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Padavė galutinas sąlygas Turkijai
Priešinasi laivų prohibicijai

i. ■ ■ " ■■—R

Vėl civilinis karas Chinijoje

Talkininkai padavė turkams
. galutinas satyras .

Paskirė aprubežiuotą laiką ju 
> priėmimui.

MUDANIJA, spalio 10. — 
Talkininkų generolai parašė 
galutiną mūšių paliaubos su
tartį ir padavė ją Turkijos na
cionalistų atstovui Ismet Pa
ša. Turkijos nacionalistams 
duota iki 5 vai. vakare šiandie 
priimti ar atmesti tą sutartį.

Ismet Paša padėkojo gen. 
Harringtonui ir kitiems talki
ninkų generolams už jų nuo
širdumą ir pakartojo, kad jo 
valdžia pageidauja geruoju iš
rišti visus nesutikimus. Jis ti
kisi, kad nacionalistų seimas 
užgirs sutarties tekstą.

Italijos Franci jos ir Turkijos 
atstovai pasiliko, bet gen. Har- 
ringtonas sugrįžo į Konstanti
nopolį.

Mūšių pabaudos sąlygos.

Talkininkų paduotoji mūšių 
paliaubos sutartis nustato se
kamas sąlygas:

1. Graikai evakuos Trakiją į 
apie 15 dienų.

2. Graikų civiline valdžia ir 
žandarmerija Trakijoje pasi
trauks kaip galima greičiausia.

3. Kad pasitraukiančioji grai 
kų civilinė administracija Tra
kijoje visą valdžią perduos 
talkininkams, o tie tą pačią 
dieną valdžią perduos Turkijos 
nacionalistams.

4. Kad tas pervedimas vald
žios rytinėj Trakijoj turi būti 
pilnai užbaigtas už 30 dienų 
nuo Graikijos kareivių eva- 
kavimo.

5. Kad turkai pastatys Tra
kijoje tik tiek savo žandarme
rijos, kiek yra būtinai reika
linga palaikymui tvarkos. Tą 
skaičių nustatys patįs nacio
nalistai, pasitarę su talkinin
kais.

6. Graikų evakuacija ir per
vedimas valdžios bus atlieka- 
kamas po kontrole talkininkų 
komisijų, kurios bus visuose 
svarbesniuose centruose. Tos 
komisijos rūpinsis, kad nebū
tų jokit} sumišimų.

7. Kad be misijų, talkininkai 
pasiųs į Trakiją apie 7 batali
onus kareivių palaikyti tvar
ką ir paremti savo misijas.

3. Kad talkininkų pulkai ir 
misijos pasitrauks iš Trakijos 
už 30 dienų po užsibaigimui 
graikų evakuacijos.

Tikisi pasirašymo.
KONSTANTINOPOLIS, spa

lio 10. — Prancūzai pusiau 
oficialiniai paskelbė, kad tiki
mąsi, jog mūšių paliauba su

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

šiandie — gal giedra; maža 
permainą temperatūroje.

Saulė teka 5:57 vai., leidžiasi 
5:17 vai. Mėnuo teka 8:20 vai. 
vakare.

re.
Gen. Harrington sugrįžo į 

Konstantinopolį, bet tikimąsi, 
kad jis tuojaus grįš į Mudani- 
ją. Jis sako, kad talkininkai 
padarė didžiausius nusileidi
mus ir įteikę turkams sutartį, 
taip kad dabar nuo pačių tur
kų priklausys ar bus karas, 
ar taika. Pasiųstoji sutartis 
esąs “paskutinis Anglijos žo
dis.”

Talkininkų sutartis yra pa
duota apsvarstyti nacionalistų 
seimui Angoroje.

Dar daugiau Turkijos karei
vių atvyko į Ismido neutralinę 
zoną ties Bosforu, bet prieki
niai pulkai nepaėjo priekyn.

Anglai, kad apsaugojus savo 
geležinkelių • komunikacijas, iš
sodino ten daugiau kareivių.

Francija protestuoja prieš 
prohibicijĮ ant laivu.

PARYŽIUS, spalio 10. — 
Francijos valdžia rūpestingai 
svarsto Jungi. Valstijų pat
varkymą, kad kitų šalių lai
vai, kurie gabenasi degtinės, 
negali įeiti į Jungt. Valstijų 
uostus. Veikiausia amlmsado- 
rius Jusserand, kada jis grįš 
į Ameriką, gaus instrukcijų 
užiprotestuoti Jungt. Valstijų 
valdžiai prieš šį patvąrkymą, 
nurodant, kad dėl tokio pat
varkymo turės labai nukentėti 
Francijos prekyba. Pakaltas 

bus ir klausimas teisėtumo to
kio patvarkymo, nes jis buk 
prieštaraująs “jurų laisvei.”

Anglija laužys prohibiciją.
LONDONAS, spalio 10. — 

Šią savaitę septyni Cunard ir 
VVhite Star linijos laivai iš
plauks į Ameriką prisikrovę 
degtinės, visai nepaisydami 
Amerikos valdžios patvarky
mo, kad laivai, turintįs degti
nės, negali įeiti į Amerikos 
uostus. Tai daroma bus, kad 
įsitikrinus ar valdžia pildys 
savo patvarkymą ir jeigu pil
dys, tai kad galima butų pa
vesti Amerikos augščiausiam 
teismui nuspręsti apie šio pat
varkymo teisėtumą.

Niekurios linijos ketina, jei 
patvarkymas bus vykinamas, 
sustabdyti laivų plaukiojimą į 
Jungt. Valstijų uostus, bet 
visus savo laivus siųs į Kana
dos portus, kur tokių suvar
žymų nėra.

Prohibicija bus vykinama
NEW YORK, spalio 10. — 

Jungt. Valstijų linijų manaže- 
ris Rossbottoni, prižiūrintis 
visus Jungt. Valstijų gabenimo 
tarybos pasažierinius laivus, 
paprašė proliibicijos agentų 
tuojaus nuimti nuo tų linijų 
laivų visus svaiginančius gėri
mus. Visi laivai turės būti 
sausi, pirm negu jie galės iš
plaukti iš uostų.

Valdžia dar nėra nusprendu
si kaip ji elgsis su svetimų ša
lių laivais, bet prohibicija bus 
vykinama ir ant tų laivų, už
draudžiau t jiems įeiti į uostui,

jei jie turės svaiginamųjų gėri
mų. Ret kaip nė bus nuspręsti 
budai to patvarkymo vykini- 
mo, jį vykins muitų departa
mentas, o ne prohibicijos agen 
tai.

politinis < palikus

Civilinis kiras Chinijoje
AMOY, Chinijoj, spalio 10. 

— Tikrasis civilinis karas pra 
sideda Fukien provincijoj, kur 
militarinė padėtis jau nuo tū
lo laiko buvo labai ’ įtempta. 
Puolikai, kurie nori nuversti 
provincijos valdžią, jau arti
nasi prie Fučau.

Gen. Ilsu Tsung-či, buvęs 
komanduotojas Pietinės Chini- 
jos respublikos armijos, vado
vauja puolimu. Jis sakosi no
rįs pašalinti provincijos mili
cijos militarinį gubernatorių, 
kuris esąs žmonių priešas, 
nes jis pradeda karą visai ne
atsižvelgdamas žmonių reika
lų, panaikino civilinę valdžią, 
prispaudė žmones, išaikvojo 
pinigus ir skerdė nekaltus 
studentus.

Chiniečiai mano, kad puoli
mas ant Fučau yra
Sun Yat Šen frakcijos žygis. 
Del to karo pasidarė finansinis 
paįrimas provincijoje. Provin
cijos bankas, kuris priklausė 
gubernatoriui, yra praktiškai 
bankrutijęs ir niekas jo išlei
stų pinigų neima.

17 užmušta kalėjime
DUBLINAS, sp. 10.— Daug 

žmonių liko užmušta ir su
žeista puolimuose gatvėse, ka
da buvo daromai bandymas 
naliuosuoti *200 ar daugiau' 
"espublikonų iš Mounjoy ka
lėjimo. •

Pačiam kalėjime irgi išti-, 
<o du mūšiai tarp ginkluotų 
kalinių ir kalėjimo sargybos ir 
tuose mūšiuose 17 žmonių li
ko užmušta. Kalėjime riau
šėmis vadovavo O’Connor, bu
vęs respublikonų vyriausias 
komanduotojas.

Turkijos sultonas 
abdikavęs

LONDONAS, sp. lO.—Morn- 
:ng Post sako, kad Turkijos 
mltonas Mahomedas VI tikrai 
ibdikavo, įteikdamas savo re
zignaciją Turkijos nacionalis- 
ų vadovui Kernai Pašai. Bet 
o abdikacija dar nėra priim

ki, laukiant pasekmių mūšių 
jaliau'bos tarybų.

Du automobilistai turės eiti 
kalėjiman.

MADISON, Wis., spalio 10. 
— Wisconsino augščiausias 
eismas nusprendė, kad Mil- 
vaukee turčius Glenway Ma- 
on, Jr., turi atsėdėti penkis 
netus kalėjime, kurie jam ta- 
jo priteisti už užmušimą 
žmogaus automobiliu. Mason 
ada važiavęs automobiliu gir
as. Kitas teisėjas bandė jį 

gelbėti ir paleido “pataisai”, 
bet teismas nusprendė, kad 
tas teisėjas neturėjo teisės tiį 
padaryti.

Teismas taipjau patvirtino 
nuteisimą Judson Montgome- 
ry iš Mihvaukee, 14 metų ka
lėjiman, už užmušimą auto
mobiliu trijų, laukusių gatve- 
kario, žmonių.

Gasolinas nupigo.

CHICAGO.— Standard Oil 
Co. of Indiana ir Sinclair Re-, 
fining Co. nupigino gasolino I 
kainą 2c. ant galiono.

Traukinis užmušė lietuvį.
Kazimieras Rimkus užmuš

tas Kenoshoj.

KENOSIIiA, Wis., spalio 10. 
— šiandie traukinis užmušė 
jauną, 28 m. amžiaus lietuvį 
Kazimierą H i inkų. Kiek spėta 
sužinoti, velionis turi brolį 
Juozapą ir seserų Amerikoje, 
bet niekas nežino kur jie da
bar gyvena. Spėjama, kad jie 
veikiausia gyvena Chicagoje.
Jie patįs, ar kas juos žinoj
prašomi yra pranešti kuogrei- 
čdtiusia SLA. 212 kp. pirminin
kui Jonui Marcinkevičiui, 708 
Edvvard SI., Kenosha, Wis. 
(telefonas 2723).

Nužudė 3 savo vaikus
ROCHESTER, N. Y., spalio 

9. — William E. Whėeler man 
dinėje prigirdė tris savo vai
kus ir paskui pats nusišovė. 
Jis tai padarė iš nusiminimo 
delei ilgos bedarbes. Vaikus jis 
nužudęs todėl, kad jo pačiai, 

vienai su vaikais, ne
reikėtų perdaug vargti.

Sušaudė 14 persų
LONDONAS, sp. 10. — Iš 

Teherano pranešama, kad Per
sijos sukilėlių vadas Sayed 
Jellat ir 13 jo sekėjų tapo su
šaudyti iš kulkosvaidžių Reštc 
šiandie.

1,300 areštuota Indijoj
LONDONAS, sp. 10. — Dau

giau kaip 1,300 sichų tapo areš
tuota Armitzare, kuris jau se
nai buvęs centru agitacijos 
prieš anglus Indijoje.

May orai nepasisveikino.

DETROIT, Mich., spalio 9. 
— Dar nuo pernai Chicagos ir 
Detroito mayorai pikstasi. 
Detroito Couzens mayoras da
lyvavo Hardingo sušaukto] be
darbes konfecmcijoje. Chica
gos mayoras Thompsonas atsi
sakė joje dalyvauti , kaipo 
kapitalistiniame padare. Cou
zens dėlei to pareiškė, kad jis 
niekad į Chicago nevažiuosiąs, 
kol mayoru busiąs Thompso
nas, nes turėti tokį mayorą 
miestui esanti gėda.

Dabar Thompsonas, kartu 
su delegacija, nuvyko į Detroi
tą pakviesti sekamą aviacijos 
susirinkimą laikyti Chicagoje. 
Jis taipjau turėjo kalbėti 
miesto taryboje apie galimy
bes Chicagos kaipo centro 
aviacijos.

Detroito politikieriai bando 
abu mayoru sutaikinti ir neju
čiomis Thoinpsoną nuvedė į 
Couzens kambarį. Couzens pa- 
kįlo ir ištiesė Thompsonui ran 
ką pasisveikinti. Bet Thomp
sonas rankos nepadavė ir tuo
jaus išėjo iš kambario šoninė
mis durimis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 10 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingi] .......  $4.42
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ..............$7.00
Danijos 100 frankų...............$20.30
Finų 100 markių ................... $2.28
Francijos 100 frankų ........... $7.52
Italijos 100 lirų .......   $4.30
Lietuvos 100 Litų ................ $10.00
Lenkų 100 markių....................... 1c
Norvegijos 100 kronų...........$17.75
Olandų 100 guldenų ........... $38.88
Švedų 100 guldėnu ............... $26.50
šveicaru 100 marįcų ........  $18.73
Vokietijos 109 markių ........... 3%c

y  Lietuvos žinios
CHICAGO.— Vakar 11 gink

luotų plėšikų užpuolė Dowl- 
ing Co. degtinės sandęlį, 1353 
S. Ashland Avė., prisikrovė 
degtinės didelį vežimą ir ban
dė pabėgti. Greitai važiuojant 
ir sukanties kiton gatvėn, ties 
18 ir Laflin gatvėmis, trokas 
susidaužė, apvirto ir išmetė 
degtinės bonkas -po visą gat
vę. Tuojaus susirinko keli 
šimtai žmonių ir didžiausiu, 
paskubinau pradėjo tas bon
kas rinktis ir neštis, kovoda
mi, mušdamies už kiekvieną 
bonką. Tik atvykusi policija su 
dideliu vargu žmones atgynej Radus nuplėštą pašto ženk
lino likusių vežime bonkų, nes lą, pranešti valdybai nurodant
kitaip policijai nebūtų likę, nė 
vieno įrodymo. Plėšikai gi pa
bėgo.

Baisus išsiplatinimas 
veneriniu ligy ,

Vien Chicagoje serga 250,000 
žmonių.

CHICAGO.— Sveikatos ko
mis ionierįus Dr. Bundesen pa
skelbė, kad vien Chicagoje ve
nerinėmis (lyties) ligomis ser
ga apie 250,000 žmonių. Jis 
sako, kad jei tos ligos nebus 
išnaikintos, tai jos išnaikin
siančios žmones. Venerinės li
gos Jungt. Valstijų valdžiai 
kainuojančios $3,000,000,000 į 
metus.

Gal pašauks saugoti 
amuniciją.

TOKIO, sp. 10. — Japonijos 
valdžia mano formaliniai pra
nešti Anglijos ir Jungt. Valsti
jų valdžioms, kad ji evakuo
ja Vladivostoką spalio 31 d. ir 
Dasiulyti, kad jos pasiųstų ka
reivių saugoti ten pasiliekan- 
nus didelius amunicijos ir 
Tinklų sandėlius, daugiausia 
\merikos ir Anglijos pasiųstus 
kontr-revoliucionieriains, ku- 
•ie dar nespėjo jų atsiimti. 
Nesitikima, kad tos šalįs su
nktų siųsti kareivius.

Nežino ką daryti su ginklais.

TOKIO, sp. 10. —■ Japonija, 
kuri evakuoja Siberiją, nežino 
ką daryti su esančiais Siberi- 
oje jos ginklais ir amunicija. 
Tinkamo išsprendimo tam 
klausimui nesurasta, nors Ja
ponija tarėsi su Amerikos ir 
Vnglijos ambasadoriais. Angli
ja siūle, kad Japonija arija su
naikintų ginklus, arija atidėtų 
evakuaciją. Nė Japonija, nė 
Amerika su tuo nesutiko.

ATHENAI, spalio 10. — Na
riai Athenų kliubų, kurie pri
taria senąjai valdžiai, turi 
daug ginklų. Delei to naujosios 
valdžios diktatorius pulk. Go- 
natas išleido įspėjimą prieš 
galinius reakcionierių sukili
mus.

Esamomis žiniomis, armija 
pritaria paskelbimui visoje 
šalyje karo stovio, kas paleng
vintų atimti iš reakcionierių 
ginklus. Bet kabinetas abejo
ja apie naudingumą tokio žin
gsnio. Sukilėliai ragina visas 
politines partijas laikytis vie
nybės ir reikalauja, kad nau
jasis karalius Jurgis nepriklau 
sytų jokiai politinei partijai.

DUBLINAS, sp. 10. — Airi
ja greit bus priversta j ieškotis 
didelės paskolos, kad galėjus 
išsilaikyti per ateinančius 6 
menesius. Tikimąsi, kad jai 
nereikės j ieškoti užsienio pa- 
gelbos, ypač kad jos paskolą 
užtikrins Anglija.

Markučių vagys. — Pasta
ruoju laiku buvo daug atsiti
kimų, kad gaunami laiškai ir 
Amerikoje ir Lietuvoje buvo 
nuplėštais pašto ženklais.

Kad užkirtus kelia tam niek *
šiškam darbui, Paštų Valdyba 
išleido visiems paštų virši
ninkams Aplinki|rštį, kuriuo 
griežtai įsakoma jiems sekti ir 
kontroliuoti visus pašto tar
nautojus. Išimtus iš pašto 
dėžučių laiškus privalo virši
ninkai atydžiai peržiūrėti, lab- 
jau&iai siuniamus į užsienį.

kaltininko a-r įtatiamo pavar- 
dę.

Kaltininkai bus netik palei
džiami nuo vietos, bet ir smar
kiai baudžiami.

Veterinoriy skaičius. Lietu
voje yra tik 41 veterinarijos 
gydytojas neskaitant esančių 
kariuomenėje. Tai be galo di
delis trukumas musų valsty
bėje nes šalies gyventojai jau 
nuo senai plačiai užsiima gy
vulių auginimu.

Kad apsąugojus gyvulius bei 
paukščius nuo įvairių ligų ir 
pagerinus jų veislę, mutns 
tuo tarpu reikalinga net kelių 
šimtų veterinarijos gydytojų.

Veterinarijos gydytojų sto
ką musų moksleiviai jau su
prato ir, šiemet, į musų uni
versiteto veterinarijos fakul
tetą įstojo studentais 25 as
mens ir 2 asmens laisvais 
klausytojais.

Okupuoto! Lietuvoj
Lenkų partizanai Trakuose.

Stovinti Trakose lenkų par
tizanų gauja pastaruoju laiku 
iš lenkų valdžios gavo unifor
mą vokiškos medžiagos; ant 
kepurių žmogaus kaukolė — 
mirties ženklas. Vadovauja 
“pan Cibulski”. Taipgi lenkų 
valdžia davė jiems kulkosvyd
žių ir kitų karo ginklų. Šie par 
tizanai į neutralę zoną nueina 
“žvejoti” naktimis, o gyvento
jams įsakyta, kad po 9 vai. 
vakaro niekas nedrįstų vaikš
tinėti nei apie namus.

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargų, šal
tį ir badų ateinacių žiemų delei neturto. 
Delei vokiečių markes nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Dolerias

I Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon 

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

Neutralu juosta
ŠIRVINTAI. — Širvintų ra

jone lenkų partizanų kas kart 
daugėja; kas dieną vis naujų 
atsiranda ir vis ne vietiniai, 
bet iš Aukštosios Silezijos, 
Poznanės, Varšuvos ir žinome, 
dar Vilniaus miesto gatvių —• 
valkatos. Pavyzdžiui, rugpiu- 
čio pabaigoj į Avižonių kaimą 
(ties širvintais), atvyko iš Vil
niaus apie 40 lenkų partizanų 
ir alsi vėžė su savim 7 vežimus 
{vairių karo ginklų: kulkosvai
džių, bombosvaidžių, šautuvų, 
rankinių granatų ir keletą dė
žių šovinių. Gyriasi, visa tai 
gavę iš savo “valdžios”, nes 
esą tarnavę ulanuose; kiti pa
sisakė, sėdėję kalėjime, nutei
sti už įvairius kriminalinius 
nusikaltimus. Valdžia juos pa- 
liuosavusi iš kalėjimo ta išly
ga, kad eitų į partizanus^ Len
kų spauda nuolatos melagin
gai šmeižia lietuvius, bet į sa
vųjų biaurius darbus ji ne re
aguoja matydama kaip lenkų 
valdžia teikia savotiškų “am
nestijų“ kriminaliams nusikal
tėliams ii; siunčia juos į neut
ralinę zoną ‘“kresmas” užka
riaut.

Virbalis — Sartonas šeiminin
kauja.

Š. m. rugsėjo 3 dieną žino
mas neutraiinčj zonoj lenkų 
partizanų gffujų v?<las Sarto- 
na s sukvietęs visus seniūnus, 
naaiškino, kad netaikus atvy
ksią čia daug “vaisko”, tai 
jiems reikėsią paruošti butų; 
gi maistu —■ tai jis pats (Sar
tomis) “aprūpinsiąs”. Jeigu 
iš gyventojų bet kas priešintų
si, tai įsake pranešti jam; jis 
žinosiąs kas su tokiu daryti. 
Be ko kito dar įsakęs pataisy
ti visus kelių tiltus, kad galėtų 
pervažiuoti artilerija ir gur
guoles. Laukiama, kad butų 
aprūpinimu ir tiltų taisymu 
neužsibaigs, tačiau reikės dar 
ir aruodai tuštinti, nes “pats 
Sartonas pasakė, kati maistu 
“aprūpinsiąs”.
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Pastabos prasme.: Mokslinis materializ
mas visai nieko bendra neturi 
su palaidu gyvenimu ir tarna
vimu mamonui. Valia, žinoma, 
nesutikti ir kritikuoti moksli
nį materializmą, bet yra nesą
žininga jezuitiniai jo prasmę 
kraipyti.

atsakymo.
tai jau-

girdėjęs 
klausime

pa
tai

per

damas nuosakaus 
Bet kada sulaukiau, 
čiaus apsivylęs.

Aš Buntulio nesu 
nė matęs, bet šiame
jis išreiškė didelės dalies niuk
sų liaudies mintį ir todėl dak
tarui M. visai nereikėtų 
niekint priešingos minties reiš
kėją. Nejaugi lietuviai dakta
rai yra be grieko? O dr. Mont
vidas mėgina kalbėti už visus 
lietuvių daktarus. Ir jisai net 
prčtestuoja ęrieš Naujienas, 
kam, esą, talpina tokius ne- 
liogingus ir melagingus ne
mokšų raštus.

Mano supratimu lietuvių

taip
* ♦ . * < s

“Tėvynės Balse“ kun. J. Tu
mas rašo:

“Dar prieš rinkimus į Stei
giamąjį Seimą 1919 m. man 
teko smarkiai nugąstauti dėl 
kunigų politikos ir būti griež
tai prieš jų dalyvavimą poli
tikoj. ‘Nepriklausomoje Lietu
voje’ ir tyčia paleistoje tada 
brošiūroj!?: ‘Politikos ar vis u o- liaudis privalėtų kreiptis į lie
menės kunigų darbas’ aš šau
kiau laiku peržiūrėti šį klausi
mą. Ypač kad: ‘Gerai apsidai-

“Letos“ pranešimu, 800 am
nestuotų rusų baltosios gvardi
jos karininkų tik parėję Rusų- 
Lenkų sieną nusiuntė Leninui 
ir III-jam internacionalui pa
dėkos ir pasveikinimo telegra
ma.

Patarlė sako, jei tu man 
sakysi, su kuo draugauji, 
aš pasakysiu, kas tu esi 
žmogus.

Bolševikų draugavimos 
buvusiais žandarais ir caristi- 
niais generolais kuoaiškiausia 
parodo, kad komunistinių ir 
caristihių biurokratų siekimai 
vra vienodi. Liūdnos atminties 
Pobiedonoscevas satkjrdavo, kad 

Rusijoj esanti pilna laisvė kal
bėti tai, kas nesipriešina caro rę aplinkui, mes gryna širdžia, 
valdžiai, šios gadynės Pobiedo-1 jokios nuodėmės nebijodami, 
noscevas — N. Bucharinas 
tvirtina, kad bolševikijoj 
draudžiama laisvai kalbėti apie 
tai, kas nesipriešina komunis
tų diktatūrai ir visagalingai 
čekai.

Na, tąi kaip gi 
savo paklydusioms 
baltosios gvardijos 
kams? Jie buvo 
bolševikų ©balsiais, 
jie pamatė, jog komunistų dik
tatūra niekuo nesiskiria nuo 
caristines diktatūros, jie vėl 
atvirto į gerą kelią. Dabar jie 
tokiu jau šunišku paklusnu
mu tarnaus Lenino saikai, ko
kiu jie tarnavo Romanovo sai
kai.

Garbingas 
gavimas su gen. Slaščevu ir 
caristiniais karininkais yra la- 

reikšmingas, 
tuo, jo

dar nebuvo girdėt 
kad jie ir numirusį 

vadinasi nėra ste-
Bet kad liaudis

nedovanoti 
vaikams, 
karinin- 

suklaidinti 
Bet kada

— Įgalėtume pasakyti: politikos 
ne- ’ srilin metas toli gražu ne-pa

tys gerieji dvasininkai.’ 2 p. 
Tą musų baimę gyvenimas 
aiškiau, neg reikia, patvirtino;' 
davė tiesiog drastiškų pavyz- ; 
džių, kuo bepavirsta dvasiškis, I 
atsidėjęs politikai; net perne- 
lig atsidėjęs visuomenės dar
bui. Jiems prilygtų musų žmo-' 
nių pasakymas: artoją pagadi
nau, o kunigo nepadariau, pa
keitus šitaip: tėvynės neišgel- 
bėjau, o kunigą pralaimėjau.”

Ką musų kaimynas “Drau
gas” mano apie kun. J. Tumo 
samprotavimą ? Ar tiesa, kad 
“politikos sritin metasi toli 
gražu ne patys gerieji dvasi-

tuvių gydytojus, nes iš lietuvių 
gydytojų 
prižądų, 
prikels 
bukladarių.
nesilanko, tai ne liaudies kal
te, o pačių gydytojų. Nes mu
sų gydytojai nesiskaito su

liaudim kaip kad reikėtų, 
jie perdaug aukštai vedasi. 
Lietuvių liaudis yra tamsi, o 
kuo žmogus tamsesnis, tuo jis 
save skaito daugiau žinančiu 
— ir štai gatava dirva viso
kiem burtininkam, maldom gy
dantiems ir kitokiem stebuk
lingiem gydytojam veistis ir 
gaudyti nelaimingas aukas kol 
jos turi-pinigų.

Pasitaiko ir tokių lietuvių 
gydytojų, kur žmogaus pak
lausti rodos, atsako pasijuok
dami iš klausėjo. O tas juk 
kenkia pačių gydytojų intere
sams. Žmonės nenori rodytis 
tokiems gydytojams, idant jie 
taptų pajuokti. Man teko gir
dėti viešą paklausimą dėl vie
nos gyduolės, įteiktą dr. J. J. 
l)o prelekcijos, tik nepamenu 
vardo gyduolės, ar tai 666 ar 
606. “Ar ji yra gera?” Prele-. 
gontas atsakė: “Mat jau ir čia 
randasi gudrių!“ Po to kai 
kurie kalbasi: “Aš pas jį nei-

čia rodos klaustis.” Viena mo
teriškė (iš Chicagos) pasako
ja: “Mergaitė susirgo, pašau
kė™ daktarą, tai atėjęs nežiū
ri mergaitės, ale lenda į vir- 
puodį, kas virta, esą, 
lauk. Nuo to karto 
gydytojo mes daugiau 
kiame.“

šitų poros pastabų
parodyti, kad kaltė yra pačių 
gydytojų, jei musų žmonės ne
silanko pas savuosius gydyto
jus.

Kad patraukus žmonių pasi
tikėjimą, musų gydytojai tu
rėtų pirma šviesti liaudį, aiš
kinti ligų priežastis ir kodėl

liek 
lietuvio 
nešau-

pakaks

vienas gydytojas neturi pasek
mių, o antras turi su vienu ir 
tuo pačiu ligoniu, kas kaltas, 
gydytojas ar gyduolės, — ži
noma, kiek tatai galima. Ant
ra, tadi nesikclt savęs per auk
štai, liaudį dūminant ir pajuo
kiant. Nežiūrint kaip žmogus 
mažai žino, kaip neapsišvietęs, 
jis tik nenori, kad jį kas nie
kintų ir pajuoktų.

Pius Kaušius.

ir..........  ---------- ’ ■---------- a

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATAHIMSS

komunistu drau- cinkai“? Mums atrodo, kad tai

- rt'ikšmin- 
parodo, kam lais- 
nelaisvoj Rusijoj.

♦ * į 
labai mėgsta kal- 

‘materializmą.“ Ta- j 
žino tik vienos rųšies 

“materializmą“ — palaidumą 
ir pilną atsidavimą šio svieto 
marnastims. Oscar Wilde vie
nam savo knrinyj sarkasliniai 
sako, kad žmonės mėgsta 
vo ydas primesti kitiems, 
tai tiesa. Tegul “Draugas” 
sako, ar visokių Vailoką 
Purickiu ir aibės kitų krikš
čionių demokratų šmugeliai 
nėra “materializmas” ?

\žuot niekus kalbėjus apie 
materializmą, “Draugo” Dievo 
dovanotoms galvoms butų pra
vartu susipažinti su

i»as tai

‘*Drau 
Lėti api 
čiaus jis

sa

at-

labai teisinga nuomonė. Gi tą 
nuomonę ypač patvirtino viso
kių Garmų ir Bnmšų basty- 
mos po Ameriką.

—•K. Sėjikas.

Ganytoju Balsai
{Ut i kreik it a 3 įIame skprhaja 
nuomonea Redakcija neatsako.)

DAR DEL MUSŲ LIAUDIES 
IR GYDYTOJŲ

klausimą

i 
Mon tvido pakeltą 
Musų liaudis ir gy-

M. Buntulis padarė pastabą, į 
kurią dr. Montvidas atsako 
Naujienų nr. 230. Po to, kada 
pasirodė M. Buntulio pastaba, 
aš kiekvieną Naujienų num.

to žodžio varčiau su nekantrumu, la.uk-

ANTIKRISTAS JAI! MIRŠTA!!
? Kils yra tas antikristas ?

Augščiau paduotoje temoje įvyks, labai svarbios

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS! ' -

Sersdoje, Spalio-OcL 11-tą 1, 1922 m.
Durys atdaros nuo 7, prasidės lygiai nuo 7:30

Ant
1 i 037-9 MICHIGAN ME. 

RosBland, III.
Kalbės

S. BENECKIS
Giedos gražus Choras ,

Mčfyj, Sjsaiio-Sci.
16 d., 1922

Durys atdaros nuo 7, pra 
sidė^ lygiai nuo 7:30

L. L, Svetainėje, 1401 
So. 49th Court,

Cicero, III.
Temoje 

ženklai pribuvimo nematomo Karaliaus 
Su puikiais paveikslais i

Seredoje, Spalio 18 d.* toj pačioj svet., ir tose pačiose va
landose bus aiškinama apie antikYistą.

Įžanga liuosa. ^Nėra kolektos.
Kas tik esat gyvas, bėgkit ant šių ^negirdėtų prakalbų. 

Kalbės tyrinėtojas Šv. Rašto.

Telephone Boulevard 6062
DR. A. JUOZAITIS

DENT1STAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
S261 3®. Dalvted St., Chicago, III

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tek Boulevard 1892 ir 7101. ___________\

AR JUSI) VAIKAI ISAUGS 
STIPRUS IR SVEIKI?

Netik vaiko,aukštumas rimtai surūpina kiekvieną tėvą ir motiną, bet 
pilnas kimo ir proto išsivystymas. Ištiesy jie nori, kad vaikai bntų vikrus 
sveiki, stiprus ir pilno ugia.

Maistas, kurį vaikams duodat, turi nusta
tytą įtekmę ant jų augimo. Mokslas paro
dė, kad pienas daugumoje prisideda prie 
davimo stiprumo ir ilgo gyvenimo. Norė
dami išauginti vaikus į stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris duokit jiems užtektinai 
Eagle Pieno, nes Eagle Pienas yra grynas 
maistas nuteikiantis tų maistingumo ele
mentų, kuriuos kūnas turi turėti kad ga
lėtų augti. |

rią ir stiprią sveikatą. Apie Eagle Pieno 
grynumą nėra jokių abejonių, kaip apie 
pasekmes, kurias tūkstančiai Europiečių 
motinų iš jo gavo. Eagle Pienas yra var
tojamas kūdikių peneėjimu plačiau negu 
visi kiti kūdikių maistai (sykiu sudėti. Nes 
jis yra vien grynas pienas ir cukrus pato
giame pavydale,* lengvai vaiko suvirški
namas.

Per šešias-dešimts penkis metus motinos 
penėjo savo kūdikius su Bon&en’s Eagle 
Pienu. Pasirodė, kad jis yra puikus kūną 
būdavojiintis maistas vaikams, kurie ne- 
dapenėti ir neauga...

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tol. Central 4411. Vai. nuo »6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuos^ 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padilba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iaus ant lengvų išlygą.

Tol. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 1

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Itoom 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 3395
- .... - ; . .-J

r v. w. rutkauskaT
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53* 
Tel.: Central 6390

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

.. —----- --- ..-■JĮ
-------- --------------------------------- ------------------------------------un 

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GR1GAL

Lietuvis Advokatas 
Karnbaris 306, Home Balk Bldg.J 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avė* | 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki | 

9 vakare.—----------------------—-i-,.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

7'J West Monroe Street, Chicago.
Phone Centrai 2560

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

v - /,

Iškirpkit kuponą šio paskelbimo ir pasius
kit jį The Borden Company, o ji prisius, 
visai dykai, ką norėsit: ar pamokinimų 
jūsų kalboje kaip kūdikį penėti, arba kū
dikių knygą, arba virėjystės knygą, pasa
kančią kaip pagaminti skanių valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinkit ko norit, šitas pa
tarnavimas yra jums, tik už prašymą.

Tel. Lafayette 4223
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

tuks-
iš Eagle Pieno savo vik

Vaikai visoje šalyj, tūkstančiai ir 
tančiai jų, gavo

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS
Pažymėki^ katrą knygelę norit

Penėjimo Kūdikių Virimo
Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas ................................................................
Adresas...................................  Lithuanian

T^«ie Mark of The Borden Com^
Beg. U. S. Pat. Off.

te PhEsERV®D MilK WįH
for additioną P£‘ 

S1fnatHf"nP°sition, each label wiU **

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis ' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

NAPRAPATIIIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stanti kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet paliekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesne ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis Mokta neišgydytas.

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

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

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

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

Chicago, III.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sią P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrina ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir jpasipuošimui ke
lines' $2.50 ir aukščieft.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlls* 
mis iki 5 vai.

, S. GORDON.
Dvi ieigos: 1401 S. Halsted St. It

739 W. 14lh St.
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Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halstcd Street, Chicago, Illinois

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais, 

šiai į arba i_--  „
Išplaukia kasdieną ar pana- 

iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piiiavą.
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.. 
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems 
dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet 
laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai 
pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVeLUOSIT, — NEI 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

\ Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
£ vakorčių agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A.,
’ 10 N. Dearborn St., Chicago, III.

everykų Išpardavimas
Tik iki subatos po No. 3435 So. Halsted St.

Viskas turi būt išparduota, turim apleisti namą ki
tiems. Čeverykai dėl moterų, juodi ir rudi, žemoms 
ir aukštoms kurkoms, turi būt išparduota šia savaitę 
už mažiaus kaip pusę kainos.

Neužmirškite, mes turim dėl 
vaikų ir merginų yra labai ge
rų čeverykų ir turime parduo
ti už mažą kainą vaikų čevery
kai buvo $4.50, labar pasiduo
da už $2.45

NAUJIENOS, ChfcagiS, III >

į KORESPŪNDENCIJOS^i
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..BINGHAMTON, N. Y.

Protesto susirinkimas.

labai 
ati

prašė 
susi-

pak- 
apie 
Vai-

Rugsėjo 24 d. Lietuvių Sve
tainėje buvo sušauktas viešas 
Binghamtono lietuvių susirin
kimas, lietuvių registracijos 
klausymui apsvarstyti.

Susirinkimų šaukė A. L. T. 
Sandaros 61-ta kuopa ir LSS. 
33-čia kuopa bendrai.

Susirinkimas buvo 
rimtas, nes pirmininkas 
darydamas susirinkimų 
visų laikytis tvarkos ir 
rinkusieji paklausė.

Susirinkimų atidarius, 
viesta tart keletu žodžių 
registracija sandarietis J.
tekūnas; po jo sekė sosialistas 
R. Songaila. Abu aiškino re
gistracijos klausimų. Jie nu
rodinėjo kiek toks patvarky
mas yra bledingas Lietuvai ir 
skaudus Amerikos lietuviams, 
kurie vienaip ar kitaip yra pri
sidėję prie 'Lietuvos įkūrimo 
(išskyrus tik mažų bolševikų 
dalį), o šiandie jiems Lietuvos 
klerikalai atkiša špygų už visų 
jų pasidarbavimų.

Jie taipgi nurodinėjo to įs
tatymo nenaudingumų ir pa
siūlė užprotestuoti prieš jį. 
Tuojaus tapo perskaityta tam 
tikra rezoliucija, kurių, matyt, 
iš kalno turėjo pagaminę.

Po jų kalbų buvo leista kal
bėt kiliems. Apie pora špitol- 
ninkų norėjo tų registracijos 
patvarkymų užgirti, bet ka
dangi jiems tapo gerai atsa
kyta, tai ir jie apsimalšino ir 
nebesistengė jo užgyrimo rei
kalauti. Kiti įrodinėjo regist
racijos blėdingumų, ir neteisin
gumų.

Po ilgų diskusijų ir kalbų 
prieita prie to, kad reikia ir 
bingliamtoniečiams pakelti sa
vo balsų prieš tų taip skaudų 
patyarkymų.

Rezoliucija, kuri buvo komi
teto pasiūlyta, • tapo priimta 
vienbalsiai, nes ir tie, kurie iš- 
pradžių stengėsi tų įstatymų 
apginti, nebalsavo prieš; tur
ini t buvo užtektinai įrodyta jo 
blūd i ilgumas Lietuvos valsty
bei ir josios piliečiams.

Draugiška vakarienė.

Protestas
Prieš Lietuvos valdžios žiau
rius įstatymus amerikiečiams.

SLA. 3G kp. laikytame susi
rinkime spalio 1 d., 1922 m., 
Chicago, III., apsvarsčius Lie
tuvos valdžios nuosprendį, pa
skelbtų per (Lietuvos Atstovy
bę VVashingtone, 1). C., kuria
me reikalaujama, idant visi 
Amerikos lietuviai, Lietuvos 
piliečiai, užsigeristruotų Lietu
vos Atstovybėje iki gruodžio 
men. šių metų ir užsimokėtų 
po $10.00, neužsiregistravu
siems gi grumojama atėmimu 
Lietuvos pilietybes teisių ir 
konfiskavimu jų turto Lietu
voj vardu trijų šimtų narių 
nutarė pareikšti ir pareiškia 
sekamų protestų:

1) Griežtai protestuojame 
prieš tokį Lietuvos valdžios 
patvarkymų, kaipo neteisingų 
ir negirdėtų istorijoj, kokiu 
nei viena civilizuota valstybe 
savo piliečių neapkrauna; ypa
tingai šiuo sunkiu laiku Ame
rikos lietuviams darbininkams 
nepakeliama.

2) Protestuojame prieš visas
įstaigas ir organizacijas, ku
rios tų patvarkymų remia ir 
gina. i

3) Reikalaujame, kad Lietu
vos valdžia kuogreičiausiai at
šauktų tų įstatymų.

4) Kartu kreipiamos į Ame
rikos pažangiųjų lietuvių vi
suomenę, jeigu Lietuvos val
džia neatšauktu viršminėto 
žauraus patvarkymo iki gruo
džio mėn. šių metų, kad nei 
vienas pilietis nesiregistruotų 
ir neduotų nei vieno cento Lie
tuvos valdžiai, kuri apkrauna' 
tokiais įstatymais Lietuvos pi
liečius, gyvenančius Ameriko
je. , '

5) šį nutarimų skelbti vi
suose lietuvių laikraščiuose ir 
pasiųsti Lietuvos 1 Atstovyvci 
Washingtonc.

36 kp. Rezol. Komis:
Miščikaitienė, 
Lietuvninkas, j
Yuknius. i

“Station-to-station” Service is a money 
and time saver. It is explained in the eur- 
rent issue of the Alphabetical Telephone 
Directory.

The Universal 
Implement

Keturiasdešimta metų atgal buvo tele
fono retenybė, šiandien, tapo reikalin
giausiu dalyku susisiekimui vieno su 
kitais. Kur kartą biznio įstaiga turėjo 
telefoną su aprubežiuotu kalbėjimu, 
šiandien to biznio įstaiga aprūpinta kal
bėjimais kontinente ir kiekvienas biznio 
skyrius yra sujungti su kiekvienu kitu 
susinešimui telefono sistema.
Šis didelis išpletųjimas telefono rubežių, atvėrė pla
čiai vartojimą Bell Long Distance patarnavimą, 
taipgi lyginasi draugijiniuose susižinojimuose apie- 
linkėj arba sutarimui svarbaus biznio dalyko, kaipo 
New Yorke, Boston arba San Francisco.
“Stantion-to-Station” patarnavimas, yra pinigų ir 
laiko taupytojas. Apie tai aiškinama alfabetiškoj 
telefono direktoryj skyriuj. ; !

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANYSANDARA

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDAI t A.

A.
A.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai. i ,

Del vyrų yra geriausių če- 
verykų, tamsiai rudi, švie- 

I šių, lekieruotų ir visai juo- 
■ dų visokio kaleriaus, ge- 
I riausios skuros, turime 
I parduoti už pusę kainos, 
N pirmiau buvo $5.00, dabar 
| parduodame 

tik už
| $2.95
■5

Mažiau kaip už pusę kainos 
Išpardavimas prasidės Seredoj ir baigsis Subatoje. 
Viskas turi būt išparduota ištikro IKI SUBATOS.

Į

hl

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri

jos kolep* 
ą; Ilga 
praktika- 
usi Peni* 
silvanijos 
hospitalA 

<e. Pasek- 
oi n g ai 
tarnauja 

irie gim 
tymo. Du® 
la rodą 
-tokiose 
zose ir 
okiuose 
caluose 
,erims
merginoms.

1

vi- 
Ji- 

ki- 
rei 
mo 
ir

a
£^DR. n ERZMAN

Ifl RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chronišku ligų, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

r Dienomis: Canal 
_ . . . | 8110 arba 357Telefonai: J

) Nakt. Drexel 959
’ Boulevard 4136

8313 So. Halstcd St.
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisus •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2. lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

327 E Street, So. Boston 27, Mass.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wahaneia Ar*. 

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

MRS. M. WĄITK1EWICZ 
(Baniene)

Akvierka
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
apatišką 
įėjimą, 
patarimui 
terims ir 
noms veltui.Ir Tęsis Iki Spalio 2los

O gausi vieną šių patraukiančių laikrodį

DOVANOS VAIKAMS

BANK

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

tuvių svetainėje Dramatiškas 
Ratelis turėjo surengęs vaka
rienę. Žmonių buvo labai ma
žai ir tie patys buvo labai sus
tirę, be jokio linksmumo. Va
karienes vedėju buvo biznie
rius, (ai ir vakariene buvo biz
nieriška. Padalinus po truputį 
šaltu mynų ir žalių obuolių pa
reikšta, kad jei kas nori ko 
daugiau, tai gali čia nusipirkti. 
Vienok biznio, matyt, nepada
rė.

Vėliaus tas pats vedėjas pra
šė paaiškinti jam, kodėl rate
liui taip nesiseka. Tam yra 
dvi priežastys: Ratelio suve
džiojimai žmonių ir jo perdi- 
dclis noras biznį padaryti. Vie
nas tų jam ir pasakė viešai.

Taipgi tenka priminti, kad 
Ratelis visuomet imasi didelių 
veikalų, kuriems suvaidinti ne
turi vaidylų. Kada jie ima vai
dinti, tai ten, kur reikėtų verk
ti, publika ima juoktis. Žino
ma, tokiu vaidinimu publikos 
nepatrauksi. —Vytautas.

lOas Metinis Apvaikš 
čiojimas Jau Prasidėjęs

Naujai pasidedantiems taupymui pinigus, bus duo
damas gražiausis mahogany—tamboor išvaizdos laikro
dis. Ar tamsta nenori gau jų vieną?

teikiu 
trdžiu- 
Ecodu 

mo- 
mergi-

Tek Pullman 5432

Telefonas: Boulevard 7042

Jei jau turi sa

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė pigiai. Geroj veto j ap
gyventa amerikonais, biznis išdirbtas 
per 10 metų. Gera progą pasinaudot 
geram shoemakeriui. Hamilton Shoe 
Repair Shop, 8429 Hamilton Blvd., 
Detroit, Mieli.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Markei 4526

West 1394 Remi. 6678
WM. J. STOLL COM

J. Balchiunas pagelbininlaa 
(arba a si s ten tau) 

GRABORIUS
1029 — 251 h St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Valsbaienklis Rcg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tuojau*.”

Taip, motinos ! Bambino parode pai
kius vezultatjrs palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugui Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1

35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorij
F. Ai). RICHTER & CO.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«L Kedri. *103

MU-16 RooMvdl Rd. 
Arti 8t. Loah Ava

CUCAfO. JLL

ŪETBOIT, MIGHIGAN
vo taupymo są 
skaitą.

Atidaryk kitą 
savo draugui 
arba kitam šei
mynos nariui.

: DR. C. Z. VEZELIS
! Lietuvis Dentistaa

4712 South Ashland Ar«^ 
arti 47-tos gatvis

CENTRAI.KzUll 1 lxrA.L-« DISTRICT
1112 W. 35th Street

Atdara seredų ir subatų 
vakarais iki 8 vai.

Radio koncertai 
kasdieną.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

X-Spinduliai
Ofisu 2201 W. 22nd St., kampu B

Leavitt St. Tel. Canal 0222.
Rezidencija 8114 W. 42fe 84.

Tel. Lafayette (4R2.

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

Optemetrtot
Tel. BOU levard 6487 
444® 8. Aahland Are. 
Kampu 47-toa ff*t. 

2-roe labos.

■Mi ' I , '* j ■
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Beveik vienu 
balsu.

Iš Vokietijos atėjo laik
raščiai, kuriuose aprašoma 
Vokietijos socialistų susivie
nijimas. Pasirodo, kad su
sivienijimo priešų socialde
mokratų partijose buvo la
bai mažai. Apie “masinius” 
vienos arba antros partijos 
narių atsimetimus, kuriuos 
pranašavo Komintemo agen 
tai, negali būt nei kalbos.

Socialdemokratų partijos 
(daugum iečių) suvažiavi
mas Augsburge nutarė dėtis 
į Jungtinę Socialdemokratų 
Partiją kaip vienu balsu. 
Nepriklausomųjų gi social
demokratų suvažiavimas 
Geroje priėmė tokį pat nu
tarimą milžiniška balsų dau
guma: iš 192 delegatų tik 9 
balsavo prieš. Tame neskait
lingame opozicijos būrelyje 
buvo Georg Ledebour, Kurt 
Ronsenfeld, Theodor Liebk- 
necht ir dar keletas kitų. Po 
balsavimo tečiaus Kurt Ro- 
senfeld ir da vienas opozici
jos narys pareiškė, kad juo
du pasiduoda suvažiavimo 
valiai. Likusieji gi 7 dele
gatai, su Ledebour’u prieša
kyje, pasisakė norį ir to- 
liaus palaikyt Nepriklauso
mųjų socialdemokratų par
tiją, kaipo atskirą organiza
ciją; bet su komunistais jie 
nesidėsią, kadangi komunis
tai esą niekas daugiaus, kaip 
aklas Maskvos diktatorių 
įrankis.

Suprantamas daiktas, kad 
tai Ledebour’o ir Liebk- 
nechto “partijai” nėra jo
kios ateities.

Įdomu čia pažymėti, kad 
Theodor Liebnecht, yra na- 
bašniko Karolio Liebknech- 
to brolis. Jisai kartu su 
Kurtu Rosenfeldu važiavo į 
Maskvą ginti socialistų re
voliucionierių. Komunistų 
laikraščiai tuomet rašė, kad 
juodu esą didžiausi “oportu
nistai” ir revoliucijos prie
šai ; o Theodorą Liebknechtą 
jie lygino net prie Kaino, 
užmušusio savo brolį Abelį. 
Savo laiku “Naujienos” pa
rodė, kad tie laikraščiai me
luoja ; dabar gi mes matome, 
kad Liebknechtas su Rosen
feldu stovėjo pačiam kai
riausiam Nepriklausomųjų 
socialdemokratų partijos 
sparne. Tai vienas iš tūk
stančių pavyzdžių^ rodančių, 
kaip mulkina savo skaityto
jus tokie spaudos organai, 
kaip “Laisvė” ir kiti tos rų
šies šlamštai.

Iš nepriklausomiečių par
tijos valdybos raporto Ge
ros suvažiavime matyt, kad 
ji turėjo 290,762 pilnai užsi
mokėjusių narių ir 43 dien
raščius. Daugumiečių gi 
partija turi apie 1,200,000 
narių.
RADO ŽMOGŲ BE SĄMONĖS

Ties 42 g. ir S. Ashland 
avė., sargas tarnaujantis Wil- 
sono kompanijai vakar rytme
ty atrado be sąmones John 
McFarlandą, 343 E. 43 gat. ir 
pranešė Stock Yardų policijai. 
Policija mano, kad jį plėšikai 
primušė.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. 'Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas! Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams___ r - ..... $8.00
Pusei metų 4.60
Trims mėnesiams - - 2.25
Dviem mėnesiam  1.75 
Vienam mėnesiai . , L IJlt

Chicagoje per netiotojusi
Viena kopija , , 8c.
Savaitei____ . , - 18c.
Mėnesiui_______  - 76c.

Suvienytose .Valstijose na Chicagoje 
paltu:

Metams_____ ■ $7.00
Pusei metų ______ - 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui__________ — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose;

(Atpiginta)
Metams ........... r .. $8.00
Pusei metų ...._______________ 4.50
Trims mėnesiams ---------- 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalai atmetė 
amnestiją politi- • 
niems kaliniams.

Mėnesis laiko atgal Lietu
vos St. Seimas trečiuoju 
skaitymu svarstė amnesti
jos įstatymo sumanymą. So- 
cialdempkratai reikalavo vi
siškos amnestijos politi
niams kaliniams, bet “krik
ščioniškoj i” St. Seimo7 dau
guma atmetė tą reikalavi
mą. Po to ji atmetė ir soci
aldemokratų siūlymą suma
žinti bausmę tiems kali
niams bent dviem trečda
liais. %

Kokios rųšies amnestiją, 
pagaliaus, klerikalai nutarė 
duoti, dar mes nežinome. Bet 
praeitis rodo, kad jie yra 
mielaširdingi lenkų dvari
ninkų agentams ir šmugel- 
ninkams.

Kristus mokino artimo 
meilės. Bet tie elementai 
Lietuvoje, kurie dangstosi 
Kristaus vardu, vietoje arti
mo meilės skelbia ir vykina 
kerštą ir žiaurumą.

Prie progos reikia primim 
ti ir komunistus. Kada so
cialistai / protestavo prieš 
mirties nuosprendžius Rusi
jos sočiai - revoliucionie
riams, tai visi Maskvos pa
kalikai šaukė, kodėl socialis
tai nekėlią protestų prieš 
komunistų persekiojimus 
Lietuvoje ir kitose “balta
gvardiečių” šalyse. Tuo gi 
tarpu mes matome, kad Lie
tuvos socialdemokratai rei
kalauja paliuosavimo vi
siems politiniems kaliniams, 
taigi ir komunistams. Vo
kietijoje socialdemokratai 
irgi kovoja už amnestiją, ir 
ačiū jų pastangoms ne vie
nas komunistas išėjo iš kalė
jimo.

Amestijai priešinasi kleri
kalai ir buržujai, o taip pat 
ir patys »komunistai. > Atsi
menate, kaip trejetas metų 
atgal, kada Amerikos Sočia- 
listų Partija pradėjo amnes
tijos kampaniją, šios šalies 
bolševikėliai rašė savo spau
doje, jogei revoliucijos labui 
esą genaus, kad Debsas bu
tų kalėjime, negu kad jisai

butų paliuosuotas! Lietuviš
kų bolševikėlių vadas, Stilso- 
nas, su tokiais pat kitų tau
tų besmegeniais varė atvirą 
agitaciją prieš tą Socialistų 
Partijos kampaniją, vady- 
dami ją “kontr-revoliucin- 
ga”! 1 I

Apžvalga
PROFESIONALAI IR 

POLITIKA.

“Draugas” labai nepatenkin
tas tuo, kad Dr. Montvidas už
siimąs politika. Dėlei to jis 
štai ką rašo:

“Paskutiniais . metais kai- 
kurle saoialistai profesiona
lai persimetė į sau svetimą 
sritį — politiką. Užuot rū
pestingai patarnavus žmo- 
nėmrf, jų sveikata rūpintis, 
ginti nuo išnatidojųno, jie 
pradėjo, agitacijas varinėti, 
demagogų rolę lošti, kursty
ti minias prieš Lietuvos 
Laisvės paskolą, prieš Auk- 
so-Sidabro vajų, registraci
ją”- ' ’
Toliau primenama Dr. Mbnt- 

vido “Naujienose” tilpęs strai
psnis ir atsakymai į tą straips
nį- '

Ne musų reikalas ginti Dr. 
Montvido straipsnyj išreikštas 
nuomones. Vienok negalima 
čia vienos keistenybės nepažy
mėti. x “Draugas” smerkia so
cialistus profesionalus už me
ti mąsi į politiką. Bet jeigu pro
fesionalams užsiimti politika 
yra blogas daiktas, tai kas rei
kia sakyti apie kun. Bumšą, 
Kemešį ir Garmų? Kodėl ma
sažistui Dr. Bielskiui valia po
litika užsiimti? Kode! “Drau
gas” nieko neturi prieš kuni
gų Krupavičiaus, Purickio ir 
Jurgučio persimetimą į poli
tiką? Juk net kan. J. Tumas 
apie kunigų politiką šiaip Sa
ko: “Lietuvos neišgelbejau, o 
kunigą praradau”. Pagalios, 
kodėl Lietuvos kunigams gali
ma šventorių ar net bažnyčią 
krikščionių demokratų parti
jos agitacijai naudoti?

Akyvaizdoj tų faktų, butų į- 
domu žinoti, kodėl socialdemo
kratams profesionalams neva
lia kištis į politiką, o krikščio
niškiems profesionalams gali
ma net profesionaliais politi
kieriais likti?

LLOYD GEORGEUI REIKIĄ 
VAKACIJŲ.

Visai da nesenai kapitalistų 
spauda kėtė į padanges Angli
jos premjerą, Lloyd George’ą, 
kaipo gemalingiausį Europos 
diplomatą. Visas, žinoma, 
Lloyd George’o genialingumas 
pasireiškė tuo, kad jis gerai 
mokėjo pavandeniui plaukti ir 
taikytis, prie aplinkybių.

Turint galvoj Versaillės su
tartį, kurios vienu stambiau
sių įkvėpėjų buvo Lloyd Ge
orge, o taipgi rėmimą ir finan
savimą įvairių avantiūristų, 
kaip tai: Dcnikino, Kolčako ir 
kt., — aiškiai matoma, kad 
“geniahngas” diplomatas buvo 
niekas daugiau, kaip tik akro
batas.

Bet štai antinuose Rytuose 
kįla karas. Anglijos remiama 
ir proteguojama Gyaikija lie
ka smarkiai turkų supliekta. 
Tuo budu visai George’o poli
tikai liko užduotas smarkus 
smūgis. Buvo bandoma nu
gąsdinti turkus karu. Bet tur
kai, franeuzų remiami, Geor- 
geo grąsinimų nelabai tepai- 
se. Taip dalykams susidėjus, 
artimų Rytų politinė situacija 
pradėjo aiškiai krypti Anglijos 
kapitalistų nenaudai. Ir štai 
Anglijos spauda griežtai per
maino savo toną. Lloyd George 
dabar visai jau nebe genijus. 
Jis nupuldęs Anglijos prestyžą 
užsienyje ir pakenkęs jos in
teresams. Net jo šalininkai 
ima kalbėti, kad šį kartą Gę- 
orge’ui reikėsią nuo valdžios 
vairo pasitraukti. Esą jis per
daug nuvargęs bedirbdamas ir 
todėl nesugebėjęs tinkamai ša
lies politiką vesti. Girdi, pa
silsėjęs jis vėl galėsiąs valdžios 
priešakyj atsistoti.

Taigi, ko gera, “genialin- 
gam” premjerui šį kartą reikės 
vakacijas paimti. Kol Angli
jos kapitalistų prestyžas už- 

sienyj nebuvo pavojuj, j te pro 
pirštus žiurėjo į savo “genia- 
iingo” premjero akrobatinius 
triksus. Dabar kas kita. Arti
mų Ėytų klausimas sprendžia
ma -nelabai palankioj Angli
jos kapitalistų dvasioj. Ir todėl 
Lloyd Geroge’ui siūloma va
kari jos. Nebereikalo apie ka
pitalistus sakoma: daryk, ką 
nori, tik mano kišenes neuž- 
gaUk—ten mano garbė, ten 
mano jausmingumas.

Kol Lloyd George “neužga
vo” Anglijos kapitalistų kiše
nės, jis buvo genijus, bet kaip 
tik per neapsiagUrėjimą ta ki
šene liko užgauta, — genijus 
pavirto į nuvargusį žmogų, 
kuriam reikalinga poilsis.

KUN. MALIAUSKIS IR 
DĖDELĖ.

• J - - - ■ ■ -

Lietuvos laikraščiuose kilo 
smarkių ginčų dėl marksizmo 
ir bolševizmo. Juos iššaukė 
gerai žinomas amerikiečiams 
kun. A. Maliauskis (“metodo
logijos daktaras,” anąmet re
dagavęs Chicagos “Draugą”).

Kauno • “Draugijoje” tas 
garsus socialistų keikimas pa
rašė. kad už ekonominę suiru
tę ir terorą, kurie siaučia Ru
sijoje, puolanti atsakomybė 
ant marksizmo, nes Rusijos 
bolševikai esą Markso ir En
gelso mokiniai. Šitą kun. Ma- 
liauskio priekaištą teisingai at 
rėme Lietuvos Žinios”, ku
rios tarp kitko pasakė:

“Čia nuo savęs mes drįs
tame paklausti A. Maliaus- 
kio, ar Jėzus Kristus irgi yra 
atsakomingas už inkvizicijos 
darbus, už raganų degini
mus, už tikybinius karus su 
jų baisenybėmis ir nelaimė
mis.”
Žodžiu, “L. Žinios” išreiškė 

tą nuomonę, kad bolševikai 
taip pat turi mažai bendra su 
Markso mokslu, kaip viduram
žių krikščionys su Kristaus 
evangelija.

Bet “metodologijos dakta
ras” su tuo nesutinka. Kauno 
“Laisvėje” jisai mėgina įro
dyti, kad Leninas su Trockiu 
tikrai esą Markso mokslo vy
kintojai. Juodu priėmę Mark
so teoriją apie “luomų kovą”; 
juodu norį nuversti kapitaliz
mą su pagelba revoliucijos; jų 
dviejų tikslas esąs panaikinti 
privatinę gaminimo priemonių 
nuosavybę ir įvesti “pilną ko
munizmą“; jų dviejų filosofija 
esanti materialistiška, ir tt. 
Pagaliaus, ir bolševikų teroras 
esąs niekas daugiaus, kaip vy- 
kininias praktikoje Markso ir 
Engelso teorijos. Maliauskis 
rašo:

“Laikraštyje ‘Neue Rhein- 
ische Zeitung’ 11 lapkričio 
1818 m. Marks sako: ‘Tik 
viena yra priemonė sutrum
pinti senosios visuomenes 
merdėjimą... tai revoliucio- 
nicri'škas terorizmas.” Tokių 
Markso išsireiškimų galime 
nurodyti ištisas virtines. To
kį pat terorą skelbė ir išti
kimieji Markso ir Engelso 
pasekėjai: - Bebel, Liebknecht 
ir tt.

“Paryžiaus komuna 1871 
metais, ypač teroro žvilgs
niu, buvo labai panaši į 
dabartinį bolševizmą. Tuo 
tarpu Marks apie komuną 
sako: ‘Nuo Junio revoliuci
jos tai garbingiausis musų 
partijos darbas’.”

Iš šitų kun. Maliauskio iš
vadžiojimų yra aišku, kad ji
sai nieko neišmano nei apie 
Markso mokslą, nei apie socia
lizmo istoriją. Jeigu jisai butų 
kuomet nors skaitęs paties 
Markso veikalus, o ne tik vien
pusiškai išrankiotus iš jo raš
tų atskirus sakinius, tai jisai 
butų įgijęs visai kitokią nuo
monę apie jo mokslą, negu ta, 
kurią jisai išdėsto.

Bent kiek apsiskaičiusiam 
socialistinėje literatūroje žmo
gui yra žinoma, kad apie pa
baigą 1848 m. ir truputį vė
liaus Marksas, ištiesų, stojo už 

‘ revoliucinį terorą” ir kaitai- 1 

riuos kitus dalykus, panašius į 
dabartinį bolševizmą. Bet rei
kia neužmiršti, koks tai buvo 
laikas. Tai buvo žvėriškos re
akcijos laikotarpis, kuomet se
nosios valdžios, tik-ką nugalė
jusios revoliucinius sukilimus 
visoje Europoje, žiauriai kerši
jo revoliucionieriams, žudyda* 
mos juos ir persekiodamos vi
sokiais budais. Marksas su En
gelsu tuo laiku manė, kad re
voliucija yra tiktai laikinai su
stabdyta, bet kad neužilgjo 
ji vėl atsigaus, ir tuomet ji 
turės pavartoti prieš reakcio
nierius tas pačias žiaurias 
priemones, kuriomis reakcija 
stengėsi sunaikinti revoliucinį 
judėjimą.

Tai, žinoma, buvo klaidinga 
nuomone, bet ji turi būt išai
škinta iš ypatingų to laiko ap
linkybių. Paskui tečiaus Mark
sas pats tą savo nuomonę at
metė. Viena, jisai gana greit 
įsitikino (anksčiaus už visus 
kitus Europos revoliucionie
rius), kad revoliucinis judėji
mas yra pralaimėjęs ilgokam 
laikui, ir metė į šalį visas sva
jones apie naujus ’ sukilimus. 
Antra, jisai laikui bėgant visai 
atsižadėjo minties apie terorą.

Kun. Maliauskis tiesiog me
luoja, kada jisai pasakoja, kad 
Paryžiaus Komuna 1871 m. 
pasižymėjusi tokiu pat teroru, 
kaip Rusijos bolševizmas. 
Kaip lik priešingai. Komuna 
jokio teroro nevartojo, ir Mar
ksas savo aprašyme Paryžiaus 
Komunos (“Pilietinis Karas”) 
stengiasi pabrėžti šitą faktą, 
kartu parodydamas, kaipo 
kontrastą, kruviną Franci jos 
valdžios kerštą, kuriuo ji atly
gino Komunos kovotojams už 
jų humaningumą. Tame pačia
me aprašyme Marksas išgyrė*’ 
komunarus už tai, kad jie vi
siems piliečiams suteikė ly
gias teises, įvedė visuotiną 
balsavimą ir davė kiekvienam 
pilniausią nuomonių ir organi
zavimosi laisvę.

O Rusijos fypįševikai visus 
šituos dalykus, kuriuos Mark
sas stato kaipo darbininkiškos 
politikos pavyzdį, sutrempė po 
kojomis. • Taigi, tiktai melagis 
arba nemokša gali pasakoti, 
kad bolševizmas esąs parem
tas Markso mokslu.

Įdomu pažymėt, kad visai 
panašią mintį, kaip kun. Ma
liauskio supratimas apie mark
sizmą ir bolševizmą, išreiškia 
ir Brooklyno Dedele. Savo 
“Laisvėje” jisai irgi kalba apie 
ginčą, kilusį tarp “metodolo
gijos daktaro” ir “L. Žinių”, 
ve ką sako:

“Bet ar komunistai yra 
matksininkai? Kas stoja už 
darbininkų diktatūrą? Mar
ksas ir komunistai. Kas sto
ja už triuškinimą buržuazi
nes valstybės mašinos? Mar
ksas ir komunistai.

“Kas stoja už Paryžiaus 
Komuną? Marksas. Ir jisai 
dar pelke ją, kad neužten
kamai kietai elgėsi su bur
žujais.. .”
Dedele, lygiai kaip ir kun. 

Maliauskis, nepasako, kad 
Markso “darbininkų diktatū
ra” yra visai ne tas, kas bol
ševikų diktatūra; ir jisai sta
čiai prasimano nebūtus daik
tus, kad Marksas stojęs už 
buržuazines valstybės mašinos 
“triuškinimą“ arba reikalavęs 
iš Paryžiaus Komunos ko nors 
panašaus į bolševikų terorą.

Klerikalų keikūnas Maliaus
kis yra toks pat socializmo 
šmeižikas, kaip ir komunistų 
keikimas Dedele.

VOKIETIJA NESTOSIANTI Į 
TAUTŲ LYGĄ.

Ujamar Branting, Švedijos 
premieras, atlankė Vokietijos 
prezidentą tuo tikslu, kad pa
starasis padarytų reikiamosi į- 
takos į valdžią kai dėl Vokieti
jos prie Tautų Lygos prisidėji
mo.

Prezidentas Ebertas pareiš
kęs:

“Kodėl Amerika nepasida
rys Tautų Lygos nariu, tol 
Vokietija laikysis nuošaliai. 
Vokietija heatmainys savo 
nusistatymo tol, kol Tautų 
Lyga nepaliaus užsiiminėju- 
si vien tik politinėmis spe
kuliacijomis.”
Toks Tautų Lygos apibudi

nimas visai teisingas: ištiktų
jų ta įstaiga iki šiol nieko kon- 
struktyvio nenuveikė, o tik 
užsiiminėjo “politinėmis spe
kuliacijomis.”

J—........................... .............................—

TEISYBĖS MASTAS.

“S o čia 1 de m okrate” Su si sieki- 
ninkas paduoda tokią oficialę 
žinią:

“Rugsėjo mėn. 4 d. Pane
vėžio stoty stoties ir ruožo 
komendanto kapitono Vilko 
nutarimu suareštuoti ir ka
lėjimai! pasodinti: Panevė
žio stoties viršininkas pil. 
Jankūnas, jo padėjėjai pil. 
Kurlandskas ir Petrauskas ir 
Radviliškio kelio ruožo vy
resnis kelio meisteris pil. 
Blaževičius. Areštuotieji 
kaltinami už neteisėtą davi
mą vagonų pirkliams už do
vanas, už kyšių ėmimą ir 
kitus įtariamus darbus. By
la perduota tolimesniam na
grinėjimui Valstybės Gynė- • • i
JUL i
Pasmerkęs kyšininkus ir ne

ištikimus valdininkus, kurie 
stabdo krašto darbą ir ardo 
pasitikėjimą valdininkų dory
be, Susisickininkas klausia:

“Ar tiktai šitie mažiukai 
vieni čionai tėra kalti? Ar 
nėra čionai kaltininkų, kurie 
ligšiol laimingai tebesėdi 
krėsluose ir minkštose kėdė
se vieton kalėjimo suolų?”
Į pastatytą klausimą Susi- 

siekininkas šiaip atsako:
“Gelžkelictis, kuris ir pat-

sai yra tokiose aplinkybėse, 
kuriose buvo ir šitie areš
tuoti, šiuo klausimu duos 
tiktai vieną atsakymą: taip! 
be areštuotųjų kalti tie vir
šui ir musų krašto valdovai, 
kurie savo reikalams mėty
dami milijonus, visai nesi
rūpino mažesniųjų gyveni
mu. Elgetos atlyginimas ir 
tas patsai išduodamas lai
kui praėjus, kuomet išduotų 
jiinigų reikšme per pusę su
mažėja, stato gelžkelininką į 
padėjimą be išeities. Gra
žus nutarimai, puikus į- 
statai pasilieka tiktai tuš
čiais žodžiais. Savaite atgal 
nutarta išduoti gelžkelie- 
čiams po 1500 auks. priedo, 
kaipo pašalpą maisto pirki
mui, bet iki to laiko, kuo
met šitas priedas bus - gelž- 
keliečių rankose, pūdas ru
gių kainuos daugiau, negu 
gautoji pašaipa. Visoki pini
gai, skiriamieji geležinkelie- 
čiamS, išduodami su tokiu 
pasiyėlinimu, kad paskirti 
tūkstančiai pavirsta tik šim
tais geležinkeliečių rankose. 
Kas gi daryti žmogui su šei
myna? Vieni parduoda 
sniuklerįams paskutinius 
s°vo brangenybių likučius, 
kiti varo šmugelį, o moraliai 
silpnesni, progai pasitaikius, 
ieško išėjimo, darydami blo
gus darbus turint vieną tik
slą — vaikus kaip nors pra-;
maitintirr.
Ir toliau:

“Kaltininkais reikia skai
tyti ne tiktai tuos valdiniu- | 
kus, kurie už savo silpną 
moralį nusistatymą kalėji
mo suolus užėmė, bet ir
tuosJ kurie piktadarystes 
aplinkybes sudaro, t. y. 
musu valdonus, kurie šiais
sunkiais laikais leidžia įvai- ’ kad laivakortė butų pirkta pas Th
rioiris vaišėms ir priėmi
mams aikvoti šimtus tūks
tančių, užmiršdami apie ba
daujančių valdininkų, tar
nautojų ir darbininkų ar
miją, kurią skurdas galuti
nai demoralizuoja ir sude-Į
moralizuotus kalėjimai) ki- packet co.,T H7 W. Washngton St., Chicago.

į 325 Sccond Avė., So. Minneapolis,

šiandien niekas jau neabe
joja, kad skurdas gimdo pikta
darystes. Lietuvos valdonai, 
pataikaudami visokiems Vailo- 
kaičiams, sukure šalyj nepa
kenčiamas sąlygas. Kuomet di
desnieji šmugelninkai pirkosi 
Berline namus, tai Lietuvos 
žmonės atsidūrė elgetos padė
tyj. » Dėka tam, suprantama, 
tarp valdininkų padidėjo ky
šių ėmimas ir šmugelis. Ta- 
čiaus butų juokinga manyti, 
kad vieno-kito valdininko nU- 
'baudimas pašalins kyšių ėmi
mą ir šmugelį.

Bet jeigu jau baudžiama 
smulkieji šmugelninkai, tai 
kodėl iki šiol krikščionių de
mokratų valdžia nenubaudė 
žymiausį Lietuvos šmugelnin- 
ką, kun. Purickį? Kodėl ne
naudojama vienokis teisybės 
mastas baudžiant kaip stam
bius, taip ir smulkius šmu- 
gelninkus?

Paslystos Lietuvos Soci
aldemokratams aukos
šiuo pranešu draugų auko

tojų žiniai, kad antradienį, 
spalio 3, pasiučiau Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai rin
kimų į Seimą kampanijai 
$165.00. Aukos pasiųstos te
legrafu.

Viso Lietuvos Socialdemok
ratų Partijai pastaraisiais mė- 

. nesiais per mano rankas yra 
pasiųsta sekamai: Birželio 8, 
$306.25; Rugp. 28, $185.00; 
Rugsėjo 18, $400.00; Spalio 3, 
$165.00. Viso kartu $1056.25.

Draugai, nepaliaukite veikę 
ir aukų rinkę Lietuvos Social
demokratams. Pinigai jiems 
dar ilgai bus reikalingi kovai 
su Lietuvos buožėmis ir reak
cija. A. žymontas,

LSS. Sekretorius.

BALSAS Iš LIETUVOS.

Kulturos draugijos “Žemaiti
ja” L. V. Komitetas Chicagoj 

'gavo nuo knygyno organizato
riaus prie Rietavo Darbininkų 
i Sąjungos sekantį laišką:
Draugai ir Draugės!

Sužinoję iš laikraščių apie 
“Žemaitijos” įsteigimą ir jos 
tikslus, šiuo — Rietavo Darbi
ninkų Sąjungos vardu — krei
piuos į Tamstas su prašymu 
paaukoti literatūros musų 
knygynėliui. Už suteiktą mums 
dvasios peną busime labai dė- 

| kiirgi-
Pas mus, Lietuvoje, blaivy

bės bei šiaip privatiškuose 
knygynuose galima gauti tik 
“dvasiškų” knygų, o svietiškų 
— mokslo kelrodžių — visai 
nėra, nes dvasiški tėveliai jų 
nekenčia.

Adresas: Darbininkų Sąjun
gos Knygynui, Rietavas, Tel
šių apskr., iLithuania.

“Žemaitijos” raštinė.

Kas dedasi Lietuvoj
TRAUKINĖLIO NELAIMĖ.
Kaunas. — Antradienį, 12 

rugsėjo, ėjusiam iš Panemunes 
Aleksolan 6 vai. vakaro trau
kinėliui ties Mickevičiaus gat
ve (St. belaisvių stovykla) ant 
j iešmus nušoko nuo bėgių 
skersas apvirto ant šono gar- 
vežėlis.

Iš važiavusiųjų žmonių nieks 
nenukentėjo, bet garveželis ir 
vienas vagonėlis kiek apdužo. 
Toks nuo tikis šįmet ant šio 
gelžkeliuko pasikartoja jau ne
be pirmą syk. —Gelžkeiietis.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, Žiūrėkite,

Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa’7 kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 

' Bus labai žingeidu važinėti tais lai- 
• vais. Pilnas infornvacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

PASKAITOS ŽMONĖMS 
HULL HOUSE.

liu 11 House valdyba, bend
rai su Chicagos Amalgameilų 
Rubsiuvių unijos jungtine ta
ryba sutaisė ir paskelbia šiam 
žiemos sezonui ištisų eilę mok
slinių paskaitų žmonėms. Pa- tesuroje. 
skaitos sulig rūšių paskirsty
tos taip:

Antradieniais,
savaičių bus paskaitos įvai
riais dienos klausiniais (Cur- 
rent topies). , '

Ijrečiad'ieniais —Literaituros 
istorija?. - i* >* " 7

Ketvirtadieniais — Gamtos 
mokslai.

Prelegentais bus įžymus 
mokslininkai, Chicagos ir 
Northwestern universitetų pro
fesoriai.

Šių savaitę paskaitų temos 
tokios:

šiandie, spalių 11 -r pa
skaita iš literatūros istorijos, 
skaitys W. L. Richardson, au
torius knygos “Litera ture of 
the World.”

Ketvirtadienį spalio 12 — 
Astronomija (Astronomy — 
the romance of the heavens. 
The siale of the universe. The
solar System. The planets. The- 
ories of sieliai* origin). Skaitys 
Chicagos universiteto astrono
mijos prof. W. D. McMillan.

Visos paskaitos bus Ilulli 
House, 800 S. Halsted St., va
karais, kaip 8 vai. Lankytojai 
moka už 10 kurios nors seri
jos paskaitų 1 dolerį; už atski
rų paskaita 15c.

Lektorius Medici
nos Mokykloj.

Dr. A. Davidonis.
Jaunas lietuvis daktaras, 

Aleksandras Dayidonis, ma
žiau kaip metai laiko atgal 
pabaigęs mokslų, tapo pakvies
tas į Chicagos Medicinos Mo
kyklų (Chicago Medical 
School) skaityti studentams 
lekcijas iš vidujinės medicinos 
(internal medicine) ir vesti jų 
klinikos darbus.

Tarp Amerikos lietuvių tai 
yra kuone vienintelis toks atsi
tikimas, kad augštesniojo mo
kslo įstaiga taip greitai įvertin 
tų vieno jų gabumus ir žinoji
mų. Yra. tai, beje, ir išviso 
gana retas tokio pasižymėji
mo pavyzdys. Gabius stu
dentus, išėjusius mokslų, mo
kykla kartais paskiria instruk
toriais (praktikos darbų vedė
jais) arba jie tampa profeso
rių pagelbininkais (asisten
tais); bet labai retai atsitinka, 
kad jaunas vyras, tik-kų aplei
dęs mokyklos suolų, gautų tei
sę svarankiškai skaityti lekci
jas.

Dr. A. Davidonis priėmė Me
dicinos Mokyklos prezidento 
pakvietimų, ir užvakar, spa
lių 9 diena, jau skaitė pirmuti
nę savo lekcija, kuri tesėsi vie
nų valandų laiko; po to per 
dvi valandas davė studentams 
pamokas klinikos darbubse. Jo 
auditorija susideda iš studen
tu, lankančių mokyklą trečius 
metu3> t. y. juniors; tarp jų

randasi ir dvejetas lietuvių. 
Paskutinių metų studentams 
(seniors) skaito lekcijas pats 
vidujinės medicinos departa
mento galva, Dr. Earl.

Mokyklos prezidentas, Dr. 
Ifill, kartu su Dr. Earl atėjo 
pasveikinti jaunų* docentų ir 
palinkėti jam geriausio pasise
kimo. Karštai sveikino jį ir
skaitlingas jo buvusiųjų drau
gų, studentų būrys, kurie, Ži
nodami, kaip jisai visuomet 
pasižymedavo mokykloje, pra
našavo jam puikių karjerų pro-

Ir mes sveikiname Dr. Alek
sandrų iDavidonį. Mums yra 

per dešimtį malonu pažymėti, kad jisai vi
suomet buvo geriausias “Nau
jienų” draugas, ‘kuris dažnai 
remdavo jas savo raštais ir 
geru žodžiu. Atsimename, 

1 kokiu entuziazmu jisai kalbė- I . . v ._ .davo apie savo užsiėmimus 
j mokykloje, nepaisydamas to, 
kad jam kartu reikėdavo i: 
užsidirbti pinigo gyvenimui ir 
ir mokslui; vienok jisai nuola
tos rasdavo laiko parašyti 
“Naujienoms” straipsnį ir pa
sitarti su mumis apie “Naujie
nų“ reikalus.

Mes nek lydome, spėdami, 
kad iš Davidonio išeis ne pa
prastas amatininkas (kokiais 
yra didelė dauguma gydytojų), 
bet pirmos klases daktaras ir 
mokslininkas. Jisai dar tiktai 
32 metų amžiaus, ir prieš jį 
dar visas gyvenimas.

Rubsiuviy susirinkimas
Penktadienį, spalio 6 d. Uni

jos svetainėj, 1564 N. Robey 
gat., buvo mėnesinis Unijos 
Lietuvių 269 Skyriaus susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirmininkas, brolis 
M. Butvilas. Perskaityta perei
tojo susirinkimo protokolas ir
Vykinamosios Tarybos proto
kolas. Antrajame tarp kitko 
buvo pasakyta, kad St. Straz
das (žinomas Jamonto ‘piso- 
rius’ šmeižtams prieš “Naujie
nas” ir jų vedėjus rašyti “Ži
niose,” “Drauge”'' ctc.) buvu
sis “spešeldemoikratų“ or
gano “Žinių” redaktorius krei
pėsi į Lietuvių Skyriaus Vyki
namųjų tarybų, norėdamas įs
toti į Rubsiuvių Unijų ir gauti 
prosytojo darbų. Jo prašymų 
taryba, priėmė. Abu perskaityti 
protokolai tapo narių priimti.

Toliau ėjo korespondencijų 
skaitymas. Pirma buvo nuo 
Unijos organo “Darbas” redak
toriaus* V. Poškos, kur jis at
sako 269 L. skyriaus valdybai, 
kad skyriaus išneštoji rezoliu
cija prieš “Naujienas” nebus 
Įdėta į organų “Darbų”; ji 
esanti perduota vyriausiam 
svetimkalbių Unijos leidžiamų 
laikraščių redaktoriui Schlos- 
bergui. Antra korespondencija 
buvo nuo “Naujienų” darbi
ninkų, kur buvo nurodoma, 
kad “Naujienų” spaustuvė yra 
unijinė ir jos darbininkai visi 
priklauso Chicagos tipografų 
unijai 16 mini., spaustuvės dar
bininkai gauna unijines algas 
nuo savaičių ir kad 269 sky
rius, vietoje ųešęs protestus 
prieš vienintelį lietuvių laikraš
tį, kurio spaustuvės darbinin
kai turi unijines darbo sųlygas, 
gerinus butų patarnavęs uni- 
jistams įvesdamas unijų į tų 
laikraščių spaustuves, kuriose 
jos nėra, tečiaus dedasi kovo
jančiomis su openšapiais. 
“Naujienų” darbininkai pata
ria skyriui, jei jam ištikro ru
pi organizuotų darbininkų rei
kalai, įvesti unijų “Vilnies,” ; 
“Laisvės” ir “Draugo” spaus-1 
tuvėse; jeigi jis to nedarys, tai 
bus aišku, kad jis remia* ne
linijines darbo sųlygas. Laiš
kas buvo priimtas.

Trečias laiškas buvo nuo 
Philadelphijos L. Skyriaus se
kretoriaus, kuriame klausiama 
apie žinoma visoms srovėnhs 
“veikėją” Juozą Kuzmickų 
(Uktverį), kuris norįs būti 
unijos organizatorium. Chica
gos L. 269 Sk. valdyba pasiun
tė žinių apie jį.

Juliaus ėjo Jung. Tarybos

delegatų pareiškimai. Pirmas karštos diskusijos, kur buvo 
kalbėjo V. Vikšris. Jo pareiš- niekinama “Naujienų” darbi- 
kimu skundų komisija, išrink- ninkai. Vienas fanatikas Rudo- 
ta nuo visų skyrių yra be svar- Įkas išvadino juos buržujais už 

tai, kad jie gauna tokias algas;bos, nes komisijai paeinu^ dar
bininkų skundus spręsti, uni
jos viršininkai visa sudaro sa
votiškai ir darbininkai nie
kuomet nelaimi. Jam būvant 
teismo nariu daugumas unijos 
natrių buvęs baudžiamas visai 
neteisingai, nes jie neturi tei
kės ant unijos viršininkų skųs
tis.

Antras delegatas pranešė, 
kad pas Alfredų Deckerį nese
niai buvo sustreikavę kirpėjai, 
reikalaudami, kad šapos čer- 
manas butų pašalintas; tečiaus 
unija tuoj aus tų streiką sutai
kė.

Trečias delegatas Masbn 
griežtai užginčijo pirmo dele
gato pareiškimų busiu darbi
ninkams neleidžiama paduoti 
skundų ant Unijos agentų; gir
di, skundas galima paduoti ne 
tik ant paprasto Unijos agen
to, o ir paties Unijos preziden
to Hillmano, tik, žinoma, ne 
skyriaus susirinkimui, o. tam 
tikrai Unijos įstaigai, kuri tei
sia unijos viršininkus už jų 
prasižengimus prieš unijos įs
tatymus. Vikšris išvadino Ma
sonų viršininkų užtarytoju; 
girdi, viršininkai reikia ne už
tarti, o ėsti. Masonas įsižeidė 
Vikšrio pavadinimu ir abudu 
pradėjo ginčytis, kol pirminin
kas juos sustabdė.

, Vakaro rengimo komisija, 
A. Kairis ir kiti, pranešė, kad 
svetainė, muzika ir kiti daly
kai jau prirengta. Vakaras bus 
toj pačioj skyriaus svetainėj 
lapkričio 19 d.

J. Bendokaitis, protesto prieš 
Johnsono projektų rengimo 
komiteto narys, pranešė, kad 
protestas surengta Meldažio 
svetainėj, bet žmonių buvo ne
daug ir tuo žvilgsniu protestas 
buvo be pasekmės, tečiaus 
draugijos dalyvavusios tame 
proteste nutarusios organizuo
ti “Draugijų Sąjungą,” todėl 
jis prašė, kad skyrius paliktų 
tų komitetą foliaus. Iš to išė
jusios diskusijose buvo nuro
doma, kad daug draugijų pri
traukti prie to “sąryšio” nebus 
galima, nes komunistams įsi
geidus pakinkyti visas lietuvių 
draugijas į savo politikos ve
žimėlį ir draugijų pinigais pa
laikyti komunistų kromelį, jos 
nenorės jiems tarnauti. Te
čiaus buvo nutarta palikti ko
mitetų tolinus.

Neužbaigtuose reikaluose bu
vo kalbama apie “Naujienų” 
darbininkų laiškų ir skyriaus 
valdybos atsakymų į jį. čia ėjo

Akiins Pailsis 
Ši puiki atnber lempa 

tik už

Si visai naujute, vėliausio dezai- 
ninimo, geriausių lempų, pa
dirbtas specialiai mums, kuri 
suteiks tam-stai 100% skaitant, 
rašant, siuvant ar mokinantis 
akims smagumo. Turi pama
tyt šią parankią lempą, kad ži
nojus jos teikiamą pailsį, smagu 
mą iš šviesą, kuriuos ši lempa, 
suteikia ir kokį bargeną atsto
vauja. Reikalauk

veltui išmėginimo
Mes- atvžšime lempa į namus 
vienai dienai išmėginimui. Nė
ra reikalo pirkti. Tik patele
fonuok

Randolph 1280
Local 163

arba pasiųsk atvirutę

Commonwealth 
Edison Company

Appliance Division — Contract 
Dept.

73 VV. Adams St., Chicago, UI. 

jie esą ir darbininkai ir “Nau
jienų” bosai, nes jie yra “Nau
jienų” bendrovės šerininkais, 
Grigaičio uodegomis.

Buvusis “Naujienų” direkto
rius, vėliaus prisidėjusia prie 
“spešeldemokralų” Buragas sa
kė, kad “Naujienų” darbinin
kai yra Jurgelionio ir Grigaičio 
vergai, kurių verčiami jie pa
rašė tąjį laiškų. Jei tų sakytų 
koks paprastas, tamsus, daly
kų nežinantis žmogelis, tai ga
lima butų jam dovanoti už tai, 
bet Buragas turi pretensijų 
prie apšvietimo ir todėl jo iš
sišok imas prieš “Naujienų” 
darbininkų paduotus faktus 
padaro jį ne tik juokingu, o ii 
vertu pasigailėti. Gaila, kad jis 
būdamas unijistu, teisina ske- 
bines spaustuves ir prieštarau
ja savo kaipo unijisto princi
pams.

Buvo nurodoma, kad atsa
kymas “Naujienų” darbinin
kams, kurį parūpino Čapas, ne
tinkamai, gremėzdiškai ir įžei
džiamai darbininkams parašy
tas ir kad jis reikia pataisyti. 
Bet Masonas pasakė karštą 
komunistišką “spyČių” ir tas 
atsakymas tapo priimtas be 
pataisymo.

Toliau ėjo atsakymas “N.” 
korespondentui Mikučiui, ku
ris taipgi buvo priimtas.

Biznio agentas A. Kairis pra
nešė, kad dabar Chicagoj rub- 
siuvių bedarbių skaičius visai 
sumažėjo; darbai pagerėję 
daug daugiau negu pernai tuo 
patim laiku.

A. Kemėža kaipo naujų su
manymų davė Rubsiuvių Sky
riui paaukoti pinigais ar kny
gomis Lietuvoje steigiamiems 
darbininkų knygynams. Suma

The 
Brunswick 
Ultona

Plays 
All Records 

Belter

Make This Tęst
Before You Choose 
Your Phonograph

Attend one of our daily demonstra- 
tions. Hear The Brunswick. Examine 
the 'Ultona, pietured above. See if you 
can find elsewhere the equal of Bruns- 
wick tone.

See if you can find elsewhere the 
convenience of playing all types of rec- 
ords without changing part&—without 
“attachments.”

Compare the sweetnesš bf Bruns- 
wick tone with the metallic ąuality of 
ordinary phonographs—note the amaz- 
ing difference.

Compare The Brunswick with any 
or all phonographs, feature by feature 
and part by part. Then ūse your own 
judgment.

nymas paremta ir J. Bendokai 
tis pasiūlė paaukoti tam tikslui 
$5.00; Kemėža pataisė, kad 
butą paaukoka $25. Katilius 
pastebėjo, kad ateina metų ga
las ir pareina išmokėti sky
riaus viršininkams algos. Be to 
skyrius yra pirkęs Rusijos In
dustrijos Atstatymo Šerų už 
$150 ir pinigai už tuos šėrus 
pareina sumokėti. A. Kairis pa
tarė, kad Skyrius knygynų 
steigimo reikalams gali pa
aukoti $10; taip ir nutarta. 
Tiek tik skyrius ištesėjo Lie- 

(Seica ant tt pust.).

MOKINKIS PAVEIKSLU 
DARYMO

Norinti išmokti daryti ir nuo paveikslų 
imti paveikslą, — išmokinsiu per laiš
kus ir galėsit lengviausiai padaryti. 
Darau nuo filmų, kas turi nutraukęs, 
pigiai ir gerai ir lutus paveikslus per
dirbu, kiek kas nori. Taipgi' reika
lauju agentų rinkimui gvaranfuotų 
šilkinių pančiakų ir taip visokių* mo
terims, merginoms, vyrams ir vai
kams, pigiai ir agentams duodu gerą 
nuošimtį. Turintį laiko, gali ekstra 
pinigų pasidaryti. Kreipkitės laišku, 
įdedami už 2c. štampą.

E. PASK.EVICH,
P. O. Box 602, Fayette City, Pa. 

Fayette Co,

DR. W. YUSZKTVWICZ
Gydo visokias ligas 1 galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849 
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Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

> pietų; 7 iki 9 vai. vak.

f r--------------------------------------------------------------------- .
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179

3243 So. Halsted St., Chicago.
Nedeldienias pagal sutarimą

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

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijn.

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

Brooklyn, N. Y.

M
Reikalingi akiniai.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės sudlfeja,
Jei i* raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skav 

1a, tuomet reikalaukit akinig.

John J. Mana
Akintą specialistas . 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’e 
,:ekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak

•P

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvi* Alna SmocIabstM

Palengvins akių įtempimu, aud> 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, SKaudumą akių karšti, atitaiso 
ireivas tins nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teJHMjj»ei akinius. Visuose at 
sitikimuo8‘ -rzaminaviroas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 West 4'įth St.

Phone Boulevard 7589

karalius

sena ir ap- 
Puodas 

Galima gaut

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

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

JUOZAPAS SOROKOWŠKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

LIETUVIS AKIU DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir uŽgančdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

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

, Tel. Boulevard 5052
Rezidencija, .3159 S. lrni«»n Avė.

Tel.'Yanls 1699

AlAJSDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
5c už 100 auks.

arba
2,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6.000.000.00

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austi n 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.
^■■1 !■ I ■■ ....................     —

Rezidencijos tėl. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
3

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSIC1AN AND SUBGEON 
, 1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
. Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarei

*flephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždaryta*

Telephone Yards 5834

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J, KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicagtk

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phoue Canal 0257
J .

DR. A. J. BERTAŠIUS )
PHYSICIAN IR StlRGEON 

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

Ned. 9 iki 11 i-yto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencijų, 3159 So. Union A ve. .
Tel. Yardtf 1699 j
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

tuvos darbininkų reikalams. 
Bet Rusijos reikalams jis la
bai dosnus. Ir dabar jis moka 
po $5 kas mėnuo kokitj tai 
duoklių F. of S. R. draugijai 

be jokio’ murmėjimo ir net 
nesiklausdami, kur tie pinigai 
nueina. Kažin kodėl jiems Ru
sijos darbininkai visuomet 
daugiau rupi negu Lietuvos 
darbininkai?

—šapos Darbininkas.

Lietuviu Rateliuose
GARBINGAS TIKSLAS, MA

ŽAI MINĖTAS.

Prieš 25 metus yra įsikūrus 
T. M. D., kurios vyriausias tik
slas buvo ir yra, leisti mokslo 
knygas ir dalinti jas savo na
riams ir beturčiams iLietuvos 
artojams. Narinė mokestis 5 
centai į mėnesį arba 60 centų 
metams, šventas tikslas ir 
garbingas darbas, rodosi, ture- 
jo^rasti šimtus tūkstančių na
rių ir atlikti milžinišką darbą 
apšvietus srytyje. Bet vos spė
jus susirašyti kelioms dešim
tims narių ir išleisti pirmą sa
vo leidinį “Keistutis” penkių 
veiksmų tragedija, kaip tuo
jaus kunigų spamla pradėjo 
atakuoti T. M. D. vadindama 
ją be<lievių draugija ir tt. Per 
vargus ir erškėčius visgi Tė
vynes Mylėtojų Draugija pri
gyveno 25 metus, išleisdama 
šįmet 32 leidinį. Vinco Kudir
kos raštai buvo josios stam- 

inažiausios,

mės ir visur”, 
gelių agitacine 
stengėsi 
leisdama 
nors tas

blausios knygos, 
“Vanduo po žeme, viršuje že-

Be poros kny- 
pakraipa ji

savo tikslą išlaikyti, 
vien mokslo raštus, 
kartais buvo sunku 
dėl rankraščiu stokos C

arba negalint už juos pilnai au
toriams užmokėti.

Taigi šįmet šitos draugijos 
sukako 25 metų jubilėjus. Rei
kėtų jį iškilmingai apvaikščio
ti, paminėti jos atliktus gerus 
darbus ir paskatinti visuome
nę, kad ji (langiaus rašytųsi ir 
remtų T. M. I)., nes dabar kny 
gų leidimas dar labiaus reika
lingas negu pirmians, nes da
bar pavieniai leidėjai neleid
žia gerų mokslo knygas; jos 
brangiai atseina atspausdinti; 
o pelno neduoda.

Kad visai nepraleidus be pa
minėjimo šito istorinio darbo 
T. M. D. vietos 22-ra ‘kuopa, 
nors mažomis išgalėmis pen-

Mildos mažojoje svetainėje T. 
M. I). 25 metų sukaktuvėms 
paminėti. Reikalinga užuojau
ta šian būreliu, kad bent ši 
maža svetaine prisipildytų, 
žmonių, kur bus musų pačių 
lietuvaičių pagaminti skanus 
užkandžiai, prakalbos ir muzi
ka. — M. J. Damijonaitis.

IŠ Golfininkų Kliubo.
Lietuvių Golfininkų Kliubo 

turniro “finalis” įvyks penkta
dienį, spalio 13, Jackson Par
ke.

J finalius patekusieji yra A. 
K. Menas iš Onwentsia Kliubo, 
Lake Forest; Milleris iš Evan- 
ston Community Golf Kliubo, 
Evanston; A. Remontas iš Be- 
verly Hills ir Dr. S. Naikelis, 
Chicago.

Visi, kurie norės dalyvauti 
finalio turniro galerijoj, pra
šomi pranešti Dr. A. Zimon- 
tui, Yards 2544, ne vėliaus ket
virtadienio, spalio 12.

Šiame žaidime žemiausį

Pranešimai
Pirmyn Mišrus Choras rengia graži) 

Koncertą ir Balių nedėlioj spalio 15 d., 
Meldažio svetainėj. Koncertas atsi
bus po vadovyste P. Sarpaliaus bus ge
ri dainininkai. — Komitetas.

P. Sarpaliaus vaikų choro šeiminiš- 
kas vakarėlis įvyks seredoj, spalio 11 
d., 7:30 v. v.^Jlaymond Chapell, 816 
W. 31 St. Bus užkandžių ir visokių 
pamarginimų. Visi chorui priklau- 
santįs vaikai ir jų tėvai kviečiami atsi
lankyti. — Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas įvyks trečia
dienį spalio 11, 8 vai. vak. F. Shedvillo 
svet. 341 Kensinton Avė. Visi še- 
rininkai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug naujų dalykų apsvarstyti.

— Direkcija.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų ofise

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
Brazauskas Pivil.
Čeponis Juozas 
Doba J.
Garbaliauskas Antanas 
Ginčaųskas Antanas 
Jurėnas Walter 
Kasiulis A. K. 
Kazlauskas Josepp 
Knatauskas Jonas 
Lukauskas Antanas 
Latonas John T. 
Palšis Martin 
Pučeta Jos. 
Schultz Chas. 
Shupas Tony 
Simonavičius Stanislovas 
Turskis Juozapas 
Uruoger Jonas 
Vilis Pranciškus 
Vitauskas Antanas 
Yakubauskas Joseph 2 
Žalis Jonas 
Žilinskaitė Uršulė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 

ma Antanas Juozas Stadalius,. jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metų 
amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vals., Mariampolės apsk. 
ias apie jį ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujienų” Redakcijai.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS KLE- 
menso Daktaraičio, paeinančio iš Kau
no rėd., Akmenės vals., Pavadaksčio 
kaimo. Aš Jadvyga Daktaraitė Be
nedikto Daktaraičio duktė prašau at
siliept’, arba kas žino pranešti, busiu 
dėkinga. J. Daktaraitė, 177 East Avė., 
Aurora, III.

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
čios ir Petro Lisausko iš Bakenų so
džiaus, Salaku parap., Ežerėlių apsk. 
Meldžiu jų pačių, ar juos žinančių 
žmonių pranešti man adresu: Anelė 
Lisauskaitė, Vasario 16 d., gatve, Pa
nevėžys Lithuania.

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $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.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJAME KAMBARIUS 

su valgiu ar be valgio už pigią mo
kestį, patogu labai apsigyventi atva
žiuojantiems iŠ kito miesto; kambariai 
šviesus. Kreipkitės pas

MRS. GADEIKIENĖ 
1606 S. Halsted St., 

Cigar Store

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų prie sortavi- 
mo popierio. Gera alga, nuola
tinis darbas. Aetna Waste Paper 
Co., 902 So. Morgan St. Haymar- 
ket 1417,

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. Šeimyna: du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

REIKIA merginų į dešrų sky
rių. Patyrimas nereikalingas.

skaičių kirčių padariusieji liks 8 vai. į dieną. Gera alga.
......................... . ’ ' “ ARNOLD BROS,

660 W. Randolph Št.nai ir gaus pirmą medalį.
Semi-finalhiose laimėjusieji 

prizus sulig klasėmis yra
—XI
— K1

—Kl.

A— Lemontas .. 183 REIKALINGA • indų plovėja 
B - D. S. Naikelis 204 dienomis.
C— A. A. Šukys ..205 3206 S. Halsted St.
E— Radžiukynas 2221 

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų amžiaus į dėžių 
dirbtuvę. Kreipkitės:

1418 W. 22nd St.,
Ralhborne Hair & 

RIDGEWAY CO.,

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Atsi
šaukite, su užmokesčiu susitai
kinsiu.

2113 S. Halsted St.

MERGINŲ reikia lengvam 
rankų darbui į dienos šviesos 
dirbtuvę. Nuolatinis darbas, ge
ra mokestis. Cohimbia Fastener 
Co., 3229 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
y YRU ir MOTERŲ

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKŲ REIKIA.
Įsidirbimo proga.• ■ ♦ • 
REPUBLIC BOX CO.,

925 N. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris.
Atsišaukit greitai.

3200 S. Lowe Avė.

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO 
gus, prie flat janitor, darbas ant visa 
dos gera mokestis; norintis tokį dar
bą, tuoj atsišaukit, matyk jenitnrių 
nuo 1-mos iki 5-kių po pietų.

7303 So. Halsted St.
Iš užpakalio į boiler room

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:
ROSENBAUM BROS.

' Feed Mill
87th & Stewart Avė.

PAPRASTŲ darbininkų rei
kia kaipo pagelbininkų prie ma
šinos šmotų darbui; patyrimas 
nereikalingas. Ateikite pasiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

DARBININKŲ — dešrų kim
šoj ų reikia.

ARNOLD BROS,
660 W. Randolph St.

DARBININKŲ reikia. 8 vai. 
į dieną, wholesale mėsos pakavi
mo įstaiga.

ARNOLD BROS, 
660 W. Randolph St.

REIKIA moulderių, mokintis 
molderystčs ir darbininkų. Kreip 
kitės tuoj į samdymo ofisą.

j Illinois Malleable Iron Co., 
1760 Diversey Parkvay

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ;

REIKIA
Darbininkų
Nituotojų
Buckerių
Plieninių karų
Pritaikinto jų
Medinių karų budavotojų
Punch mašinos ir
Spėka varomo preso, operuotoji) 
Asų tekintojų
Nuolatinis darbas, gera alga.

PULLMAN CAR W0RKS 
103rd Street Freight Shop 

Visai prie Cottage Grove Avė. į rytus. 
Pullman, Chicago.

DARBININKŲ ir chipperiij 
reikia į jardą ir foundrės darbui 
— nuolatinis darbas.

Kreipkitės į
Employment Dept.

LINK BELT CO., 
3'9th & Stewart

1 blokas į vakarusWentworth av.

REIKALINGAS patyręs 
korius.

WM. JUCIUS,
3241 So. Halsted St.

k u-

REIKIA į foundrę darbininkų 
ir chepperių.

The Francis & Nygren 
Foundry Co., 

2542 Fillmore St.

REIKIA nevedusio vyro prie 
namų darbo.

1200 Belden Avė.,
ALEXIES BROS. IIOSPITAL

DARBININKŲ reikia dirbti į 
maudynę.

1115 S. Paulina St.

VAIKŲ
REIKIA

Virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. Geriausia įsi- 
dirbimo proga, aukščiausia alga, 
veikliems vaikams.

REPUBLIC BOX CO.
925 N. Halsted St.

o

REIKIA STUBA NUO STU.BOS 
Gordono Mustard Oil Cream, drigubo 
— tvirtumo išparodytojų ir supažin- 
dytojų. Taipgi pilniausis pasirinki
mas Cold Cream, veidui miltelių, kva- 
pylų, šeimyniškų gyduolių, kvapsnies 
ekstraktų, muilo etc. Gordono Mus
tard Oil Cream bus smarkiai išgar
sintas aplipinems popieroms ir dien
raščiuose. Kreipkitės arba rašykite. 
WESTERN LABORATORIES, 1905 
W. Van Buren St., Chicago, III.

Reikia -
Patyrusių medinių karų taisytojų 

1 Taipgi
Sriubų pjovėjų prie plieninių karų
Didelis užsakymas, nuolatinis dar

bas dideli pinigai nuo šmotų dirbant.
Ateikit pasirengę dirbti į

Samdymo ofisą.
THE RYAN CAR CO., 

136th St. & Brandon Avė., 
Hegewish, Chicago. '

VYRŲ

į geležies atmatų kiemą. 
Gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

PRICE IRON & STEEL CO., 
67th St. & 48th Avė.

REIKIA foudrės darbininkų. 
43c. į vai. Kreipkitės į Samdy
mo Skyrių.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th Sts. arba 

South Kedzie Avė. & 40th St.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MOKYKLOS
VYRŲ

DARBININKŲ REIKIA. TURI- 
me vietos savo dirbtuvėj, šis yra ge
rai apmokamas nuolatinis darbas ir 
tik patikėtiniems darbininkam*.

Kreipkitės:
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.

REIKALINGAS bučeris atsa
kanti^ savo darbe. Darbas nuo
latinis.

3348 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 3162

REIKALINGAS DARBININKAS 
suprantantis prie namų visokio darbo 
(Handy Man), darbas ant visados 
$35.00 j mėnesį, valgis ir guolis.

Meldžiu atsišaukti:
7044 Archer Avė., 

Netoli 72nd Avė.

REIKIA tvirtų vyrų į skudu
rų šapą. Nuolatinis darbas.

M. GLASSMAN,
2549 So. State St.

REIKALINGAS preseris 
drapanų valymo dirbtuvę.

Atsišaukite:
5521 S. Racine Avė.

DARBININKŲ reikia į gele
žies atmatų kiemą. Gera mo
kestis. Kreipkitės:
LEOPOLD COHEN IRON CO., 

30th St. & Kedzie Avė.

REIKIA patyrusių grindų plo
vėjų vyrų, patyrusių gręžėjų vy
rų. Puikiausios darbo sąlygos, 
gera alga su valgiu. Drake Ilotel 
Michigan Avė. & Walton PI.

KEIKIA mašinistų 
čiaus molderių.

Kreipkitės:
SAUNT BROS.
1555 Fulton St

RAKANDAI

ben-

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

1922, ukulelė prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduos’u ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI OLDSMOBILE 5 

pasažierių, šešių cilinderių, 1^1^ 
automobilius. Penki geri tajerai. Ka
ras gerame stovyj. Parduos u pigiai. 
Pirmesnis laimes gerą karą. Pardavi
mo priežastis, apleidžiu miestą, 4339 
S. California Av., ant antrų lubų, 
vak, po 6, sub. po įlietų ir ned. visą 
dieną.

PARDAVIMUI ADAMS DVIEJŲ 
tonų trokas’su apdengtu Viršum tin
kamas dėl mufinimo arba angliams 
vežiot. Mainysiu ant fordo arba kito 
kokio lengvo karo. Kaina $700. Atsi
šaukite nedėlioj, Blake, 2830 W. 39th 
PI. Lafayette 5298.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS. Biz

nis išdirbta per 2 metus. Viskas ge
ram stovyje. Užpakalyj 5 ruimai pa
gyvenimui. Parsiduoda pusė saliuno 
už pirmą atatinkamą pasiulimą. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3512 S. Ix)w Avė.

PARDAVIMUI barbernė ir 
pool rumis. Gera vieta ir bus par
duota labai pigiai, jei pirks šią 
savaitę.

2048 W. 22nd St.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
licatesen, labai prieinamai. Ge
ras transportinis kampas prie 
2354 W. Van Buren St. Pardavi
mo priežastį—partisit ant vietos

PARSIDUODA KOTELIS IR ŠTO- 
ras, galiu mainyti ant namo, parduo
siu tik štorą arba visą biznį. Čia ge
ra vieta dėl dviejų partnerių, kas no
rite gerą biznį nepraleiskite progos. 
Kreipkitės prie

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, KU- 
ris darė b'znį per 12-metų Lietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Prieš 
pat šv. Jurgio bažnyčią. Lystas ant 
8-jų metų. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuva.

' 943 W. 33rd St.

REIKIA platerių pagelbinin
kų. Patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės:
# Uiuau JUlKlV ’ JLO» viov ’ VIUVU

Garden City Plating & Mfg. Co. parduosiu už $1,950. Kas_pirmas tas
Ogden & Talman Avė. | r

NEGIRDĖTAS BARGENAS, GRO- 
semė ir bučernė už pusdikį, 2 ice 
boxes 4 scelos meat sliseris, elektric. 
meat grinderis, viso vertės $3,500, 

i 
3452 So. Halsted j

PARDAVIMUI grosernė, bu
černė ir trokas, 5 kambariai pa- 
gyvėniinui, barnė, beismantas ir 
jardas.

3562 So. Halsted St.
PARDAVIMUI bučernė geroj 

vietoj ir daromas geras biznis. 
Turi būt parduota greitai, nes ■ 
savininkas turi kitą biznį. Kreip- • 
kitės tuojaus, 1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI naujas apšil
dymui pečius. Trumpame laike 
turi būt parduotas.

2222 W. 23rd St. 
1-os lubos

4357 So. Mozart St.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ KRAU 
tuvė ir grosęris, geroj vietoj, ant kam
po 44-os ir Mozart gatvių, tarpe trijų 
mokyklų — lietuvių, vokiečių ir lenkų.

Atsišaukit:

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, saldianių krautuvė su visais 
įrengimais. Lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa apielinkė. Parduosiu pi
giai už $600.00, nes turiu greit ap
leisti Chicago.

3245 S. Pamell Avė.

PARDAV 
sernė arba r 
ar loto. B 
nauji rakant 
turėti gerą

3452 So.

IMUI BUČERNĖ IR GRO 
įainysiu ant automobifiaus 
ičemė geroj vietoj ir visi 
lai, gera proga norintiems 
Diznį.

J. LEPA,
Halsted St., 2-os lubos

PARDAV] 
Lietuvių ir 
vietoj, bizni 
tų. Pardu, 
siu ant nan 
žastis parda 
kitės į Nau 
Roosevelt 81 
. ... ■„■■J

[MUI RESTAURANAS 
kitokių tautų apgyventoj 
s išdirbtas per dauge me- 
>s;u už cash arba mainy
to ar kitokio biznio. Prie- 
vimo labai svarbi. Kreip- 
iienų ofisą, No. 142. Tel. 
500. ‘

PARDAVIMUI galiūnas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas por daugelį metų. Par
davimo priežastį patirsite ant vie 
tos. 4530 S. Paulina St.

PARDAVIMUI barbernė už 
$800 gera apielinkė, renda pigi, 
gera proga dėl barberio.

2859 So. Union Avė.
Kampas 29th St.

Už PUSE KAINOS

Auksinė proga įsigyti gerą ir 
pelningą biznį. Bučernė ir gro
sernė veria apie $5,500. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiulimą. 
Bučernė randasi geroj bizniavoj 
vietoj, biznis išdirbtas per 25 me 
tus, nėra kredito, lystas ant 3-jų 
metų, pigi remia. Bučernė ran
dasi 4800 So. Throop St. Tel. 
Bbulevard 0014 arba atsišaukit 
pas

F. G. LUCAS,
4116 Archer Avė., 
Tek Lafayette 5107

PARDAVIMUI mažas grose
ris ir lunch room, priešais Tiklen 
Techniškos aukštesnės mokyk
los, po no.4742 S. Union Avė., 
Tel. Boulevard 7069.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 

COTTAGE.
JACOH PHILIPEK,
5214 S. Keating Avė.,

1 blokas į pietus nuo Archer Av.

STOCKAI-SEROS
MES GALIME pirkt ir par

duot visokį stakų ir bondsus. Jei 
turi ant rankų bi'le kokios sava
sties, o nesi užsiganėdinęs, ateik 
asmeniškai į musų ofisą. Musų 
žinovai, suteiks tamstai vertę ir 
patars link turimos savasties. 
Atdara subatoms iki 5:00 vai. 
John Benes & Company, Invest- 
ment Securities, 166 W. Jackson 
Blvd., Room 1320.

MOKYKLOS
Amerikos Lietuviu Mokykla 

3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

KJesos dienomis ir vakarais.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 VVest Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W Madison St

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St., Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa
gelbėtom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom,, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar nauiam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(arti Mihvaukee Avė.)

Šios dienos vaikas bus 
rytojaus tėvas ■

Tėvai, kuriems miela lietuvy
stė, privalo siųsti savo vaikus į 
Vakarinę Lietuvišką Mokyklą, 
čia besilankanti jaunieji išsila
vins lietuviškai paskaityti ir pa
rašyti. Jie bus lietuviškais tė
vais ateinančios gentkartijos.

Amerikos Lietuvių Mokykloje 
yra paskirtas laikas mokinimui 
vaikų, kiekvieną vakarą nuo 6 
vai. iki 7 vai.

Mokyklos antrašas:
3106 S. Halsted St., 

arti 31 St.,
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas.


