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No. 228

Karalius nuverstas
Turkai “nežino” neutralės zonos

Graikijos karalius Kon
stantinas aMikava.

Cą riki jo j prasidėjo sukilimas, 
kuris jau nušlavė karalių.* Dar 

nebuvę kraujo praliejimo.

LONDONAS, nigs. 27. — 
Graikijoje prasidėjo visuoti
nas sukilimas, kuris jau nu
plovė karalių ir, privertė Kon
stantiną abdikuoti jau antru 
kartu laike pastarųjų penkių 
metų.

Gautosios žinios iš Athenų 
sako, kad karalius Konstanti
nas jau abdikavo. Vienos tų 
žinių sako, kad jis abdikavo 
be jokių sąlygų, o kitos sako, 
kad jis pavedė sostą' kron- 
princui sosto įpėdiniui.

Sukilimu vadovauja gen. 
Gonatas ir jis persimeta ant 
visos Graikijos, bet kraujo 
praliejimo iki šiol dar nebuvo.

Sukilimas prasidėjo labai 
urnai tarp sumuštų ir atgaben
tų iš Smyrnos ir pastatytų ant 
salų kareivių. Paskui prasidė
jo sukilimas ir Salonikuose. 
Bet tie du sukilimai yra skir
tingi. Kareiviai stovi už nu
vertimą visos valdžios, o salo- 
nik iečiai nori apginti Trakus.

Prie sukilimo prisidėjo ir 
karinių laivų jurininkai, kurie 
pirmiausia pareikalavo, kad vi
sas m misterių kabinetas rezig
nuotų ir kad jų vieton butų 
pastatytas pačių sukilėlių pas
kirtas kabinetas. Kabinetas 
tuoj rezignavo. Konstantinas 
paskelbė, kad jis nesipriešins 
sukilėliams, kad nekiltų Grai
kijoje civilinis karas.

Išpradž i ų revoli u čion ie riai
nereikalavo karaliaus abdika
cijos, bet paskui, matyt, ir to 
pareikalavo, nes dar anksti 
rytą iš Athenų atėjo žinia, 
kad "karalius nutarė išpildyti 
revoli uc ion ierių re ikalavimą 
abdikuoti.“ 8:30 vai. ryte iš 
Athenų išsiųsta žinią, kad Kon
stantinas jau pasirašė po abdi
kacija.

Visi mano, kad žinios apie 
Konstantino nuvertimą nuo 
sosto yra teisingos, nors delei 
paįmsio susisiekimo sunku 
jas patikrinti.

žinių iš Athenų betgi gau
nama mažai ir, matyt, ten yra

įvesta aštri cenzūra. Betgi esa
momis žiniomis, mažiausia da
lis laivyno prisidėjo prie su
kilimo ir sukilėliai plaukia į 
Hhcnus. Laivynas stovėjo 

•>rie Aegejos salų ir ten pir
mausią sukilimas ir prasidėjo.

Jau vakar sukilėliai mėtė aš 
aeroplanų proklamacijas ir 
oareikalavo rezignuoti kabine- 
'ą, kuris tuojaus reikalavimą 
:šp;ldė. Tuoj Athenuose tapo 
paskelbtas karo stovis.

Ka’p prasidėjo sukilimas.
Sukilimu vadovauja oficie- 

•ius Gonatas, vadinamas pul
kininku ir generolu, kuris su
organizavo kareivius ant Myti- 
’ene ir Chios salų, Smyrnos 
pakraščiuose, į kur jie tapo 
perkelti, kada juos sumušė 
Rirkai. Sukilimą iššaukė, sa
koma, įsakymas tuos kareivius 
demobilizuotu. Sukilimas 
greitai persimetė ant laivyno 
ir daugelis karinių laivų atsi
lakė atsakinėti į admiraltijos 
paklausimus. Ant Athenų pasi
rodė karinis aeroplanas, kuris 
pradėjo mėtyti Gonato pasi
rašytas proklamacijas, reika
laujančias kabineto rezignaci
jos ir karaliaus abdikacijos.

Daug kareivių sukilo Salo
nikuose, bet' tai esąs karinis 
judėjimas, suorganizuotas Tra 
kuose prieš turkus.

Manoma, kad Venizelos ne
dalyvavo šio sukilimo sukurs- 
tvme, bet kad jis turi didelės 
įtakos pas graikus, nemano
ma, kad jis išbus neįsimaišęs.

Kabinetas rezignavo utarnin- 
ko vakare ir tuojaus tapo pas
kelbtas karo stovis. Athenai 
dar tuo laiku buvo ramus, bet 
padėtis buvo įtempta, tai buvo 
Hk ramumas prieš audrą.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad ten gauta iŠ Athenų žinių, 
kad sukilę kariniai laivai išso
dino kareivius netoli Athenų 

| ’r kad gen. Papoulas tapo pa
siųstas su jais tartis. Athenų* 
•arnizenas irgi prisidėjęs prie 

sukilėlių.

daugiau į zoną atgabeno karei
vių ir geriau joje apsidrutino.

Jau ir pirmiau kuone įvyko 
susirėmimas tarp anglų ir tur
kų ir tik laiku atvykęs gen. 
Harringtono pranešimas sus
tabdė prisirengimus susirėmi
mui. Tas generolas įsakė kiek 
galima vengti karo ir paduoti 
tą ultimatumą. Bet kad 
matomas 
noma, kad karas yra ncišven- 
gtinas ir jo laukiama 
siant labai, greitai - 
landą.

Yra žinių, kad Turkijos na
cionalistų taryba baigia rašyti 
atsakymą į talkininkų taikos 
pasiūlymas, bet tas atsakymas 
busiąs talkininkams nepriimti
nas, kadangi jis reikalaus pa
naikinti neutralinę zpną ir 
•>erleisti Turkijos kareivius į 
Trakus, kad jie ir toliau galė
tu kariauti su Graikais ir Tu r-|daus. 
Vijai atiduodamąją Trakų dalį tų menševikų ir socialrevoliu- 
:š graikų atsiimti. Su tuo tai-, čionierių, kurie 
kininkai nesutinka.

Anglija nesustoja 
kareivių į Dardanelus 
Pozicija ten kasdie 
Be to ji turi sutraukusi 
nertakas didžiausį laivyną

Oficialiniuose i___
kalbama, kad turkai gali pra
dėti kariauti ateinančia sukatą. 
Iki tb laiko turi būti išgabenti 
visi krikščionįs iš Smyrnos ir persekiojimus, 
Smyrnos komanduotojas pas- pripažįsta, 
keiksiąs, kad iki to laiko neap- 
’eidusiems miestą krikščio
nims nebus gvarantuota gyva
stis. Tai reikš pradžią karo. 
Turkai yra įšėlę ant krikščio
nių, nes graikai, eidami į 
Turkiją degino turkų mieste
lius ir skerdė civilinius turkus 
nuožmiausiu būdu. Delei šito
kio graikų elgesio darosi visai 
negalimas turkų sugyvenimas 
su krikščionimis. Tą patįs tur
kai nuiųato ir todėl jos vald
žia neofieialiniai siūlo išgaben
ti iš Turkijos visus krikščio
nis, ypač graikus, mainan už 
kitose šalyse gyvenančius tuo
kus, ypač Balkanuose.

Kaip prie caro, taip ir prie bol
ševikų žmonės galės būti iš

tremiami be jokio teismo.

Sukilėliai sumušę valdžios> ka
reivius.

Lietuvos žinios
MASKVA, rugp. 24 (Korės.) 
Nepasisekimas Ilaagos kon- 

ulti- ferencijos veikiai atsiliepė į 
nėra pildomas, ma- Rusijos vidurinę 

bcL’ališkesne

Anglijos-Turkijos ta 
darosi nsišvsngtinas

Turkai nepaiso Anglijos ulti
matumo. Jų atsakymas busiąs 

nepriimtinas.

va aižios pranašas vyriau 
bokšte orą Chica 

u apielinkei pranašauja
V uit

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:43 vai., leid
žiasi 5:39 vai. Mėnuo leidžiasi 
10:47 vai. vak.

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Karas tarp Anglijos ir Turki
joj darosi neiŠvengtinas. Nors 
Anglijos ultimatumo Turki
jos nacionalistams laikas bai- 

:usi, bet jie nedavė jokio at
sakymo, bet ir nieko nedaro, 
kad tą ultimatumą išpildžius. 
Anglai reikalavo, kad turkai 
bėgyje 48 valandų apleistų 
neutralinę. zoną. Bet turkai ne
lik neapleidžia tos zonos ir 
nesirengia apleisti, bet dar

Rytoj, Rūgs. 29 d., 1922
West Sidėj, Meldažio Salėj, 2244 W. 23rd PI., 7:30 vai. va.- 
kare bus didelės ir pamokinančios prakalbos. Karbės Dr. A. 
Montvidas ir Agronomas A. Dvylis, apie rinkimus į Lietu
vos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registraciją. Įžanga lė
šų padengimui — 10c. Rengia LSS. 22 kuopa.

politiką. Li- 
srovė v 

prasidė- pritarianti reformoms, 
bile va- nuveikta - ir įsigalėjo kraštuti- 

kairieji reakcionieriai.
padidėjo ir reakcijos 

siautimas Rusijoje.
Pirmą ženklą reakcijai davė 

Zinovjevas, vienas iš kairiųjų, 
kuris paskelbė, kad “revoliu
cija yra pavojuje.” Girdi, pro
fesionalų klesoms nepavyko 
sunaikinti revoliucijos iš lau
ko, tai griebėsi naikinti iš vi- 

Ypač jis bijosi socialis-

nieji

tapo

, RYMAS, rūgs. 27. — Gau 
tas iš Albanijos pranešimas 
sako, kad Albanijoje prasidėjo 
sukilimas ir kad sukilėliai eina 
pietų pusėn linkui Albanijos 
sostines Tirana. Valdžios ka
reiviai liko sumušti.

Laivai, pilni pabėgėlių, 
plaukė iš Valonus į Brindisi.

Ispanija pripažino Lietuvą 
tie juro

Rugsėjo 1 dieną 
Reikalų Ministerijoj 
nia, kad Ispanija
Lietuvos valstybę nepriklauso
mą de jure.

Užsienio

pripažino

is

Seimo rinkimai
Išliptus ištremia 

užsienin
Bplše-

savoRaseinių distrikte stato 
kandidatus j net 16 partijų.

; einą į minias, 
jd’rba su jomis ir duoda priža- 

gabenusi <lus: studentams autonomiją 
jr jos mokyklų, valstiečiams piges- 

stiprėja. nius kreditus, kareiviams 
į trumpesnį kareiviavimo laiką, 

i Bet Zinovjevui yra baisi ir 
rateliuose kiekviena kita draugija ir kiek-

vienoje jų jis mato kontr-re- 
voliuciją ir pavojų. Jis kursto 
bolševikus įvesti dar didesnius 

nors ir pats 
kad vienų represi

jų dar neužtenka.
Zinovjevas tajio užgirstas. 

Tuoj po to tapo įvestas ištrė
mimas politinių kalinių be jo
kio teismo. Lygiai tokie pat 
“administratyviai” ištrėmimui 
i Sibirą ar šiaurines guberni- 
ns, Archangelslią, Porinių ir 
k., buvo ir prie caro. Tik pas 
bcilševikus apie ištrėmimus 
spręs vidaus reikalų ministerio 
(komisaro) paskirtoji speciali- 
nė komisija. Ištremtasis savo 
ištrėmimo vietoje turės gyven
ti po priežiūra (kaip ir prie 
caro) politinės policijos (bu
vusios “čeką”). ]r tremiami 
jie bus į senąsias caro tremi- 

■ mo vietas — Archangelską ir
Ir

RYGA, rūgs. 27. 
vikų valdžia ištremia 
genius netik į pačios Rusijos 
užkampius, bet ir į užsienį. 
Didelė partija ištremtųjų Rusi
jos inteligentų atvyko su savo 
šeimynomis iš Maskvos į Ry- 
gą. Partija susideda iš 25 žmo
nių. Kita partija iš 81 žmonių 
yra gabenama 
Petrogradą, kur jie bus suso- • 
dinti į laivus ir ištremti.

larp Ištremtųjų yra keletas 
profesorių ir rašytojų; jų tar
pe yra ir buvęs prie Kerens
kio agrikultūros ministeris 
Pešechov. Ant jų pasportų yra 
pažymėta: 
Rusijos.”

Vienas socialistas profeso
rius sako, kad ištrėmimas yra 
beviltės bolševikų pastangos 
sustabdyti neišvengtiną vysty
mąsi naujos buržuazijos, kuri 
už poros ar trejeto metų galu
tinai sunaikins dabartinę. Ru
sijos valdžią.

Sekamos partijos stato savo 
kandidatus į seimą Raseinių 
rinkimo distrikte ir padavė 
savo kandidatų sąrašus:

L Lietuvos socialdemokratų 
partija,

lietuvių ir

iš Maskvos į

išvaryti iš sovietų

Skolins Austrijai pinigus

Nežinąs neutralinės zonos k reto išleidimo bolševikai pra- 
-- dėjo masinius areštus, ypač 

Kernai Paša nieko nesako apie tarpe inteligentijos ir rašyto- 
’štraukimą kareivių iš neutra- ją. Tuoj tapo suimti advoka-

i linės zonos. tai, kurie gynė teisiamuosius 
socialrevoliucionierius, keli

— profesoriai, rašytojai ir k. Ne
tik Maskvoj, bet ir Petrograde- 
buvo daromi areštai, kur tarp 
kitų tapo areštuotas ir prof. 
Grudzkus. Už keliu dienų vėl 
daryta areštai. Eina gandų, 
kad suimtieji sočiairevoliiucio- 
nierių advokatai jau yra, ar 
bus ištremti į Archangelską.

j apie neutralinę Vienas jų, Žandov, ilgą laiką 
padarę ne naciona-Į buvo ištrėmimo Siborijoje prie 

■< caro, o dabar jį ištremia ir 
Jis nusiskundžia ant j bolševikai. Pastaruoju laiku 

nglų už naikinimą triobėsių jis sunkiai sirgo ir nesitikima, 
r kelių ir sako, kad jis pilnai kad jis pakeltų naują ištremi- 
utinka su talkininkais pagei- 
lavime išvengti konflikto. 
\pie tokį Kernai Pašos atsa
kymą neofieialiniai
na

LONDONAS, rūgs. 27.
Kernai Paša, atsakydatnas į 
en. Harringtono ultimatumą 

, keisti neutralinę zoną bėgyje
S valandų, visai nejudina 

klausimo ištraukimo kareivių 
š neutraliuos zonos ir tik sa

ko, kad jis nieko nežinąs ąpic 
’’okią-nors neutralinę zoną 
'Mat sutartį 
’onif yra ]
’’stai, o Konstantinopolio val-

Ri sąjungos pienas gelbėti Aus
triją galbūt bus ir įkūnytas, 
šiandie gavus iš Anglijos pra
nešimą, kad sutinka gvarantuo- 
♦i 20 nuoš. 350,000,000 auks. 
frankų ($7,000,000) paskolos 
Austrijai, jei tą patį padarys 
Franci ja, Italija ir Čecho-Slov. 
Ūkusią sumą turi sudėti ar 
gvarantuoti mažesnėsės val
stybės. Tįkimąsi, kad paskolą 
bus galima gauti iš privatinių 
bankierių, jei tik valstybes ją 
gvarantuos.

pranesa- 
iš Konstantinopolio.

Prašo neiti karau

mą.
Daugeliui daktarų tapo įsa

kyta iš Maskvos išsikelti ir ap
sigyventi kur tolimuose Ru
sijos užkampiuose. Jiems pa
sakyta, kad jie ten yra reika
lingi ir kad todėl jie turi va
žiuoti.

RYMAS, rūgs. 27. — Pupa 
Pius XI šiandie telegrafavo 
Kernai Pašai, ragindamas jį 
susilaikyti nuo karo su Angli
ja artimuose rytuose. Vatika
nas esąs labai susidomėjęs ka
ro galimybe Balkanuose.

GORIIAM, Me., nigs. 27. — 
Du pagyvenę žmonės, matyt, 
dvyniai, rasti pasikorę ant vie
no ir to paties medžio. Virvę 
irgi abu lygiai per pusę buvo 
pasidalinę. Kas jie yra, dar ne
sužinota.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 27 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... Ysc
Belgijos 100 frankų ..............  $7.17
Danijos 100 frankų...............$20.72
Finų 100 markių ................... $2.17
Francijos 100 frankų ..........   $7.59
Italijos 100 lirų........................ $4.25
Lietuvos 100 auk$inų ............... 7c
Trenku 100 markių .<................ iViC
Norvegijos 100 kronų...........$16.95
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 guldSnų ..... .
Šveicarų 100 mark’ų ... 
Vokietijos 100 markių

Moterų
Liet. Katalikų Mo-

vokiečių,
3. Darbininkų kuopa.
4. Lietuvės Valstiečių Sąjun

ga, j
5. Lietuvos Socialistų Liau

dininkų Demokratų Partija.
6. Ūkininkų Sąjunga.
7. Rusų-gudų blokas.
8. Bežemių ir mažažemių,
9. Nepartinių Lenkų darbi

ninkų ir smulkių ūkininkų,
10. Liet. Krikščionių demo

kratų, Liet. Katalikų 
Draugijos,
kytojų Sąjungos, Pavasarinin
kų ir Blaivybes.

11. “Už tautos autonomiją.” 
Sionistų O-lįgan iz a c i j a,

12 Lenkų Centralinio Rinki
mų Ko'hifte'tas,

13. žemdirbių — Pažangos 
blokas,

14. Darbininkų, bežemių, 
mažažemių ir naujakurių 
(Darbo Federacija),

15. Žydų susivienijimo Liau
dies “Achtus“,

16. Žvdu liaudis.

Nepriklausomojoj Lietuvoj
PIVAŠIŪNAI, Alytaus apsk. 

— Katastrofinis vokiečių mar
kės kritimas sunkiai suslėgė 
ir musų kampelį, ypač pafron
tėj; bet daugiausia kaltės ten
ka primesti šmugelninkams ir 
musų kunigams, šmugelninkai 
nors ir apgaudinėja žmones

Siunčia karinius laivus
WASHHNGTON, rūgs. 27.— 

Laivyno sekretorius paskelbė, 
kad greičiausiai galimu laiku, 
galbūt bėgyje 48 vai., bus iš
siųsta į Dardanelus dvi eskad
ros Jungt. Valstijų torpedinių 
laivų, kiekviena eskadra susi
dedanti iš 6 laivų. Tų laivų 
reikalauja Amerikos laivyno, 
artimuose rytuose komanduo- 
tojas adm. Bristol.

13,711 bilių pasiūlyta, 
1,057 priimti.

WASHINGTON, rūgs. 27.— 
67-to kongreso atstovų bute 
buvo įnešta viso 13,711 įvai-Į

nuo pradžios balandžio, 1921 
m. Iš to skaičiaus 1,057 Diliai

66-tame kongrese 15,492 bi
liai buvo įnešti ir tik 734 ta
po priimti ir patapo įstaty
mais.

Seni kongresmanai ir sako, 
kad bile kas gali įnešti bilių, 
bet reikia didelio gudrumo ir 
daug darbo, kad bilių perva-

MEXIC0, CITY, rūgs. 27. — 
Vera Cruz nuo baisaus bubo- 

$38.77 niškojo maro pasimirė vienas 
$26.40! chinietis. Gyventojai delei to 
^18'772cyra baisiai nusigandę.

naudodamiesi markės kritimu, 
bet vis dar ima tas nelaimin
gas markes, o kunigai jau sta
čiai jų nebeima, reikalauda
mi už tarpininkavimą tarp 
Dievo ir žmonių sau atlygini
mo: javais, auksu arba dole
riais. Taip, Pivašiūnų klebonas 
kun. A. P. paskelbė iš sakyk
los, kad jokio atlyginimo mar
kėmis nebeims, o parapijonys 
kreipdamiesi bet kuriuo reika
lu turi mokėti tik javais, auk
su arba doleriais.

VEVIRŽĖNAL — Vcviržė- 
nų, Andrejavo ir kituose vals
čiuose kirmėlės čmč esti linus. 
Kai kur linai jau likę be gal
vų ir be lapų — vieni stagarai. 
Toki linai raujami. Kirmėlės 
išsiperi iš kiaušinėlių, kuriuos 
smirda .pilkos, kiečiaodės pleš- 
takės. Su kirmėlėmis kovoti 
ūkininkai prasimanė barstyti 
skruzdėles. Skruzdeles kirmi- 
niukus suėda, bet dirvoje iš
barstytos ir jos pačios žūsta. 
Su plestakėmis kovoti ūkinin
kai nemoka. Laukia, kad ag
ronomai patartų, kaip kovoti 
su tomis kirmčllių pereklėmis. 
Šiais metais šioj apylinkėj ne
sitikima linų derliaus, o tuo 
labiau sėmenų.

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš
kio apskr. Taryba savo posėdy
je 1922 — Vlil-22 d. nutarė 
visiems šios apskr. savivaldy
bių tarnautojams pridėti prie 
gaunamos pagrindinės algos 
200 nuoš. brangenybės priedą 
neskaitant jau pridėtų 100%.

Be to, prašant tos V-bos i)U- 
galteriui, nutarta pakelti pli

aukš.
nutarta pakelti 
algą iki 2000 

mėn.
Tą pat dieną Taryba i 

šios apskrities Milicijos 
nautojams pakelti normas 
tui ir šviesai iki 300%.

Tą pat dieną Taryba, 
varsčius šio apskr. gyventojų 
atstatymo ir miškų 
klausimus, imadama 
kad dėl stokos 
miško medžiagos, negali tinka
mai pasitaisyti bei atsistatyti 
trobesius, nutarė: steigti plyt- 
nyčią, kuri galėtų teikti gyven
tojams plytas kuo pigiausia 
kaina, šiam reikalui išrinkta

nutarė 
tar- 
bu-

aps-

stokos 
domėn, 

statomosios

H

DABAR
R eikalingiausia

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 
nėrangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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. i • i ui padarytas skriaudas, kartais"Tėvas taip sake”.i~»3*>r-
K. Sėjikas.

Suprantamas daiktas, kad 
tas mokytojas ir savo moki
niams tokias jau graudingas

“Istorija yna/valdonų prasi
žengimų atpasakojimas,” kar
tą pareiškė vienas žymus pran
cūzų rašytojas. Ir Europos ša
lyse naudojama mokyklose, is
torija ištikrųjų buvo niekas 
daugiau, kaip tik “valdonų pra
sižengimų atpasakojimas.”

Kokiam tikslui mokykloms 
skiriami istorijos vadovėliai 
buvo rašomi? Pirmoj vietoj 
valstybiniams istorininkams 
rūpėjo išaukštinti savo valdo
nus ir pateisinti kad ir bjau
riausius tų valdonų darbus. 
Paskilbęs Amerikoj obalsis — 
“My country right or wrong” 
— buvo dedama pagrindan 
kiekvienam valdžios mokyklai 
skiriamam istorijos vadovė
liui.

Eikime prie konkrečių pa
vyzdžių. Vienas žymiausių 
Vokietijos publięistų, Maximi- 
lian Harden, maž-daug šiaip 
apibudina savo šalies liaudies 
mokyklas.

Žmonių švietimas yra svar
bus dalykas. Tuo kiaušiniu 
dviejų nuomonių, negali būti. 
Vadinasi, mokykla yra viena 
naudingiausių valstybes įstai
gų. 'fautos kultūra priklauso 
nuo to, kaip gerai mokyklos 
yra sutvarkytos. Mes, vokie
čiai, esame pratę savo mokyk
lų sistema didžiuotis. Musų 
universitetai sutraukdavo stu
dentų iš viso pasaulio kampų. 
Jie buvo pavyzdžiu kitoms 
tautoms. Visa lai tiesa. Bei 
universitetai dar ne viskas. 
Juk reikia tiesą sakyti, kad j 
universitetą patenka, pa lygi n1:, 
nelabai didelis piliečių nuo
šimtis. Tuo gi tarpu liaudies 
(pradžios) mokyklą pas mus 
kiekvienas privalo lankyti. Tad 
tos mokyklos sutvarkymas 
mupis yra neapsakomai svar
bus. Pažiūrėkime, ar musų 
liaudies mokykla yra be ydų.

Šiuo momentu man labiau
sia rupi atkreipti domę į lai, 
kaip pas mus istorija yra mo
koma. . Iš ko susideda musu 
tautine istorija? Kaizerio ir 
jo šeimos. Kaizeris garbina
mas ir keliamas į padanges 
kiekviename puslapy. Jis ir 
išmintingas, ir protingas, ir 
nedarantis klaidų žmogus. San
tykiuose su kitomis valstybė* 
mis mes visuomet buvę teisin
gi. Karai mums tekę vesti to
dėl, kad visokie nevidonai no
rėję mus pavergti. Pridėkite 
prie to visokių generolų garbi
nimą ir jus turėsite pilną su
pratimą apie musų istorijos 
rankvedelius. Ir štai n ii lianai 
žmonių mokosi istorijos iš to
kių rankvedžių! Iš pat ma
žens jie išmoksta kitų tautų 
neapkęsti, nes jos daug desėt- 
kų ar net šimtų metų tam at
gal... nuskriaudusios vokie
čius. Ir ar reikia po to stebė
tis. kad didžiojo karo lAetu 
dauguma musiji pilnai tikėjo, 
jog Vokietija ypa visai be jo- 
kyis priežasties puolama.

Kitaip ir būti negalėjo. Jei
gu musų mokyklos sistemai in
gai skiepija neapykantą prieš 
kitas tautas, jeigu kiekvienas 
istorijos įvykis perstatoma vo
kiečių valstybei palankioj dva
sioj, — tai kitokių davinių ir 
negalima laukti.

Taip rašė Ilartlenas 1919 m.
Bet ar tik Vokietijoj istori

ja buvo tokiu budu išguldine- 
jama? Visoj Europoj dėjosi 
tokių pat dalykų. W. Shepherd, 
Amerikos žurnalistas, aprašo 
savo prietikius Balkanuose. 
1 en jam tekę sueiti vieną ser
bą mokytoją, kuris didžiausiu 
susigraudinimu pasakodavęs 
apie tas skriaudas, kurios bu
vo padarytos Serbijai... 300 
metų atgal. Shepherd su pašai
pa priduria, kad tokiuose at
silikimuose jis visuomet sus- 
tabdydavęs serbą, kad neda
vus jam progos prieiti prie vė
lesnių laikų. Tatai buvę daro
ma tuo tikslu, kad serbas, be
pasakodamas apie jo tautai

pasakius pasakodavo.
Jau keturi metai sukako, 

kai pasaulinis karas pasibaigė. 
Į tą laiką istorijos rankve- 
džius buvo galima papildyti 
nauja medžiaga — karo apra
šymu. Taigi ką sako Vokieti
jos, Prancijos ir Anglijos mo
kytojai savo mokiniams apie 
karą? Kaip jie aiškina jį? Kuo 
skiriasi tų tautų mokyklose 
naudojami istorijos rankve- 
džiai?

štai ką pasakęs Prūsijos 
švietimo ministeris, Dr. Bc- 
cker, Amerikos žurnalistui:

“Dviejų dalykų mes nemoko 
me mokyklose. Pirma, yra už 
drausta mokyti kaizerio ir jo 
šeimos istorija; antra — pa
saulinio karo istorija.”

Tolinus jis sakęs, kad nau
juose istorijos rankvedžiuose 
nesą nė vieno žodžio apie pa
saulinį karą pasakyta, ir mo
kytojams draudžiama apie tai 
kalbėti mokyklose.

‘‘Matote,” sakęs Becker, “to
ki musų politika. Prūsijoj yra 
šešios politinės partijos. Kiek
viena partija turi skirtingą su
pratimą apie karo priežastį, 
įvykius ir klaidas. Kai tik švie
timo ministerija sumano pa
tiekti karo istoriją, tai kokios 
nors partijos lyderis atsistoja 
ir pareiškia, kad istorija esan
ti neteisinga. Mums vėl pri
sieina išnaujo darbas pradėti. 
Ir kai rodosi, tas darbas nebus 
galima greit baigti. Mums rei
ki pagaminti tokią istoriją, 
zuri patenkintų visas partija^, 
įskaitant kraštutines iš kairės- 
ir dešinės. Tai negalimas daik
tas ir mes daugiau nebebando- 
mc tokią istoriją rašyti.

“Musų vėliausias planas bu
vo priimti karo įvykių chrono
logiją, kad vaikai galėtų bent 
tokiu budu šį-tą sužinoti apie 
karą, šiuo momentu tai chro
nologijai renka medžiagos ke
turi specialistai — -istorinin
kai. Jie puikiai susigieda kai 
dėl laiko, bet tarp jų kįla nuo
monių skirtumas dėl pačių 
įvykių aiškinimo. Tuo hm 
mums vargu pasiseks ir šis 
planas įgyvendinti.”

O štai buvusio Prancijos 
švietimo ministerio praneši
mas :

“Kada taika buvo padaryta, 
Prancijos mokytojai ėmė ig
noruoti militarinius patvarky
mus ir pasakoti savo moki
niams lai, kas įvyko keturiais 
karo metais. Istorijos rankve- 
džių nebuvo, todėl mokytojai 
skaitė mokiniams lenkei jas.

“Bet švietimo departamen
tas tuoj atsidūrė keblioj pa
dėtyj. Tėvai ėmė skųstis. Jie 
sakė, kad jų vaikams pasako
jama melai apie karą. Socia
listai skundėsi, kad jų vai
kams imperializmo dvasia 
skiepijama. Caillaux’o sekėjai 
tvirtino, kad mokytojai melus 
akleidžisj apie karo priežastis 

ir tikslą. Aukštesnių sluoks
niu tėvai sakė, kad mokyklo
se jų vaikai, besimokydami ka
ro istorijos, išmokstą socializ
mo. Susidarė sunki padėtis. 
Mes matėme, kad reikia kas 
nors daryti; todėl mes išleido
me patvarkymą* kuriuo buvo 
uždrausta mokytojams ką 
nors pasakoti apie karą, kol 
nebus išleistas tinkamas isto
rijos ra n k ved i s.

“Nuo to laiko mes vis ieš
kojome atatinkamų mokyk
loms rankvedžių, bet iki šiol 
'surasti jų dar nepasisekė. Mat, 
kiekvienas istorininkas skirtin
gai karą aprašo, lyginai kaip 
ir kiekvienas mokyktojas kal
bėdavo skirtingai apie tą ka
rą.”

Anglijoj irgi tas pats. Ten 
irgi negali surasti tinkamų is
torijos rankvedžių.

Ir štai trijose vyriausiose 
Europos valstybėse —- Vokieti
joj, Pranei joj ir Anglijoj —- 
liaudies mokyklose ignoruoja
ma didžiausi pasaulio tragedi
ja. “Daug metų praeis,, kol

mes galėsime nešąlingai savo 
istorijose pasaulinį karą apra
šyti,” pareiškęs vienas prancū
zų švietėjas.

Vadinasi, augančiai gent- 
kartei neteks tikrų faktų apie 
pasaulinį karą sužinoti. T o 
mokyklose nebus mokoma. 
Vaikų pasaulinio karo istori
jos žinojimas susives prie 
“taip tėvas sakė.” Ką-gi tėvai 
galės papasakoti savo vai
kams? Kuo .remiasi jų žinoji
mas? Karo metu kiekvienoj ša
lyj buvo varoma plačiausi pro
paganda. Laikraščiai rašė bai
siausių dalykų apie savo prie
šą: ar neskaitėme laikraščiuo
se, kad vokiečiai žudą vaikus, 
nuplauną moterims rankas ir 
krūtis, naudoją žmonių lavo
nus muilo darymui, etc. Vo
kietijos spauda rašė irgi tokių 
pat dalykų apie savo priešus. 
Buvo leidžiama ir specialinių 
knygų propagandos tikslams. 
Jose irgi viskas buvo prama
nyta. Tikslas buvo vienas — 
sukelti kuodaugiaųsia neapy
kantos prieš savo priešus. Iš 
tokių tai Šaltiniif tėvai sėmė 
žinias apie karą. Tokias žinias 
jie sugebės perduoti ir savo 
vaikams — žinias melais ir ne
apykanta paremtas.

Shepherd sako: “Versaillese, 
kada Vokietijos atstovas, Dr. 
Bell, turėjo pasirašyti vieną 
neteisingiausių istorijoj žino
mų sutarčių, aš galvojau: ‘Pa
sirašyk, daktare! Tatai netu
rės didelės reikšmės. Europos

įvairenybės
t 

Įdomios skaitlinės.

Žemė — tai milžiniškas ka
muolys, kurio diametras sie
kia apie 7,917 mylių. Iš aštuo- 
nių planetų saulės sistemos 
ji užima trečią vietą nuo sau
lės. Merk aras randasi arčiau
siai, Neptūnas toliausiai nuo 
saulės.

Žemė yra atstu nuo saulės 
vidutiniai apie 92.9 milionų 
mylių. Tas tolumas nuolat 
mainosi: vasara jis siekia
96,406,000, žiemą - 93,648,000 
mylių.

Žemė randasi nuolat judėji
mo stovy sukasi apie savo 
ašį ir galvatrūkčiais keliauja 
aplink saulę. Apie savo ašį ji 
apsisuka į 23 valandas, 56 mi
nules ir 4.09 sekundas. Vienas 
apsisukimas sudaro parą -— 
dieną ir naktį. Dienos ir nak
ties ilgumas pareina nuo ker
tės, kurią sudaro žemės ašis 
su orbitos plokštimi. Jei ašis 
butų ipcrpcndikuliariška su or
bitos plokštimi, tįai dienos ir 
naktyj butų lygios per ištisus 
metus ir nebūtų sezoninių per
mainų. Tai yra, mes neturėtu
me pavasario, vasaros, ru
denio ir žiemos, bet per išti
sus metus arba pavasarį, arba 
vasarą ir t. t. Žemes sukima
sis apie ašį nevienodas visose 
vietose ant žemės: ant polių 
(ašies galų) jis lyginasi nu
liui ir laipsniškai didėja linkui

diena susidaro į keturis metus 
iš laiko 5 vai. 48 min. ir 46 
šok .—kurį žemei ima kas me
tas virš 365 dienų* apkeliauti 
aplink saulę.

Žeme keliauja aplink saulę 
darydama 29 kilometrus arba 
18.5 mylių į sekundą. Tai su
daro 66,600 mylių į valandą. 
Tokio greitumo mes nepajė
giame įsivaizduoti; be to, mes 
ir nejaučiame jo. Traukinys^ 
keliaudamas dieną ir naktį 50 
mylių valandoj be sustojimo, 
imtų 1,333 metų atlikti vieno 
meto žemės kelionę aplink 
saulę! Baisu ir pamislyti!

—A. Dvylis.
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ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

PINIGAI
IS

West Pullmano

Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

likimas nepriklausys nuo 
pierių pasirašymo, bet nuo to, 
ką augančioj i gentkartė suži
nos apie karą’. Buvo smagu 
ta.ip galvoti. Naujoji gentkar- 
lė turės savo Dr. Bell’us, Lloyd 
Georgo’us, Clemcnceau’s »ir 
Woodrow Wilson’us. Kas jie 
bus per žmonės? Karo kūrė
jai? žmonės, kurie kerštu ban
dys atitaisyti Versaille’s klai
das? Europos ateitis priklau
sys nuo to, ką vaikai sužinos 
apie karą, jo priežastis, jo pa
darinius, jo teisybes ir neteisy
bes. Ta i į) galvojant, sutarčių 
pasirašymas atrodo menku 
dalyku.” , v

O 'tuo tarpu... augančios 
ge n tik artės protai 'nuodijama 
melais. Tikrosios karo prie
žastys užtylima. Vokiečių vai
kams prancūzas yra didžiau
sias nevidonas ir vergėjas, o 
prancūzų vaikams lyginai taip 
pat pasakojama apie vokietį. 
Ir visos tos protą nuodijančios 
žinios bus pasemta iš “taip tė
vas sakė.”

Atlieka skalbimo darbą ir 
namy prižiūrėjimo derby
Nusistebėjo pajutus taip 

gerai jaučiantis.

kame jis siekia 
1,037 mylias į valandą, arba 
24,840 mylių į dieną.

Sulig mokslininkų išskait- 
liavimų orbita —- žemės kelias 
aplink saulę, siekia 584 imlio
mis mylių. Žemė atlieka savo 
kelionę aplink saulę į 365 die
nas, 5 valandas, 48 miliutas ir 
46 sekundas. Tai sudaro sauli
nį metą. Kalendoriniai metai 
nelygus: trys turi 365 dienas

po- ekvatoriaus,

įr kas ketvirtasis — 366.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

• 809 So. Main St.,

Rockford, III.
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Ožsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.
iš-

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevųrd 1892 ir 7101.

Tauton, Mass. — “Turėjau skaus
mą strėnose ir kojose, taip ir kitus 

nesmagumus, ko
kius paprastai mo
terys turi retkar
čiais, mano gydy
tojas prisakė man 
lovoje gulėti po 
savaitę į menesį 
laiko. Vienok tas 
daug man nepagel
bėjo', tad vieną 
dieną kalbėjau su 
savo drauge, kuri 
buvo ėmusi Lydia

h. Pinkham Vegetable Compound, 
nuo panašių nesmągumų, kaip kad aš 
turiu. Tad sumaniau ir aš išmeigint. 
Tuoj patyrau, kad galiu dirbti skal
bykloje per visą laiką ir atlikti namų 
darbą._ Pereitą mėnesį net pati nu
sistebėjau pajutus, kad esu tvirta ir 
gerai jaučiuosi, kuomet pinniaus bu
vau kaip ir negyva. Pasakiau tūloms 
merginoms, kurios dirba su manim ir 
turi panašius nesmagumus, kad mė
gintų Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound ir paaiškinau joms, kaip 
man pagelbėjo. Galite panaudot ma
no liudijimą kitų moterų gerovei.” — 
Mrs. ĘLANCHE SILVIA, 5* Grant 
St., Taunton, Mass.

Tai yra ta pati istorija — viena 
draugė pasako kitai vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekvieną diena vis didesnis žmonių įkai
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- 
emimo;

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tu o jaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia i 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 pataria.

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.

West PuHmaniečiams ir

Iman. III.

kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Ka.rtano
aptiekh,‘ 523 W. 120-th 
St., \Vest Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon

V. W. RUTKAUSKAS ]
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t
Tek: Central 6390

Vak. 812 VV. 33 St. Chicago.
Tel. ‘Yards 4681
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

aukite platesnių 
sijų apie viską, 

mums laiškus,

ir ki- 
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DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
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t*) BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 VVilson St.,

VVATERBURY, CONN.

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovėj Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Ka K

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

arba ir visur ki- 
per Antverpą, 
rdamą, Breme-

jų į Įlietuvą ir iš Lie 
tuvos 
tur 
Rottc
na, Hamburgą, Liepo
ją, 
tus
mis ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Anlerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

&K H 
j,VIENYBeS” 
spaustuve

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

H K
^VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Siiausdina goriausius 
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
”TARKA”

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padii’ba visokius Dokumen
tus, perkant a'.ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
iaus ant lengvų išlygų.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul-

Tek Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5_po pietų

. Namų Tel.: Hyde Park 3395

SENlflUSlft 
flpiurfl 
VIENYBE

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH VV. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Karnbaris 30G, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

rcluoda laivakor- 
es ant visų pa- 
ankiausių Lini-

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago
Pitone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted Si.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 »al

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Sąlle St. 
Room 706

Tclephone Harrison 0421

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

I ei. Lafayette 4223
. Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 

stato auto m obi liti s <lel vestuvių 
ir kitų atsitikimų.

2146 W. 21st Place
Tel. Canal 6543

Laidotuvių Direktorius ir 
Balzemuotojas

WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Te!. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. PuIIman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 1659

ii’ Knygų katalogo.

ŠReikc 
forma I 
šykite 
kalauiiito musų piniginio 
kurso

Su visokiais reikalais 
kreipkitos šiuo adresu:

iJlTHUftNlRNVIENYBE PUBL. 60.193 Grand St.
BrooKlyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

į Bankruto
j Išpardavimas

ggt Pirkome visų staką nusibankrutiju- 
<’ '.šių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst 

Apskrities Teismas ir kuris nusideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
‘.tailų, patrinų ir dydžio, apie ui 
^0% ant dolerio. Isitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
513.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai 
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedeh’j- 
mis iki 5 vai.

t S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted SI. ix 

739 W. 14lh St.



Ketvertas, Ęugsėjis 28,1922

Brooklyno, ir ta
Yorko Žinios.

PROTOKOLAS.

Rytinių Valstijų LSS. kuopų 
konferencijos, įvykusios rūgs.
4 d.. 1922 m. Brookiyne, N. Y.

Posėdis pirmas.

Konferenciją atidaro rengi
mo komisijos narys, drg. J. 
Glaveckas, 11 vai. rytą.

Matalatų peržiūrėjimo ko- 
misijon paskirta draugai M. 
Stainys ir C. A. Herman.

Drg. Glaveckas į pirmininko 
vietą pristatė drg. Pošką, ku
ris užėmęs tą vietą pareiškė 
konferencijos tikslą ir jos sie
kinius.

Skaityta ir priimta konfe
rencijos dienotvarkė.

Mandatų komisijoj vardu 
drg. C. A. Herman pranešė, 
kad konferencijoje dalyvauja 
5 LISS. kuopos:

Nuo 19 kp., Brooklyno, N. 
Y. Stainys, A. Sendrow, M. 
Baltuškienė, J. Glaveckas ir A. 
C. Herman. «

Nuo 33 kp., Binghamtono, 
N. Y., B. Songaila.

Nuo 34 kp.’, Waterbury, 
Conn., P. Motiečius ir J. S. 
Pruselaitis.

Nuo 60 ‘kp., So. Boston, 
Mass., M. Michelsonienė.

Nuo 117 kp. Elizabeth, N. J., 
A. Lukoševičius ir J. Pečen- 
kis.

Iššaukus delegatų vardus, 
pasirodė, kad M. Baltuškienė 
nuo 19 kp. ir J. S. Pruselaitis 
nuo 34 kp. neatvyko.

Nutarus .duoti sprendžiamą 
balsą konferencijos šaukimo 
komiteto nariui drg. V. Poš
kai viso delegatų sprendžia
mais balsais buvd- 10. Konfe
rencijos pirmininku tapo iš
rinkta A. Lukoševičius; jo pa
dėjėju drg. A. Sendrow, sekre
torium drg. B. Songaila.

f 

Pranešimai iš vietų.
19 kp. pranešimą daro drg. 

C. A. Herman; 33 kp., B. Son
gaila; 34 kp., P. Motiečius; 
60 kp. M. Michelsonienė; 147 
kp. A. Lukoševičius.

Drg. Herman perskaitė laiš
ką nuo LSS. 71 kp. iš Camb- 
rklge, Mass., kuriame prane
šama, kati jų kuopos delega
tas dėl nekuriu priežasčių ne
gali atvykti; laiške reiškiama 
pasitikėjimo konferencijos nu
tarimais ir pasižadamą juos 
pildyti.

Delegatai nutaria padaryti 
pusės valandos pertraukė. Po 
jos išrenkama rezoliucijų ir 
įnešimų tvarkymo komisija. 
Išrinkta šitie draugai: V. Poš
ka, C. A. Herman, M. Michel- 
s nienč.

Posėdis užsidaro 1:15 vai.
Posėdis antras. 4

Antras posėdis atsidarė pu
siau trečią valandą po piUų. 
Susirinko visi delegatai.

Rezoliucijos.
Drg. V. Poška referuoja apie 

galimybę Lietuvos socialde
mokratams atsilankyti į šitą 
šalį ir kas mums tokiame at
vejyje tenka daryti. Tuo klau
simu priimama tam atatinka
ma rezoliucija.

taipgi nutarta pakviesti du 
atstovus į šitą šalį, jei yra ga
limybės jie gauti. Išrinkti tam 
tikrą komitetą socialdemokra
tų darbuotei tvarkyti. Komi- 
sijon išrinkta penki asmens: 
V. Poška (kaipo komisijos 
sekretorius), M. Michelsonie
nė, Račių tė Hermanienė, P. 
Motiečius ir B. Songaila.

Drg. V. Poška referuoja apie 
organizacijos darbą. Po refera
tui priimama tam atatinkama 
rezoliucija.

Toliaus tas pats drg. Poška 
r feruoja apie poli tikos klau
simus, po ko taipgi priimama 
tani tikra rezoliucija.

LSS. mokesčių klausimas.
Po rimtajn apkalbėjimui nu

tarta, kad LSS. mokesčiai bu
tų sulyginti su Soc. Partijos, 
mokesčiais, vadinas, kad butų 
mokama ne daugiau kaip 25 
centai mėnesiui.

Išnešta paraginimas LSS. 
Vykinamam Komitetui rezo
liucijos formoje, kad jis pasi
rūpintų sumažinimu mokes
čiu nuo 30 Centu iki 25 centu 
mėnesiui.

Nutarta įsteigti organizavi
mo sekretoriatas rytinėms 
valstijoms, kurio pareiga bu
tų stiprinti ir organizuoti LSS. 
kuopas ir šiaip varyti organi
zavimo darbą ir palaikyti di
desnius ryšius tarp gyvuojan
čių LSS. kuopų. Sekretoriu
mi tapo išrinktas drg. J. Gla
veckas, 229 Aiftslie St., Brook- 
lyn, N. Y.

Organų klausimas—
Drg. B. Songaila pasiūlė 

sumanymą, kad butų duotas 
paraginimas LSS. Vyk. Komi
tetui, kad jis padarytų tam tik 
ras sutartis su “'Naujienomis” 
ir “Keleiviu”, sulig kuriomis tie
du laikraščiai butų siunčiami 
LSS. nariams nupiginta kaina. 
Paraginimas duota rezoliuci
jos formoje.

%
Aukų rinkimas Socialdemo

kratams.
Buvo nutarta, kad yisur bu

tų renkama aukos Lietuvos 
Socialdemokratų partijai. Taip
gi paraginti visus LSS. narius 
aukoms rinkti. Konferencija 
taipgi pageidauja ir prašo, 
kad visi tie, kurie prijaučiu 
Liet. Soc.-dem. partijai taipgi 
pasidarbuotų pagal savo išga
lę. Konferencijoje dalyvavu
sieji tuojaus sumetė socialde
mokratams $15.

Tariniams pasibaigus kalbė
jo drg. C. A. Herman ir B. 
Songaila. Abudu kalbėjo LSS. 
klausimu.

Konferencija užsidarė pu
siau septintą vai vakarą.

Konferencijos pirmininkas,
A. Lukoševičius, 

Sekretorius, B. Songaila,
263 Clinton St., Bingahton. 

N. Y.
Pastaba kuopų sekretoriams: 

-Rytinių Valstijų LSS. konfe
rencijos protokolas ir rezoliu
cijos nebus siuntinėjamos kuo
poms- atskirai, todėl kuopų se
kretoriai, patemiję laikraš- 
.Huose tos konferencijos pro
tokolą ir rezoliucijas išsikirp- 
kit ir artimiausiam kuopos su
sirinkime perskaitykite, o po 
tam pasidėkite į kuopos ar
chyvą.

B. V. LSS. Konferencijos se
kretorius,
B. Songaila, 263 Clinton St., 

Binghamton, N. \
REZOLIUCIJOS.

I. Dėlei santykių su kitomis
srovėmis.

Rytinių Valstijų LSS. kuo
pų konferencija imdama do
mėn paskutinių kelių metų 
patarimus, ‘ mato reikalinga 
iškreipti draugų atidą į tai, 
kad yra pageidaujama, idant 
jie plačiau dalyvautų viešaja
me Amerikos lietuvių gyveni
me. Konferencija taipgi yra 
tos nuomonės, kad socialistinis 
judėjimas šioje šalyje ir Lie
tuvoje laimės daugiau, jei 
mes, reikalui esant, tame ar 
kitame atsilikime susidėsim 
bendram veikimui su šiaip pa
žangiomis, nors ir nesocialis- 
tinėmis srovėmis, ypač kuo
met tokis susidėjimas bus pa
geidaujamas atžvilgiu kovos 
su atžagareiviais.

Ko n f ere n c i j o s p ir m i n i nkas
A. Lukoševičius. Sekretorius,
B. Songaila.

II. Organizavimo ir propagan
dos darbo reikalu.

Kadangi šiuoju laiku gyveni
nio sąlygos taip pasikeitė, kad 
socialistiniam Amerikos lietu
vių judėjimui atsidaro plati 
veikimo dirva, ir

Kadangi, LSS. darbuotei pa
sisekimas šiuo laiku* visų pir-

ma priklauso nuo draugų pa

NAUJIENOS, Chicago, UI.

darbavimo, lodei
Rytinių Valstijų LSS. kuo

pų konferencija agina drau
gus įtempti savo jieigas, idant 
sužadinus smarkesnį veikimą.

Sąryšy su tuo Konferencija 
ragina stipresnes kuopas gelbė
ti silpnesnėms.

Be to, Konferencija atsišau
kia į pavienius pritariančius 
socialistams asmenis gyvenan
čius tose kolonijose, kur LSS. 
kuopų nėra, kad jie pasidar
buotų kuopų sutvėrimui. No
rintieji pasidarbuoti draugai 
gali šauktis pagalbos kuopoms 
tverti ir stiprinti į Konferenci-' 
jos išrinktą organizatyvį sek
retorių, kuris stengsis parū
pinti reikalingų kalbėtojų ir 
suteikti kitokios reikalingos 
pagalbos.

Konferencijos pirm. — A. 
Lukoševičius, sekretorius, B. 
Songaila.

P. S. — Konferencijos iš
rinktas organizavimo sekreto
rius yra drg. J. Glaveckas, 229 
Ainslic St., Brooklyn, N. Y. Vi
sais organizavimo darbo reika
lais pareina kreiptis į jį.

III. Nariu mokesčiu reikalu.
Rytinių Valstijų LSS. kuo

pų konferencija, apsvarsčiusi 
visopusiniai . mokesčių, klausi
mą, yra tos nuomonės, kad

1. Socialistų Partija gali pa
silaikyti, augti ir tvirtėtu ne 
augšta narių mokestimi, o vi
sų narių skaitliunii ir pasidar
bavimu.

2. Augšti mokesčiai atstu
mia labai daug žmonių, kurie 
esant mažiems mokesčiams, 
priklausytų Soc. Partijai ir 
nacionalinėms socialistų fede
racijoms.

3. Taigi, kad patraukus į 
socialistų eiles daugiau žmo
nių, ši konferencija ragina 
LSS. Centro Sekretorių susi
žinoti su Soc. Partijos Vykina
muoju Komitetu, arba parti
jos sekretoriumi ir pasitarus 
gauti L. S. Sąjungai tokias iš
lygas, kad visi nariai mokėtų 
2.) centus mėnesiui (o jeigu 
galima, tai ir mažiau) ir iš tų 
butų 5 ‘centai kuopai, o 20 c. 
butų siunčiama LSS. Centrui.

Konf. pirm. A. Lukoševičius, 
Sek r. B. Songaila.

IV. Organų reikalu.
Kadangi per pastaruosius 

kelis metus “■Naujienos” ir 
“Keleivis” tarnauja L. :S. Są
jungai ir eina oficialių organų 
pareigas, dėdami visus LSS. 
reikalus,

Tai visiems LSS. nariams 
tiedu laikraščiai pasidaro būti
nai reikalingais.

Tatai Ryt. Valst. LSS. kuo
pų konferencija randa reikalo 
paraginti LSS. Vyk. Komitetą, 
kad jis pasistengtų padaryti 
tani tikras sutartis su augš- 
čiau minėtais laikraščiais, kad 
sulig jomis kiekvienas LSS. na
rys gautų tuodu laikraščius 
numažinta kaina.

Konferencijos nuomone tas 
pagelbėtų L. S. Sąjungai sus
tiprėti nariais.

Konf. pirmi A. Lukoševičius, 
Sek r. B. Songaila.

Detroito žinios.

LSS. 116 kp. darbuotė.
LSS. 116 kp. subruzdo ir 

visi nariai su energija stvėrėsi 
darbo, kuris jų laukia. Rūgs. 
24 d. m. turėjo extra susirin
kimą, kur išrinkta delegatai į 
valstijos S. P. konvenciją. De
legatais išrinkta šie draugai: 
J. Palionis, V. Gumbrys ir P. 
Kaušius.

Socialistų Partija laikys sa
vo konvenciją spalio 1 d. š. m. 
Labor Lyceum, Livingston avė.

Pažymėtina, kad 116 kp. 
draugai yra susidomėję, socia
listų darbuote ir gerai svarsto 
dalykus, kurie paliečia musų 
gyvenimą.

Tik 8:15 ir gana.
J. Koron, nusipirko auksinį 

laikrodėlį ant “auction sale” 
už kurį užmokėjo $3.00. Kada 
jis tą laikrodėlį pirko, buvo 
aštunta valanda ir 15 miliutų; 
jis nešiojosi jį kišeniuje va
landą ir išėmęs pažiūrėti ar jo 
auksinis laikrodėlis nevėluoja, 
ar neskubina, pamate vis tą 
patį laiką. Jis dar nešiojosi 
vaflandą ir vėl pažiūrėjęs pa
mate 8:15! Tada Koron sugrį
žo į tą vietą, kur jį pirko ir 
pareikalavo, kad jam duotų 
tokį, kuris “muvintųsi,” bet 
gavo atsakymą, kad tie laik
rodėliai, kurie “muvinasi” pa
tys, mažiausia kainuoja $14.00.

Dabar kauntčs advokatas 
Skillman, tyrinės, ar. ištikrųjų 
laikrodėlis negali z “muv^ntis” 
be keturiolikos doleriu. C

Apsivedė.
Antanas Brazauskas apsive

dė su p-le' Juozapina Biziute. 
Laimingos kloties.

Gimė.
P. Simanauskams gimė ber

niukas kai avinukas.

P. Mazurevičiams gimė mer
gaite; busianti tyčerka.

P. Jankauskams gimė mer
gaite; busianti aktorė.

920! — Kas sekantis?
Wayne Circuit Court užra

šai rodo, kad vedusių perski- 
ros kasdien didėja. Nuo sausio 
1-os š. m. iki rugsėjo 1-ai per
siskyrusių porų vyrai išmokė
jo $315.500.08 pačių užlaiky
mui, taigi išpuola po vieną 
tūkstantį šešis šimtus ir še
šiasdešimts vieną dolerį į die
ną. Per sausio mėnesį š. m. bu
vo išmokėta lik $32,578.76, o 
jau rugpiučio mėnesį išmokė
to $52,482.67.

Užrašai taip pat rodo, kad 
iki rugsėjo 1-os dienos šz m. 
920 naujų reikalavimų užlaiky
mo tapo užrekorduota. 1,084 
aplikacijos yra paduotos neme- 
čių globos reikalais ir 1,120 
naujų persk irų reikalaujama,

Kas sekantis iš vedusių?
—X. Y.

SLA. 21 kp. šventė
Rugsėjo 23 d. š. m. SLA. 

21, kp. surengė vakarėlį pami
nėjimui savo metinės šventės. 
Vakarėlis buvo' Lietuvių sve
tainėje; programas susidėjo iš 
suvaidinimo komedijos “šala- 
putris” ir šokių. Vaidinime tur 
būt geriausiai pasižymėjo p-ia 
V. Motuziene, Kunigundos 
vaidmeny. Mergina, vaidinusi 
Albinos vaidmenį, ilgainiui, 
jei lavinsis, bus gera vaidylė. 
O kas dėl vyrų, tai sakyčiau, 
kad kitą kartą pasistengtų ge
riau; kitaip “Naujienų” reporte-/ 
ris sako persiąs jiems kailį.

Vaidinimo laittu žmonių bu
vo nedaug, bet vėliau į šokius 
susirinko kiek daugiau; links
minosi iki vėlai nakčiai.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLEB
Vaizbttženklis užreg, S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

F&nyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį 

lETiQllGHI6Ar 
/—■ ■ " ——......... . .......... ......... . ........ —"

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

J. Balchiunas pagelbininkan 
(arba asistentas)

GRABORTUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.k -----j

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 \ /

—------------- —......................

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso tel. Main 9512
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.
Ik n „ Jp

Į LIETUVĄ

LINIJA
Į LIETUVĄ

STAR
Į Cherbouįrg ir Southampton 

Greitas susinėsimas su Baltiko portais' 
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr.. 11 
Majestic— Spaį. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 
Olympic—Sp. 114; Lapkr. 4; Gruod. 2 

(Didžiauši pasaulyj laivai)

> American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal, 5; Lapkr. 9; Gruod. 11 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; Lapk. 16 
Manchuria Spalio 26; Lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

S

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVV YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepoj ų
, S. Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25. 
. S. Drottningholm Spalio 28, Gr. 9

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZ1GO ir PILIAVOS $106.50 
Į LIEPOJŲ ir MEMELI .......  $107.00

Su damokčjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukčin. 
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu- 
vds garlaiviais:

PARIS ............... “ “
CHICAGO ........
LA TOURATNE 
FRANCE .........

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekviehas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Lino agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

<.Cbicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Spalio 4
Spalio 5

Spalio 11
Spalio 11

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Waahington St.
Valandos: nūn 10 iki 1? ryts

Telephone Central 3362 
1824 Wabanjrs A<e.

Valandose nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kcdzin 7715

3

V Red Star Lnw
New York-Hamburg, Libavą 

ir' Danzigą
Samland tik 3 klėsa Spalio 24

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas, žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENG

14 No. DearbOrn St
\ Arba pr

MRS. A. MICHNIEVICZ . 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampan 81 gat 
Telefonas Yard* H L9

Baigusi 
■ Akušeri- 

os kolep* 
ilga 

UI praktika- 
usi P' ni» I 
silvanijos 
hoapitall

Pase* 
■tingai p* 
tarnauja 

>tie gim 
lyrno. Due 
(a rodą 
-okiose 
gose ir 
okiuose 
caluose 
įerims
merginoms

vi
Ji- 

ki- 
ret 
mu 

ir

Telefonai •

KR DEPARTMENT 
Chicago, III.

e vietinių agentų

3313
Vai.: 9—10

LIETUVIS AKHJ DAKTARAS j

ManRmBaHMRi
Ant Bridgeporto

Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimų ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Ilalsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

NORTH 
GERMAM 

l^LOYO
Dubeltavai^ šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą fieredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kaipbariai 

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

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

19 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų paga) nau
jausias 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.

r Dienomis: Canal
J 8110 arba 357
j N akt. Drexel 951
' Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiauuia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.0.0 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Of isas
4729 So. Anhland Avė., 2 luboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 i’^i 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 Droxel 2880

J* Telefonas: Boulevard 7042

BR. C. Z. VE2EL1S
Lietuvis Dcntistai 

4712 South Aahland At«i 
arti 47-tos gatvii

Istorinis Dokumentas

5432Tel. Pullman

A.SNUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

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

SANDARA,
So. lioston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU- 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

327 E Street

MRS. M. WA1TKIEWICZ 
(Baniene) .

Aknkerka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
>ekmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo.' Pasek
mingai patarnau 
iu prie girr.ilymo 
Kiekvienanre at 

’ įtikime 
patišką 
ėjimą.

patarimu* 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
•rižiu 
~<jodt

rao
mergi

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

Optometrbt 
Tel. BOU levard «487 
4841 S. Abhlan* At«. 
Kampai 47-toa 

2-roa lubos ,

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu fr 

Lear! 11 St Tel. Canal 6222 
Rstldencija 3114 W 42ik* Sa 

TeL Lafayetta S?*

’ * . i

______
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J'ha L lik 'i-r r.:

PuJblished Daily axcs<pt dunday
Dt« Lithuanian Pub. C».4

by 
Ine.

Editor P. Grigaitla.

1739 South Halated Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Koosevalt 860t

Subacription ftatea: 
8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
18.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Clasi Matter 
tfarch I7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Uarch 2nd, 1879. /

Pažangioji gi musų visuo
menė šitose srityse nieko ne
daro. Bet kokia ateitis lau
kia Lietvos, jeigu klerikalai 
apdengs ją visą savo įstaigo
mis ir išauklės didelį barį sa
vo inteligentų — kuomet pa
žangioji visuomenė neturės 
nieko? Protestai ir rezoliu
cijos tuomet nieko nege- 
liuos.

Kol dar nevėlu, reikia gal
voti ir darbuotis.

Ne lašelio 
sąžinės.

Polemika” ir jame ne tiktai 
yra kritikuojami kun. Ke
mėšio argumentai, bet da ir 
nurodoma, kad jisai iškrei
pia registracijos oponentų 
mintis.

Vienok “L.” redaktorius 
drįsta rašyt, kad “N.” apie 
Inf. Biuro agitaciją “nei gu
gu”. Šitaip per akis meluo
damas, jisai tur-but tikisi, 
kad niekas jo melo nepaste
bės, kadangi tas musų dien
raščio numerjs išleistas apie 
mėnesis laiko atgal (rugsė
jo 5 d.). Kas gali tą gaiva
lą “suby tinti”?

Naujienos eina kasdien, ({skiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, L739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Pusei metų ....... - . __ . 4.50
Trims mėnesiams ........  . 2.25
Dviem mėnesiam ____  1.75
Vienam mėnesiui ■ . . - ____ 1.0t

Chicagoje per neėiotojusi
Viena kopija___________ ______ 8c.
Savaitei_______________ ____  18c.
Mėnesiui ............ .... __ . 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje
paštu:

Metams________________ ____17.00 ’
Pusei metų _______ ____ 4.00
Trims mėnesiams _____ ........ 2.00
Dviem mėnesiam .............-____  1.50
Vienam menesiui ... ____ _____ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ................................. ___ $8.00
Pusei metų ____  4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kariu su užsakymu.

Esame senai papratę prie 
to, kad komunistai šmeižia 
mus ir pravadžiuoja, kiek 
tik jų sukudikėjęs protelis 
išneša, ir mažai tekreipiame 
į tai domės. Bet kartais 
tenka ir mums stebėtis, ligi 
kokių keistenybių jie priei
na tame savo “darbe”.

Pereita panedėlj Brookly- 
no “Laisvėje” josios redak-

“NUžLUGDĖ” SOCIALIZMĄ.

“Vienybė” tur-but visai ne
žino, kad valstybės kontrolė 
ant geležinkelių ir kitų indus
trijos šakų, kuri buvo įvesta 
karo laiku Anglijoje (taip pat 
ir kitose šalyse), su socializmu 
neturi nieko bendra. Tas in
dustrijos kontroliavimas buvo 
įvestas iš būdos, ir jį pakentė 
kaip kapitalistai1, taip ir darbi
ninkai tiktai tol, kol bėda ne
praėjo. Valstybei kontroliuo
jant industriją karo laiku, An
glijos darbininkai turėjo atsi
žadėt daugelio savo teisių, ku
rias jie buvo įgiję pirm tb, ir 
todėl jie nesipriešino “preky
bos laisves” sugrąžinimui, ka
da pasibaigė karas.

Buvo, beje, galima iš to 
valstybinio industrijos kontro- 

i liavinio laipsniškai išplėtot dė- 
! mokratinį socializmą, sugrąži
nant darbininkams jų senąsias 
teises ir suteikiant jiems tolyn 
vis didesnį balsą kiekvienas į- 
monės vedimo ir centralinėse

Vienybe“ ėmė ir ; kontroliuojančiose įstaigose.
Nurodė į' ir darbininkai pradžioje dėjo 

nemenkų pastangų to atsiekti, 
.bet jie susidūrė su nepergali
mu pasipriešinimu iš kapitalis
tų ir iš valdžios pusės.

Kapitalistai sutiko atsteigti 
karo metu suspenduotąsias 
darbininkų unijų teises, bet jie! 
atsisakė duoti darbininkams 
sprendžiamą balsą pramonės 
vedime arba kontroliavihie; ir cialistai esą baisiai blogi, 

savo pajiego-

Visa Anglijos buržuazija 
šiandie su nerimasčia žiuri į 
ateitį, bijodama, kad ta galin
goji socialistinė partija 
miausiuose visuotinuose 
niuose gali sumušti net
George’o konscrvatiniai-libe- 
ralinę koaliciją ir paimti vald
žią į savo rankas. O “Vieny
bes” sentautininkai tauškia 

socializmo žlugimą“!

arti- 
rinki-

tai tas anięlas tikrai turėtų 
keturias kojas ir uodegą.

Taip yra ir su komunistų 
įsivaizdinimais.

valo sąžiningiau ligonius gy-

Reikia 
praktiško darbo.

Kažin, ar ne laikas butų 
Amerikos lietuvių pažangia
jai visuomenei pradėt dau
ginus užsiimt praktikos dar
bu, kovojant su klerikaliz
mu?

Ligi šiol mes tenkinamės 
beveik tiktai agitacija ir, 
protestais. Praktikos darbo 
darome tiktai tiek, kad tru
putį paremiam priešingas 
klerikalams partijas Lietu
voje. Bet klerikalai ir ši
tuo atžvilgiu daugiaus 
mus veikia. Girdėt, 
krikščionys demokratai 
vo iš Amerikos dvejetą 
šimčių milionų auksinų
kimų kampanijos tikslams. i

Tai yra tečiaus tiktai vie
na jų darbo sritis . Klerika
lai Lietuvoje steigia savo 
mokyklas, leidžia į užsienių
universitetus savo mokslei- Kaip tik tam pačiam “Nau- 
vius, organizuoja tam tikras jienų” numeryje,kurį nurodo 
draugijas savo literatūros ir p. Paukštys, yra įdėtas Ap- 
savo propagandos skleidi- žvalgos skyriuje daugiaus 
mui. Ir šitiems tikslams jų kaip špaltos ilgio straipsnis, 
vienminčiai Amerikoje su- atkreiptas prieš Informacijų 
renka šimtus tūkstančių do- Biuro agitaciją! To straip- 
lerių aukų. i snio antgalvis yra

UZ 
kad 
ga- 
de- 

rin-

į—rr 11 b c»i

:i.pie

ATSAKYMAS ŠMEIŽIKAMS.

Del to šmeižto, kurį paraše 
apie “Naujienas” bolševikiški

Chicagos lietuvių rubsiuvių lo
kalu 269 vardu, ir paskelbė 
komunistų ir klerikalų laik
raščiuose, “Naujienų” spaus
tuves darbininkai pereitą su
imtą kaip vienu balsu nutarė 
duoti atsakymą kaip tam rub
siuvių lokalu!, 
laikraščiams.
tapo vakar apdraustais laiškais 
išsiuntinėtas, ir dabar mes pa
žiūrėsime, ar šmeižikai 
taip pat paskelbs, kaip jie 
kclbė begėdiškus melus 
“Naujienas0.

taip ir tiems

( U& tirt t kitas itame o kurioj* 
VMnmonaa Radakcįįa nsatsakaį

AR LIAUDIS' KALTA?

Brooklyno 
sumušė socializmą.
tai, kad tarp Amerikos lietuvių 
socializmui “pritaria vos pora 
šimtų L. S. narių”; pakarto
jo keletą minčių iš vieno an^ 

torius, V. Paukštys, staiga lų profesoriaus knygos, kurioje 
sugalvojęs parašė, kad sakoma, kad Anglijoje nepasi- 
“Naujienos” “veidmainiau- P° ,karo„’kurt‘ 
jančios” Lietuvos piliečių 
registracijos klausime, ir

nį socializmą”, — ir atliktas 
darbas.

Bet
įrodymui to padavė tokį pa- ji mano šitokiais argumentais
vyzdį: | įrodžiusi “socializmo žlugi-

‘ mą”.
Pirmaiusia ji pati gerai ži

no, kad !
tarp Amerikos lietuvių yra ne- 
palyginimai daugiaus, negu

ji 
pas- 
apie

LIBERALIZMAS IR KARTU- | 
VĖS.

“ ‘Naujienų’ No. 208 til
po Lietuvos Informacijų 
Biuro net du agitaciniai 
straipsniai, kuriuose išdė
stoma būtinas reikalas re
gistracijos ir, žinoma, de
šimties ar penkiolikos do
lerių užsimokėjimo dėl 
‘tėvynės’ labo ir naudos. 
Ir ‘N? apie tai nei gu-gu... i 
tartum čia ne jų butų da
lykas.”
Nėra čionai jokio reikalo 

polemizuoti SU tuo Žiopleliu, tautininkų organas 
užsimaniusiu mokinti “Nau- zuiretr kal^e. - 
j ienų” redaktorių, kaip rei
kia redaguoti laikraštį. Mu
sų dienraštyje tilpo tokia 
daugybė straipsnių ir rezo
liucijų, kritikuojančių regi
straciją, kad kiekvienas ži- bą. 
no, jogei Informacijų Biuro! ( 
rašiniai negali nė mažą ku- .nybė 
dikį suklaidinti.

Bet štai, kame dalykas.

” klysta, jeigu
1 valdįįa Visomis 
mis parėmė kapitalistus šita
me jų nusistatyme. Tuomet 
darbininkams pasiliko rinktis

socializmo pritarėjų vicna iš dviejų: stoti llž tai

Brooklyno “Laisvėje“ vienas 
“literatas“ pasakoja, kad so- 

nes 
jie .protestuoja prieš Rusijos
bolševikų terorą ir nepadeda 
komunistams padaryti “revo
liucija/4 Jisai sako:

Kreiva

JURGIS GERVĖ

Lietuvos Gyvenimo Vaizdai
IŠ LAIŠKO Iš LIETUVOS

[Musų specialiu korespondento]

Jei po kelių mėnesių nebuvimo Lietuvoj vėlei 
patenki į ją — visų pirma krinta akysna nepapras
to skurdo vaizdas, skurdo, kurio Lietuvoj senai 
jau nebuvo, gal kurio ir išvengti butų buvę ne taip 
jau sunku. Grynai paviršutine išvaizda: žmonės, 
žinoma, daugiausia valdininkai — išblyškę, neva
lyti, -nuskurusiais drabužiais. Kūno oda — pamė
lynavusiomis gįslomis, išsikišusiais kaulais, su- 
kempėjusiomis raukšlėmis — ar tai dar maža sa
ko, kad tokiomis žymėmis pasižymįs žmogus turi, 
o gal jau ir turėjo, ne taip trumpą laiką ir neval
gyti tiek, kiek reikia, ir nemiegoti tiek, kiek rei
kia, ir dirbti daugiau, negu išgali!/* Kelių pasku
tinių mėnesių metu, Lietuva, iš šalies su vienu 
stipriausių Eirop^j ūkių pasidarė nuskurusia el
geta! Jus Amerikoje nei įsivaizduot negalite, kas 
dedasi Lietuvoj, vokiečių markei kelių paskutinių 
mėnesių bėgy nukritus nuo 300 iki trijų tūkstan
čių Už dolerį! Kokia begali būti lygsvara, kokia 
gali būti tvarka prekyboje ir pramonėje, jei ne
bėra kuo daiktų įvertinti! Tarytum kažkokia slė
pininga es/bė atėjo į prekių rinką ir sumaišė visus 
matus, visus saikus, visas Įkainavimo priemones! 
Pirkliai parduodami esamas ;

Tas pats tenka pasakyti ir 
apie kitus musų profesionalus, 
advokatus. Ir jie šituo žvi Igs- 
niu negeriau elgiasi už savo 
profesijos draugus gydytojus. 
Ir jei musų profesionalai ir to
li aus taip elgsis su lietuvių vi
suomene, tai ji ne tik pesimis
tiškai kalbės apie juos, o ir 
pradės šalintis jų kaipo savo 
išnaudotojų.

Šitie mano teisingi žodžiai 
gal bus labai nemalonus d-rni 
Montvidui, bet jis pato juos iš
šaukė. Jei butų reikalas ir 
daugiau galėsiu parašyti apie 
tuos dalykus, paremdamas sa
vo žodžius faktais, kurių turiu

Ar ištikrųjų liaudis yra kal
ta tame, kad. inusų 
gydytojai neturi 
savo profesijoj?

Dr. Montvidas 
213 num. š 
visuomenę, busią 
ma gydytojo pagalbos 
vius gydytojus aplenkia.

Aš čia- nenoriu atkartoti 
visų dr. Montvido išvedžioji
mų, nes tds perdaug brangios 
vielos užimtų laikraštyje.
* Dr. Monįvidas sako, kad A- 
merikos lietuviai gydytojai da
rosi vis laliiau nepatenkinti lie
tuviška (pupliką ir kad ta pub
lika kalba apie lietuvius gydy
tojus pesimistiškai ir tik maža

■ jos dalis kreipiasi Į juos, i' »
Į tą aš pasakysiu, kad lietu

viai visuomet kreipiasi į lietu
vius gydytpjus kiekvienu rei
kalu, bet ne visus lietuvius gy
dytojus lygiai jie remia. Neku- 
rie liet u vii i- gydytojai yra pil- 

i nai patenkinti lietuvių visuo- 
I mene ir sr vo profesija, bet da- 
įlis jų yra nepatenkinta; prie 
šitų nepatenkintų priklauso ir 
dr. Mpntvldas, kaip matyti iš 
jo bauginimo lietuvių visuo
menes gydytojų streiku.

Mano supratimu kaltinimas 
visuomenės ir net bauginimas 
jos streiku visai bereikalingas, 
kadangi Ae visuomenė 
k .Ha, kad, gydytojams 
kitur sau uždarbių j ieškoti,

lietuviai 
pasisekimo

“Naujienų“ 
m. kaltina lietuvių 

ji jieškoda- 
lietu-

Čia turiu pažymėti, kad aš 
nesu partinis dro Montvido 
priešas, nes per daugelį metų 
buvau su juo tos pačios parti? 
jos narys. — M. J. L.

LS.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMOK

RATAMS AUKOS.

J. pliekas, S.
R. Maskaliunas,

J. Katilevičia, 
Dvyliene, P. 
. Šnaras, Dr.
J. Janulaitis

“Kada prasidėjo Maskvoj 
teismas pasivadinusių 
(!“N.” Red.) socialrevoliu- 
cionieriais kontr-revoliucio- 
nierių, tai socialistai bandė 
sukelti bent dalį darbininkų 
protestui prieš nuteisimą 
konlr-revoliucionierių ir rei
kalauti laisves visoms Rusi
jos ‘socialistų srovėms.’ Li
beralai neprisidėjo prie tų 
protestų.“

kad valstybinis indusĮtriįjos 
kontroliavimas butų paliktas 
tokioje formoje, kokioje jisai

• ar- Į 
ba leisti industrijai pasiliuc-

d<o “V ”) kuvo įvestas karo metu — 
ba leisti i

i kad’j«* buvo s“ot 111,0 valstybinės kontolčs.

ne pora šimtų, kaip
Socialistų organizacija yra su-

suardę bolševikai, kurie da ir 
šiandie daugiausia kovoja prieš 
socialistus, o ne prieš klerika
lus arba tautininkus. Bet bol
ševikų įtaka puola kasdien; už 
metų-kitų jų nebus palikę “nė 
dūko’, ir tuomet Brooklyno

> galės pa
yra skąillingesni 

sandariečiai, ar sąjungiečiai.
Vienok ir šiandie yra kele

tas tūkstančių žmonių, kurie, 
nors nepriklauso ‘ socialistų or
ganizacijai, bet pilnai pritaria 
jos tikslams ir remia jos dar-

O kas dėl Anglijos, tai “Vie- 
j”, matoma, yra permažai 

Į apie ją painformuota. “Vals- 
1 tybinis socializmas” tenai, tie
sa, nėra įkurtas, bet tume ir 
dalykas, kad tie, kurie tenai 
tikrai stoja už socializmą, ši- 

“socializmo” rūšies visai 
Už socializmą Angli- 
i darbininkai, o jie 
“valstybinio sociaiiz-

reikalaujant kartu, kad butų 
sugrąžintos darbininkams se
nosios jų teises. ' '

Kaip minėjome augščiaus, 
darbininkai pasirinko antrąjį 
kelią, t. y nesipriešino “preky
bos laisves” atsleigimui.

Tiktai žmogus, kuris nieko 
neišmano apie socializmą, ga
li daryt iš to išvadą, kad tame 
apsireiškęs “socializmo žlugi
mas”. Ne socializmas tenai 
Žlugo, o tiktai valdžios mėgi
nimas, panamlojant valstybes 
galią, pavergti darbininkus ka
pitalistams. Anglijos 
kai, mat, yra ne tas, 
sijos darbininkai.

Jeigu atsisakymas

darbinin- 
kas Rusi-

nuo vals
tybinio industrijos kontroliavi
mo Anglijoje reikštų “sociali
zmo žlugimą,“ tai kokiu gi 
budu šiandie tenai butų dau- 

’giaus socialistų, negu buvo 
kada nors? Visa Britanijos 
Darbo Partija, turihti apie 5 
ar 6 milionus narių, dabar 
yra grynai socialistiųė portija. 
O pirm karo ir da karo prad- 

liberalų
prielipas”.

tos
nenori.
joje stoja
nori ne '
mo”, bet demokratinio socializ
mo, paremto darbininkų apsi- žioje ji buvo tiktai 
sprendimo teise.

tam 
lenką

o 
palys (gydytojai. Svarbiausia
gydytojų nepasisekimo prieža
stimi yra [jų noras greitai pra- 

Matote, liberalai yra daug lobti.
geresni, negu socialistai, nes 
pastarieji yra tolhe bjaurybės, 
jogei reikalauja laisvės visoms 
Rusijos socialistų srovėms! 
Liberalai nėra tokie niekšai; 
jie sutinka, kad socialdemo
kratai ir socialrevoliucionieriai 
Rusijoje butų iššaudyti.

Kode! yra tokie šaunus
liberalai, “Laisves” rašytojas 
aiškina toliaus. Jisai atranda, 
kad jie yra “daugiausia proti
nio darbo proletariatas“.

Jeigu jus nežinojote ligi šiol, 
tai dabar žinote, kad protinio 
darbo proletariatas yra tokia 
klasė, kurios 
t u Ves.

J. J. Čeponis $2.50, 
po 

ir F.

idealas

uždeda nuošimčių tiek, kiek tik jų spekuliantinė 
išmintis pakelti gali, bet šit kai vietoj parduotų 
prekių tenka naujos pirkti, — jų jau nebegali 
gauti ta pačia kaina, kuria, pardavė — turi mo
kėti brangiau. Pirklys krinta į desperaciją, ir 
kainą už prekes kelia iki pasakingų laipsnių. Lie
tuvoj ekonominė padėtis kurkas sunkesnė negu 
pačioj Vokietijoj ,del kurios valiutos Lietuva taip 
žiauriai kenčia. Vokietijoj brangenybe kįla kur
kas mažesnėj progresijoj, negu vokiečių marke 
krinta. Lietuvoj gi prekių brangio progresija kur
kas pralenkia, markės kritimą. Loginiu žvilgs
niu, gal tai ir visai teisinga yra. Prekių atgabe
nimas į Lietuvą, muitas vokiečiams, muitas lie
tuviams, visokios kitos transporto išlaidos prekių 
kainas tiek padidina, kad jos siekia beveik trigu
bos kainos Vokietitijoj. Sodiečiai, gaudami pirkti 
prekes tokiomis nematuotai brangiomis kainomis, 
tuo labiau kelia kainas maisto produktams. Jei 
palyginti pragyvenimą Lietuvoj ir Vokietijoj — 
Vokietijoj nepalyginamai pigiau. Taip, pavyz
džiui, duonos svaras Vokietijoj kainuoja 8-10 
markių, Lietuvoj — 24 markės (Šiauliuose, Pane
vėžy). Vienas kiaušinis, šias eilutes rašant, kai
nuoja 25 markes, rugių pūdas — 500 markių, 
sviesto svaras — 220 markių ir t.t. Bet ne gana 
to, kad maisto produktai taip pabrango, jų jau 
pradeda miestuose nepritekti, jau duonos pirkti 
stovi nemažos ei'lės. Sodiečiai stengias kaip gali
ma mažiau parduoti savo dirbinių, vis laukia di
dėjančių kainų, o iš kitos puses — kuomąžiausia

LSS. 4 kuopos prakalbose, 
Mildos Salėj, surinkta aukų 
Lietuvos Socialdemokratams. 
Aukavo šie draugai*. Po $2 
P. Miler, J. Aglinskas, J. Pet
rulis; po $1 — A. Gudaitis, J. 
Bcnutis, 
galiūnas, 
Jure vi čia
Stankus, F. 
vakauskas. I 
Karalius, X.,* 
Beinoras, D. Beinoras, F. Nor
mai), D. Dovidaitis, E. Gajaus
kas, D. Balčiūnas, S. Grabaus
kas, K. Kazlauskas, V. Skupas, 
K. Pulramentas,. J. Pajonis, 
A. Jankevičius, A. Brazaitis. Ir 
smulkių. Viso aukų $48.10.

LSS. 4 ^kuopos susirinkime 
suaukavo šie draugai: V. Mu
šeika $5,
J. Kavaliauskas $1.50; 
$1.25 — J. M. Vainauskas 
Tvarijonas; po $1 — J. 
vila ir V. Šankus. Viso 
4 kuopa surinko aukų $91.10.

Drg. J. M. Vainauskas su
rinko nuo šių draugų: po 25c.

Tverijonas, V. Gusčius, J. 
Povilaitis, Z. Lėkis ir A. Knis 
taut. Viso $1.25.

Town of Lake, Chicago, pra
kalbose aukavo šie draugai: 
Po $2 — D. Motuzas ir J. 
Plaukis; po $1 — J. Janulai
tis, J. Kazlauskas, P. Dimša,
K. Rukšėnas, J. Adomaitis, P.
Mikalajūnas, F. Trijonas, J
Bandauskas, K. Mankus, J
Paulius, A. Mikaliunas, A
Blėdis, A. Braziulis, K. Žardec 
kis, J. Lenzbergas, S. Vaičių 
kas, J. Vismontas, A. žibąs, K 
Paškauskas, N. Skuševičius, J 
Motuzą, J. Kazakevičia, A 
Pleistras, V. Andrijauskas 
Juozas Socialdemokratas $2

— K. Lukošius ir K 
Ir smulkių. Viso su

įžanga $54.50.
Ačiū draugams 

A.

oniui nuėjus pas gy
dytojas pirmiausia 

rūpinasi de ligonio padėtim, o 
bando sužinoti, kiek bus gali
ma paimti iš to nelaimingo li
gonio. Nekurie (gydytojai net 
maža liga sergančius ligonius 
b mdo įbauginti ligos pavojin
gumu, kad gavus išvilioti iš

tie l>askuL>ii centą. Kiti gydyto
jai atėjusiam ligoniui kad ir 
su paprastomis slogomis įkal
binėja, busią 
operacija daryti 
cija, žinoma, naudinga lik gy
dytojui, o ne ligoniui.

Aš nesakau, kad tą daro visi 
lietuviai gydytojai, bet tokių 
yra.

Aš nesakau, 
įsivaiz- turi gydyt

ti atlyginimą už savo patarna
vimą, bet
atlyginimo turi buli sąžiningas 
ir teisingas. Taip pat jie pri-

jam pareina
i. Tokia opera-

yra kar-

Sako, kad 
dtioja, jogei 
esą juodi, 
kiaules protas pajiegtų sugal
voti tokį dalyką, kaip aniolas,

n i geria i 
aniolai 

kaip smala.
danguje

kad gydytojai
i dykai; jie turi gau-

reikalavimas to

varyti vargiai besugebėdami, gavo brangiomis pre
kėmis apsikrovę. Bet jeigu pirkliai vis dar gali 
šiaip taip verstis, prekėms kainas pakeldami, tai 
valdininkų padėtis yra visai kitokio pobūdžio. Jei
gu krintant koviečių markei, Vokiečių valstybe 
gali kaskartą atitinkamai kelti algas savo valdi
ninkams, nes dabar vokiečiai pinigų spausdina 
tiek, kiek tik reikia ,tai to paties Lietuvos valsty
bė padaryti negali. Lietuvos Valstybė negali taip 
kaskartą be atodairos kelti algas, nes ji turi kur 
nors paimti lėšų toms algoms išmokėti. O lėšoms 
kito šaltinio nėra, kaip tik didinti mokesčius, kel
ti muitus, vadinas dar labiau sunkinti gyvenimo 
sąlygas. Valdininkų atlyginimas toli gražu ne
gali Lietuvoj didėti tokia proporcija, kaip kįla 
brangenybė ar markės kursas krinta. Todėl ir 
skurdas auga neišpasakytai. Jeigu dač atsiminti, 
kad delei butų aštrių aštriausio krizio tenka gy
venti tokiame kambary arba, taip susikimšus, kad 
Lietuvos valdininko padėtis daros ištiktųjų nebe
pakeliama!.. Turtingiausioj Eiropos šaly duonos 
produktais galima iš bado galą gauti — butų kur
iozas, jei butų galima juoktis tokioj padėtyj gy
venant! Bet Lietuvoj padėtis perdaug yra liūd
na

Savaime, žmogus imi analizuoti ir kamantinė
ti, kodėl taip atsitiko, kodėl buvo taip ilgai lauk
ta, taip ilgai nieko nedaryta jau senai numaty- 
tams krizini išvengti. O, tai čia ir guli šuva pa
kastas, tiktai nežinia kur jis dvokia. Jei pažvelg
ti objektingai, tai šiemet sąlygos savo valiutos į-

4

pirkti, taip sakant pereiti į natūralinį ūkį. Re-1 vedimui nei kiek negeresnės, kaip jos buvo ir prieš 
prękes jau ir taip i zultate pirkliai sėdi savo krautuvėse, prekybos i metus. Net Steigiamasai Seimas, nežiūrint į joNet Steigiamasai Seimas, nežiūrint j jo

visą smegenų bei 
apie Lietuvos valiutą bevi 
pravedė, ir net išvijo (privertė atsistatydinti!) fi
nansų ministerį Dobkevičių!
nansų ministerija nebuvo
liutos įvedimui! Sąryšyj ^u šiais dalykais, eina vi
sokios paskalos Kaune.
Aleksa, (žemės ūkio), Ole 
žys (krašto apsaugos) bu 
arba Dobkevičius turi pasitraukti iš ministerių 
kabineto, arba jie trys pa 
čiai susidarius, nežiūrint 
•šventieji demokratai ture, 
toriu Dobkevičių 
nėra abejonės, 
kurkas giliau.

ąmonės užkietėjimą, įstatymą 
eik prieš valdžios norą

Pasirodo, kad fi- 
nieko parengusi savo va-

Viena, esą ministeriai 
ka (vidaus reikalą), Sli- 
vo pastatę ultimatumą:

sitraukia. Tokiai pade- 
į visą širdies skausmą, 
o atsisveikinti su minis- 

u dideliu širdies skausmu, nes 
kad šios
Kauna visuomenė aiškiai kalba, 

kad krikščionių demokratų yiršunes, per jų didžių
jų bankininkų asmenis, buvo už tai, kad Lietuvos 
valiutos įvedimą, kaip galima ilgiau užtęsti, nes 
iš to jie turėjo nepapras 
galimybės ir Berlyne nair 
\o po dvariuką įsigyti ir 
turėti savo reikalams...
aiškiai ir pavardes, bet ko 
butų sunkoka patiekti, 1. 
nuo pavardžių minėjimo i- 
palieka faktu, kod dc/fTažkietio 
apsileidimo, dėl “kažkieii
d&rbovimo visa Lietuva pavirto nuskurusia^elge
ta!

politikos šaknys sieko

tą pelną, davusį jiems 
us supirkinėti, ir Lictu- 
po keletą automobilių 
Kauno visuomenė mini 
kas, faktinės medžiagos 
odei geriau susilaikyti 
iame rašte. Bet faktąs 

nedovanotino 
o” nepateisinamo Za.si-

(Bus da iglau)

Po 50e.
.1 ucius.

■

&

V

už aukas.
žyinoittas,
Sekretorius.
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KAMPANIJA PRIEŠ DIFTE- 
RIJĄ.

Šiomis dienomsi Sveikatos 
departamentas paskelbė kam
paniją prieš diftėriją šiame 
mieste. Jei bus reikalo visi 
vaikučiai pirmos grade ir kin- 
dergarten bus skiepijami. Pra
nešimai rodo 9,313 susirgimų 
ir 683 mirusių di f tori j a.

Petru, jos turtas čia siekia 
įvirs $15,000,000. Vienok ne
įžiūrint to fakto, još turtas per 
i metų metus buvo ir tebėra ap- 
' vertinamas apie $5,300,000.
Reiškia Western Elektros kom 
panija moka taksas tik nuo 
trečdalio savo turto, o kitu du 
trečdaliu nuvagia. Tokių atsi
likimų esama gana daug. Spa
lio 6 d. vietos valdžia nagrinės 
50 bylų tuo reikalų. Norima 
pakeli i taksus nuo 15 iki 20 
nuošimčių. — Cicerietis.

Lietuviu Bateliuose
WEST SIDE.

PASIKORĖ. Lietuvių koncertas.

WEST SIDE.

Konferencija užbaigimui 
mitingo.

mass-

Rugsėjo 24 d., Meldažio sve
tainėje įvyko konferencija už-

Panelė Josephine Thomas, 
50 melų amžiaus, pasikorė na
muose prie 512 N. Central avė. 
Saužudystė įvykusi dėkai ner
vų pa irimui.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

Cląrence Williains, 11 metų, 
tapo suvažinėtas traukinio arti 
savo namų, 2827 W. Van Bū
reli gat. Užvakar jis pasimirė 
Pavieto ligoninėj.

TOWN OF LAKE.

Nuteisę lietuvį kalėjimam

t'taniinko ryte, rugsėjo 26 
dieną, buvo teisiamas Stepo
nas Mari inkus teisėjo John R. 
Garverly teismabuty. Martin- 
kus gyvena po numeriu 4623 
So. Pauline gat. Jis buvo kabi
namas žmogžudystėj. Pereitą 
metą, balandžio 21 d. jis su 
savo automobiliu suvažinėjo 
mirtinai Jcseph Pas, 11 metų 
vaiką. Tai įvyko prie 47-tos 
ir Normai gatvių.

Sulig liudininkų įrodymų, 
S. Martinkus, kurio automobi
ly važiavo šeši veselninkai, 
peržengė miesto patvarkymą, 
važiuodamas pro gatvekarį, 
kurs buvo sustojęs išsodinti 
pasažierius. Apart to jis va
žiavęs apie 25 ar 30 mylių į 
valandą. Taip greitai važiuoda
mas jis ir suvažinėjo vaiką.

Asm i \ v .n 'č’usieji įvykį, 
sako^ kad Martinkus pervažia
vęs vaiką sustabdė automobi
lių ir sugrįžęs pažiūrėti jo. 
Bet atradęs jį mirštantį, jis už 
dengęs jo veidą kepure ir su
grįžęs automobiliun mėginęs 
nuvažiuoti. Čia pereiviai jį su
stabdę ir privertę nuvežti mir
štantį vaiką aptigkon, kur ji.; 
ir pasimirė. Martinkus buvo 
areštuotas ir po kaucija palei
stas.

Teisėjas John R. Garverly, 
išklausęs abiejų pusių įrody
mus, į keturias dešimts minu
čių paskelbė teismo nuospren
dį — Steponas
4623 So. Pauline gat. kaltas 
žmogžudystėje.
dėti kalėjime Vienus metus.

Lai yisi automobilistai pasi
mokina šĮuo įvykiu. Atsargu
mas pirmoj vietoj—tai geriau
sia taisyklė kiekvienam.

— Pakeleivis.

Martinku

Jis turės se

CICERO.

Gręsia uždaryti mokyklas

Ciceriečiai randasi labai keb
lioj padėty dėl gręsiančio vie
šųjų mokyklų uždarymu. Jei 
padėtis nepakitęs, visos viešo
sios mokyklos turės užsidaryti 
vasario 1 dieną, 1923. 
pranešė užvakar Frank 
ru, apšvietus tarybos 
dentas. Raportas

Taip

prezi- 
įteiktift 

Board of Revicw. Padėtis gali 
šiek-tk k atsimainyti, jei cice- 
riečiams bus pakelti taksai. '

Tas keblumas pareina dėl 
Stokos pinigų ir dėl prastai su
tvarkytos taksavimo sistemos. 
Veik visas Cicero didžiosios 
įstaigos moka pcr*pus mažiau 

kad jos 1
-ų; savo turto apver- 

Pavyzdžiui, __

“taip dary
dami dijžiausią pajuoką užsi
trauksite, nes. daug čia sėdin
čių draugų, lygiai ir aš, nėra 
jokie delegatai”. Toliau kalba
ma sutverti kokią nors organi
zaciją iš čia pritariančių ypatų 
ir jų vaidu dirbti. Pažymėta 
kelios ypatus, kurios dėtųs prie 
tos organizacijos. Bet juk jau 
jie visi priklauso prie A. D. P.

darbu, mui. .lis nurodo:
AIANDL UDM:

KURSAST
Siunčiant Lietuvon per mus 

9c. už 100 a ūks.
arba 

1,112 auks. už $1.00
Pigesnis kursas siunčiau* 

didesnes sumas
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 Weat 35th Street 
Įkirtas $6.000.000.00

kad perdaug 
nes nuo 44 

o rei- 
Ar manote, kad 

kam

esą • trys dešimts tūkstan
čių parapijos pinigų, ir kaip ji
sai sugrįš iš Lietuvos, tuoj 
pradėsiąs statyti naują bažny
čią, o čia pasirodė, kad visai 
nėra pinigų.

Prasidėjo bruzdėjimas para
pijoje; vieni už Lapelį, kiti už baigimui taip vadinamo prote- 
Vaitokaitį. Tuoj pranešta La- slo prieš Jolmsono projektą 
pelini, kad jo parapijonįs bun- mnss mitingo. Bent taip bu- 
tavojas. Lapelis, nelaukęs kol vo skelbiama. Iš tikrųjų tai 

buvo lik naujas durnų pūti
mas visuomenei į akis, o tas 
tiem fanatikam tai paprasta.

Nors buvo skelbta pradėti 
senu laikrodžiu 10 vai. ryte, 
bet ir 11. vai. dar konferenci
ja neprasideda. Vienas komite
tų palipa ir atsuka laikrodį at
gal ant 10 vai. — einama po 
nauju laiku. Atėjo vėl 11 vai. 
Apie 11:30 vai. prasideda kon
ferencija.

Gal kas paklaus, kodėl taip 
ilgai vilkino su atidarymu 
konferencijos?

Well, mat delegatų konfe
rencijoj turi būti nuo 44 drau
gijų. Na, o tų delegatų, kaip 
uemą grybų, nėra. Keli as
mens sdkineljasi svetainėje. 
3et tai jau patys ponai -— savi 
miones, su kuriais kasdien 
konferencijas laikoma, laukia

ma atsilankant šiaip pašalinių 
inklų draugijų delegatų; vie

nok nė vienas neatsilanko.
- Konferencija atlieka papras- 
us reikalus. Pasirodo reikia 
urinkti $20 padengimui išlai- 
lų, pasidariusių be rengiant 
rotestą. Mat sukolektuota 
ik 18 dol., o išlaidos siekia 
>38. $14 už Meldažio svetai-

pasibaigs jo vakeišinas, parva
žiuoja pasižiūrėti.

Kol Lapelis parvažiavo, kun. 
Vaitokaitis, kad padarius pini
gų nors algoms išmokėti, su
rengė fėrus. Parapijonys biz
nieriai sunešė ir suvežė dau
gybę aukų dėl fėrų. Biznis ei
na kaip iš pypkes, ir visi džinu 
ginsi, mnnydami, kad lai jau 
viskas gerai.

Parvažiuoja kun. Lapelis. 
Parapijonys pastojo duris ir 
neleidžia Lapelio į kleboniją.

j° 
neįsileidę. Rytą Lapelis ateina 
laikyti mišių ir pasilieka. Pa- 

i ra pi jodys nori jį išvaryti — 
važiuoja prie vyskupo. Vysku
pas neatkreipė domės, bet 
kuomet nuvažiuoja su bi- 
lomis ir kai jau vieno įtekmin
go kunigo vyskupo raštinėj 

i buvo, perstatytas tikras dali- 
kas, tiktai tuomet vyskupas 
atkreipė domų į bilas ir para
pijomis. Kadangi Lapelis ne
galėjo prirodyti, kas yra nu
pirkta už tas bilas, tai ir pasi
rodė visas suktumas. Tada vy
skupas prisakė Lapeliui atsi
lyginti su parapija, o jei ncal- 

Isilygins, tai ne tiktai kad tos 
parapijos neteks, bet ir kitos 
negaus.

Daugiau nieko ir neliko da
ryti, kaip tik su parapija atsi
lyginti. Lapelis perkalba sa
vim pusėn vieną komitetų. Pa
rapijonys dabar sako, kad jis 
papirko vieną svarbiausi iš ko
mitetų, kurs geriausiai visus 
kun. Lapelio griekus žinojo. 
Tas komiteto narys eina išvien 
su Lapeliu. Parapijonys sako, 
judošius pardavė Kristų už 
30 sidabrinių, o J—skas visus 
parapijomis. Pereitą nedėldienį 
kun. Lapelis jau drąsiai pasa
kė: “darykite ką norite, o ma
nęs iš čion neišvarysite.“ Už
tai parapijonys sustreikavo. 
Pereitą subatą susirinko visi 
ant lerų; ne vienas darbinin
kas nediiba ir vaktuoja savą 
vietą prisistojęs, kad skobas 
neužimtų jos. Taipgi praeitą 
nedėldienį, 24 rugsėjo, visi ka 
viprias . streikuoja. — Bažny
čioje renka aukas — visi sėdi 
ir labai retas įmeta nikelį. Pa
rapijonys. sako: “neduosime pi
nigų ir jisai turės išeiti. Mums 
tokio maklioriaus nereikia“.

Trys parapijonkos sustoju
sios drąsiai karžygiškai kalba
si tarpe savęs. Viena sako:

—Jei tasai makliorius neiš
eis geruoju, aš nekėrinu, kad 
reikės koks $10 
bausmes. Aš jam 
kiaušiniu.

Nt’delioj, rugsėjo 21 dieną, 
Me'Jažio salėj, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj Antras Ap- . .., _ ii -. Per visą tą naktį buk jieskntys surengė muzikaliai Vo-Į 4 c 
kalį vakarą. Apie aštuntą va
landą publikos buvo pilnutėlė 
svetainė.

Poni Petraitienė, žinoma 
lietuvių veikėja, atidarė kon
certo programą. Pirmiausia 
ant estrados pasirodė didelis 
būrys choristų ir chorisčių. 
Birutes choras, vedamas p. 
Pociaus, sudainavo labai gerai 
kelias lietuvių liaudies daine
les: “Šėriau Žirgelį,“ “Motinė
lė Sengalvėle“ ir kitas.

Genovaitė šidiškiulė sudai
navo solo lietuviškai ir angliš
kai. Nors jos balselis nėra au
kštas, bet ji dar jauna daininin 
kė — išsidirbs. Jihai, p. Po
ciui akomponuojant dainavo 
labai puikiai.

čieagiečiams gerai žinomos 
lakštutės, RadauskaiPė-Biežic- 
nė ir Staniuliutė-'Cherry, ako- 
nponuojant p. Pociui sudaina

vo Juelą. Duetas sudainuota
iesiog žavėjančiai.

Panelė Marijona Raikauskai- 
ė, lietuvių scenos žvaigždė, 
įdainavo solo lietuviškai, ru
siškai ir angliškai.

Soilomija Chcr- 
Žemaičiutė ir 
padainavo kvar
kas publikai la-

nę ir $21 už spaudos 
“Vilniai”.

Kaip gauti tuos $20? Įneša
ma paskirti 75 centus propor- 
cionaliai visoms dalyvavu
sioms draugijoms. Vienas de
legatų pastebi, 
po 75 centus,
draugijų pasidaro $35, 
kia tik $20. 
draugijos nežinodamos 
duos, lik reikia jų paprašyti?
Kur manote dėti tuos $13.00?” 
sako delegatas. Ima balsą ki
tas draugas ir rėžia spyčių:

“75 centai draugijom per- 
mažai. Ar nežinote, draugai, 
kad iwusų progresyves draugi
jos (suprask AD'PLIS. ir A. 
L. D. L. D. ir! progresistės) ne
turi kasoj pinigų, reikės kolek 
tuoti iš narių, o nariai ir šiaip 

t jau turi užtektinai kolektų. 
Duodu įnešimą sako drau
gas pašalpinėm draugijom 
paskirti po du dolerius, o kiek 
truks, tai mes sukoiektuosime 
iš savųjų”.

Davęs įnešimą drožia spyčių 
ir toliau, bet pirmininkas jį 
pertraukia, patėmydamas, jog 
ne vietoj kalbama. Kitas duo
da pataisymą: 50 centų kiek
vienai draugijai. Taip ir nu
balsuota — 50c, su vilčia, kad 
kai kurios draugijos aukaus ir 
po kelis dolerius.

Einama prie naujų suma
nymų. Įnešta ir paremta tver
ti Draugijų Sąryšį. Diskusuo- 
jama kokiais motyvais vaduo
tis. Svaigiausia keno vardu 
lą darbą vesti. Visi pritaria, 
kad draugijų delegatų vardu, 
tik vienas priešinosi tam sky

kiems pdraliams tverti “sąry
šį?” Juk!ir Angarietiš tuo ne- 
pavelis. Mat tuo norima meš
kerioti d

m

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

kainas: už ketvirtainę pėdų:
Švarių aržuolo išgrindimui po ......................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui .............................. 10c.
Švarių klevo išgrindimui .................................  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko- 
užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

los

prieita. 
rištas.

rąugijas, reikia eiti j 
inias. Prie* nieko ne- 
Dalykas pasiliko neiš-

rdHUMi ant (5 pusi.)

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

[
Chrpniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

35 South Dcarborn St. 
(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite e evaitorių iki 5-to augšto

Priėjmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Ona Biežis, 
•ys, Antanina 
šieną Sakalas 
etą du kartu,

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR

[J AKUŠERAS
3?61 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118
Naktinis

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė./ 

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

9Qg2

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

■ K.ątik sugrąžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimij po No.

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

vakare išskiriant nedeldienius. j 
—.i   ■/

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294- 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dienu) 
Res. 1139 Indevendence Blvd. Chicagc

011. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Povilas Stogis, basų viršyki, 
griausmingai padainavo solo 
ietuviškai, rusiškai ir angliš

kai akomponuojant p. Bijan- 
skui. •

Solistės ir solistas buvo pa
lydimi griausmingais aplodis
mentais ir iššaukiami 
kartus dainuoti.

Per pertrauką kalbėjo advo
katas K. Gugis apie Susivieni- 
imą Lietuvių Amerikoje, kai- 
)O apie organizaciją ir jos nau
dingumą bei reikalingumą ir 

' Pa
le i-
na-

Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės

kelis

SLA. Prieglaudos Namą, 
sak kalbėtojo, praeis metai 
Ii ir StLiA. pradės atsirasti 
rių, kurie dol savo silpnos svei 
katos prisiartinu^ senatvei, ne
galės duonos kąsnio 
Tokiems nariams 
bus neapsieinamai 
Vakaras ir buvo 
Prieglaudos Namo

Birules choras 
dar dvi daineles ir 
gramas užsibaigė, 
visais atžvilgiais nusisekė.

aip girdėtis, komunistai 
vakaru nepatenkinti. Gir- 

kodel komitetas nepakvie- 
kalbcti komunistų kalbėto- 
Ateityje jie pasistengsią 

nelaimei 
kad visuomene 

visai pradėjo ignoruoti.
—Vakarų Lankytojas.

užsidirbti, 
prieglauda 
reikalinga, 
rengiamas 

naudai.
sudainavo 

tuomi i)ro-
Vakarais

užsimokėti 
nunešiu

gi, ką kitą tu su juo 
trečioji sako anrą-

tuo 
di, 
tęs 
jų.
iž valdyt i SLA. Bet 
komunistams,
. uos

ROSELAND.

Streikas visų šventų 
Kun. Lapelis nenori 

parapiją.

Biiželio pabaigoje

parapijoj 
apleisti

dą rysi 
jai. — 
žyli; lai visi žino, kas jisai 
per kunigas— atkirto trečioji.

Čionai aš noriu perspėti pa- 
rapijonkas. Kiaušiniai, ir lan- 
;ų daužymas nieko negelbės, 
r tuo užsiimti padorioms mo
terims netinka. Kovoti 
kriaudikais yra geriausis 

das. Streikuoti ir pinigų 
duoti, — tada užtikrintas 
;ų laimėjimas.

Žmones streikuoja prieš
vo mokytoją (jei taip galima 
į pavadinti) prieš kunigą — 

Dievo tarną, susėdę šventoje 
bažnyčioje, prieš altorių, su ne- 
įpykanla, su kerštu širdyje, su 
pasipiktinimu žiuri į tą žmo
gystę, kuri stovi prie altoriaus 
ir rankas aukštyn iškėlęs, šau
ki

s d 
bu- 
ne- 
ju-

sa-

Naujieną 
pranešima iš 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:

Laiš. iš 22/V1II B. Tulovskis 
Laiš. iš 29/V1II A. Lalis 
11581—P. Kilšauskas( 
12C01—J. Indrašis 
13596—B. Stanys 
13759—J. Petrikonis 
13772—A. Bertašius 
13920—O. Elutienė 
14056—A Beržinskis 
14063—A. Kučinskas 
14064—K. Genytė 
14081—M. Antanavičienė 
14132—J. Labukas 
14137—V. Pilipavičiene 
14142—O. Kasiliauskienė 
14196—M. čaikurienė 
14147.—K. Sabeckis 
11148—J. Vitauckas 
14155—O. Jagminienė 
14167—E. Kraujutis 
14168—V.
14186—A. Arzakauskienė 
14187—J. Kasparavičius 
14197—K. Jaunkauskis 
14199—M. Januškiene 
14200—P. Končius 
14206—f. Čeponis 
1421’4—B. Karalauskienė 
14219—J. Plunis 
1^227—M. Sidabriene 
14232—J. Norkiene 
14233—K. Survilas 
14236*—A. M urašauskienė 
14238—A. Virvi'liene 
14245—F. Odin 
14254—O. Gasavskiene 
14261—O. Balčiūnaitė 
14262—J. Stuparis 
14264—B. Čižaite 
14266—M. šlagerienė 
14269—J. Budrys 
14271—S. Giraitis 
14276—B. Ašmantaitė

Kvjtai šu paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Dovidaitis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ik! 9 vai. vaka 
r«. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va 
karais (J—9. Nedėk pagal Rutarfaną

I 8261 Sol Halsted St., Chicago, Iii

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 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytu 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St
Dr. A. J. Tananevičius 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofipaš ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pikų; 7 iki 9 vai. vak.

14277—J. Strauskas 
14278—S. Strauskas 
14279—Z. Strauskas 
14281—0. Kūtei nė 
142S3—C. Navickiene 
14285—Z. Gudavičaite 
14293—E. Klemensas 
14294—Derda Mateušas 
11296—P. Mickunienė 
14298—A. Jurkūnas
14301—A. Aleksandravičienė 
14306—A. Vilkauskienė 
14307—J. Žilius 
14311—B. Katelienė 
1431G—O. Stanaitienė 
14317—K. Užesnevskis 
14320—K. Mielauskienė 
14321—E. Stasiulionienė 
14325—M. Juška 
14333—K. Pajuodžius 
14335—J. Jindrikis 
14336—P. Šimanskaitė 
14387—S. Baniulis 
14342—A. Malinauskienė 
14351—V. Kurliauskaįtė 
14355__V. Pivori'lia 
14358—M. Mati'kaitienė 
14366—M. Lubienė 
13371—A. Indra šis 
14372—V. Skardžius 
14401—B. Plauškiojie 
14402—J. Norvaišis 
14409—O. Abrijauskiene 
14417;—L. Milenavičius 
14421—K. Sinkus 
14425—P. Jankauskienė 
14428—J. Jonaitis 
14430—S. Vaitekūnas 
14434—K. Nauduzas 
14444—O. Juociene 
14446—K. Rutkauskienė 
14448—-J. Gircaitė

, 14452—J. Klinga 
14456—P. Šiaulis

po

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

DR, A. R. MER8CHATIS * 
DENTISTAS

!• • Ofi$o Tel. Boulevard 7179
3243 Sol Halsted St., Chicago. 

Nedoldienias pagal sutarimą 
''į r... . ,.ir....

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy? gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

Tlephonas Yards 5032 > 

ii:!, M. Sliii’IiiCM!
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto | 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms ofisas yra 

uždarytas

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

943 W. 33rd Piace
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. (> iki 8 vak.
Ofisb Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lafayette 0263

Telephone Yards 5834

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii1 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Dr. A. J. KERTASI US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Brighton Park
Telephone Yards J 532

e
>■ .... ...... ...

LietiiTh Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso va!.: 9 iki 12 pietų, 

6 iki 9 vakare
3259 So. ILdstccl H.. Chu’nga

kun. La
pelis, gavęs nuo vyskupo pa
velijimą, išvažiavo aplankyti 
tėvynę Lietuvą. Į jo vietą vys
kupas prisiuntė kun. Vaitokai- 

šimn pradėjus gaspado- 
riauti, pasirodė kad pinigų ne

“Dieve susimilk ant mu per
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

sų .
Aš manau, kad didesnių vei

dmainių negali būti, kaip lie
tuviai kunigai kad yra. Ne tik- 

i, bet ir prieš 
Buvęs parapijonas.

turėtų | 4-
/ r,r

didžiau- ra> ° visokios bilus reikalauja 1
ci’o įstaiga yra Western išmokėjimų. Mat kun. Lapelis Dui prieš žmones 

Elektros kompanija. Pasak p. sakydavo parapijonams, kad Ihevą.

laksų, negu 
mokėti suli 
tinimo 
šia Cii

DANTISTAS
1821 Sn. Halsted St., Chi. 

isth st. 
•v f o ir 1

kampą t
Valandos 9 -i :

Phone Canal 02

O. III.

8 * Ii \ .! f t



NAUJIENOS, Chicagd, UI. Ketvergas, Rugsėjis 28,1922

mateliuose. PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.)

Nubalsuota rinkti tuo reika
lu komisiją iš penkių 
ypatų ir pagaminti re
zoliuciją. Pagamintoji rezo
liucija bus svarstoma priimti 
ar atmesti. Bet keista, kad 
priešinga ypata išrenkama į ko 
mitalų.

Vienas iš 
zignaciją 
viją

Tikietus “Birutės” šokiui, s/redoj, 
spalio 11, galima gauti sekančiose 
vietose: “Naujienų” red., 1739 South 
Halsted St.; Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St.; Kulio aptiekoj, 
3259 So. Halsted St.; F, A. Jozapai- 
čio aptiekoj, 4559 feo. Hernvitage Av.; 
ir pas Birutiečius. Vaidyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
ČEPULIS IAI ATSIŠAUKIA, KU- 

ris gyvena apie Pittsburgh, Pa., nes 
jo brolis Karolis (Charles) mirė. Lai 
pasiskubina pribūti, nes svetimi jo 
turtą nori paimti.

PETRUSfi GRIGALIŪNIENĖ, 
808 W. Llth Place,
• Chicago, UI.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

nuo šmotų dirbtuves darbui — 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 West 21st 
Street.

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

PARDAVIMUI sali imas
Bargenas. ’į

Kreipkitės:

APSIRŪPINK KOL YRA LAI
KAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTŲ BĖDAVOT.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St. •

Vyrų 
į serap iron 

yard. 
Gera alga.

Nuolatinis darbas.
SAM COHEN & SON 
52nd Avė. & 16 S t.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
vidų darbui . 45c. į valandą.

E. F. IIOUGHTON CO.,
3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI malevos ir 
hardware krautuvė. Biznis ge
ras. Kas pirks, tas laimes.

1750 W. 48th St.

PARDAVIMUI

PARDAVIJV1UI grosernė ir de 
likatesen, y 
kambariai, 
yra verti $750.

3029 W. 38th St.

* ir 5 pragyvenimui 
Stakas ir fixtures 

Parduosiu už
$600.

MR. AUSTONAS buvo nuren- 
clavojęs stvibų po šituo numerių: 
841 W. 83rd PI. sept. 24, o dabar 

Nori 
matyti greičiau kaip galima/

pradėję savininkas turi trubelį.
kokia

rezoliuciją — skaito, 
komitetų paduoda rė
pi rma negu rezoliu- 

priims, pareikšdamas,
kad nenorįs būti renegatas. 
Esą. net gėda bus, kai spaudoj 
pasirodys mano vardas. Jis 

sako: “Kad būtumėte- savo 
vardu, t. y. A-DPLS.
dirbti darbų, organizuoti 
panašią organizaciją su 
gijų patarimu, bučiau 
jęs varyti rimtai darbą, 
kadangi iš pat pradžios 
vingu budu važiuojate, 
good bye.“

Dapildo . komisiją ir rezo
liucija priimta, 
skamba: “Mes draugijų dele
gatai atsišaukiame į lietuvių 
draugijas paremti mus, prisi
dedant prie musų darbo — 
tverti “Draugijų Sąjungą“. 
Supraskite, mes draugijų dele
gatai, kurie buvo prisidėję 
prie rengimo protesto prieš 
Johnsono bilių.

Lapės politika daugiau 
nieks. Linkiu laimingos kelio-j 
nes negimusiam kūdikiui pas 
Abraomą. Priežodis sako: 
skęstantis ir už britvos stve
riasi. — Tiesa.

Bet 
apga- 

tai

JIEŠKAU SAVO BROLIO KARO- 
lio Jablonskio, paėjo iš Joniškėlio val
sčiaus, Biržų apskr. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje; prieš karą gyveno 
New Yorke ir ten turėjo savastį. Aš, 
ką tik atvažiavęs Amerikon iš Rusi
jos labai norėčiau su juo susižinoti. 
Jo paties, ar kas jį ž:no meldžiu atsi- 

: Karolis Jab- 
lankis, c-o Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., ęhieago, III.

Rezoliucija ^kamu adresu: l'inl/ic’ r»r\ ivnniiAMAd

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE AUKSINĮ LAIK- 

rodėlį, kurį pamečiau pereitą nedėldie- 
nį ant Califomia Avė., tarpe 44-os ir 
Archer Avė. Radę malonėkite grą
žint — duosiu $10.

J. RAMEIKA,
3545 So. Wallace St.

įvairus skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuoiami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale .0114. — Visi 
Skyriai.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Rengia Didžiausį Apvaikščioji
mą Istorijoj.

Laike apvaikščiojimo bus duo
damos didelės dovanos.

Dar vieną sykį Central Ma- 
facturing Distridt Bank, 1112 
W. 35th St., plačiai atidarys sa
vo duris publikai dėl dešimties 
metų apvaikščiojimo banko gy
vavimo. Pradedant nuo Spalio- 
October 2 iki 15 d. bus vedama 
didelė kampanija dėl susirinki
mo naujų depozitorių ir parody
mui musų banko pasisekimo se
niems kostumerianis. Taipgi pa
rodymui kokį didelį progresą 
musų bankas padarė per šį lai
ką šioj apielinkej.

Bus duodama daug- dovanų. 
Naujiems depozitonams bus 
duodama labai gražus laikro
džiai. Taipgi penkių pasažieriųi 
Fordo išdirbystes automobilius. į 
O kas dalyvaus programe, 
duodami numeriai ir laimėjęs 
gaus dovaną.

Bus įtaisytas Radiofonas, ačiū 
Radio Corporation of America, 
atsilankę svečiai ir kostumeriai 
turės progą girdėti kožną dieną 
koncertą.

Kiekvienas vyras, moteris iri
j musų ry3, ]<aįp0 klerkęs—typisfrės etc. 

O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI bakemė. 1976 Wil- 

mot Avė., arti Armitage ir Wes- 
tern. (

Tel. Albany 4557

ANT RENDOS 5 ir 4 ruimų 
flatai elektra, vanos šviesus ir 
gražus ruimai ir prieinama ren
da.

5442 So. Spaulding Avė.

JIEŠKAU 2 APBA 3 KAMBARIŲ 
gyvenimui be šeimynos, kad būti) ant 
Bridgeporto arba Brighton Parke.

• i Kreipkitės Naujienų Town of Lako 
bus • Skyriun, Box 62, 1416 W. 46th St. 

Tel. Boulevard 0672.

REIKIA DARBiNJNKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, *laišk- 
nešių, geležinkelio klerku, mote- •- » cr

didelį apvaikščiojimą.
Visiems vaikams bus duoda

mos dovanos.

Pranešimai
Daibi- 
didelį 
Bohe- 
18-tos 

kliubų ir

Draug jų domei: — Lietuvių 
ninku Stygų Orkestrą rengia 
koncertą ir balių spalio 29 d., 
mian Hali selėj, 1436-40 W. 
gat. Prašome draugijų, 
kuopų nerengti pramogų tą vakarą, 
kad neužkenkti vieni kitiems.

— Komisija.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

Midos Teatro Bendrovės šėrininkai 
permainykite savo antrašus.

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

REIKALINGI: virėjas ir vei- 
terka restorane, turi būt paty
ręs savo darbe.

Kreipkitės: •
2559 S. Halsted St.

Liet. Moterų Dr-jos “j\pšvieta” mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
spalio 1 d., 1 vai. po piet. Mark White 
Sųuare Parko svetainėj. Visos narės 
prašomos atsilankyti. , — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ

Moterų ir merginų virš 16 me
tų į dėžių dirbtuvę.

Kreipkitės:
RATHBORNE, HATR & 

RIDGEWAY CO.
1418 West 22nd St.

REIKALINGA vyras ir gaspa- 
dine, arba vedusi pora dirbti ant 
farmos netoli Chicago.

C. P. SUROMSKT, 
3346 S. Halsted St.

REIKIA salesmanų geron vie
ton, nuolatiniui darbininkui. Mu
sų žmones padaro daugiau, nei 
po $75 į savaitę. Kreipkitės: 
Room 809 Transportation Bldg.

MERGINŲ

Ant dienų ar naktų

Benčiaus 
ar 

Masinu darbui

Turi mokėt angliškai

Gvarantuojama mokestis 
mokinantis

Western Electric Co., Ine. 
48th Avė. & 24th St.

REIKALINGA šeimyninkė pa 
stovus darbas, gera, užmokestis, 
valgis ir kamburis, geistina būt 
mergina arba nąšlė be vaikų. At
sišaukite Oremuu Drug Co., 1718 
So. Halsted St. \ (

DAGININKU
VYRŲ

R ED K H A ==
Darbininkų prie trakių. Kreip-

kitos į musų samdymo ofisą.

VVESTERN ELECTRIC CO.,
INC.

W. 48th Avė, & 24th St.

REIKIA darbininkų ir troke- 
rių, nuolatiniam darbui.

Kreipkitės:
Northvvestern Terra Cotta Co,

2525 Clybourn Avė.

Darbininkų kaipo pagelbinin-

kų prie mašinų, nuo šmotų dar
bas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO
2840 Archer Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS, SE-
Tin, išdirbtas biznis. Pagyvenimui 3 
kambariai. T.ysas ant 2 metų. Par- ' arba 
duosiu už prieinamą kainą. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Parnell Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas ir 
geras.

1400 S. Union St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
valymo, prosinimo ir naujų dra- 

1 bužių siuvimo. Vieta gera, yra 
gana darbo dėl 2 žmonių. 121 W. 
Main St., St. Charles, III.

DARBININKŲ reikia prigel- 
lėjimui prie mašinų,—nuo šxno-! 
;ų darbas, patyrimas nereikalin
gas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj, lietuviais apgyven-| 
toj vietoj. Biznis gerai eina. Prie! 
žastis pardavimo turiu kitą biznį

1 Parduosiu pigiai. Kreipkitės į 
Naujienas No. 131.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
čai biznis eina, nuo senai biznis iš- 

i dirbtas, daug kostumerių turi. Dau-. 
ginusiai svetimtauč;ais apgyventa. 
Taipgi ir automobilius 5 pasažiorų — 
eina kain naujas. Savininkas važiuo
ja į Lietuva.

3758 S. Normai Avc.

POOL RUIMIS;
geras biznis, 

ant automobi liaus.
kitą

PARDAVIMUI
mainymu 

Pardavimo priežastis — einu į 
biznį.

8940 Cbttage Grove A ve.
Tel. Chesterfield 0909.
Rcz. tel. Pullman 3119

Mes parodome Tamistai, kaip 

lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną

■ dieną.
Tamstai laikas pradėti mokė-

PARDAVIMUI SALIUNAS SOUTH ti rendų pačiam sau ir tuomi iš- .-.ale. Geras biznis, ant trasferinio _ . ‘ 
kampo. Panluosiu fixtures, leasą ir gelbėti savo šeimyną.

Pardavimo prie- gyvenimas
TER BORDAN

1159 W. 47th St. 
----------------- ........................... i_______

PARDAVIMUI PUSĖ ARBA Vi
sas saliunas: pusę perkant pigiau, vi
są brangiau, nes mano partneris no
rėtų pasilikti u..'. ............
tokio bizn’o, gera proga, 
airių apgyventa.

Kreipkitės:
5912 So. State St.

side. Geras biznis, ant trasferinio

tt. Kaina $2,700. 7 
žastis apleidžiu šią šalį.

WAT1---------
115

ant vietos. Norinčiam
Lietuvių ir

BARGENAS — Soft Drink 
Parlor su lėe Cream ir kendėms 
parduodu ai* parendavoju. Gera 
vieta, geras
Av.Savininką matysit ant vietos

biznis, 3316 S.Union

RAKANDAI

REIKIA vyro į maudynę 
(bath liouse).

Atsišaukite:
Great Western Bath Ilouse,

1115 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
puikiu daržu. T,abai geroj vietoj. Vie
nas saliunas ant kelių blokų ir viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Biznis 
geras. Pardavimo priežastis — part
neriu — nesutikimas. Parduosiu pi
giai. Kremkitės: 658 W. 123 St. Tel. 
Pullman 1692.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu .pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Vėlouro ir odos, vvalnut 
diningisetas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ii’ tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirtu.

1211 Wesp Garfield Boulevard

NAMAI-ZEME

Tamstos 
reikalauja linksmų 

j vietų, gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, gęros trans- 
portacijos, tai yra tokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugti) tik
rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
Westwood & \Vestfield prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo- 

I tai parsiduoda su visais inprove- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokoj imtis ir mėnesines sąskai
tas surengiame be jokių klinčių. 
Gaunate “deed” su gvarancija 
visoj Amerikoj žinomos Chica- 
gos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tam
stos širdis trokšta — vieno, dvie
jų ir trijų gyvenimų. Dabar 
jau pradėjome stalvti daug na
mų.

856

JS bargenas

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių mokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metą.

EMPIRE MATTRESS CO.
2237 W. Mądison St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, labai pelninga vieta 
ir graži apįelinkė — elektros 
mašinos ir visi geri įtaisymai. 
Parduosiu labai pigiai. 3932 So. 
Rockwell St.

DIDE
Trijų aukštų mūrinis namas su sa

liunu ir ekstra lotas prie 51-os gat
vės. Greitam pardavime 
Kreipkitės: J.' J. Beran, 1957 W. 51st 
kampas Robc|r, ant antrų lubų. Tel. 
Prospect 0252,

$11,500.1

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

i First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., 

Chicago, 111.
Telephone Randolph 7400

Ge-REIKIA 50 darbininkų . 
ra alga. Kreipkitės:

U. S. REDŲCTION CO., 
East Chicago, Ind.

Tel. South Chicago 9410
REIKIA darbininkų į found- 

rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių smulkmenų biznis geras. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

3223 So. Halsted St.

NAMAS IR 2 LOTAI PARDAVI 
mui ir už gana prieinamą kainą. No
rinti. įsigyti namą nepamirškite kreip
tis sekamu antrašu:

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

• "1 j

PARSIDUODA MEDINIS NA- 
mas su saliunu. Labai geroj vietoj, 
vokiečiu ir švedų apgyventoj. Labai 
sm-agi vieta dėl gyvenimo, švarus 
oras. Namaš 2 pagyvenimų, po 6 
kambarius. Garadžius, Į kuri galima 
tris karus sudėti. Tiktai $8000.

Taipgi parsiduoda namas gnt Town 
of Lake* — 6 pagyvenimų, medinis 
namas. Elektros šviesa, gazas, mau
dynė. Rendos neša $.100 į mėnesį. 
Kaina tik $6,750.

PARDUOSIU AR MAINYSIU ANT 
mažo namo ai sal.uno bučernę ir gro- 

šaldymo mašina ir. kitokios\ 
. ice cream ir notion elektros mašinos labai pigiai.

Tel. Vincennes 6849

PARDAVIMUI krautuvė, ken- r?rnę> 
džių, sodčs 
stako. Parduosiu pigiai. Kreipk-1 
kitės vakarais. Wm. Wilman, 
4323 So. Honore St.

1005 V/. 69 St.,
Tol.: Wentworth 3228

Pašaukit:

---------------- į...... ......................  i tuvių * r lenkų ap 
BARGENAS — GERAS TUŠČIAS koki bizni ™ryt

PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 
flatų namas 4 ir 6 kambariai. Tame 
nan-ea. randasi ir saliuno biznis. Lie
tuvių ‘r lenkų apgyveneta, galima bile

DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS FEED 
MILL

87 St. & Stewa.rt Avė.

DARBININKŲ reikia į mėsos 
pakavimo namą.

8 valandos į dieną.
ARNOLD BROS. 

660 W. Randolph St.

REIKIA vaikų 
uždėstyt muterkes 
bų. Kreipkitės:

AIR MOTOR 
2555 Fillmore

16 
ant

CO.
St.

metų 
šriu-

PARDAVIMUI GROSERNĖ, KEN- 
džių ice cream ir visokių kitokių 
smulkmenų krautuvė. Biznis senas 
išdirbta, vien lietuvių apgyventa apy
garda. Turiu parduoti greit, duosiu 
pig’ai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

3358 Auburn Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, KEN- 
džių ir minkštų gorimu krautuvė, biz
nis išdirbtas per devynis metus, viso
kių tautu apgyventa vieta. Renda ne
brangi. Priežastis nnrdavimo, turiu du 
bizniu. Atsišaukite;

3305 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1601

lotas, viskas įtaisyta, gali namą bu- Į 
C t . 17*w-#■* 1 A x-»»■

$1,200, 
$1,200.
559 W.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
mas 5 pagyvenimų, 4 flatai po 4 
kambarius ir vienas 8, norėtume 
parduoti greitai, kad ir su nuo
stoliu. 3030 Union Avė.

1750 W. 22nd St.
3326 Em*erald Avė. Kaina
4006: Archer Avė. Kainai __________
Kreibkitės prie savininko, ta Wisconsin valstijoj farma.

31 st St.

MAINYMUI 80 AKERIŲ ĮRENG- 
Nėra 

morgičiaus, vertės $4,000. Noriu 
cotta ge arba du flatų. Jei nori ge
ros farmos ir teisingo biznio, matyki
te savininką.

1631 So. Cnlifom:a Avė. 
1-os lubos.

MOKYKLOS,
PARDAVIMUI ar mainymui 

. 80 akerių, 240 akerių ir 320 ake- 
rių įrengtos farmos, Marathon 
paviete, Wis. valstijoj. Wm. AL

PARDAVIMU! GROSERNĖ, SAL- brecht, Ji’., Wausau, VVisconsin. 
dainių ir mokvkloš daiktų krautuve 
ir visokiu mažmožių. Biznis senas EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 

Priežastis par- 6 kambariai elektros šviesa, mau
dynes, aukštas cimentuotas skiepas, 

i ir visi kiti naujos mados įtaisymai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 

f- 
ba išsimaino ajnt cottagc, kur geroj 
vietoj.

teisingą pasjulimą. 
davimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

Roseland, UI. — Ateities žiedo vai
ku draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Va-kai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, PalmeH parko svetainė?.

— Komisija.

MOTERŲ
REIKIA

Moterų dirbtuvei! ant naktų dirbti; 
nedėldieniais nereikia dirbti, 9 vai. į 
dieną, $18 į savaitę. Taipgi va’kų 
virš 16 metų lengvam dirbtuvės dar
bui, 35c. į vai. Merginų ir moterų j 
restaurantus, dirbtuves ir kitokiems 
darbams. Gera alga, darbas gvaran- 
tuotas. Kreipkitės tuojaus

EMPLOYMENT OFFICE, 
1146 Milwaukee Avė.

VYRŲ reikia, kurie gali val
dyt skerspjuvę ir plaktuką pagei 
daujama s^narkių vinių kalėjų į 
garadžiaus departamentą . šva
rus, nuolatinis darbas su gera 
įsidirbimo proga. Kreipkitės prie 
Lumber Yard vartų. Harris Bros 
Co., 1349 W. 35th St. 1 blokas j 
rytus nuo Ashland Avė.

REIKIA 2 vyrų patyrusių 
skudurų šapą. Gena alga.

Kreipkitės:
MILLER & COHEN,
1416 Blue Isla.nd Avė:

REIKTA vieno gero kriaučiaftis 
prie naujo ir seno darbo.

4228 W. 47th St.
Tel. Boulevard 3561

PARDAVIMUI PENKTŲ KAMBA- Brighlyn Parkę, parsiduoda pigiai ai
rių anšjldymui geras nečids tikai vie
na žiemą vartotas kietoms anglims 
kūrenamas. Parduosiu pigiai, nes 
man nereikalingas.

8254 So. Union Avė.
Pirmos lubos iš fronto

F. X SZEMET, 
4217 Archer Avė.

SAVIN]

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų kursai ski’ybėl ų 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės 
Rūtos No. 1, prakt'ka Amerikoniškos 
Vestuves įvyks šiandien, rūgs. 28, 
Chemausko svetainėj, kampas Union 
ir 19:os gaty., pradžia 7:30 v. v. Visi 
artistai malonės laiku pribūti,

— Komitetas*

JIEŠKAU MERGINOS ARBA Mo
teries prie namų darbo, prie 3 vaikų, 
mažiausis 6 metų. Valgis ir kamba- 
ris su mokesčiu siisitniVinrime.

> A. Ę. NOVICKIS,
I 3242 W. Division St. ant 1 lubų 

Tel. Albany 3091

DARBININKŲ reikia į lumber 
yardą. Nuolatinis švarus dar
bas, gera proga įsidirbti. Kreip
kitės pasirengę dirbti prie Lum
ber Yard vartų.

HARRIS BROS CO., 
1349 W. 35th St.

1 blokas į rytus nuo Ashland av.

REIKIA prie žirklių ir vežėjų 
į serap iron yardą. Gera alga.
ALTON IRON & METAL CO.

2122 So. Loomis St.

VYRŲ reikia pritvirtint mai
šus į wet wash 'laundrę. 5 die
nos į savaitę $18.

Kreipkitės:
5515 W. Madison St.

PA PDA VTMTJT BUčERNfi SU 
kngvu g”ospriu; .biznis geras, bot iš 
blogų aplinkybių ,turi būt parduota, 
Ši v’eta nugyventa visokių tautų. Vis
kas parduodama už cash. Lvstas ge
ras ant 4 metu. Renda pigi. Vieta 
įrengta laivų Svariai ir su pagyveni
mu. Atsiš.nukit:

942 W. 59th St.

______ NKŲ ATYUAI! ’
Kas turit namą išmokėta ir norit par-i 
duoti nepaisau; koks namas ir kokioj 
apielirkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus pjarduotas į trumpą lai
ką, nes kostumįeriai laukia musų ofise.

F. J. SZEMET & CO., 
4217 Archer Avc. Tel. Lafayette 682/

PARDAVIMUI SA LIŪNAS UŽ 
nash arba iminysni ant grosornės, bu- 
čemrs. loto arba kitokio biznio. Biz
nis išdirbtas per ilmis mntns, anielin- 
kė užo’vventa įvairioms tautoms.

Kreipkimės:
1)30,1 So. Paulina St.

EXTRA
naujas mūrinis 

Aniu apšildomas tar-
Pardavimi i 

namas ,vand 
pe 32 ir 33 gat. ant Halsted S t. 
Atsišaukite 
3203 So.’ Hal

i Jewelry Store, 
pted St.

• PARDAVIMUI KOTELIS SU VI- 
PARDAVTMTTI BUČERNĖ t .TETŲ- soki-ns jtaisyi 

vin ano'vvenfoi viotni. nrie li^ttiviš’rns dideb’s štoras 
hovnvč’oM. Pnrci/’ųnda labai pigiai. hizn:o, biznis 
Kreipk’*/5? coVnnMų anŲašu.

4414 s. Califomia
Tel. Lafayette 5976

ais, 27 ruimai, apačioj 
tinkam'as dėl visokio 

įdirbtas nuo seno laiko. 
i Parduosiu arba mainysiu ant praper- 

tės. Priežastis perdavimo senatvė.
1606 S. Halsted St.1606

Designing, kirpimo, fitavimo ii siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kalną. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
p rėki u o Ja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCIJOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

IMPERFECT IN ORIGINAL


