuo 
mažiausiu atlyginimu, nedau

giau kaip po $40 į savaitę 
apmokėjimu jo išlaidų, jei 
kios butų.

Bet nutarimas pasiliko 
nutarimu. Jj,e.r patemijo,

sp 
to-

tik 
kad 
pa

naudojama ne vietos kalbėto
jai, o kviečiama jie iš kitur 
be atsižiūrėjimo į didžiules ke
lionės išlaidas; kad šitais kal
bėtojais visuomet būva tik 
komunistai, ar jiems pritartą 
žmonės ir kad jie visuomet 
kalba žmonėms ne apie badą 
ir reikalingumą badaujančius 
žmones gelbėti, o apie bolševi
kų tvarkos gerumą.

Be to jie pamatė viename 
atskaitos lapely, kad Draugi
jos raštines sekretorius už 6 sa
vaites paėmęs suvirs $800, ta
tai po daugiau kaip po $100 į 
savaitę, vietoj nustatytų $40 
ir kad jis per tą laiką kelionės 
išlaidų turėjęs $795.

Tų pastebėję, jie cine reika
lauti konferencijoje, kad to 
nebūtų, šitą savo nuomonę jie 
reiškė ir savo skyriuose. Tas 
komunistams nepatiko ir jie 
ėmė reikalauti, kad delegatai 
išėję iš konferencijos, nieko 
nepasakotų apie tai, kas jojo 
dedasi. Į tą pramoniečių dele
gatai atsakė jiems, kad čia 
yra ne partijos, o viešas rei
kalas ir kad kiekvieno delegato 
priedermė yra klausiantį, kas 
priedermė informuoti apie vis
ką, kas (kon t ere n ei joje dedas.

Komunistai negalėjo parody
ti blogumo tokio jų nusistaty
mo, bet jie visgi nesutiko su 
juo ir pradėjo pramoniečių de
legatus šalinti nuo visų tų rei
kalą, kurie rišosi su įplauko
mis ir išlaidomis. Jie taipgi 
ėmė kaltinti pramoniečių dele
gatus busią jie baduolių šelpi
mo darbuotę panaudoju savo 
organizacijos principų platini
mui.

Šilas priekaištas turėjo tiek 
pamato, kad pramoniečių dele
gatai konvencijoje tvirtino, 
kad piniginė pašalpa baduo
liams yra tik laikinas dalykas, 
kuris nejnuiaikinu blogo prie
žasties ir kad tikram sušelpi- 
mui žmonių pareina toji prie
žastis prašalinti, o. tam reika- 
linga yra pramoninė organiza
cija.

Bet šitas nuomonių išreiš
kimas tik tuo ir pasibaigė. Jie 
nestatė jokių reikalavimų kon
ferencijai sąryšy su šitomis 
nuomonėmis ir laikėsį tik to 
tikslo, kuriuo jie įstojo F. of 
S. R. draugijon, būtent, 
butų surinkta kuo daugiausia 
pinigų Rusijos baduoliams ir 
kad tie pjriigai visi jiems tek
tų. Todėl jie reikalavo, kad bu
tų parodyta kiekvienas centąs 
kam ir už ką jis išmokėta. Bet 
šeiiuininkuujantieji komunistai 
arba pasakydavo jiems, kad 
jie savo laiku visa tai padary
sią, arba liepdavo jiems nesi- 
rupiniti, nes jų išrinkti tam 
dalykui žmonės gerai savo da
lyką išmano ir atliks jį kaip 
reikiant. Kitaip sakant, kad jie 
atneštų pinigus ir nesirūpintų 
tuo, kur jie eis. Atskaitęs bu
vo šykščios, neaiškios ir daž
niausia pavėluotos. Pav., vie
noj pasakyta, kad supirktų 
daiktų išsiųsta Rusijon už 
$290,000 ir $70,000 pasiųsta 
Vokietijon pinigais ten mais
tui nupirkti Rusijos baduo
liams, nes Vokietijoj esą pigiau 
galima nupirkti. Jei pigiau, tai 
kodėl nesiųsta ten ir tų $290,- 
000, už kuriuos pirkta daiktai 
čia? Komunistai to neišaiški
na. Arba, F. of S. R. draugijos 
vedėjai paėmė leisti aukomis 
baduoliams surinktais pinigais 
komunistų organą Soviel 
Russia, sakydami, kad lapelio 
atskaitoms leidimas per bran
giai atsieinąs ir kad jie turė
dami laikraštį galėsią platesnę 
apyskaitą išduoti. Bet laikraštį 
paėmus apyskaitų aiškumas 
nei kiek nepagerėjo.

Negana to, komunistiškieji 
Rusijos baduolių gelbėtojai pa
darė kitą tokį pat begėdišką 
darbą: jie išleido $400 baciuo 
Uams surinktų aukų išleidimui 
Koste rio brošiūros apie sovie
tų Rusiją, neva tuo tikslu, kad 
pelnas iš jos eis baduolių nau
dai. Bet lig šiol neįplaukė ba
duolių iždan nei vienas dešim
tukas už tą komunistų propa
gandos brošiūrą.

Rramoniečių delegatai taip
gi pastebėjo, kad daugumas ši 
tų baduolių šelpimo ^darbuo
tojų” važinėjo Rusijon ir su
grįžo atgal ne savais pinigais 
ir kad jų nuomone 95% baduo
liams surinktų aukų eina ko
munistų propagandos reika- 
lams. Kadangi jų ir jų organi
zacijos tikslu yra ne apgaudi
nėti žmones, o naikinti viso
kias skriaudas, tai jie ir at
šaukė savo delegatus iš nioni- 
jančios žmonėms akis F. of S. 
R. draugijos.

'Pareiškėjas kalbėjo apie 2 
valandas. Po to diskusijoms 
paskirta 1 valanda laiko. Kal
bėti užsirašė 6 kritikai, 
mas kalbėjo pramonietis 
nuinislas. Jis teisino F.
R. administraciją 
pramoniečių delegatus, kuyle, 
giedi, atsisako nuo baduolių 
šelpimo darbo eidami savo or
ganizacijos įsakymais sovieti
nę valdžią boikotuoti.

kad

Pir- 
ko- 

of S. 
ir kaltino

Antras kalbėjo jaunas vaiki
nas anarchistinėmis pažiūro
mis. Pirmiausia jis išvadino 
žioplu kalbėtojo kritiką, kuris 
negali nieko suprasti ir pama
tyti, paskui išreiškė savo nusis
tebėjimą, kad pramoniečių or
ganizacija yra tokia naivi, kad 
susideda su tokiais žulikais 
kaip tie, kurie dabar kemša į 
savo kišenius aukas baduo
liams.

Trečias kaĮliejo taipgi anar- 
clūslas, Sinkevič. Jis atsakė 
abiem, kritikui "ir jo kritikuo
jamam kalbėtojui. Jis buvo 
pasakesnis ulž antrąjį kritiką. 
Kritikui jis atsakė, 'kad komu
nistai švaistė aukas baduo
liams komunistų propagandai 
be atsižiūrėjimo; kad jie laikė 
alikomis surinktais pinigais 6 
komunistų laikraščių redakto
rius, mokėdami kiekvienam po 
$50 į savaitę; kald Sovięt 
Russia laikraščio • užlaikymui 
jie išleisdavo $5,000 metams, 
,o įplaukų u| tą laikraštį nebu
vę jokių. Prie kalbėtojo jis pri
sikabino už tai, kad jis pasa
kė, jog organizacinis darbas yra 
daroma ne dienomis, bet me
tais. Girdi, čia žmonės kasdien 
mirė ir jie reikėjo tuojaus 
gelbė,ti, nelaukus, kol jie nu
mirs. .

Čia kiti suskato įnešimus 
duoti, kad tuojaus butų .išlauk
tas komitetas, kurią išneštų 
protestą šito suąirinkimO var
dų prieš tuos, kaip vienas įsi
karščiavęs pasakė “vor iškas,” 
bet kalbėtojas griežtai užreiš- 
ke, kad tekis protestas butų 
ne vietoj ir jis neleis, kad jis

Pirmininkui padarius tvar-

Semashka ir kiti du, kurie aiš
kino ir gynė pramoniečių nu
sistatymo teisingumą.

šeštas kalbėtojas pramon te
kalbėto] o papeiki- 
neaiškiai nušvie- 
girdi, iš jo kalbos 
pramoniečiai pa-

tis užbaigė 
mu, kad jis 
tęs dalyką; 
išeina, kad 
puolę komunistams ant meš
kerės patys nejusdami to, kuo
met iš tikrųjų jie dėjosi su 
tais žmonėmis pilnai žinodami 
juos kas jie tokie ir kad jiems 
tai darant, rūpėjo du dalykai:

Nemanyk, kad 
turi'prastą odą—

Pabudink mie
gantį savo odos 
grožį.

Sveikatos muilas

view, neleisti jieu^s, jei gali
ma, vogti visuomenės pinigus; 
ritas, turėti rankose faktus.

Kalbėtojui nedaug kąs teko 
atsakyti į jam ir jo organiza
cijai daromus priekaištus, nes 
patys kritikai atsakė į juos. 
Jis tik paskutiniam kalbėtojui 
pasiteisino, kad jo kalba, jei ji 
išėjo kiek neaiški, tai tik dėl
to, kad jis bandė ją sutrum
pinti, manydamas pilną atskai
tą išduoti kitą kartą, o kad 
pramoniečiai Susidėjo su šituo 
komunistų propagandos ratu, 
tai ne dėl (savo naivumo, o no
rėdami turėti faktus ir dabar, 
kada jie pasitraukė nuo jų, 
nieks negali1 prikišti jiems, kad 
jie ką 
bandė 
dinėti

bloga padarė, ar kad 
drauge su kitais apgau- 
ž menes.

—Reporteris.

f ŠIANDIE PINIGŲ | 

KURSAS
Siunčiant Lietuvon per mus: 

10c. už 100 auka.
arba

1,000 auks. už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manuf acturing 

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

NUMIRĖLIŲ PRIKĖLIMO 
JAUKTAS KULTINIAME 

APGAULY.
Valstijos prokuroro padėjė

jas Wm. MdLaųghin, tyrinėjęs 
daugiau kaip savaitę laiko 
“dro’‘ Aljierto J. Moore’o Gy
venimo i'nsitituto vidines pas*- 
laptis, vakar pareiškė turįs ga-! 
na įrodymų leidžiančių traukti 
jį tiesom Jis žada reikalauti 
apkali tinimo Moore’o už žaidi
mą pasitikėjimu sąryšy su 
darbuote Gyvenimo įstaigos 
prie 162 Ontario gat. arba aiš
kiau sakant už išviliojimą iš 
savo mokinių didelių sumų pi
nigų, prižadant jiems numirė
lius prikelti.

“Dro“ Moore’o ‘'meilės kul-

(Seka ant 6 pust).

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos Bkaudliimą, 
Jei skaitant raidle susilieja, 
Jei ii raldžs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ekae 

da, tuomet reikalaukit akiaią.

John J. Smetona
Aldnią s*ecialhtM 

1801 So. Ashland Are., 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio augito virš Platt'e ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.

—-

“MIZAR” - 
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visps šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jąnt Mizar.

Nėra skirtumo, kaip 
leista liga, bus išgydyta, 
kainuoja $4 ir $6. 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS' SOROKOVVSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

karalius

sena ir ap- 
Puodas 

Galima gaut 
I

Greitas AngliesPRISTATYMAS
Mes galime pristatyt labai greitai anglis nuo musų dokų, 35-os

* I ,
ir Iron gatvių.

HEDSTROM SCHENCK COAL CO
MINKŠTOS - KIETOS

37W.V;in Buren St
Chicago, Illinois

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Auslin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

> ........... ■ ............

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicagtf 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Rėš. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

32^3 South Halsted St.
1, Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Ytiška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 8466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

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.

Dr. A. J. BERTA SIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chleago.

DENTISTAS 
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St. 
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Pilone Canal 0257
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Chirnanc Žinias Sau‘1?st i5 rcv<>'wri,J sker- V'llIVct^Uo Z4III1U0 sai IX* Kovon gatves užvakar

(Seka nuo Mo pusi.)
vakarą, šūvis po šūvio pykš- 
čiojo skersai gatvę. Į tą tarpą 
4 metų vaikutis Josepli Nituga, 
(ii2 De Koįven gat. išėjo iš na
mų ir pataikė užeiti ant šūvių. 
Kada atvyko pašaukta Maxwe- 
Up gatvės nuovados policija, 
tai rado tik vaiką su trimis 
kulkomis dešinėj blauzdoj.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

tas” pagarsėjo kelios savaitės 
tani atgal, kuomet daugumas 
jo mokinių ėmė skųstis, kad jis 
jas apgavęs. Mrs. Ha t tie H. 
Carthright, pati vieno žemes
niųjų teisėjų Illinois augštes- 
niame teisme, pasisakė davusi 
tai įstaigai $2,500, o kitos mo
ters sakosi sukišę mažesnes su
mas.

Nežiūrint negražaus pragar- 
sėjimo “dr.“ Moore mokina
sau toliau; kažkurios mokinės beplaukydamas Dės 
neateina, bet kitos lanko toliau 
savo “mokytoją” ir stengiasi 
nuo jo išmokti, kaip išgydyti 
“kiekvieną ligą, proto, kūno, 
finansinę, fizinę, ar moralinę.”

. IŠDUODU švarų ir šviesų 
kambarį, su valgiu ar be valgio.

| Taipgi, galit gaut '.valgį, kad ir 
kitur gyvenat. A. Donile, 1608 S. 
Halsted St., 2-os lubos. Tel. Ca-< 
nal 2329.

JIESKO DARBO
PRIGĖRĖ VAIKAS

John Sohotka, 11 metų,< 
5425 W. 25 PI. prigėrė vakar 

Plaines 
upėje arti Summit’o. Jo drau
gai bandė jį išgelbėti, 
galėjo.

Iš laguno Lincohi’o 
vakar buvo ištrauktas
apsitaisiusis 55 metų žmogai| 
kūnas. Ant marškinio apykak
lės buvo raidės S. S. K.’‘

bet ne-

parke 
gražiai

VYRŲ
REIKIA 1-ma rankio dunoke- 

pio, turi mokėti kepti juodą ir 
baltą duoną. Atsišaukite tuo- 
iaiis. 8651 Baltimore Avė. Tel.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apygardoj. Biznis ne
ša gana gerą pelną. Priežastis delko 
noriu parduoti biznį sužinosi ant vie
tos. Prie saliuno randasi ruimai gy
venimui, svetainė suėjimams ii’ pasi
linksminimams.

4400 So. Honore St.

BIZNIERIAI NESNAUSKIT! PAR
DAVIMUI PIGIAUSIAS NA

MAS ANT HALSTED ST.
2 lubų aukščio mūrinis namas, — 

i štoras su kanjbariais ir du flatai 
1 4 kambarius ant antrų lubų.
$11,800.

Namo savininkas priverstas par
duoti greitu laiku.

M. J. KIRAS REAL ESTATE, 
, Improvement Co.,

3335 S. Halsted St. Yards 6894

po 
Kainu

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
gera proga darbininkui žmogui įgyti 
savo namą už prieškarinę kainą, 4 
kambariai viršuj ir 4 žemai. Geras 
elektrikas, tikras bargenas $3500.00 
ant išmokėjimo.

3308 So. Robey Stz 
Savininkas.

AUTOMOBILIAI

AUGŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ 
ŽURNALO REDAKTORIAI 

STREIKUOJA.

“Chi- 
la ik

re ik a- 
leidėjas,

Pranešimai

LIETUVAITĖ, NESENAI PRIBU- 
vusi iš Lietuvos jieško darbo ofise ar 
krautuvėje. Baigusi gimnaziją Rusi
joje, vartoja ge^ii lietuvių, rusų ir 
latvių kalbas ir rašybą, taipgi gali 
kalbėt vokiškai. Labai norėtų dirbti 
lietuvių įstaigoje. Kam tokios reikia 
malonės atsišaukti laišku. Naujienos, 
Box 111, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Ford- truck. 
Yra geras bučeriams. Parduosiu 
tuojau. Dar beveik naujas—1922 
metų modelio. 117 S. Ashland 
Avė. West Pullman, III..

PARDAVIMUI grosernė ir 
pieninė geroj vietoj, tarpe lietu-j 
vių ir rasų apgyventa, biznis iš-' 
dirbtas. Atsišaukit

623 W. 14th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

RAKANDAI

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream,* saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

Vakar sustreikavo visi 
cago High School News” 
raštuko redaktoriai. Jie 
lauja, kad laikraščio 
tik ką išėjęs augštesnę mokyk
lą Jess J. Cprlin ir pasivadinu- 
sis Interscholastic Puhlishing 
Company, mokėtų algą.

Per visus pereitus metus 
laikraštukas ėjo tiksliai kas sa
vaitė ir gyrės turįs nuo 15,000 
iki 20,000 skaitytojų tarpe Chi
cagos įvairių augštesnių mo
kyklų mokinių. Vyriausias re
daktorius gaudavęs po $5 į sa
vaitę, vėliau šita alga pakelta 
iki $8.

A. L. T. S. 25 kp. laikys savo susi
rinkimą rūgs. 6 d., 8 v. v., Dom. že
maičio svet., S. Union Avė. ir 18 gat. 
Svarbių reikalų delei, visi nariai ma
lonėkite laiku susirinkti.

— V. F. Andrulis.

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.

PARDAVIMUI RAKANŲAI FRON 
to siutas ir karpętas, staliukas fron- 
tinės ir vienas kitčen stalas ir ico 
bax . Atsišaukit nuo 5 iki 10 vai. va
kare.

JONAS STRELČIS, 
2540 W. 45th Pi.

Antros lubos nuo užpakalio

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, su pragyvenimo rui
mais, pigi renda. Priežastis par
davimo. — Apleidžiu miestą. E. 
Brown, 5129 S. Ilalsted St.

DIDELIS PAAŲKAVIMAS

MOKYKLŲ DARBAS PRASI
DĖJO.

Vakar darbas mokyklose vėl 
prasidėjo atostogoms pasibai
gus.

360 Chicagos mokyklų atsi
darė savo duris 375,000, ar 
daugiau mokinių. Mokyklų ta
ryba turi parūpinusi 2,000,000 
mokykloms vadovėlių. Mokyi- 
nių skaičius šiemet yra padidė
jęs: pernai pirmą dieną po a- 
tostogų įsirašė 340,000 inoki-
nių.

LENKŲ BUVUSIS PREMJE
RAS MORACZEVVSKI 

CHICAGOJ.

Lenkų pirmas ininisterių 
m i ninkas Moracžewski

pir 
vakar

chų sokolų svetainėje. Jis yra 
atvažiavęs į Ameriką šios ša
lies valdžios principus studi
juoti.

BESIŠAUDANČIŲ KULKOS 
KLIUVO VAIKUI.

Du nežinomu vyrai užsiglau-

burbuluotos pu
tos, gerai išprau 
šia mažučius be
simaudančius.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

DR. VAITUSH, O. D 
UetaHs Aidą Specialistu

l’aiengvins akių • įtempimą, kurti 
esti, >netastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
ireivas iki* nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuon* «rzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

REIKIA DARBININKU
L. L. P. Chicagos ir Apiel. Apskr. 

visų stočių komitetų labai svarbus su
sirinkimas įvyks rūgs. 7 d., 8 v. v», 
Aušros Vartų par. svet., 23 PI. ir 
Oakley Avė. Svarbių reikalų delei, 
visi malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

MOTERŲ
REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 

moterų m-okintis telegrafystės — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, 
$140 į mėnesį, kuomet išmoksi. Kreip
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. 
Hogan, 3400 So. Mich: gan Avė. Tel. 
Victory 3070.

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
ku grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
svk ar atskirai už gerinusį pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įtaisais, 5 ruimai gyvenimui 
ir garadžius. Pardavimo reikalą 
sužinosit ant vietos. ,

5301 So. Paulina St. <

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
.Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavus 

mūrinis namas. Dabar yra Hardware 
Storas, užpakalyj Storo 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi mūrinis garadžius 

Į 4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma- 
' šinas; elektra, maudynės, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučernės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 

. mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, <tai yra auksinė proga; 

Į priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, tas 
naudos.

FRANK G?LUCAS, 
4116 Archer Avė. \ 

Phoųe Lafayette 510/\

BARGENAS, BUNGALOW GREI
TAM PARDAVIMUI

Parduodu savo naują mūrinį bunga- 
low, už specialę kainą šią savaitę. 
Tiktai $500.00 reikia inešti, o likusius 
po $50.00 ant mėnesio, pakol išmokė
si. šitas namas yra Queen Anne iš
vaizdos su 5 kambariais visi ant pir
mų lubų, cimento skiepas, furnasu 
šildom-as, budavotas tapestraj ir orien- 
tališkų plytų; aržuolu ir balto ename- 
lo baigtas, prie mokyklų ir krautuvių, 
netoli nuo eleveiterio, gatvekarių ir 
geležkelio tiktai keletas minutų, paei
ti. Atsišaukite greitai, nes šitas tik
tai speciališkai paskirtas trumpas lai
kas, todėl kas pirmesnis, tai laimės. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą. Box 112.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, biznis cash. Pardavimo I 
priežastį patirsit ant vietos. Ran-' 
dasi Brighton Parke,

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
8 kambariai gyvenimui ir saliunas. 
Namas įtaisytas moderniškai. Par
duosiu su visu bizniu. Pardavimo 
priežastis — manau važiuoti Lietuvon.

608 Ship St.,
S t. Joseph, Mich.

Ūkės - Parmos

PARDAVIMUI NAMAS, 6 KAM- 
hariai, 4 žemai ir 2, antaukštyj, 2 geri 
klazetai, viskas gerai įtaisyta, — par
duosiu p’giai, nes einu į biznį; kreip
kitės nedėldieniais tiktai.

K. SLEPIKAS, 
1731 W. Roosevelt St., Gary, Ind. 
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PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Dviejų flatų bizniavas namas, mūri
nis, kamp’nis, darantis labai gerą biz
nį iš priežasties ligos išmainysiu ant 
paprasto namo arba parsiduoda pi
giai.

Atvažiavo iš Lietuvos per 
Naujienų Pinigy Siuntimo 

Skyriaus patarnavimą

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Darbas nuo 
šmotų, gera alga. American In- 
sulated Wire & Cable Co., 954 
W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas senai 
išdirbtas biznis, apielinkė apgy
venta visokių tautų. Priežastis 
pardavimo — einu į kitą biznį.

3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė geriausia ir gražiausia vieta, 
visokių tautų apgyventą, biznis daro
mas cpsh: apyvartos daroma į savai
te $600. Renda $50 00. Smagus 7 rui
mai dėl gyvenimo. Parduosiu cash ar
ba ant išmokė iimo, arba partnerį pri
imsiu; turiu du Bizniu. Kreipkitės:

1217 W. 31st St.

ir

PARDAVIMUI pusė saliuno. 
Parduosiu tik našliai moteriai 
arba vedusiai porai.

4405 So. Lincoln St.

Anelė Tamošiupas,
Olekas Tamošiūnas,
Vladislovas Tamošiūnas 

Alena Utakis.
Gavo vizą liepos 29 dieną nuo 

Amerikos konsulio ir rugpiučio 
30 d. sėdo ant laivo “Polionia” 
Liepoj uj. Tad apie 12 d. šio 
mėn. pribus į Chicagą.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO VYRO PETRO 

E nikio ,kuris prasišalino birželio 4 
d., š. m. palikdamas mane dideliame 
varge su 5 vaikais. Jis yra 5 pėdų 6 
colių aukščio, tamsus plaukai, turi ma
žą ženklą ant kaktos, ir guzą užpa
kalyje galvos; kas tokį žmogų pate-, 
mysite, prašome pranešt'. Pirmutinis 
gaus atlyginimą. Domicėlė Einikienė 
ir Justina Sinikaitė, 661 W. 14 PI., 
Ch cago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvafan- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkė j. 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.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisym-us, karpen- 
terystei, taipgi esame specialistai ant 
budavojimo naujų garadžių už priei
namą kainą. Atšišaukite:

JOHN KORECKY IR MOST 
1426 S. Kaminsky Avė., Chicago, III.

Goodyear Raincoat Veltui
Išsiųsime 

sifcutalą, * visokiam 
ypatai 
parodys ir rekomenduos savo 
gams. T / 
šiandien, Goodyear Mfg. Co., 
vear Building, Kansas City, Mo. 
7297 R.

pagabų nuo lietuas ap- 
ore kotą vienai 

skirtingoj apielinkė, kuris 
> drau- 

Rašykit angliškai. Rašykit 
Good-.

ISRENDAV0JIMU1
RENDAI pusė krautuvės 

(storo). Gera vieta kriau
čių!.

Atsišaukite:
8053 S. Halsted St.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAS 

dėl savęs prie švarių žmonių sutin
kančių kasdie pagaminti vakarienę. 
Apygarda: Kedzie — State, 42 —*■ 63 
St. Pranešk1 te Naujienos Town of 
Lake Skyrius, Phone Boulevard 0672. 
No. 58» •

25MERGINŲ TARP 16 IR 
METŲ SENUMO, LABELIAVI- 
MO BUTELIŲ.

REED MURDOCK & CO

CLARK & R1VER STS

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie indų mazgojimo į šva-
tuoj s

3206 S. Ilalsted St.

REIKALINGA moteris, arba 
mergina apžiūrėjimui kambarių. 
Atsišaukite. Juozas Lukoševi
čius, 2315 Washington Blvd. nuo 
6 iki 9 v. v. Tel. Seeley 3667.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinro propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
ši na, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmonos uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, ' 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA taisytojų medinių 
freight’karių body. Kpntraktine 
šapa, nuolatinis darbas, nuo šmo
tų. Kreipkitės: The Streets Co.,

W. 48th & So. Morgan Sts »

REIKIA teisingo vyro, mokan 
čio dirbti bučernėje, tokis, kuris 
galėtų įnešti į biznį $500, alga 
$25 į savaitę ir pusė pelno iš biz
nio. Klauskit Tel. Lafayette 6420

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbe po meat markets; 
turi kalbėti tris kalbas: lietuvių, 
anglų.ir lenkų. Atsišaukit tuoj. 
J. Markus, 828 W 31 st St.

REIKALINGAS duonos išve
žioto jis, kuris moka važiuoti tro- 
ku. Atsišaukite greit, nes mums 
reikalingas tuoj. 5543 S. Nagle 
Avė. Tel. Republic 1805.

REIKIA darbininkų, nuolati
nis darbas ir geros darbo išlygos.

KreipkitSs:
1710 Sp. Peoria St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ,^ 2 
flatai ir garadžiujŲ nuolat augančioje 
biznio sekcijoj, Halsted ir 35-ta gat., 
lotas 25x125. Kaina $26,000, cash 
$10,000.

W. K. YOUNG & BROS, LANG 
1300 E. 63rd St.

Tel. Hyde Park 0222

PARDAVIMUI PIGIAI BARBER- 
ne, biznis nuo senai išdirbtas. Nepra
leiskit progos. Noriu greit parduoti, 
nes einu į didesnį biznį. Atsišaukit į 
Naujiena^, Box 113,

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- 
ras su visais fikčeiiais. Priežastis 
pardavimo turiu du bizniu ir negaliu 
apsidirbt. Lysas ant 3 metų. Su 
kaina sutiksime ant vietos. AtSlŠaU- 
kit, 9440 So. Moriafan St. Anna Moe- 
kunnene. Yįir<l« 2117.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių apgyventoj kolonijoj. Priežą- 
stis pardavimo savininkas išvažiuoja

Atsišaukite:
4634 So. Paulina St.

NEPAPRASTA PROGA DEL LIE- 
tuvių, kurie b’skį moka kalbėti lenkiš
kai, Parsiduoda grosernė ir bučernė 
lietuvių-lenkų apygardoj ir biskį ki
tokių tautų maišytų kaimynystei. Pa
siskubinkite.

1846 W. 46th St.
Phone Lafayette 6372

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne apgyventoj kolonijoje, biznis 
“cash”, 4 ru’mai užpakaly dėl gyve
nimo, rendos tik $35.00. Biznį atiduo
siu už $1,250. Kadangi esu viena mo
teris, pertai negaliu to biznio laikyti. 
Kas ph-mas tas laimės.

4537 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kamnų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Em’erald Avė.

PARDAVIMUI mėsos išvažio- 
jimui trokas, beveik naujas, par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biz
nį. Tel. Yards 4774. Matyti gali
ma nuo 3 iki 9 vak.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių štoras —- biznas senas šioj 
vietoj ir yra daromas geras pragyve
nimas, renda pigi — parduosiu už tei
singą pasiūlymą — priežast’s par
davimo patiksite ant vietos.

3726ASo. Wallace St. .

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainiu krautuvė su 5 kambariais, — 
9 metų Ivsas, rendos $25 į mėnesį, 
tirštai engvventa betuvių ir kitokių 
tautu. Biznis geras, gerai išdirbtas 
ir cash, — priežastj nardąvimo natir- 
sit nnt vietos — narduodu pigiai — 
už $600’ — $50 Cn<sh.

3642 So. PamelI Avė.

PARDAVIMUI trumpame lai 
ke restauracija — parduosiu pi 
giai.

1745 S. Halsted St.

■ui

AŠ PATI SAVININKĖ PARDUO
SIU arba mainysiu valgomų daiktų 
krautuvę. Mainyčia ant nedidelio na
mo arba loto. Krautuvė įrengta 
kuopuikiausiai, arba priimsiu pusinin
ką patyrusį tame biznyj.

Atsišaukit:
5744 So. Union Avė.

Sustok mokėti į bučernę už 
anglis ir gasą ir dirbti, dėl ka
pitalisto. Pirk šiandieną sau, 
derlingos žemės ūkę, tai busi lai
mingas ant visados ir vaikučiai 
tau dėkavos. šiandiena turime 
14,000 lietuvių ūkininkų Ame
rikoj ir kasdieną dauginas. Aš, 
gyvenu ant ūkės per 15 metų ir 
patyriau visose valstijose, bet 
šita apielinkė yra geriausia ir 
derlingiausia žemė, viskas užde
ra ir arti didelių miestų ir gauna
me aukštą kainą už viską, že
mė labai pigi — važiuok šian-

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa
yette Avė., Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosemės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Hals- 
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894. • .

PARDAVIMUI saliunas labai
geroj vietoj, tirštai visokių tau- die pažiūrėti, tai ir grįžti nenore 
tų apgyventa. Biznis gerai ei
na.

5301 S. Ilalsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė geroj vietoj, prie biznio 
gatvės, visokių tautų apgyven
ta. Atsišaukite:

2136 S. Ilalsted St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 2826 EMERALD 

Avė. 2’/^ avilcStvi mūrinis. 4 Seiiriynil 
namas, gramdžius 2 automot>iliam*s, 
morgičius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, likusius mėnesiniais išmokėji
mais. Turiu parduoti, kadangi vyras 
mirė. Kreipkitės* 2603 S. Halsted St. 
Kaina $6,500. Į

PARDAVIMUI medinis namas 
gasas ir visas įtaisymas 3 pag. 
po 2 f am iii jas po 4 kamb. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą 909 
W. 20th St., savininkas, atsišau
kite 1426 S. Kaminsky A-ve.

T0WN OF LAKE
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na

mas; 5 ir kambariai, moderniškas vi
sais atžvilgiais; piltos gatvės ir iš
mokėtos; savastis 9 mėn. senumo. 
Savininkas pasistatė sau, bet dabar 
turi apleisti miestą. Prapertę ran
dasi prie 58-os į vakarus nuo West- 
ern Boulevard’o. Renda $150 į mene-' 
sį. Kaina $14,900.

3 aukštų muro namas, 5-6-6 kam
barių, maudynė ir duršliuokmė mau
dynė kiekviename flate; apsaugos 
kiękviename flate; garo šiluma pilta 
gatvė ir apmokėta; mūrinis 3 automo
biliams garadž'us užpakalyj; prie 55 
į vakarus nuo Ashland Avė. Rendos 
$245 į menesį. PrapertS 7 metų senu
mo. Kaina $21,000. (

2 aukštu muro namas, u-7 kamba
riai, su visais parankamais. 3 auto
mobiliams garadžius, 7 metų senumo. 
Ši prapertė į rytus nuo Robey St. Ren
dos $160 į mėnesį. Kaina $14,000.

2 aukštų muro 4-4 kambarių 
mas, maudynės, elektro šviesa, 
mas 4 metų senumo. Prie 55-os 
toli Kedzie. Kaina $7,200.

MATYKIT MUS PIRMIAU 
NEGU PIRKSIT

na-
na-
ne-

si. Tikietus šen ir ten $10. Bus 
gaunamas lietuvių ūkininkų 
laikraštis, kuris atneš didelę 
naudą ukiųinkains — $1.25 me 
tąms ir visokių daržovių, me
daus, sviesto, kiaušinių, paukš
čių, f rūktų ir kas ko tik reika
laus — ar bučeris, ar groseris, 

I ar patlorius, visi gaus už teisin
gą kainą ir iš to bus visiem nau- 

i dos; parodys ukes ir mainysime 
ukes ant namų, namus ant ūkių, 
duosime visą patarimą už 2c. 
ženklą, atsakymui, tuomi mes iš
vysime visus apgavikus ir netei- 

singus agentus, kad žmonės ne- 
apgaudinės, viskas bus gauna- 

I mas pas mus su teisingu patari
mu, už tai mes norime pagerinti 
ūkininko stovį,—)oet matyt, kad 
daug yra, žmonių nuskriausta su 
visokiais bizniais, bet tas bus 
atitaisytas. Klauskite:

P. P. ANDREKUS,
Lithuanian Farmers Assn.

2144 W. 23rd PI., Chicago, I1L 
arba Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas gerame stovyj, 2 flatai po 
5 kambarius. Cimanto skiepas, fur- 
naso šiluma: turi būt parduota iki 
rugsėjo (Sent) 15 d. Savininkes ei
na i bizni. Namas randasi prie Hum- 
hoklt Park, 3335 Hirsch St. Savinin
kas gyvena 2224 Carver St. V. Novik.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius. Viskas įtaisyta pagal 
naujos mados, parduosiu už 

$3,300. 1928 S. Sangomon st.

MOKYKLOS
IVfolcinkfs dressmaking. 

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Speciali* vakarinis klesos biz- 
nlavoms merginoms, pąsisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškal arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

Ūkės - Parmos
Illinois 60 akrų geros žemės 
mylios nuo miesto;' 12 akrų 

miško, upelis, 20 ak. kornų, avi
žų ,bulvių ,3 ak. puikaus sodo, 
stroberry 8 ak., 3 ak. dobilų, 3 
arkliai, 1 aržilas, 6 karvės, 2 
aukštų 9 ruim. stuba, 4 geri 
tvartai, naujos mašinos, padar
gai, 500 vištų, 50 ančių, 60 žąsų. 
Parduosiu pigiai, ar mainysiu 
ant namo, sale miesto, nebran
gesnio kaip $5,000.

40 ak., 8 ak. miško, J/2 mylios
Turime daugybę aukštos klesos pra- nuo miesto ,prie gero kelio, Že- 

perčiu, kurios be abejo užintęresuos 
tamistas. jei esi pirkimo rinkoje.

R. T. POLL?K & CO., 
1945 W. 47th St. 

Tel. Lafayette 4235
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedys.tės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farman, 
bučernes arba kitokius biznius, taip
gi mainau ramus ant farmu, lotus 
ant namu. Turiu daug visokiu namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai- 
nvti ant bučemės arba bile kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atneškit n^s mane, tuoj bus parduoti 
rrhn išmainyti i trumpą laiką, vra ; 
didž’aiisis pasirinkimas nas mane. Du- , 
ris atdaras rnn 0 v. 9 v. vikarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Av-».

Phone Lafayette 5107

mė, gera, upelis pro barnę bėga, 
mūrinė, 2 aukštų 8 kambarių 
stuba, 3 metų sena, akmens beis- 
mentas, 3 geros barnęs, 3 ak. so 
do, 2 arkliai, 3 karvės, 170 vištų, 
ančių ir kiti gyvuliai; laukai už
sėti bulvėms, pupoms, dobilais, 
avižoms, kornais; tvoros aptver
ta, — ant išmokėjimo $3,600.

480 ak. geri budinkai, užsėta, 
gera žemė, sodas, arti miesto, 
$5,500, — įmokėti $10Q ir po 
$100 kol išmokėsi.

P. D. ANDREKUS, 
2144 W. 23 Place, Chicago. UI.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuviu ir Anglą kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienpmis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 Iki 9:80. 
Nedaliomis nup 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas SSČios gatvės.

PRIVATftS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdlrbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname. ą

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$820...... r.■ $25.00

Vvrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisymo pirmos klesos dirb
tuvėje. . Nevartojame juodosios len
tos —■ mokiname vienųodu Hudu, tei- 
Rinaai. Ateikite ir nefsitikrinkite. UNIVERSAi, AUTO SERVICE CO.,

2526 Lincoln Avė.


