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Rusijos reikalavimai atmesti
■ "»

Talkininkai trukdo taiką
170 žmonės žuvo žemės drebėjime

Turkai nenusileis 
talkininkams

Talkininkai atmetė Rusijos 
reikalavimus. Anglija siųs 

daugiau kariuomenės Turkijon

PAiRYžIUS, lapkričio 12. —- 
Gauta nepatvirtintų žinių iš 
Konstantinopolio, kad Turki
jos nacionalistų seimas Ango- 
roje nutarė nedaryti jokių nu
sileidimu talkininkams.v

Italijos kruizeris plaukia.
RYMAS, lapkričio 12. — 

Šiandie tapo įsakyta Italijos 
kruizeriui Premuda tuojaus 
plaukti į Turkijos vandenis su 
kulkasvaidžiais ir 250 kulka- 
svaidininkų.

Naujas krizis Turkijoje.
LONDONAS, lapkričio 12.— 

Kad padėtis artimuose rytuose 
pasiekė naują* krizį, rodo tai, 
kad Anglijos komanduotojas 
Turkijoje gen. Harrington pa
prašė savo* valdžios prisiųsti 
daugiau kareivių į Turkiją.

Gen. Harrington pranešė už
sienio le.’kalų ministerijai, kad 
talkininku komisionieriai neži
no tikrai ką Turkijos karved
žiai pienuoja, bet spėjama, 
kad Turkijos kareiviai yra 
koncentruojami tikslu padaryti 
puolimą ir perversmą ir kad 
to gal galima butų išvengti, 
jei butų prisiųsta daugiau ka
reivių

Premjeras Bornr i.<;w turė
jo pasitarimą apie artimųjų 
rytų padėtį su karo ministerių 
lordu Derby ir laivyno koman
duotoji! admirolu Bcatty.

Veikiausia, kad Anglija pa
siųs daugiau kareivių į Turki
ją iš Mesopotamijos ir Egypto, 
kad tuo sumažinus išlaidas ir 
sutaupinus laiką. Anglai taip
jau siunčią į Dardanelus aero
planus iš Mesopotamijos, kur 
anglai turi didžiausias skraidi- 
mo lavinimos stotis pasaulyje.

Taipjau eina didelis veiki
mas Maltoje, kur yra Anglijos 
1 uvyno baze Viduržemio juro
se.

Iš Konstantinopolio praneša
ma, kad Turkijos sultonas Ma- 
homedas VI, kuris yra po tal- 
kininkif apsauga, galutinai pa
reiškė, kad neabdikuos ir ne
paisys Angoros seimo nutari
mo, panaikinančio sultonatą. 
Delei to sultonas atsidurs keb
lioj padėty, kada talkininkai 
evakuos Konstantinopolį ir sul
tonas pasiliks vienas. Jis netu
ri nė kareivių ir tik keli civi 
liniai gyventojai jį remia, nes 
veik visa šalis remia naciona
listų valdžią.
Rusijos reikalavimai atmesti.

Talkininkai pasiuntė bendrą 
notą Rusijai, kurioj pareiškia, 
kad padarymas taikos artimuo 
se rytuose neapeina Rusijos ir 
todėl dėl tos priežasties Rusi
ja ir neliko pakviesta dalyvau
ti pilnomis galėmis tose tai
kos tarybose. <

Talkininkai pareiškia, kad 
Rusijai nebus leista dalyvauti 
Turkijos-Graikijos ir abelnai 
artimųjų rytų taikos tarybose 
iki neateis laikas nustatyti li
kimą Dardanelų, Marmoros j u 
rų ir Bosforo pertakos.

Ši nota buvo talkininkų at
sakymas į Rusijos notą, pro
testuojančią prieš Rusijos ne- 
kvietimą į taikos konferenci
ją ir kaltinančią talkininkus, 
kaipo turiųčius grobimo tikslų. 
Rusijos nota sakė, kad Busija 
nepasitiki talkininkų nusista
tymu.

Talkininkai trukdo taikai
Turkijos delegatai atvyksta 

konferencijon, bet kon
ferencijos nėra.

PARYŽIUS, lapkr. 12.—Tur
kijos nacionalistų delegatai dar 
šiandie’ atvyks į Lausanną lai
kyti taikos konferencijos su 
talkininkais. Ta konferencija 
turėtų prasidėti ryto, bet dar 
nieko nėra padaryta ir dar ne
žinia kada ji įvyks. Turkus 
nieks ten nepasitiks, nes dar 
ne viena šalis nepasiuntė ir ne
siunčia savo delegatų, nes pa
tįs talkininkai nesusikalba tarp 
savęs. Kivirčiai eina tarp Ang
lijos, Francijos ir Italijos apie 
taikos sąlygas Turkijai. Ang
lija griežtai pranešė Francijai, 
kad ji nedalyvaus taikos kon
ferencijoje, jei talkininkai ne
padarys pirmiau tarp savęs 
susitarimo. Francija sakosi su
tinka tartis su Anglija, bet 
reikalauja, kad konferencija 
nebūtų ilgiau atidėliojama.

Anglija nori įgauti Franci
jos paramą pigiausia kaina. 
Bet Francija nenori pigiai par
siduoti ir reikalauja, kad Ang
lija remtų viskame Francijos 
kontribucijos nusistatymą bu
siančioje Brusselio konferen
cijoje.

Tuo gi tarpu Turkija gali 
paskaityti įžeidimu, kad ka

da ji prisiuntė delegatus, lai 
apie konferenciją nė nekalba
ma, ir gali delegatus atšaukti. 
Tada pasidarytų didelis pavo 
jus iškįlimo naujo karo visuo
se Balkanuose, į kurį gali likti 
įtrauktos ir didžiosios valsty
bės.

170 žmoniy žuvo žemės 
drebėjime.

žemės drebėjimas ištiko čili 
respublikoj, Pietinėj Amerikoj.

SANTIAGO, čili, lapkr. 12. 
— Smarkus žemės drebėjimas 
vakar ištiko Čili respublikoj ir 
buvo jaučiamas tos respubli
kos plote. Po žemės drebėji
mo sekė jurų vilnies užplūdi
mas, kuris užliejo miestus ir 
pribaigė griovimo darbą. Kiek 
tikrai nuostolių pridaryta ir 
kiek žmonių žuvo žemės dre
bėjime ir vilnies užplūdime 
nesužinota, kadangi daugely 
vietų telegrafo ir telefono vie
los yra nutrauktos ir susižinoti 
su tais miestais negalima;

Labiausia nukentėjo Anto- 
fagasta, Atacama ir Coųuinv 
bo provincijos, bet drebėjimas 
buvo jaučiamas visoj čili ir 
net Argentinoj.

Coųuimbo mieste, esamomis 
žiniomis, žuvo mažiausia 70 
žmonių. Tūkstančiai žmonių 
atsidūrė be pastogės tame pa
čiame distrikte. Ten gal yra 
ir daugiau žuvusių, bet sužino-

ti apie tai dar negalima.
Daugiausia žmonių žuvo 

Atacama provincijos sostinėj 
ICopiapo. Ten žuvo virš 100 
žmonių, neskaitant žuvusių 
provincijos miesteliuose. Že
mės drebėjimas prasidėjo apie 
vidurnaktį ir gyventojai išbė-
giojo į kalnus. Kituose mies
tuose gyventojai irgi spėjo iš
bėgti į kalnus dar prieš užė- 
jimą vilnies, bet ji sugriovė 
daug namų ir pridarė šiaip la
bai didelių nuostolių.

Vanduo buvo pasiekęs kele
tą šimtų yardų. Tarp nieku- 
rių miestų visokis susisieki
mas yra pertrauktas ir negali
ma jiems suteikti pagelbės. 
Daug miestelių ir kaimų, ma
noma, yra visai sunaikinti že
mes drebėjime, ar nuplauti ju
rų vilnies.

(šis žemes drebėjimas per
mainė jurų kįlimą ir nusilei
dimą, taip kad prie Havvaii 
salų į trumpą laiką buvo 9 
vandens pakįlimai ir nusileidi
mai. Nuostolių didelių nepri
daryta, tik kelios valtjs pas
kendo. San Francisco tą die
ną buvo penki vandens pakįli
mai ir nusileidimai. Manoma, 
kad jie pasidarė delei žemės 
drebėjimo Čili).

Reikalauja amnestijos
VVASHINGTOiN, lapkr. 12.— 

Mūšių paliaubos dienoje^ prie 
prezidento Hardingo namų bu
vo pastatyta apie 200 pikie- 
tuotojų, reikalaujančių visuo
tinos amnestijos politiniams 
kaliniams. Jie atėjo su muzi
ka, parodavo gatvėmis apie na
mus ir paskui surengė mitingą. 
Nežinia kieno surinkti negrai 
vaikai bandė pakenkti pikie- 
;avimui, nešiodami priešingus 
ir pašiepiančius amnestiją už
rašus, bet jų pastangos nuėjo 
niekais.

Tarsis apie nusiginklavimą
VARšAVA, lapkr. 10.— Ru

munijos valdžia paprašė Len
kiją atstovauti Rumuniją 
Maskvos nusiginklavimo kon
ferencijoje, kuri įvyks lapkr. 
30 <1. Tuo budu visos Rusijos 
kaimynės šalįs dalyvaus toje 
konferencijoje.

(Jau pirmiau sutiko daly
vauti konferencijoje Suomija, 
Estonija, Latvija ir Lenkija. 
Lietuvos .visai nebuvo kviesta 
į tą konferenciją),

41 sncialisty Lenki
jos seime

VARšAVA, lapkr. 10.— Len
kijos socialistų partija bus tvir
tesnė naująjame •seime, negu 
buvo pereitame. Ji dabar tu
rės 41 vietas. Endekai laimėjo 
168 vietas, piastovcai 71, “Iš- 
liuosavimo” partija 48, tauti
nė darbininkų partija 16, sta- 
pinčycai 11, gynimo p. 4, cen
tras 5, komunistai 2, tautinės 
mažumos 78. Viso 444. Nauja
sis seimas susirinks lapkr. 28 
dieną.

Žemės drebėjimas.
OHIGAGO. — Chicagos uni- 

xversiteto seismografas užre- 
kordavo nepaprastai smarkų 
žemės drebėjimą, kokio nebu
vo jau nuo 1920 metų. že
mės drebėjimas buvęs kur- 
nors Pietinės^Amerikos pak
raščiuose.

MARIQN, • O., lapkričio 12. 
—* Čia dabar atsirado antras 
šiemet derlius žemuogių — de
lei nepaprastai šilto rudens.

Maisto riaušės Vokietijoje.
Maisto sankrovos plėšiamos.

Galbūt puls kabinetas.

BERLINAS, lapkričio 12. — 
Vokietijoje prasideda maisto 
riaušės. Riaušės ir sankrovą 
plėšimai ištiko vakar Cologne 
ir kituose miestuose palei Rei
ną, kuris nėra talkininkų už
imti, taipjau ir kitose Vokieti
jos dalyse. Riaušės kįlo dar
bininkams užprotestavus prieš 
nuolatinį kįlimą pragyvenimo 
ir stokos anglių apšildyti jų 
namus.

Tuo pačiu laiku Vokietijos 
monarchistai ' ir Bavarijos 
“fašistai” —r pilkamarškiniai 
monarchistai daro suokalbius 
pasigriebti į savo rankas Vo
kietijos valdžią.

Kanclerio Vfarth valdžia ga
li pulti dar šią savaitę dėlei 
kontribucijos krizio ir nuola
tinio Vokietijos markės puoli
mo. Wirfh deda didelių pas
tangų. kad išgelbėjus nors da
lį savo kabineto įeinant koali
cijoj! su Hugo Stinnes partija 
ir kitais stambiaisiais fabri
kantais, kartu atmetant ir sa
vo politiką pildyti duotus tal
kininkams kontribucijos pri
žadus.

Pereitą mėnesį pragyveni
mas pakį’.o 175 nuoš, kuomet 
algos pakįlo 65 nuoš.

Laike maisto riaušių Colog
ne, angliakasiai ir geležies 
darbininkai įsilaužė į sankro
vas ir plėšė maistą, čeverykus 
ir drabužius. Panašių plėši
nių buvo ir kituose miestuose. 
Policijai betgi ilgainiui pasise
kė riaušes sustabdyti ir atgau
ti kiek išplėštojo turto.

Angliakasiai dabar yra Vo
kietijoje geriausiai apmokami 
darbininkai. Jie gauna 1,000 
markių į dieną. Bet kepaliukas 
duonos kainuoja 112 markių, 
mėsos svaras 600 markių, pora 
pigiausių čeverykų 6,000 m., 
o daugely namų kenčiama ir 
Vaikai serga dėl stokos maisto, 
o daugely namų kenhiaųia ir 
dėl stokos anglių.

Laikraščiai praneša, kad Vo
kietija turi duoti kontribuci
jos 2,000,000 tonų anglių. Bet 
pati Vokietija jau nebeturi an
glių. Kadangi prisieina anglis 
importuoti iš Anglijos, tai jų 
kaina pasidaro tokia augšta, 
jog jie darosi nebeįperkami, jei 
jų kartais ir būna.

Kancleris Wirth padarė žin
gsnių reorganizuoti savo kabi
netą. Jis pakvietė liaudies par
tiją (stambiųjų fabrikantų) 
įeiti koalicijom Tuo jis pripa
žįsta, kad Vokietija nebegali 
toliau pildyti savo pažadų. Te- 
čiaus manoma, kad delei parti
nės kovos Wirthui vargiai pa
siseks sudaryti naują koaliciją 
ir manoma todėl, kad jo kabi
netas turės rezignuoti.

Seimas nuteisė redaktorių.
QUEBEC, lapkr. 10.— Que- 

bec seimas trečiu skaitymu 
priėmė'biIių, kuriuo nuteisia
ma Axe redaktorių Roberts iš 
Montreal vieniems metams 
kalėjiman už seimo pažemini
mą. Bet tą nutarimą dar. tu
rės patvirtinti, provincijos val
džia.

LONDONAS, lapkričio 12.— 
Scottland Yards žvalgybos vir
šininkas Wm. Horwood tapo 
užnuodytas nežinomo žmogaus 
prisiųstais viršininkui per paš
tą saldainiais. Jis veikiausia 
mirs. Visi viršininkai tapo įs
pėti nevalgyti per paštą pri
siųstų saldainių, nes manoma, 
kad ir daugiau bus padaryta 
panašių pasikėsinimų ant augš- 
tųjų valdininkų gyvasčių.

Nobelio dovana Einšteinui
STOCK’HOLM, lapkr. 10. — 

Nobelio dovana 500,000 fran
kų šiemet už literatūrą tapo 
paskirta Ispanijos dramatur
gui Jacinto Benavente.

1921 m. dovana už fiziką ta
po paskirta prof. Dr. Albert 
Einstein, skelbėjui roliavitin- 
gumo teorijos, o už 1922 m.— 
prof. Niels Bohr iš Copenha- 
geno. \

Dovana už pasižymėjimus 
chemijoje 1921 ir 1922 m. ta
po paskirta Anglijos profeso
riams F. Soddy (Oxford uni
versiteto) ir F. W. Aston 
(Cambridge).

Biblija yra sektantinė
Taip nusprendė Califomij°s 

teismas.
l . -

SAN FRANCISCO, lapkr. 
8.— Apeliacijų distrikto teis
mas nusprendė, kad biblija 
yra sektantinė knyga, t. y. kny
ga tam tikros religines sektos 
ir todėl negali būti vartojama 
Californijos viešose mokyklo
se. Tuo atmainoma Fresno pa
vieto teismo nuosprendis, kad 
Seimą augšt. mokyklos virši
ninkai gali nupirkti tuziną 
protestonų biblijos vartojimui 
mokykloje. Prieš šį viršinin
kų nutarimą ir buvo užvesta 
byla.

Apeliacijų teismas skaito, 
kad tam tikra dalis biblijos 
yra grynai protestoniška, be to 
per kelis šimtmečius eina gin
čai apie autentiškumą biblijos 
vertimų ir kiekviena sekta 
tvirtina, kad tik jos vertimas 
yra tikras. Todėl biblija ne
turi nė istorinės, nė literatinės 
vertės.

Teismas taipjau primena 
Californijos įstatymus, kurie 
draudžia skirti pinigus sektan- 
tinė.ms mokykloms, ar leisti 
skelbti sektantinęs doktrinas 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
viešose valstijos mokyklose.

Turės mokėti unijai $177,000.

DETROIT, Mich., lapkr. 10. 
—Teismas nusprendė, kad 
Allen E. Barker, nuo 1913 iki 
1920 m. buvęs kelių ir gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų 
brolijos prezidentas, turi su
grąžinti unijai $177,000 ir pa
rodyti kam išleido dar $40,000. 
Tuos pinigus jis sakėsi išleidęs 
darbininkų organizavimo rei
kalams, bet unija sako, kad 
jis išleido ar pasilaikė savo rei
kalams.

CHESTER, Pa., lapkričio 12. 
— 2 žmonės liko užmupti ir 
du sunkiai sužeisti ekspliozi- 
joj ant aliejinio laivo Pew. 
Etkspliodavo šeši kubilai neap
dirbto aliejaus.

PHILADELPHIA, Pa, lap
kričio 12. — Schuyikill upėj 
rasta lavonas Dr. Grabam E. 
Johnson iš Reading. Lavonas 
buvo surištas, o kišenėse rasta 
6 plytos/

Kauno iždinėje stovi ištisos 
eilės iš kaimų atvykusių žmo
nių, norinčių mainyti auksi
nius pinigus į litus. Pasitaiko, 
kad paprastas kaimietis atne
ša pusę kojinės aukso ir lau
kia, kol jam išmainys į “sa
vus pinigus.” Kai kurie nesu
laukdami eina keisti j priva
tinius bankus; kiti atsineša 
prisirišę' ryšulius ostmarkių, 
kad.iškeltus jas į litus. Mato
mas didelis liaudies susidomė
jimas naujaisiais litais ir tvir
tas pasitikėjimas jais.

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus

Lenkų valdininkų Vilniuje 
teises. Ministerių Tarybos Įsa
kymu Vilniaus komisaras ir 
Storasta įgaliojami' bausti ad- 
ministrativiu keliu už nepildy
mą dekretų ir įsakymų — bu
vusios Vidurio Lietuvos vyriau 
siojo karo vado, Laikinosios 
Valdomosios Komisijos, buvu
sios Vidurio Lietuvos departa
mentų direktorių ir p. vald
žios 'Delegato Vilniuje.

Be darbo. Darbo tarpininky- 
bes valdyboje užregistruota 
bedarbių — 1321 vyras ir 433 
moteriškės.

Išvežimo ir įvežimo suvar
žymas. Žemes ūkio ir valsty
bės turtų ministerio įsakymu 
buvusios Vidurio Lietuvos te
ritorijoje įvedama 1920 m. ko
vo 10 d. valdžios įsakymas, 
kuriuo draudžiama išvežti ir 
įvežti į Lenkus gyvulius ir pa
darytus iš jų produktus ir kai 
kuriuos kitus dalykus iš Rusi
jos, Ukrainos, Lietuvos ir Lat
vijos.

Dotinenų kaimas (Švenčio
nėlių parap.) atsisakė daly
vauti Varšuvos seimo rinki
muose. Švenčionių mokyklų 
inspektorius pašalino nuo vie
tos Dotinenų mokytoją Šval- 
kiute. v

Pireksilinas ir dinamitas pas 
vežėją.

E. VILNIUS. — Policija pas 
vieną vežėją Vilniuje rado du 
pudu piroksilino ir dinamito.

Iš neutralinės juostos
E. KALVARIJA. — š. ' m. 

spalio 16 d. Liubavo ruože len
kai įsibriovė musų pusėn ir 
užėmė Reketijos kaimą ir dva
rą, Volkovizmą ir Kamienką.

Laike užėmimo buvo smar
kių susirėmimų su vietos par
tizanais, kurie sužeidė du len
ku.

Lenkų partizanų šiam ruoš- 
te yra 50 ginkluotų vyrų, ku
riems padeda prisiųsta iš Au
kštosios Silezijos komanda 40 
žmonių. Jie dabar stovi Reke
tijos kaime ir turi su savim du 
kulkosvaidžiu ir sustiprintą 
žandarų sargybą: kiekvienam 
kaime stovi po 15-17 žandarų. 
Jų tarpe yra reguliarinių karei
vių, kurie lik žandarų kepures 
dėvi.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai sutik
ti tų didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje "savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas i litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl.

Iš okupuotos Lietuvos.
Ek. MERKINĖ. — Gudų su

kilimo metu lenkai į Vilniaus 
ir Gardino žemių buvo sutrau
kę daug savo kariuomenės. Tai 
kariuomenėj buvo pavesta 
gaudyti sukilėlius bet kareiviai 
dažnai gaudė ramius jaunuo
lius ir plėšė žmonių turtą. 
Daug nukentėjo vietos gyven
tojai, ypač lietuviai. Bet spa
lių mėn. 8-9 d. iš kai-kurių 
kaimų lenkai jau pasitraukė į 
Gardiną, būtent: iš Kabelių, 
Margonių, Darželių, Šklėrių ir 
kitų. Traukdamiesi ir gi gero
kai kai-ką apiplėšė: paėmė ke- 
lioliką kiaulių ir kito turto už 
kurį visai neatsilygino. Gyven
tojai labai patenkinti, kad len
kai pasitraukė, tik ar ilgam...

žiaurus, lenkų pasielgimas.
LINKMENYS (Švenčionių 

apskr.) — Čia suėmė mokyto
ją Teklę Rilskaitę, kuri darba
vosi musų parapijoje. Ją bai
siai primušė, ir reikalavo at- 
si žadi', t i lietuviškai mokytojau
ti. Paskui nuvarė į Švenčio
nių kalėjimą, kame neduoda 
nieko valgyti. Sutinka paleisti 
namo, užmokėjus 50,000 1. 
markių. Tiek pinigų ji netu
ri, o šiaip niekas nenori mokė
ti: girdi, palaukus galima bus 
pigiau išsivaduoti.

Mažoji Lietuva
Komisija Klaipėdos kraštui 

tirti.
Ambasadorių konferencijos 

paskirtoji studijų komisija 
Klaipėdos klausimui, susideda 
iš šių asmenų: Laroche, pran
cūzas — pirmininkas, Sargent 
— anglas, Pilotti — italas, Mi- 
koyati —■ japonas.

Komisija savo posėdžių dar 
nepradėjo, bet netrukus žada 
pradėti. Savo darbo jjrocedli
roj e Komisija esanti nusista
čius išklausyti Klaipėdos kraš
to vokiečių ir lietuvių atsto
vus.

Telšiai. — Paleisti apyvar
ton litai padarė daug maišatės. 
Vieni eina į Emisijos banką 
ir tuoj perka litų, kiti gi ga
vę litų tuoj maino atgal juos 
į markes. ‘ Jau ir krautuvėse 
priimami litai, sudaryti kainų 
sąrašai litais. Tik kainos žy
miai pakeltos; pav. yra atsi
tikimų, kad kaina parašyta li
tais dukart didesnė už tą, ku
ri buvo markėmis.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedasi I
Lietuvoj

LENKŲ PARTIZANŲ GAUJOS
NEUTRALINftJE JUOSTOJE.

(Tęsinys)

Dar tenka pasakyti, kaip len
kai išskirstė partizanus prieš 
lietuvių barų. Išskirstyta tam 
tikru frontu, būtent: Virbalis- 
Sartonas su savo gaujomis už
ima Širvintų rajonų; jp gaujos 
vadinasi: ‘"Milicija neitralhego 
pasu” (Neitralinės zonos mi
licija) ; Cibulskis vadovauja 
Trakų rajonu; jo gaujos vadi
nasi: “Zvviazek bezpieczenst- 
wa k raju Trockiego rajonu” 
(Krašto apsaugos sąjunga Tra
kų rajono), štabo viršininkas 
Gapitan Kasowski; Trakų rajo
ne dar partizanų gaujomis va
dovauja Banecki, Jankowski, 
Opanosicz, Daukszowicz Alek- 
sander, Dauksženvicz Jozef, 
Piotrowski, Gendhvillo, Piet- 
kiewicz, Wasilewski ir kiti, 
bet jie su savo gaujomis yra 
vadovybėje šio rajono karo in
struktoriaus Cibulskio. Apie 
Budziškius partizanų gaujo
mis vadovauja koksai tai Ku- 
zelczy Zygmunt; jo padėjėjas 
Jablonskį Anton. Švenčionių 
rajone partizanų gaujomis va
dovauja oficieras Stasys Pes- 
liakas, vadinasi “Komendant 
IlI-go okręgo inilicji ludowej 
pasu neutralnego” (Neutrali- 
nės juostos III-čios apygardos 
liaudies milicijos komendan
tas). Čia, kaip ir visur, šie 
“milicijantai” apginkluoti at
vežtais iš Vilniaus ginklais, 
šalę jų veikia dar “Zviųzck 
bezpieczcnstvva kraju” — vado
vauja Krzywiec.

šiauriniam sparne, apie 
Dukštus (Ežerėnų apskr.), par
tizanų vadu esąs Malochowski 
Leon; įžymiausi jo veikėjai Ni- 
ževski, Jozef Tarncnvski ir kt. 
Pietiniame gi sparne, būtent: 
Suvalkų rajone, partizanų gau
jas veda apicieras KuchczyAski 
iš 41-mo “Suvalskiego” pulko; 
jo gaujos pasivadinę “Oddzialy 
strzelckie” (Šaulių skyriai).

Partizanus lenkai apginkla
vo trumpais karabinais, revol
veriais, kardais, rankinėmis 
granatomis, bombasvaidžiais, 
kulkosvaidžiais ir kitomis karo 
reikmenomis.

Kad gerinus paruošti parti
zanus karui, kaikuriose cen
trinėse partizanų vietose pri
steigė tam tikslui instruktorių 
mokyklų, pa v.: m. Sudoba ties 
Švenčionimis ir k i t. Iš m. Su
doba jau paruoštas instrukto
rių kadras išvyko Vilniun, kur 
išskirstė juos partizanų da- 
lysna; jų tarpe didesnė dalis 
yra Silezijos riaušininko Kor- 
fanto sukilėliai.

^eutralinėj juostoj nuolatai 
vaikštinėja įvairus lenkų agen
tai, kurstę gyventojus, kad 
duotų prašymus priskirti Len
kijai ir skųstis melagingu bū
du ant Lietuvių.

lokiu pat darbu užsiima ir 
jų “vyskupas” Bandui'skis, ku-' 

rimų popiežius atėmė kunigo 
teises (jis kunigauja, tik par- 
tizanams), ragina žmones rem
ti partizanus, kad nuo “chamų” 
gintų.

Pastaruoju laiku lenkai iš 
tikro panorėjo sutverti iš neu- 
tralines juostos “respublikų”, 
nes sudarė tam tikra tarybų, 
kurios pirmininkas Žilinski, 
padėjėjas Mickievvicz, sekreto
rius Nicik, o vyriausiu karo in
struktorių prie ‘‘‘tarybos” yra 
koks ten Denvinski, Lietuvos 
išgama.

Neutraliuos juostos gyvento
jai laukia nesulaukia tos die
nelės, kuri bus šventė išsiva
davimo iš lenkų plėšikų perse
kiojimo! į |:

Nors kančių galo nematyti, 
bet visgi ateis toji valanda, tas 
teisingas žodis, kuomet ne tik 
neutrale juosta, bet ir visa Pa
vergtoji Rytų Lietuva susilies 
su savo močiute Laisvųja Lie
tuva ir pranašingos dainelės 
žodžiai: “Sutirps ledai ant kru
tinės...” taps gyvu reiškiniu!

—Pavergtasis.

Lietuvos Pinigai
Dabar Lietuvoj jau nebegali buti| nei rublių, nei 

auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS.

I

Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais.

. • -V ' į1 • ■ • u. > •

Nuo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

, / r , •

i

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai Lietuvos Žmonių.

Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

Siuskite per NAUJIENAS
LI1US LIETUVON;

K. GUGISl
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
tel. Central <411. Vai. nuo 96

Uyvenim* rietą: 
8323 flo. Hafatcd SL

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

j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22*1 W. 32nd S*., kerti Learltt St.
Telepbone Ganai 2552

Valandose 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 Iki 9 vakaro.

Veda visokias bylai visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doknmen- 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvą išlygų.

Tel. Randolph M758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurzniestyj. 

’ASSOCIATION BLDfl.
19 So. La Šalie St. 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895
... .. ... - , -H

V. W. RUTKAUSKAS j 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6390

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

......

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarfs 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 iki i 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 Weftt Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

..........

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

Room 706
Telephone Harrison 421V......  «■»... ... -■■■■ i ✓

R*'.......... ..... ....... . ■ ■■■»»»■■■■»■■....*.........m , , ■

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

Z*-"-*'"'* '.'I,*. Į1!1 T, ■■ '      7-.-!
BAŽNYTINĖS ŽINIOS

Lietuvių Tautos Katalikų baž
nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
8509 So. Union Avė.

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

Kancleris.

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė.

Chicago, 111.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

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

S. GORDON,
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

--------------- - ----------------------------- ------------------------
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£ Kaip Dvikojai 
Seimą Renka

j —-Tai jau reikės ir man nu-
kiirtyti, — atsakė Rautas ir, 
šėręs kumelkai botagu per nu
garą, nužingsniavo vaga pas
kui žagrę.

Užsnūdęs kampelis.

Lietuviu gyvena čia penkio
lika šeimynų, daugumoj susi
maišę vedimais su lenkais. 
Draugijų yra—Vytauto pašai
pūnė dr-ja, turinti 22 nariu ir 
gerai stovinti pinigiškai, ir 
“Sandaros” 26 kp. su 6 nariais. 
.Jokia politika niekas neužsi
ima. Laikraščių musų koloni- 
jon pareina: 6 egz. Sandaros, 2 
Keleivio, po 1 Vienybės, Nau
jienų, Lietuvos Ūkininku ir 
Nowiny (iš Lietuvos). .Visus 
tuos laikraščius teima bene 
septyni asmenys, kiti skaity
mu neužsiima. Užtat girtuok
liavimas gerai žydi. Aplamai, 
tai apsnūdęs kampels. Jei ap
sigyventų čia koks šviesesnis ir 
energingesnis žmogus, turėtų 
geros dirvos kultūriniam dar
bui. — Esperanto.

(Feljetonėlis)

AŠ, Žemės Kurmis, gimiau 
ir augau ramioj šaly Lietuvoj. 
Aš esu labai ramus sutvėrimas. 
Aš ramiai rausiuosi po žemę, 
niekam skriaudos nedarau, bet 
nekenčia mane dvikojai. Žiu-

Žinau aš tuos dvikojus! Jie 
tik taip sako, kad susirinkę jie 
kalbėsis apie balsavimus. O 
gal jie taksis, kaip išnaikinti 
musų, vargšų kurmių, visų pa- 
kaleniją? O gal ir jų seimas 
ne ką kitą veiks, bet tik mums 
kilpas pins?

rėk paryčiu, kada mums sma
giausia išlįsti į paviršių ant 
saulutės pasišildyti, koks žiau
rus dvikojis su geležiniu -ieš
mu tykoja, kad nudurti ką 
nors iš mūsiškių. Andai taip 
negarbingai žuvo mano ku- 
mas-kurmis,kokių šioje gady

nėje labai sunku rasti.
Mums, kurmiams, tenka bū

ti labai atsargiems. Jei kada 
dvikojai ima būriais vaikšti
nėti, keliese kalbėtis, mes jau 
manome, kad jie prieš mus ką 
tai ruošia ir pasiunčiame ką 
nors iš mūsiškių paklausyti, ar

Ilgai nelaukdamas pasirįžau 
kelionėn.

Visą naktį /žingsniavau. 
Ryto metą su dideliu vargu 
pasiekiau Pyplius. Vienam 
darže prie rinkų radau dar te
begyvenančią vieną savo kū
mutę. Jos urve aš pasilsėjau, 
apsišvarinau ir užkandau gar
džių kirmėlaičių. Kūmutė, pa
sirodo, apie mitingą nebuvo 
nieko girdėjusi. Abu su kū
mute nutarę,va tuo tarpu snūs
telti, o vėliau atsikelti paklau
syti, apie ką tie dvikojai kal
bėsis.

PADĖKOJIMAS.

Gerbiama ‘'Naujienų” Re
dakcija gal suteiks man vietos 
savo dienraštyj tarti padėkos 
žodį geros širdies žmonėms, 
kurie mane taip gausiai sušel
pė dabartiniam laike su auko
mis. Labai buvom suvarginti 
ligų per keletą metų, bet vis 
lig šiol, šiaip taip stumėmės 
kol da vyras galėjo jx) truputį 
dirbinėti. Dabar jau ilgas lai
kas kaip jis guli Miesto ligoni
nėj, o aš su dviem mažučiais 
vaikučiais buvau didelėje bė
doje.

Ačiū daug kartų S. Adom- 
kevičiui ir J. Lieškiui už jų pa-| 
sidarbavimą, nes jie. pamatė 
pirmi mano vargingą gyvenimą 
ir sumanė parinkti aukų mane 
sušelpti.

Dėkoju taipgi tiems, kurie 
mane daug kartų veltui nuvež- 
davote į ligoninę.

Aukavo po $5.00: J. Masiliū
nas. Po $2.00: W. Gabris, Po 
$1.50: J. Norbutas. Po $1.25: S. 
Adomkevičius. Po $1.00: W. 
Petraitis, P Norkus, S. Urbo
nas, F. Sebastijonas, S. Kaspa- 
rauče, J. Voveris, J. Lukošie
nė, J. Petkevič, A. Bagdonas,

Balis, P. Šidlauskas, A. Be- 
meikis, W. Ivanauskas, J. Pet
raška, K. Dagis, J. Jakutis, 
VVenibpts, J. Povilaitis, 
Adomkeviče, J. Mat u lėnas, 
Jasaliunas, B. Januševiče, 
Šilis, J. Jakubauskas, J. Mise- 
viče, J. Skrųzdis, B. Masiliū
nas, A. Salučka, K. Andriuške
vičius, A. Merkevičius, A. Pet
kus, K. Adamkevičius, K. Pa- 
šiukiniš, J. Greita, J. A. liuk
sas, C. žiburkienė, J. Loškis, 
K. Gudauče, P. Sprindis, J. 
Stočkus, K. Sabaliauckas, M. 
Soblickas, A. Kasiliauskas. Po 
50c.: S. Butkus, F. Martinai
tis, A. Balis, S. Žiburka, O. Vai- 
tekunienė, K. Jurgaitis, A. Sur
vila, J. Naujokas; K. Vidugiris, 
K. Kleinauskas, A. Danilevičius, 
F. Lazdauckas, A. Andriuškevi
čius, K. Ambraziunas, P. Bag
donas, K. Klivickas, A. Barta
sis, J. Urbonas. Po 55c.: A. Si- 
monaits. Po 30c.: J. Dapkus. 
Po 25c.: W. Rudžinskas, J. 
Waičis, M. Liutvinas, A. Kre- 
kis, W. Treinauskas, A. Zaka
rauskas, A. Petraška, J.‘ šle- 
fendoris, J. Mickus, G. Domi- 
jonaitis, W. Rulievitz.

Dar kartą dėkoju visiems.
O. K. Bložienė.

S21 Prescott s t., VVaukcgan, III.

nepina tie nevidonai dvikojai 
mums kokių naujų kilpų.

Štai vieną vasaros dieną, ge
rokai pasidarbavęs atsiguliau 
snustelėti-pasilsėti. Staiga žiū
riu aš atsidūriau bemaž visai 
ant žemės paviršiaus. Kas gi 
čia galėjo atsitkti? Apsidai
riau. Nagi pasirodo, kad man 
beknarkiant, artojai išarė di
delį žemės gabalą ir mane iš 
miego pabudino.

Greit artojai sustojo dirbę 
ir ėmė kalbėtis. Pastačiau au
sis. Jt

—Brauksi rytoj, Raulai, į 
Pyplius—klausė vienas arto
jas antro.

—tNamie žadu būti, pasnau
siu—atsakė.

Žmonės sako, rytoj Pyp
liuose busiąs žmonių suėjinias- 
mitingas.

Ar vėj į Pyplius atvažiuos 
lietuviškas karalius šnektas 
šnekėti, kaip pernai kad per 
Mykilines šnekėjo. Nieko sau. 
kaip kunigas moka pamokslą 
išdrožti, žodžiu kaip iš pyp- 
kio piliąsi.

Ar sapnuoji, Raulai, kur 
tu tą lietuvišką karalių matei. 
Lietuva neturi karaliaus, o tu
ri tik prezidentą.

Ką tu čia man apie savo 
prazidentus pasakoji; aš gi sa
vo akimis lietuvišką karalių 
mačiau—karščiavosi Ratilas.

Taigi pernai per Mykoli- 
nes Pypliuose buvo pirmas mi
nistras ir dar koks ten Kauno 
ministerinės ponas, — aiškino 
Kubas.

—•Visi kaimynai šnekėjo; kad 
tada buvo pats lietuviškas ka
ralius, o tu, Kubai, nori tik su 
manim ginčytis, daugiau nieko. 
Na, o kas gi rytoj Pypliuose 
bus?,

Iš kelionės buvau nuvargęs 
todėl greit užmigau. Ar ilgai 
aš miegojau, neatmenu, tik 
staiga mane išbudino kažkoki 
labai smarkus balsai.

—Au!.. Au...u...u... ša...
a... a... lyn.. . n.. . n!.. A... 
u... u... u!

—Vilkai!—tariau aš sau.-1— 
Ne, ne vilkai—abejoju atydžiau 
pasiklausęs.—Žinoma, kad vil
kai, — pagaliau tvirtai nu
sprendžiau ir nėriau vieną met
rą gilyn į žemę, kūmutės urvu.

Pikti dvikojai, bet vilkai dar 
piktesni. Tik neišpildyk vie-< 
nuolikto Dievo prisakymo, už
sižiopsok, kur slankioja alkank 
vilkai, vienu akymirksniu at
sidursi vilko pilve. Protes
tuok kiek nori; dvidešimts kar
tų reikalauk, kad tavo pro
testą įtrauktų į protokolą; iš-, 
rodinėk, kad tu, kurmis, turi 
lygiai tokią pat teisę gyventi 
šiame pasauly kaip ir vilkas, 
bet visa tai veltui: tu išnyksi 
iš šio pasaulio 'lyg ,visa i nebu
vęs.

Tuo tarpu balsai lyg nutilo. 
Ėmiau vėl klausytis. Aiškiai 
girdžiu dvikojų žodžius:

—Jus esate bolševikai, jus 
cicilislai, jus komunistai, jus' 
bažnyčias griaunate, jus tikė
jimą naikinate, jus...

—Žinoma, kad čia dvikojai 
sjisiriiikę, — nusprendžiau aš 
ir išlindau iš urvo į paviršių. 
Žiūriu, pilna rinka prisirinku
sių dvikojų. Vienas storokas 
dvikojis pasilipęs ant bačkos ir 
vis kalba, kalba ir kalba. Mano 
trumpa atmintis, todėl aš jo 
visos kalbos neatsimenu, įtik 
žinau, kad jis labai gyrė val
džią ir kai kokius krikščionis 
demokratus. Jis sake, kad jei 
kada valdžia darydavo ką blo
go, tai vis kalti cicilistai. Pa
galiau jis, gerokai išsipludęs, 
patarė visems balsus paduoti 
už ūkininkų sąjungą ir nusi- 
rangė nuo bačkos.

Ant bačkos pasirodė kitas 
liesas vyrukas. Vos jis atvėrė 
burną, pasigirdo ve,l riksmas, 
šauksmas ir klyksmas.

—Ne... e... e... re... i..k! 
N... e... e... re... i... k! — 
girdėjosi ploni moteriški bal
sai.

—iša... a... a... ly... y... 
y... n! Au... u... u! Ša... 
ą.a... ly... y... n- Au... 
p... ui—jiems pritarė jau pa
augusių vaikų būrys.
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■ Staugimas tęsėsi ilgai. Aš 
turėjau laiko įsižiūrėti, kas da
ro įtriukšmą. Pastebėjau du 
jo centru. Vicnėjc pusėje sto
vėjo didelis būrys moterų, o jų 
vidury kaž- koks juodas dvi
kojis, nė tai moteris, nė tai vy
ras. Kaip tik kas ant bačkos 
pasirodo, katf jam, turbut, ne
patinka, jis pakelia į viršų ran
ką. Gavę šį signalą, moterėlės

iš kalio neriasi: kas cypia, kas 
rėkia, kas bliauna.

Kitoj pusėj stovėjo būrys 
paaugusių vaikų. ~ Kaip man 
kūmute vėliau išaiškino, tai 
buvo “krikščioniškos” gimna
zijos mokiniai. Juos buvo at
sivedęs direktorius, vėįl gi nė 
tai moteriškos ne tai vyriškos 
gimties. Kaip sako, ši asaba 
esanti pusiau šventa. Tiesa, 
mokiniai iš jo mokyklos išei
na apidurniai, bet už tai jie 
puikiai moka mišparus, rąžan
čius, karunkas giedoti ir šiaip 
rodo daug nobaženstvų.

Kūmute pasakojo, kad dar 
keliom dienom prieš mitingą, 
šiuo du buriu skyrium rinkosi. 
Juos ten ilgai stramužijo, pra
šė padėti gintis nuo bedievių, 
nepaklusnuosius gązdino ir t.t. 
Kada jie buvo gerai išstramu- 
žyti, abu buriu atvedė šion 
rinkon triukšmo kelti.

Tuo tarpu kalbėtojas matyt 
pasakė kažką labai pikta. Viens 
neaiškios gimties būrio vadas 
iškėlė kumščius į viršų ir nesa
vu balsu sušuko.

—Vyručjai! ar jus leisite 
mane, dvasišką asabą, taip nie
kinti? Ar jus nemokėsit ap
ginti savo ganytoją? Ar jus ne
rasite vietos šiam nevidonui?!

Kaip puls būrys dvikojų ant 
bačkininko, kaip žers jį nuo 
bačkos, kaip muš į patvorį, net 
man kojytę prispaudė. Aš bekt, 
kumute < paskui mane. Atsi
grįžome, kada toli už miesto 
buvome. Tiek mums baimės 
įvarė tie nelabi dvikojai!

—‘O, jus dvikojai, dvikojai— 
galvojau aš, sustojęs kvapą at
gauti, — j* s statutes save au
kštesniais už visus kitus sutvė
rimus, o nemokate padoriai pa
sikalbėti keliese susirnkę. šū
kaujate, draskotės, ir kam vi
sa tatai? Mes, kurmiai, ketur
kojai, bet taip nedarome.

MOTERIS NEGALĖJO 
DIRBTI.

Tapo tvirta ir gerai jautė
si vartodama Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound.

St. Paul, Minn. — “Naudojau Ly
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 

nuo nuovargio, iš
sekimų jausmų ir 
sunkių periodų. 
Turėdavau skau
smą galvoj ir strė
nose. Tankiai, ne
galėdavau atlikti 
savo darbo. Skai
čiau jūsų mažoj 
knygelėj apie Ly
dia E. Pinkliam 
Vegetable Comp- 
ound ir pradėjau

jį imti. Pradėjau gerai jaustis ir ta
pau tvirtesne ir galiu atlikti visą sa
vo darbą ir nejaučiu skausmo strėno
se. Rekomenduoju jūsų gyduolę ir 
galite panaudoti šį mano laišką, kai
po paliudijimą.” — Mrs. PHIL, 
MASER, 801 Winslow St., St. Paul, 
Minn.

Tiką įvykęs nuotikis, kuomet mote
ris pasigydė naudojant Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Tan
kiai šios išsekusiais jausmais mote
rys ir jaučiančios skausmus visame 
kame, tas paeina iš priežasties, ko
kios pas moteris atsiranda Vegetab
le Compound kaip tik priimtas nuo 
pančių moterų ligų. Geros pasek
mės yra pažymėtinoms, kuomet daly
kai praeina — vienas po kitam.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound yra moterų gyduolė nuo mote
riškų negalių. Visuomet patikėtinos.

Specialis
Išpardavimas

Pirmadieni, Antradieni ir Trečiadieni

DETROIT, M1GHIGAN
t 

West 1394 Remi. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS ' 
1029 — 25th St„ 9509 Cardoni 

Detroit, Mieh.

DR. F. MATULAITI^
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

Tai. Market 6284, Market 4526

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelione

Su ypatišku ekskursijoj palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klcsos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolj ir Glasgową. 
CAMERONIA ........... Lapkričio 4
CORONIA .................... Lapkr. 4
COLUMBIA ................... Lapkr. 11

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Sveteriai kiekvienam, vyrui, mote
riai ir vaikui, visokių spalvų ir dy- 
ižių už

F------ ;l iri. ■■ n.

Nepraleisk nepamatęs šitų dide- j
lės vertės švarku, ateik anksti. JĮ
Mes turim dydžius nuo 2 iki 16 me U 
tŲ, kaina nuo 1

» ■ i •.............................. ■ 'i"■ .......................

Uiki*15ffl
$1.98

ir daugiau. •
Taigi mitingas bus, — at

sakė Kubas.
O apie ką ten bus šnek

tos šnekamos?
—Apie ką šnekės? Turbut, 

girdėjai, kad greit žada būti 
balsavimai. Naujus atstovus 

į Seimą rinksime. Taigi ir 
šnektos bus apie tai, už ką 
balsą paduoti.

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

Paraše Ėutkų Juze
Darbo Tėvynes Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelių erškė
čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs.
į karstą.

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

Vaikinams vilnoniai kojiniai, juodi 
ir rusvi, paprasta kaina 79c., par
duodama už

49c
Taipgi vaikams vilnoniai juodi ir 
rusvi visokių dydžių, porai

49c
Kortinos, naujas sandelis, gražiais 
raštais, poromis, ar šmotais. Kai
nos nuo

$1.98 iki $5.98

Vaikinams flaneliniai naktiniai 
marškiniai dideli dydžiai, su api- 
kaklėmis ar be apikaklių. Parda
vinėjami po $2.98. Kol jų bus, bus 
pardavinėjami po

$1.45
Musų dresės mergaitėms yra ge
riausios iš visų. Musų sandėlis pil
nas. Aksominiai seržai, vilnoniai 
krepai nuo

$3.98 iki $12.50
Vaikams gamiturai dviem porom 
kelinių nuo 8 iki 16 metų, geriau
siai parsiduodamų spalvų, Didelės 
rertės

$9.98

Dideliai vertingi blanketai, dideli 
dydžiai languotų, daugelis visokių 
spalvų, paprastai parduodama po 
$3.98, už

$2.69
Turkiški šluostai balti, dideli dy
džiai paprastai parduodama po 35c 
dabar iki 6 vienam

19c
Didelis rinkinys gijų visokių spal
vų per s!las tris išpardavimo die
nas, tolkai

49c
/ ------------------------------------------------------ s

Dvigubi ženkleliai šitą išpardavimą, siuvenyrai bus duodama su 
$5.00 ar daugiau vertės pirkiniu.

b_________

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutės tuojau.

Mes taipgi laikome lietuvius pardavėjus, kurie iš širdies stengiasi jums patarnauti. ,

Mes dar turim importuotų čekiškų impilų ir žąsų plunksnų geriausios kokybės ir žemiausiomis kainomis.

Apatinius skalbinius kiekvienam, šilkinius, vilnonius ir vatinius kojinius, vyrams darbinius marškinius, 

vaikams trumpas kelines.

John Eliasek
1657 W. 47thSt. arti Paulina St.

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kam>aa 81 gal 
Telefonas Y arda 1119

Baigusi 
Aku ie ri

jos kolegė 
ilga

praktika^ 
aisi Penas 
silvanijos 
hospitaia- 

ie. Pasek* 
tningai p«> 

tarnauja 
gino*

tymo. Dua 
rodą vi

sokiose li
gose ir ki
ekiuose re! 
caluose mo
erims it 
merginoms.

L^OR.iiEilZMAN^B
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuteris.

Gydo aštrais ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

į : Dienomis: Canal 
_ . . . * 8110 arba 857Telefonai: J _

) Nakt. Drexel 959
( Boulevard 4186

8313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vai.

V- ------ l,------ ..J

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas: •

8149 S. Morgan St., kerti 82 SL 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

r DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 libos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir ( 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Garniturai mažiems vaikams, dy
džiai nuo 3 — 8 metų visų spal
vų, už

$3.98

Akeierkui 
3113 S.Halsted ai. 
Tel. Blvd. 3138 

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

Tel. Pullman 5432

1.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

E Telefonas: Boulevard 7042

§ DR. C. Z. VEŽELIS S
Lietuvis Dantistas 

4712 South Ashland Ava, 
arti 47-to« gatvla

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X-Spinduliai
Ofisai 22D1 W. 22sd St, kampas & 

Uavitt St Tel. Caaal S121
RMŽdendja 8114 W. 4tad Si.

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

................. .................... ....... 3 “ ■ »
__________ .......... -....... ......... .............. 1 -------_____----_---------------------



RA^JIEOTS, CHčSgO, H Pirmadienis, Lapkr. 13,

NAUJIENOS
Dm Uikaaali* D*Ux Mnrfl

Publh bed Dali# ■»«•>• * Jtandaf b#
Dm Afthuanian M«wa Eio. Am Ine.

■dttar E. OrigalifaL

VM SftBth Habted Stratf

Talsphon* JtooMrrelt 85M

Subacriptioa Bategi
&00 per yaar in Canad*.
>7.00 per year puteide of Chicaco,
|8.0Q per year in Lhicago*

8c. per copy.«

Entered aa Secend ČUm Mattar 
March 17th, 1914, »t tfce Peet p£ttee 
ef Chicago, 11L, vndar tha Mfc pX 
March Snd, 1879.

Naujienos eina kasdien, tlakiriaat 
nedildienius. LeidMa Maųjianf Ben
drovė, 1789 So. Halsted SU, Chicaie* 
Iii. — Telefoną*! BooMvalt BftML -

Uishnokljime kalnai
Chicagpje *— paftui

Metama --------- --- ...... f8JH
Fuaai meti------.T - r x i r
Trims minėdama .- -- - 2J25
Dviem minisiam - - - - - -- 1,75 
Vienam minėtini -i-

Chicagoje per nattltolMi
Viena kopija - L - - r-^ r— to 
Savaitei Ife
Mineaiul - . - - t

Suvienytos! VaįstiJ<MM M GMRptf*

Metanu----- -■ . i r- L t , >7.00
Pusei meti . . - . , , . n djfl
Trinu minėdama rt --ii 2.00 
Dviem mėnesiam - t . 140
Vienam minėsiu! . tl - , .78 
Lietuvon ir kitur MkaieniuoMi

lAtplgintl)
Metanu___ -........ . . r ■ -. i |8JM
Pusei meti m t j 4.M
Trims mėnesiams , , - IL28 

Pinigus reikia alisti palte Mene# 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Vėl skandalas.
Antras Brooklyno lietuvių 

bandymas parengti įvairių 
srovių jiegomis bendras pra
kalbas vėl neapsiėjo be triu
kšmo.

Keletas mėnesių atgal 
brooklyniečiai rengė masinį 
protesto mitingą dėl John- 
sono biliaus apie ateivių su
varžymą. Tam tikslui buvo 
susivieniję tautininkai su 
bolševikdis, ir bolševikai su
ardė mitingą, taip kad pas
kui reikėjo jį išnaujo reng
ti.

Dabar buvo sumanytapro- 
testuot prieš Lietuvos pilie
čių registraciją, ir buvo su
tarta, kad masiniam mitin
ge kalbės po vieną atstovą 
nuo socialistų, nuo sandarie- 
čių ir nuo bolševikų. Bet pa
starieji sukėlė triukšmą, iš- 
koliojo kitų partijų žmones 
ir sugadino ūpą visai publi
kai.

Apie tai rašo ir '‘Vienybė” 
ir “Tėvynė”. S. L. A. organo 
korespondentas tarp kitko 
pasakoja taip:

“Antras kalbėjo ‘Lais
vės’ redakcijos narys, A. 
Andriulis. Jisai kalbėjo 
‘laisviškai’ ir pradėjo ko- 
lioti kitas partijas ir sro
ves, vartodamas tokį kal
bos toną ir išsitarimus, ko
kie rimtam susirinkime ne
leistina vartoti.”
Paskui išėjęs kalbėti san

dariems, J. V. Liutkauskas; 
bet kaip tik jisai mėginęs at
sakyti į Andriulio priekaiš
tus kitoms partijoms, tai bol
ševikiškoji dalis publikos 
ėmusi ūžti ir nedavusi kal- 
betoj ui pabaigti savo kalbą.

“Po rezoliucijos priėmi
mo”, rašo toliaus “T.” ko
respondentas, “pastatyta 
kalbėti p. Bimbo, kuris ga
lutinai patrakęs, maniau, 
kad pliš bekeikdamas vis
ką, kas tik yra nebolševi- 
Kiška... Ant galo dar per
statyta kalbėti ‘aidoblistų’ 
vadas p. Grikštas, kuris 
taip sakant apvainikavo 
šio vakaro keiksmus ir ke
liones. Jis vartojo tokius 
žodžius ir išsireiškimus,

kokių nei žemiausioje smu
klėje neišgirsi.^ . ■ 
žodžiu, iš viso rengimo iš

ėjo tiktai žmonių suerzini
mas. Bet kadangi šitokie 
skandalai darosi kiekvieną 
kartą, kada kitų srovių žmo
nės mėgina veikti išvien su 
bolševikais, tai yra aišku, jo- 
gei su tais elementais joks 
bendras darbas nėra gali
mas.

Bolševikai nemoka pa
gerbti svetimos nuomonės ir 
neturi jokio padorumo. Ge
riausia tad su jais visai ne
susidėk. Tegul jie vieni varo 
savo bolševikišką “monkey 
business”!

Apžvalga
CAHANO ATSAKYMAS 

BALDWIN,UI.

Roger Bakhvin bandė ištei
sinti Friends of Soviet Russia 
tyrimo komiteto raportą. Ji
sai sako, kad žydų socialistų 
laikraščio “Forverts” priekaiš
tai esą nepamatuoti. Girdi, tie 
priekaištai buvo padiktuoti po
litiniais išrokavimais ir patyri
mu, o ne badaujančių šelpimo 
interesais”. Be to, p. Baldwin 
sako, jog tai esąs visai natūral
ius dalykas, kad “frentų” or
ganizacijai vadovauja komu
nistai.

“Forvertso” redaktorius, Ab- 
raham Cahan, laikraštyj “The 
Nevv York Gali” parašė p. 
Baldvvin’ui ilgą atsakymą. Vi
sų pirma Cahan primena tą 
faktą, jog “Forverts” visuomet 
stojo už Rusijos žmonių šel
pimą. Da ir dabar tas laik
raštis remia Sovietų Rusijos 
vaikams šelpti organizaciją, 
kuriai vadovauja kap. Hibben, 
ir medikalinės pagalbos drau
giją, kurią globoja l)r. Mi
chailo vskis. Iki gegužes “For
verts” rėmė ir “frentus”. Bet 
tas raportas atidengė tokių da
lykų jog nieku budu nebebuvo 
galima ramiai žiūrėti į “fron
tų” darbuotę.

Cahan rašo:
“Komiteto raporte yra iš

reikšta ta nuomonė, jog So
vietų Rusijos Draugai turė
jo pilnos teisės padengti ko
munistų dvisavaitinio laik
raščio ‘The Soviet Russia’ 
išlaidas. Bet tas leidinys 
yra ne tik Sovietų Rusijai 
draugingas; jis yra ryškus 
komunizmo ir Trečiojo In
ternacionalo organas. Jis yra 
ne kartą patalpinęs užsipuo
limų ant socialistų judėji
mo, amatinių unijų, ant tų 
organizacijų,kurios sudėjo di 
dėlę aukų dalį Sovietų Rusi
jos Draugams. Kitais žo
džiais sakant, mes turėjome 
palaikyti laikraštį, kuris bu
vo naudojamas musų judė
jimo slopinimui. Tas pats 
tenka pasakyti apie 41 So
vietų Rusijos Draugų apmo
kamus organizatorius”.

Tie organizatoriai, pasak 
Cahano, yra niekas daugiau 
kaip tik unijų ardytojai. Ir 
štai unijistai turi sudėti pini
gų tam, kad galėjus savo or
ganizacijos griovikams algas 
apmokėti.

O štai kitas Cahano iškeltas 
aikštėn dalykas:

“Sovietų Rusijos Draugai 
išdidžiai visiems kaišioja iš 
Maskvos gautą telegramą, 
kurioj sakoma, kad iš jų 
gauta vienas milionas dole
rių. Tatai skamba labai 
keistai, nes jų pačių finansi
niai raportai, o taipgi ' taip 
vadinamo jungtinio komite
to raportas rodo, jog visų au
kų suplaukė mažiau, negu 
$1,000,000. Tačiau mes su
žinome, jog į tą $1,000,000 
yra įskaityta $450,000 ver
tės surinktų iš žmonių dra

bužių, kurie liko pasiųsti 
Rusijon ir už kuriuos ‘fron
tai* nieko nemokėjo. Tuos 
drabužius suaukavo tūkstan
čiai šeimynų dėka tam, kad 
‘Forverts’ dykai skelbė So
vietų Rusijos Draugų garsi
nimus. Priegtam pats drabu
žių įkainavimas yra proble- 
matinis. Su vienokia preci
zija butų buvę galima juos 
įkainuoti $50,000 arba $2,- 
000,000”.

Komiteto raportas, Cahano 
manymu, yra visai menkos 
vertės. Ten nič nieko nemini
ma apie tą faktą, jog “frontai” 
per tūlą laiką reguliariniai ap
mokėjo vienos komunistinės į- 
staigos bilas. Nieko nesakoma 
ir apie tai, jog viena organiza
cija pasiuntė “frontams” čekį 
ant nemažos sumos .pinigų. Ir 
nors jau prabėgo daug mėne
sių, bet čekis ir iki šiol nėra 
išmainytas. O tai rodo, kokia 
betvarkė siaučia “f rentų” or
ganizacijoj.

Toliau Cahan sako, jog yra 
nemažai faktų, kurie rado, 

kad nemažai pinigų iš “fren
tų” fondo buvo panaudota ko
munistiniam judėjimui ir uni
jų griovimui. Štai kodėl Nevv 
Yorko organizuoti darbininkai 
reikalauja, kad butų paskirtas 
iš darbininkų organizacijų 
naujas komitetas, kuris turės 
atatinkamai ištirti “frontų” 
darbuotę.

Cahan savo atsakymą bai
gia šiais žodžiais:

“Sovietų Rusijos Draugai 
nori pradėti naują kampani
ją savo fondo papildymui. 
Komitetas, kurį jie patys iš
sirinko, suteikė jiems leidi
mą tokios kampanijos pra
dėjimui. Bet jiems labiau
sia reikalinga gauti užgyni
mo tai kampanijai iš orga
nizuotų. darbininkų. Vienok 
prie dabartinių sąlygų jie to 
nesulauks”.

PATRIOTIZMAS IR BIZNIS.

Aukščiausiojo teismo teisė
jas, p. Taft’as, padarė labai ne
vykusį žingsnį: prasižengė 
prieš savo šalies biznišką pa
triotizmą. Paul liauna rašo:

“Aukščiausiame teisme, 
kuomet nėra teisėjo Tafto, 
pasakojama labai juokingo 
pobūdžio istorija. Atrodo, 
kad praeitą vasarą p. Taf
tas norėjo turėti kuodau- 
giausia patogumų kelionėj 
Europon. Tos priežasties dė
lei jis visai pamiršo apie 
kiekvieno amerikiečio parei
gą patronizuoti savo vėlia
vą. Jis pamiršo net tai, jog 
laivų kompanijos taryba ap
krikštijo vieną savo laivų 
vardu ‘President Taft’.

“Ir jis išvažiavo Europon 
svetimos valstybės laivu, ant 
kurio plevėsavo svetima vė
liava. Grįždamas atgal jis 
irgi paėmė ne Amerikos 
kompanijos laivą.

“Bet jeigu aukščiausias 
teisėjas manė, kad to niekas 
nepastebės, — jis skaudžiai 
klydo. Musų laivų kompa
nijos taryba niekam nedo
vanoja tokio prasižengimo. 
Štili kodėl kompanija tuoj į- 
sakė nutrinti nuo laivo var
dą ‘President Taft’ ir jo vie
toj uždėti kokio nors kito 
mirusio ir jau užmiršto pre
zidento ar politikieriaus var
dą”.

Žinoma, kapitalistai ilgainiui 
dovanos p. Taftui tą prasižen
gimą. Jis jiems juk savo žmo
gus, kuris moka konstitucijos 
prasmę išaiškinti taip, kaip 
kapitalistams kad patinka. Čia 
nebent įdomu bus pabrėžti tas 
faktas, jųg kapitalistai iš savo 
tarnų reikalauja pilniausio su 
dūšia ir kimu atsidavimo jų 
reikalams. Štai toks menkas 
dalykas ką tik nepakenkė p. 
Tafto karjerai. Suprantama, 
dabar p. Taftas bus atsarges
nis ir žinos, jog negalima biz
nio nuo patriotizmo atskirti.

Liaudės Švieti
mas Lietuvoje 

p***

Prasidėjus mokslo metams, 
noriu “Naujienų” skaitytojams 
keliais bruožais nušviesti Lie
tuvos pradžios mokyklos stovį.

Apitikriai sakant, tai pradė
jus šiuos mokslo metus pra
džios -mokyklų Lietuvoje rasis 
1750, kuriose mokina virš 2300 
mokytojų ir kurias lankys virš 
150,000 vaikų.

Kaip matome, skaičius ne
mažas ir dar vis didinasi, bet 
dar toli nepilnas, kad įvesti 
visuotiną priverstiną mokymą.

Perėmus iš vokiečių .valdžią, 
pradžios mokyklos visą laiką 
dygo ir dygsta, kaip grybai po 
lietaus. Žinau vieną valsčių, 
kuriame laike vienų metų į- 
steigta 19 naujų mokyklų. Ne
žiūrima buvo nei atsakančio 
buto, nei gero mokytojaus, kad 
tik mokykla butų. Nors Jos 
mažai buvo panašios į mokyk
las, bet šiokią tokią naudą at
nešė. » •

Musų dienų piadžios mokyk
loje kursas tęsiasi 4 metus ir 
joje mokinama šių dalykų: lie
tuvių kalbos gramatikos ir 
sintaksės, aritmetikos, truputį 
geometrijos, senovės ir dalinai 
naujosios istorijos, botanikos, 
žemės sudėties, gyvuli jos, šis 
tas iš fizikos ir chemijos, pa
saulio geografijos, krašto mo
kslo, piešimo, dainavimo ir 
gimnastikos.

Programa gana plati, ir ga
lima butų pasidžiaugti, jei vai
kučiai visa, kas joje numatyta, 
išmoktų. Bet to nėra, nes 
daug mokytojų patys jos nemo
ka. Pav., programoje numa
tyta dainavimas iš gaidų, pie
šimas iš natūros, ką iš šimto 
mokytojų vioųas tik sugeba.

Yra ir kitij faktorių, kurie 
trukdo sėkmingą darbą mo
kykloje. Pinnoje tokių fakto
rių eilėje stoyi mokyklų bu
tai.

Mokyklų butai liūdnesnėje 
padėtyje vargu kada- buvo. 
Nors miesteliuose tinkamiau
siai yra atskiri mokyklos na
mai, bet nei iš oro, nei iš vi
daus nepanašus į tas mokyk
las, kurias jūsų vaikai lanko. 
I okios mokyklos lankiausia 
kiaurais langais, surukusiomis 
sienomis, purvinomis grindi
mis, paveikslas jose—retenybė.

Dar blogiau kaime, čia šim
tas vaikučių, susispaudę ūki
ninko seklytėlėje, sėdi sulinkę 
nepritaikintuose suoluose, kė
dėse, ar ant grindų. Oras to
kioje mokykloje nepakenčia
mas. Juokais tariant, tai lai
mė, kad tėvai vaikus mykyk- 
lon ilgiau dviejų žiemų nepra
tę leisti, nes kitaip vaikai iš
tupėję tokiose mokyklose 4 
metus, išeitų iš ten džiovinin
kai, kreivi, kuproti.

Tokie pat popuriai ir su ku
ru! Aš savo mokykloje jau 4 
metai nematau sausų malkų, 
tankiai dar ir šlapių trūksta; 
ir kai ore 1(>O šalčio, tai mo
kykloje 10 šilumos. Užtat kaip 
vaikai serga: iš 200— vis kan
kinasi kosuliu.

O pamatytumėte išeinamą
sias vietas, tai tikrai išsigastu- 
mėte! Lietuvoje visad vargšų 
netrukdavo, juo labiau po ka
ro. Tų vargšų vaikučiai lanko 
mokyklą basi, nuplyšę, alkani. 
Niekam negimsta mintis, tuos 
vargšus apdengti, apauti, šiltais 
pusryčiais papenėti; dargi 
plunksnoms, sąsiuviniams nusi
pirkti tiems vargšams visame 
valsčiuje, kame yra 8 mokyk
los, skiriama, doleriais ver
čiant, nemažiau ir nedaugiau 2 
dolerių!

lų drabužėlių, batelių, ry
žių, šokolado, kuriuos jus siun
čiate, tie vargšai nemato.

Mokyiho priemonių irgi ne
daug. Nekalbėsiu apie auga
lų, mineralų, gyvulių pavyz
džius, — Lietuvos žemlapio ne
turime; aš pats mokinu vaikus' 
Lietuvos geografijos iš mano 
paties labai nedailiai nubraižy
to žemlapio...

Mokymo priemonėms ga
minti valstybės biudžete 1922 
m. numatyta 150,000 auksinų, 
o prezidento išlaikymui 1,000,- 
000 auksinų.

Mokyklos knygynėlį retai 
kada sudaro ^didesnis knygų 
skaičius negu 20,

Tą liūdną Lietuvos mokyk
los vaizdą papildo patys mo
kytojai — išbadėję, apdriskę, 
menkai išsilavinę. Perėjus mo
kykloms iš vokiečių į savas 
rankas, mokytojai beveik pa
siliko tie patys, vokiečių pa
statyti. O kas prie vokiečių 
nepateko į mokytojus?! Kur
piai, netekę darbo, zakristijo
nai, “daraktoriai” ir kiti į tuo
sius panašus.

Dabar mokytojai skiriasi į 
dvi rųši: becenzių ir su cenzu, 
nes daug tikrų mokytojų su
grįžo iš Rusijos. Nors kasmet 
valdžia mokytojams steigia 
vasaros lavinimo kursus, bet 
išsilavinimo laipsnis sunkiai 
kįla augštyn. Tai parodo vi
sai mažas % becenzių moky
tojų, įgijusių cenzą.
. Čia kaltas menkas apmokė
jimas. Visai teisingai nusa
koma, kad Lietuvos liaudies 
mokytojas gauna dvaro ordi- 
narninko karves algą, nes iki 
šiol gaudavome 1200 auks. 
menesiui, o žinote koks auksi
no kursas, doleriais skaitant!.. 
Kuris mokytojas sugeba, tas 
ieško šaltinių pragyvenimo ki
tur, kas negali, tas atsidavęs 
Dievo valiai badmiriauja. Ir 
pelnimasis per šalį, ir badavi
mas, žinoma, neatsiliepia tei
giamai į mokyklos darbą.

Dauguma Lietuvos liaudies 
mokytojų susispietė į profesinę 
sąjungą. Kuomet kunigai pa
matė, kad profesinė mok. są
junga nusistatė tikybos mo
kymą pardžios mokykloje lai
kyti nepriverstinu dalyku, tai 
sutvėrė “Katalikų mok. sąjun
gą”. Nuo to laiko pradėjo ku
nigai kovą .su “bedieviais-pro- 
fesininkais”. Kova vedama 
šlykščiai, naudojantis sakykla, 
net išpažintim.’ Renkami su
kvailintų bobelių parašai, siun
čiami protestai, kad tik išgu- 
jus šiek tiek savistoyį mokyto
ją, nenorį katalikų sąjungos.

Vaikas girdžiu bažnyčioje 
mokytoją keikiant, namuose 
peikiant ir sudaro sau visai 
kenksmingą geram auklėjimui 
nuomonę apie mokytojaus as
menį.

Prie tėvų yra taip vadina
mieji tėvų komitetai. To
kie komitetai neretai truk
do darbą nesąmoningais
reikalavimais, k. a., mo
kinti vaikus nuo ryto iki va
karo, vartoti kūno bausmę ir 
t. p. Jų čia mokytojui tenka 
kovoti ir dažnai nukentėti.

Seimas gimdo pradžios mo
kyklos įstatymą. Tarp kitko 
tas įstatymas leidžia tokiam 
tėvų; komitetui pašalinti mo
kytoją ir kitą samdyti: Gali
ma laukti rezultatų, kai toks 
komitetas spręs mokytojo pri
valumus ar sugebėjimą. Pir
moje eilėje mokytojai, nusista

tę prieš tikybos mokymą, pa
sijus už mokyklos durų, o jų 
vieton, kaip prie vokiečių, lįs 
davatkos ir kiti elementai, že
mai nusilenkę prieš klebonų 
kompetentingumą ir neklaidin
gumą.

Suaugusių švietimas taipgi 
silpnai bujoja, švietimo Mi
nisterija ragina steigti prie 
kiekvienos mokyklos vakari
nius suagusiems kursus ir eiti 
juose pradžios mokyklos pro
gramą. Bet tie kursai nevyks
ta. Paskelbia mokytojas to
kius kursus; susirenka keletas 
ar keliolika merginų ir vaiki
nų; mokykla šalta, nejauki, 
tankiai mokytojas nesugeba 
suįdominti, — ir palenkę sa
vaitę kitą, meta juos. Ne kiek
vienas mokytojas pasišvenčia 
tokiems kursams, nes darbas 
neapmokamas.

Šiandie sodžius knygų ‘ ir 
laikraščių skaito kurkas ma
žiau negu prieš karą. Tą liūd
ną pasireiškimą nemoku sau 
išsiaiškint.

Šių dienų Lietuvos mokyklų 
stovis prilygsta rusų mokyk
loms: jie neturi kuro, mokslo 
priemonių, ir mes neturime to 
paties; jų mokytojai badauja, 
ir musų badauja. Tik rusai 
turi butus ir mokytojus, mes 
ir to neturime.

Porą metų atgal mes džiu
ginome save, kad pavysime 
švietimo klausime savo kaimy
nus Latvius ir Estus; šiandien 
jauto nesakome, o stengiamos 
labiau neatsilikti.

Bet tie visi trukumai nema
žina musų, Lietuvos mokyto
jų, vilties į artimą šviesią mu
sų mokyklos, o kartu ir tėvy
nės Lietuvos, ateitį!

Nejaukios Pastabos
Sprendžiant pagal paskuti

nius Augščiausiojo Teismo nu
sprendimus darbo bylose, ypa
tingai vaikų darbo byloj, 
mums tenka pagalvoti, ar mes 
tikrai turim respubliką? Jei 
keli teisėjai Washingtone, ku
rie yra paskiriami visam gy
venimui, gali panaikinti koki 
nors kongreso aktą, po to, kaip 
jį prezidentas pasirašė, lai ar 
mes nesiartiname prie autokra
tijos?

Respublikoj žmonės valdo, 
autokratijoj valdo kiti, ne žmo
nės. Tai yra skirtumas, vienin
telis skirtumas! Jei mus turi 
valdyti teismas, tai žinokime 
ir pažymėkime tą dabar. Kam 
dumti sau akis? Sodos van
dens raštelį uždėjus ant mun- 
šainčs bonkos, nepersimainys 
jos turinys. Vadindami save 
respublikonais nepadalrysime 
savęs lokiais. Iš musų darbų 
tik mus gali pažinti.

Jei mums pareina turėti tei
smų, teismais ir teismams val
džia, tai pasakykime tą ir bus 
atliktas kriukis. Panaikinkime 
kongresą ir tegul valdo visų 
išmintingiausi teisėjai. Tai bus 
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2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
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3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?
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4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
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Taip Ne

kaizerio idėja pakartota. Kai
zeris nenuėjo toli su ja Vokie
tijoj. Ar nueis toli organizuo
to godumo agentai čia, Jung
tinėse Valstijose?

Didysis kongreso komitetas 
sustato kongresui įplaukų ir 
muitų įstatymus. Jie paliečia 
gyvai kiekvieną algajielnį, ūki
ninką, išdirbėją ir verteivį. Ši
tas komitetas turi savo tarini 
vienuoliką milioninkų. Ve ne- 
kurie jų: pirmininkas, Jos. W. 
Fordney, Michigano lentinis 
milioninkas; Nicholas Long- 
worilh, Ohio milioninkas; Ira 
C. Gopley, lllinojaus gazo kom- 
psrflijos didžmi'lionis; L. W. 
Mott, Ncw Yorko bankinis mi
lioninkas; Isaaeh Bacharach, 
Ncw Yorko milioninkas besi
verčiąs nekrutamu turtu; A. T. 
Treadway, Massachusettso mi
lioninkas; C. T. l'imlierlake, 
Colorados bankininkas milio- 
ninkas; G. W. Bowers, Vakarų 
Virginijos bankininkas milio
ninkas; H. W. Watson, Pcnn- 
sylvanijos milioninkas, ir tt. 
iki galui.

Kuomet darbininkai leidžia 
milioninkams ir jų trečios rų- 
šies advokatams valdyti šalį, 
tai jiems nėra ko rugoti. Mes 
gauname valdžios tiek, kiek 
mes prašom ir išbalsuojam. Va
karų Virginijos angliakasiai iš
rinko tokius teisėjus ir virši
ninkus, kurie žinojo, ko jų po
nai nori iš jų. Duonos ponai 
valdo vakarų Virginijos valsti
ją; jie apmoka vajaus išlai
das, valdo laikraščius ir pra
veda savo pastumdėlius į tar
nybas. Tamsus darbininkai tik 
balsuoja kaip jiems laikraščiai 
pasako. Kam rugoti? Kuomet 
darbininkai tiek susipras kiek 
dabar yra susipratę dabartiniai 
pasaulio valdytojai, tai nebus 
daugiaus streikų, uždrausčių, 
darbininkų suiručių ar skur
do! ■ < ,

Niekuomet pirmiau šitos ša: 
lies istorijoje nebuvo tokio vi
siško ir (absoliutaus politinio 
sugedimo, kokis dabar yra. Da
bar visa šalis yra profesinių 
politikierių rankose, kurių vie
ninteliu demokratingiHnu yra 
pinigai ir kurių tikruoju die
vu yra auksas. Kyšių ėmimas 
ir išnaudojimas neišpasakyti. 
Žmonių pinigai eina patrio
tams į kišenius.

Atstovaujamoji valdžia su
gniužo. Griežtas teisingumas 
viešame gyvenime sutapo nu- 
davimu. Teisingumas yra dide
lė pašaipa. Nematomoji vald
žia valdo prisimindama gele
žiniais padais. Visur aplinkui 
mus eina tokia kyšių “trau
kių” ir plėšimų puota, kokios 
dar pasaulis nėra matęs. Res
publikai gręsia tikras pavo
jus! Žmogus nepažįsta dides
nio pavo jaus — pragaišti oges
nio už tą, kurį neša valdžios 
sugedimas.

— N. Klein.
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William Schack.

Tie iš mus, kurie gilumoj 
esam idealistais, ir kuriuos ši
ta nerami gentkartė padarė ci
nikais, galime rasti suramini
mą Vokietijoj, nes niekur pa
saulyj ekonominė irtis nėra 
taip gausiai atmokęta dvasi
niais kuriniais. Tiesa, yra ša
lių, kurios yra nupuolę ant že
mesnio ekonominio lygio, bet 
praktiškais apskaitymais Vo
kietija sparčiai artinasi prie to 
lygio. Net dabar vidutinis dar
bininkas negali parūpinti savo 
šeimai sviesto ir vaisių, ar ata
tinkamos apšties daržovių, ar 
mėsos. Drabužių pirkimas tai 
šventė, tokia šventė kokią šer
menys sutekia. Man teko ma
tyti jaunas vaikinas, kuris su 
keturiais draugais praleido 
pusantros valandos laiko besi
rinkdamas pirktis pigius dra
bužius; tai buvo tikras seimas.

Biedniems yra pasišventimu 
pirkti pigiausias sėdynes ope
roj, ar teatre, net mažesniuo-- 
se miestuose; o visi žino, kad 
vokiečių kainų plotmė daug 
žemesnė negu mūsiškė. Turtin
gieji, suprantama, ištenka nu
sipirkti geresnes vietas — ir jie 
atsineša savo užkandžius! Vi
dutiniai pasiturį ‘ svetimšaliai 
važinėja karietomis, o viduti
nis vietėnas dusyk pagalvoja, 
kol į tramvajų įsėda. Vieną 
lynotą dieną aš pavargęs ir 
skubindamas,, paklausiau nam- 
sargio, kur butų galima gauti 
busas. “Na, ir kam tamstai 
reikia važiuoti?” jis .atsakė 
liudniausiu balsu. “Čia visai 
netoli, o važiuoti pareis visa 
krūva pinigų mokėti”. “Men- 
ge Geld”, apie kuriuos jis kal
bėjo, buvo keturios markės, 
arba Amerikos pinigais to lai
ko kursu apie trys ketvirtada
liai cento.

Užpludusi svetimšalija ne tik 
suvartoja geriausią, ką turi iš 
medžiaginių dalykų. Ji pada
ro dar blogiau, slopindama vi
sų ūpą. Toji eiga kol kas dar 
netoli nuėjus, tikrai ne tiek 
kiek Franci joj, kur tempera
mentas yra skystesnis, tečiau ji 
eina su pasirįžimu. Koblenzo 
vietėnai gal jaučias dėkingais 
Amerikos kareiviams už sal
dainius jų dalinamus vaikams, 
bet kaip jie gali jaustis, ma
tydami statant baisias kareivi
nes ir nei vieno namo nekarei- 
viams, kurių taip labai trūks
ta? Arba, ar normaliais lai
kais šeimininkė Mainze butų 
klaususi manęs tokiu piktu 
balsu “Ist die Daine Ihre 
Frau?”. Tas, kad prabangin- 
gasis Wiesbadenas yra užplūs
tas daugiausia svetimšalių, pa
lyginti su šituo yra mažesnės 
svarbos.

Pusiau išbadėję ir graužiami 
pavydo, kurio neatleidus butų 
netolerantinga, ar jie išsižadėjo 
kovoti? Pirmutinis dalykas, 
kurį pamatai išėjęs iš vagzalo 
Wiesbadene, yra ne reikšminga 
iškaba pasakanti tau ir pasau
liui, kad Yeabo yra geriausi 
cigaretai pasaulyje; ii4 net ne 
posteriai patraukimui tavęs 
vienan, ar kitan resortan, o 
kukliausias pareiškimas su pa
rodomąja strėle į išstatytą dai
lės parodą. Taip, ir šitas reu
matikų ir paliegėlių miestas 
nesenai pastatė brangų ir dai
lų muzėjų. . Drezdeno vagzalo 
taipgi yra gražus dailės ir čep- 
lio (porceleno) parodų pareiš
kimai, o Dusseldorfe paveikslų 
yra daugiau negu New Yorke.

Įeinant į Dusseldorfą nuo 
Reino pusės, pirmiausia priei
ni prie Kunst Palast, kuris sto
vi tur būt paprasčiausioj ir 
gražiausioj vietoj pasauly. Tai 
yra puikus namas, kuriame yra 
didelis rinkinys vokiečių da
bartinių lapinių ir piešinių, į- 
vairuinu einančių nuo ramaus 
gyvenimo iki gamyklų realiz
mo ir technika nuo klasinių iki 
keisčiausių futuristinių. Savo 
nusistebėjimui ;ii| susidomėji
mui randi ištisus kambarius

pilnus naujovinių kurinių Kris
taus tema -atvaizdai, nuo kry
žiaus nuėmimas, ir k. Jei po 
to turi likusios kantrybės, gali 
nueiti į Dailės Akademiją, kur 
yra nemažas rinkinys senųjų 
dailininkų. Kelias minutes 
ėjus stovi Kunsthalle, su nuola
tine paroda antrame augšte ir 
laikinieji kuriniai pirmame. 
Dieną pasilsėjęs gali būti prisi
rengusiu prie pirmos tarptau
tinės parodos, kuri (iki liepos 
yidurio) užėmė viršutinį augš- 
lą didžiausioj departamentinėj 
krautuvėj—Tietz. čia randa
ma daugiausia tie, kurie nenori 
turėti nieko bendra su Kunst 
Palas t reakcininkais ir su jų 
paprastuoju realizmu, čia ran
dame Lapkričio Grupę, Atsi
skyrėlius ir kitus kairiojo spar
no; iš jų galima pamatyti, ką 
veikia jaunesnieji dailininkai 
visam pasauly. Vis tai randa
me mieste mažesniame kaip 
puse miliono gyventojų.

Teatras netoli/atsilieka už
pakaly. Net šituo vėlesniuoju 
liepos laiku Berline galima pa
matyti bent du vertesnieji vai
diniai. New yorkiečiai netru
kus patys turės progos spręsti 
apie Die Wunderlichen Gesch- 
ichten dės Kappelmeisters 
Kreislers. Šitas vaidinys, ne
žiūrint žinomo jo atpasakoja
mojo budo ir to, kad pasako
jimas esminiai yra sentimenta- 
lingas, pasižymi savo sulaiko
mu bei sutraukomu ir savo 
stebuklingai veikmingomis sce- 
nerijomis. Aš manau Nevv 
Yorkas niekuomet nematė ku
rinio keturiasdešimts dviem 
vaizdais. Tik kartą pilna sce
na buvo panaudota; kiti vaiz
dai, suprastinta iki Rembrand- 
to tapinių pustamsio, — kubi
niai kalbant, — užima mažą 
scenos dalį, nes yra vietų, kur 
parodoma loža teatre ir kam
bariai ant augŠtesnių lubų.

Pasakojimas nuo vaizdelio 
iki vaizdelio eina greitai pasa
kotojui ir jo klausytojui toly
džio, be pertraukos Įeinant. 
Čia yra veikiuingumas nepada
ręs ekonomijos biauria; po
draug tai yra simbolas to, ką 
galėtų nuveikti musų pramoni
nė gadynė, jei jos gausios įmo
nės butų galima suvartoti gy
venimą palengvinantiems tiks
lams. Jei šitam vaidiny nėra 
esminiai naujo, tai jame yra 
bent gadynių vienybė, nes 
vaizdų daugotumas yra šeks- 
pyrinis, o jo sutrauktumas yra 
naujovinės apysakos sulrauktu- 
mas, jo greitas judėjimas yra 
toks kaip pas Eugenijų O’Neil- 
lą. New yorkinis pastatytojas 
turi turėti drąsos, nes aš abejo
ju, kad vidutinis lankytojas 
gerėtus puikai realistine akci
ja, kuri eina perdėm per visą 
vaidinį, nežiūrint jo sentimen- 
ta’lingumo, o muzikalis akom- 
paniamentas, kuris yra daug 
augštesnis už tuos niekus, iš ku
rių tokia muzika paprastai su
sideda, gali net nubaidyti.

Kitas vaidinys daug dides
nės reikšmės teatrui, tokis, ku
rio Amerika gal ilgai dar ne
matys, yra Ernesto Tallero 
Die Maschinensturmer; tai yra 
minios sukilimas Anglijoje 
dabartinės pramoninės gady
nes pradžioj. Prieš karą ir ka
ro metu Tollero vaidiniai buvo 
uždrausti statyti, o dabar, kuo
met vienas jo geresnių kūrinių 
pasiekė pilnai užpelnytos klo
ties, tai jis pats trečias metas 
sėdi kalėjime, nubaustas pen
kiems mbtams už komunistų 
sukilimo vedimą Bavarijoj.

Mašinų naikintojuose indivi
dai neiškįla; vis jie vaidina 
vaidmenis paskirtas jiems eko
nominių jiegų. Vienok nerei
kia manyti, kad tai yra mark- 
sinis lavinimas, kaip kad Ber
nardo Shawo vaidiniai yra al
gebriniais lavinimais, pridėtais 
prie jo pratarmių. Bandoma 
atvaizdinti žmonės ne jų gy
venimo pilnumoj, o tik tiek,

kiek jie reaguoja į tam tikrą 
krizį; šitam atsitikime, į ma
šinų įvedimą, kurios didelei 
daugybei gręsia badu ir sunai
kinimu tiems, kurie laikinai 
sau gyvenimą darės. Kuomet 
Gauja tapo pastatyta Apylinkės 
Vaidykloj, tai mes jautėm, 
kad gaujiniai vaizdai yra pui
kiai parodyta. Kas tektų pa
sakyti čia, jei gauja turėtų tris 
kartus tiek žmonių ir jei butų 
ne sutartinis murmėjimas ir 
veikimas, o jautriai pasiskaidęs 
tarp minios vienetų atbalsis, 
kuris galiaus savaimiu degimu 
užsidega ir liepsnoja?

Tam tikri vaidinio elementai 
baido savo plikumu. Pas api
plyšusių vaikų būrį klausiama: 
“Ar jus nenorite pažaisti?” 
“Pažaisti? Kas tas yra?” “Ar 
norite, kad gražią pasaką 
jums pasekčiau?” “Gražią pa
saką? Kas tas yra?” Jie paklau
so kelias minutas be smagu
mo, nesuprasdami ir staiga pa
bėgę nuo pasakotojo ima tar
pusavy atkakliai peštis. Taipgi 
Arbeiterslted, pertraukose gie
dama kaip numirėliui maršas,

šaldo kraują savo naikinimo 
preliudija; net jos paskutinė 
suikiiliino gaida skamba drėg
no beviltingumo balsu.

Toller gerai nubalansuoja 
saivo intelektualinius elemen
tus; be to nieko gero neišeitų 
iš tokios temos.

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Telephone Boulevard 6052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Hatoted 8tM Chicago, IIL 
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Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvi*, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
8228 W. 88tb StM Chicagfc DL

Mes laikom pilną eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinam ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

AKIŲ

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
slą patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

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

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

Ateikite pas mane, aš duosią pa
tarimą.

Klausk Jūsų pardavėjo.

................. . y..—r- — 1T

SKaityKite Dirvą
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽTUTU (R 

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
Suv. Valstijose metams.... i...................$2.06

Pusei metų........................................ $1.00
Kanadoje metams.................................... $2.50

Pusei metų........................................ $1.25
Lietuvoje ir kitur metams.................- $3.00

Pusei metų............... .........................$1.50
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
“DIRVĄ”

7907 Superior Avė., CJeyeland, O.

fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ]
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

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

Pasidekavojant tuo, šimtai žmonių likonaudosite musų patarnavimu. ____ v_______ ; _____ ___
išgydyti musų gydykloj atsidavus musij gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenėjusių vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos macicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

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

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

Ant itališko banko 
Ofiso valandos:

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

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam' Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus,

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Bankų

Central Manuafcturig
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. MichigSn Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

* 5:30 iki 7:30 vakare, ir
. 2816 So. Michigan Are.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Pinigai 
iš 

Bridgeporto.

LIETUVĄ
per

‘ NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 

Tupikaičio aptieka, 233 

East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 

tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 

233 E. 115-th St. Ken- 
sington. 

i- ■ - ■

Kenosha 
Lietuviai

Dabai laikas siysti 
[iinigus Lietuvon

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

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

A. A, PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

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

Canal 5838
JtMM

DR. VAITUSH, O. D. 
Uetvvia AJdf Š>edall«ru

rins amą įtempimą, kurią 
žastlml galvos skaudijimoj 

aklą aptemimą, nervuotu- 
mo, skaudamą aklą karlti, atitaisą 
kreivas aMs, nuima kataraktą, atitai
so tn 
renka 
sitiklmuoąa egzaminavimas daromas

mokyklos vaikus.
Valu 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phono Boulevard 7589

------------------------ ----- -------------- jg
DR. A. MONTVID I

Lietavis Gydytojai ir Chirargai
25 E. Wa«hington SK

Valandos: nuo 10 iki 12 ryta
Telephone Central 3862

1824 Wabaniia Avė.
Valandas: nuo 6 iki 8 vakari
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 J

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

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

David O’Shea, A. M., M; D 
Bustas, Edgewater Bcach Ilotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakaras.

Dr. Anelė Kaushillas C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, motei-ų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3248 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
i

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 
Kątik sugrįžo ii Californijos Ir 

vtl tęs savo praktikavimą po He.
5208 W. Harrisoa St, 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrižką,
Vaikų ir visų chroiyškų ligą.

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

Dr. Maurice Kairo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avfj.
Tel.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo II 
iki 1 vai. po pietų.

L...... .......... m . ..........  ii ■

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Hądiliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Phono Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
• Nedilioms ofisai yra 

uždarytai

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

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

3259 So. Halsted St., Chicage. 
k-......... -..... ,„■>

DR. C. K. KLIAUGA
/ DENTISTAS

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

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

' DR A. J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted $t.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė* 
Tel. Yards 1699
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

KIRVIU UŽMUŠĖ MERGINĄ.

Michael Garlaffi, girtas ita
las savo 
nell gt., 
Bernice 
merginą, 
galva. Ji
goninėj. Priežastis meilės ry
šiai.

namuose, 1111 Cor- 
užmušė kirviu p-lę 
Gugliaro, 18 metų 

Jai tapo sudaužyta 
pasimirė pavieto li-

75 NUOŠ. BE BAŽNYČIOS.
Kun. H. A. Johston, prezi

dentas Chicagos Bažnyčių Fe
deracijos tarybos, kuri repre
zentuoja veik visas protestonų 
bažnyčias mieste, turi didelio 
susirūpinimo. Susirinkime ko
miteto dėl palaikymo ir pakė
limo metodistų bažnyčios jis 
pranešė, kad 75 nuošimčiai 
portestonų parapijonų Chica- 
goj neturį bažnyčios.

PRAŠO NAUJO DŽIABO.

Charles Morrison, miesto sa
lės oro spėjikas ir oficialis per 
dvyliką metų majoro Thomp- 
sono pasiuntinis, nori naujo 
džiabo. Savo reikalavimų jis 
įteikė majorui. Jis yra 60 m., 
juodveidis ir turi gerų reputa
cijų miesto salėj kaipo oro 
spėjikas. Gal majoras jam ir 
suteiks paaukštinimų.

PAGAVO BANDITŲ TROKĄ.

Vakar prie N. State ir Schil- 
ler gat. susidūrė automobi
lius siKtroku. Troko šoferis 
iššokęs pabėgo. Pašaukta po
licija surado troke už $6,000 
drabužių ir materijų. Paim
tas troko laisnio numeris, ku
riuo bus suieškotas savinin
kas. Matyt banditai pralošė 
“gėmę.”

NUBAUDĖ TĖVUS.

Teisėjas Wm. L. Morgan 
priteisė Thcodorui Novicki’ui 
Užsimokėti $50 baudos ir jo 
pačiai išbūti vienus metus pa
taisos namuose. Nuosprendis 
padarytas remiantis tuo, kad 
juodu žiauriai apsiėjo su savo 
šešių metų sūnumi, kuris bu
vo išsilaužęs kojų trys savai
tės atgal. Juodu nevežę 
goninėn ir per valandas 
klūpoti kampe.

jo li-
vertę

PLĖŠIKAI VEIKIA 
EVANSTONE.

ener-Čia 
gingai 
išplėšė 
ves ir 
C. KrogeFio ir K. Makugio 
krautuvių, 710 ir 718 Main gt., 
langai tapo iškulti ir iš kiek
vienos paimta už $200 kailių. 
E. B. Phillips pranešė policijai, 
kad banditas išnešęs iš namų 
jo overkautą, švarkų, kalines, 
skrybėlę, sidabrinius peilius ir 
šakutes. Iš Max Kramer’io 
krautuvės, 100-4 Division gt., 
pavogta už $125 kailių.

plėšikai (pradėjo 
veikti. Į dvi savaiti jie 
apie devynias krautu-

AREŠTAVO MANEDŽERĮ.
John Reed, manadžeris Mid- 

City ho lėlio, Madison ii’ Hals- 
ted gatvių, tapo areštuotas dėl 
laikymo kambary «p-les Lau- 
retta Hermker, 14 metų am
žiaus, 15 E. Superior gat., pa- 
leistuviavimo tikslui. Jis pa
leistas .po $3,500 kaucija.

NELAIMĖS-MIRIMAI

P-ia Mary F. Rider, 4308 
Kcnmore avė., per klaidų iš
gėrė gyvsidabrio bichlorido, 
kurs yra labai stiprus nuodas. 
Ji randasi St. Marijos Nazare
to ligoninėj sunkioj padėty. 
Nesenai apsivedė su antru vy
ru ir turi 21 metus.

P-ia Maggie Miller, 68 m., 
5340 Emerald avė., kelios die-

pasimirė

1018 Els- 
susikulė

nos atgal netikėtai nusi>utino 
verdančiu vandeniu. Ji pasimi
rė pavieto 'ligoninėj.

Albert Teorpe. keturių me
tų vaikas, 3750 S. Kedzie avė., 
kelios dienos atgal pavojingai 
apdegė. Užvakar jis 
pavieto ligoninėj.

John Hohn, 26 m., 
ton avė., smarkiai
nukrisdamas nuo vežimo. Va
kar pasimirė pavieto ligoninėj.

Herman Waldmand, 80 m. 
pasikorė savo miegruimy. Prie
žastis nepatirta.

Wm. Stader, 5 m. vaikas, 
7432 Normai blvd., tapo sun
kiai sužeistas Standard Žiba
lo komp. troko. Pasimirė Au- 
bum parko ligoninėj.

Albert Muziejuj vaikezas va
gilius, 1250 S. Saicramcnto 
avė., tapo pašautas beplosiant 
aptiekę prie 3059 W. 43 gat. 
Randasi ligoninėj.

Wa- 
pro-

Rai-
Bou-

Teatras — Muzika
Šiandien prasideda Cricagos 

Grand Operos sezonas Audito
rium teatre, Congress ir 
bash gatvių. Šios dienos 
gramas yra sekamas:

Opera “Aida”, su Rosa 
sa, Charles Marsha.ll, Ina
rskaya (debutas), Cesare For- 
miclii (debutas) Eduard Cot- 
reuil, Virgilio Lazzari, Melve- 
na Rasmore (debutas), Lodo- 
vico Oliviero; direktorius, Gio- 
rgio Polacco, Auna Ludmila, 
Konstantin Kobelevas ir bale
tas.

Antradienio programų tė- 
mykite rytojaus “Naujienose”.

MAJESTIC TEATRAS.

Nors Majeslic Teatras laiky
sis toliaus savo linijos ir duos 
vodevilius iš astuonių didelių 
komedijos aklų ir krutamas 
paveikslus su kiekvienu pasta
tymu, tečiaus nuo septintadie- 
nio lapkr, 12 d. toliaus durys 
atsidarys tik 12 valandų ir to
liaus bus vienvalinis rodymas 
iki vienuoliktos valandos kas 
vakaras.

Dainavimo ir šokių aktai, 
pilni smarkumo ir gyvumo bus 
duodama kaipo peržvalga už- 
vardžiu “Songs and Scenes”; 
“Stranded”, juokingas minstre- 
iinis vaidinimas; Rob Ferns ir 
Komp. juodveidžių satyra; Bar
neli ir Florence, komedinis ški
cas; baldinis penkiatas nuosta
biuos pastatymuos; Miller ir 
Duncan, juokingi aniolukai: 
Bee Nee One, chinas giesmi
ninkas ir Mcllyar ir Hamiiton, 
akrobatiniai parodymai įeinan
tieji į programų.

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MSisSEBC
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 
šeiminiams rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

Į Dideli komediniai aktai ir
' pavaikslai
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

krut.

Naujiem] Exkursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Korespondencijos iš Northsi-

pasakyta: “Apie komunistus
nėra ko rašyti —■ su jais ne
begalima susikalbėti.“ Turėjo 
būti: Apie komunistus nėra ko 
rašyti, bet jau pradedama susi
kalbėti. — K. Rugis.

Korespondencijoj iš West si- 
dės, žinutėj “Bolševikų konfe
rencija”, tilpusioj “Naujienų” 
265 nr., pradžioj pirmo para
grafo, kur kalbama apie daly
vavusias draugijas praleista 
AlLDLD. Pabaigoj penkto pa
ragrafo pasakyta: “Viso 23 de
legatai: 13 komunistų ir 3 ne 
komunistai”. Turėjo būti: Vi
so toj konferencijoj .dalyvavo 
16 draugijų: 13 komunistinių 
ir 3 sekomunistines. Nuo visų 
draugijų buvo 23 delegatai. Aš
tunto paragrafo vidury (pusi. 
8) pasakyta: “Vasis į tai atsa
ko...” Turėjo būti: Vešis į 
tai atsako...

— šapos Darbininkas...

Pranešimai
Roseland. — Draugijų Sąryšio dele

gatų palaikančių Aušros Knygyną, 
mėnesinis susirinkimas įvyks lapkri
čio 14 d., 7:30 vai. vak., “Aušros” 
kambariuose. Visi delegatai malonėki
te atsilankyti laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų svarstyti.

J. Tamašauskas, Sekret.

Chi. Lietuvių Taryba laikys mėne
sinį susirinkimą antradienį, lapkričio 
14 d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
gat., 7:30 v. vak. Visi atstovai susi
rinkit; yra daug svarbių svarstymų.

— Valdyba.

....Pirmyn mišrus choras laikys dainų 
repeticijas svetainėj Wabansia Avė 
14 d. Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
dainininkai malonėkite būti ant prak
tikos. O taipgi ir nauji norintieji dai
nuoti kviečiami prisidėti prie Choro.

— Valdyba.

A t the Bryn Mawr Woman’s Club 
on Monday, Nov. 13, at 10:30 A. M. 
after Mrs. Allan Miller gives her re- 
port on Civil Service, the chairtnan 
of the Civics Study Class Mrs. Allen 
Laird wiU introduce the speaker Prof. 
Wnv. E. Dodd, of the/History Depart
ment of the University of Chicago, 
and he will speak upon “The Histori- 
cal Background of the Political Part
ies.” At 2 P. M. the Art and Litera- 
ture department will have Mr. Lle- 
vvellyn Jonės of the Chicago Evening 
Post, upon “The Influence of-Psycho- 
analysis on the Novel.”

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JOSEPH AUGAITIS

Malonėkite atsilankyti į Nau
jienų ofisų reikale jūsų laiva
korčių, nes laiškas jum rašy
tas 1608 S. 50th Ct. sugry- 
žo.

PAJIEŠKAU JONO SAUČIUNO, 5 
nvotai atgal gyveno Cleveland, Ohio. 
2 metai atgal išvažiavo j kasyklas ir 
nuo to laiko nieko negirdėjau apie jį. 
Iš Lietuvos, nori žinoti, kur jis ran
das. Jis pats ar kas kitas malonėkit*? 
duoti žinią adresu: Izidoras Saučiunas, 
7328 Diversey Avė., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Kazim’ero Morkaus, 
paeina nuo Marijampolės, anie 15 metų 
kaip Amerikoj; turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

KAZIMIERAS MORKUS, 
Eiriagalos miestelyj, Kauno rėdybos, 

Lithuania.
Pajieškau savo brolio Jurgio Bart

kaus, paeina iš Eiriagalos; apie 19 
metų kaip Amerikoj; turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

STANISLOVAS BARTKUS, 
Eiriagalos miestelyj, Kauno rėdybos, 

Lithuania.

APSIVEDIMAI,
Pajieškau apsivedimui merginos, ar 

našlės be vaikų nuo 30 lig 40 metų 
amžiaus, mylinčios ramų gyvenimą. 
Aš esu 38 metų našlys, turiu rakandus 
ir turto. Prašau atsišaukti laišku, pri- 
siunčiant kartu ir paveikslą.

JOHN NORVILĄ, 
731 W. 14th Place, Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU. PARTNE- 

rio prie kriaučių biznio. Biz
nis jau senas ir geras.

Kreipkitės:
2755 W. 39th PI.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkej. 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. — Vist' 
Skyriai. ’

| SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJIMUI KAMBARYS 

vedusiai porai be vaikų; kambarys 
švariai užlaikomas, elektros šviesa, 
maudynė ir šiluma, ant antrų lubų. 
Savininkai laisvi žmones ir nėra ma
žų vaikų. Galima matyti kasdien po 
4 vai. Nedėlioj visą dieną. 5333 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Republic 3620.

JIESKO KAMBARIŲ ~
REIKALINGAS GERAS 

ir apšildomas . kambarys 
merginai, su valgiu, arba be 
valgio. Turėdami kambarį 
pašaukite telefonu Hum- 
boldt 1292.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA JAUNŲ M0- 
terų dirbti savo pačių apylinkėj.. Ma
lonus darbas. Geri pinigai. Prityri
mas nereikalingas.

MANUFACTURE OUTLET CO., 
Rm. 610—145 N. Clark St.

Tel. Dearbom 6650

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
prie dešrinių žarnų darbo.

PATENT CASING CO., 
617 W. 24 PI. 

Arti Wallacc gat.

Beilkia - •
Moterų ir merginų senes

nių kaip 16 metų amžiaus į 
dėžių dirbtuvę.

Kreiptis po num. -
1418 W. 22nd St.

RATHBORNE, HAIR & 
RIDGEWAY CO.

REIKALAUJAMA MERGINŲ kiau
šiniams egzaminuoti, prityrusių kiau
šinių egzaminuotojų, geras mokes
nis, nuolatinė vieta, geros darbo są
lygos. Atsišaukti.

GREAT ATLANTIC & 
PACIFIC,TEA CO., 

445 W. 39 gat.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA LĖBERIŲ KAIP PAGEL- 
bininkų ant mašinų, nuo stukių, paty
rimas neprivalomas. Ateikit prisiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

2840 Archer Avė.

LEBĖRIŲ reikia prie vežimų ir ma
šinos darbo ir pagelbininkų, nereika
lingas patyrimas, nuo štukių, kaip iš
moksite. Ateikit prisirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS, 
135th St., & L C. Tracks, 

Riverdale, III.

Varžtininkų (riveters) ir 
sutaikytojų prie plieno karų 
statymo darbo.
PULLMAN'CAR W0RKS 

/ FREIGHT DIVISION
103rd St. & Cottage Grove 

Avė., Pullman, III.
REIKIA VYRŲ 

Lovoms springsus susta
tyti. Atsišaukti po num.

1313 S. 55 Ct., 
Cicero, III.

KINNEY kOME CO.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALAUJA MOLDERIŲ, 
molderių mokinių, tekintojų ir 
juodadarbių darbininkų. Ateiti 
tuoj aus. — Illinois Malleable 
Iron Co., 1760 Diversey Park- 
way.

REIKIA VYRŲ DĖL DIRB- 
tuvės darbo, geros algos, nuo
latinis darbas.

SHERWIN WILLIAMS 
116th ir Stcphson gatvių 

Imk No. 4 karą.
REIKIA VYRO KURIS PA- 

žįsta gerai Chicagos miestą ir 
gab gerai kalbėti ir rašyti an- 
į^lišlcai. Darlias ----- padinti or-
derius per telefoną.

2929 So. Halsted St.

RF'IKALAUJAMA šapos ir 
liejyklos darbininkų, ateiti į 
samdymo skyrių.

CHANE CO.,
So. Canal St. ir 15 gat. arba 

So. Kedzie Avė. ir 40 gatve.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininko mokančio dailydės 
darbų; turi turėti įrankius. 
AETNA AUTO PARTS CO.

2101 S. State St.
Tel. Calumet 0575

^reikalaujama DAR- 
bininkų, nuolatinis darbas 
viduj; 45 centai valandai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.
REIKALAUJAMA vyrų; 

nuolatinis darbas.
GREAT NORTHERN 

CHAIR CO., 
2500 Ogden Avė.
REIKIA MOLDERIŲ

Liejyklos darbininkų

Pajieginių kujamušių

Kalvių

Durkšlinio spausto operatorių

Baksų dirbėjų

Trokerlų

Karų iškrovėjų

Vaikų pasisiųsti ir prie darbo dirb
tuvėj virš 16 metų amžiaus.

Kreiptis — 1734 Fullerton Avė.
REIKALAUJA DARBININ- 

kų, naktinei ir dieninei per
mainai, geros darbo sąlygos; 
kreiptis į Jos. T. Ryerson & 
Sons, 16th ir Rockwell gat.

REIKALAUJA DARBININ- 
kų naktinėms ir dieninėms at
mainoms, geras mokesnis, 
kreiptis į Joseph T. Ryerson 
& Sons, 16th ir Rockwell St., 
3 durys.

PAJiII^KAU BUČERIO į ne
didelę bučernę, geistina, kad 
angliškai kiek suprastų. Geram 
žmogui gera mokestis. Atsi- 
šaukit tuojaus.

2900 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA groser-

f
ne ir bučernė visokių tautų 
apgyventoje vietoje, parduoda
ma pigiai. Savininkas eina į 
kitą biznį. Kreiptis po num.: 

3856 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI EINAMAS GARA
ŽO verslas ir taisymo šapa Beverly’je, 
50 per 150 pėdų, turi darbo pilnai 
įtaisytai mašinšapei; lysas baigias už 
keturių metų. Parduodama pigiai.

PLUMMER REAL ESTATE, 
\7848 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroje vietoje. Parduosiu su pik- 
čeriais, renda pigi. Priežastis 
pardavimo — turiu du biznius.

J. STANKUS,
5353 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.
' KREIPTIS po num.

4544 So. Wentworth Avė.
PARDUODAMA SALIUNAS, 

su namu ar be namo, geroj 
vietoj; iš vienos pusės didžiau
si fabrikai, iš antros žmonės 
gyvena. Kreiptis:

4358 S. Western Avė.

PARDAVIMUI
Pirmadienis, Lapkn 13,19^2

NAMAI-ŽEME
PARDUODU MASTINIŲ pre

kių krautuvę, randasi' geroj 
vietoj Brighton Parke. Par
duosiu už cash, arba mainysiu 
ant grojiklio piano.

4061 S. Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, lietuvių kolonijoj. Prie
žastis pardavimo, turiu du 
bizniu.

549 W. 18th St.
PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

kių tautų-apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas ir gražioje vietoje. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą. No
riu greit parduoti, yra svarbus rei
kalas. Patirsite ant vietos.

2649 W. 47 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS “White 
Clover” geriausioj vietoj ant Town of 
Lake. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Norinti 
pirkti pasiskubinkite, nes parsiduoda 
už gana prieinamą kaina. Kreipkitės:

WHITE CLOVER SALIUNAS, 
1632 West 46 St.

AUTOMOBILIAI
BARGENAI!

BARGENAI!

UŽDAROMI KARAI

SEDANAI 

“COUPE”

Šildytuvai žiemą vartoti kiekviename 
kare. Kiekvienas karas gražiai atrodo 
— tai geriausi bargenai, kokie kada 
teko matyti.

MES PRAKIŠAM

PATS LAIMI

Tik pagalvok — uždaromi karai pi
gumu iki $200 ir $400. Išmokėjimais. 

Atdara vakarais ir septintadieniais. 
OAKLAND MOTOR CAR CO. 

2426-28 Michigan Avė.

RAKANDAI
TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 

jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metų garan
tija, ir dviguba sprendžina fonogra
fas su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
kas nauja ir galima užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME
KAS TURIT 

lotus išmokėję South Sidėj apie klioš- 
torių arba Brighton Parke mainysiu 
ant farmos lygiom; turiu 80 akrų ge
ros žemės be budinkų Wisconsino val
stijoj lietuvių kolonijoj, arti Woodboro 
miestelio. Kas norit įsigyt už lotus 
farmą čia gera proga. Kreipkitės

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

Telephone Boulevard 1550

AR TURI $850.00
Tai gali nupirkt namus kur jums 

randoms išsimokės pats namas ir pui
kioj vietoj sau turėsi gyvenimą. Par
siduoda 2 augštų tik pastatytas nau-< 
jas medinis namas po 6 ir 4 kamba
rius; į pirmą augštą dabar galima 
kraustytis, viskas sulig šios dienos 
mados įtaisyta. Elektra, maudynės, 
augštas beizmentas cimentuotas, lubos 
pleisteruotos, kietmedis visur, forniso 
šiluma, lotas 30 pėdų pločio, puikioj 
vietoj South Sidėj, netoli 55 bulvaro, 
arti naokykla, bažnyčia, geriausia 
transportacija Chikagoj. Kaina tik 
$6,800. Įmokėt $850.00, o kitus jums 
randos išmokės. Skubinkit greįt, ne 
visados su maža pinigų tokia proga 
pasitaiko.

J. NAMON,
808 W. 33rd Place, arti Halsted St. 

Telephone Boulevard 1550.

Pardavimui dviejų augštų po 6 kam
barius gražus mūrinis namas, augštas 
skiepas, elektros šviesa, vanios ir kiti 
modemiški įtaisymai; vertas $8,000, 
parduosiu už $6,000. 3750 S., Union 
Avė.; kreipkitės prie savininko.

M. JUŠKA, 
4025 Grand Blvd.

VĖL BARGENAS
Parsiduoda 2 aukštų mūrinis namas 

po 5 ir 6 kambarius, fomisu apšildo
ma, elektra, maudynės, aukštas beiz
mentas cinventuotas, viskas sulig šios 
dienos mados įtaisyta. Randos neša 
$85.00 mėnesiui, kaina tik $7,850, įmo- 
kėt $2,900, o kiti lengvais išmokėji
mais. Priežastis pardavimo dėl ne
sveikatos savininkas važiuoja Califor- 
nijon. Namas randasi puikioj vietoj 
South Sidėj. Kas norit gero namo ir 
pigiai, atsišaukit greit.

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

Telephone Boulevard 1550

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
krautuvė su visais įrengimais. Gali 
būt tinkama vieta saliunui arba sal
dainiams; lysas yra geras metams ir 
pusei; priežastis pardavimo yra kitas 
biznis, kuriame turi daug laiko padėti. 
Atsišaukite 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobilio, arba kokio biz
nio.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI.
Savininkas parduoda 2 lotus, pui

kų kampą 59x125 pėdų, pietvakari
nis kampas 72 gatvės ir Washtenaw 
Avė.; šrutynės, vanduo ir šaligatvis 
ištaisyta ir apmokėta; parduoda už 
— $850.00. C. Rrandon, savininkas, 

906 W. 51 1’1.

MORTGEClAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

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

IX)UIS STERN & CO.
5 Nortli La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas> dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia 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.

S'ara Patek, pirmininkė.

IEVESKIO 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 0;30. 
Nedėliortiis riuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

PRIVATĖS' 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.

Amerikos Lietuviy 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, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

A USRDS
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.

MOKYKLOS

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

International Barber Collegc
S53 ir 609 W. Madison St.


