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Didelis Anglijos Darboj
partijos laimėjimas

Atgaleiviai valdys Angliją
Turkai nusileido talkininkams

Angljos d^iio pMijA ap
teikė svarbių laimėjimu

Bus antra partija parlamente, 
laimėjusi dar 44 vietas. K<>n- 

servatyvai turės didžiumą.
Lloyd George visai pralaimėjo

ir Winston Cluuvhill. Iš 32 
moterų laimėjo tik 2.

Rinkimai buvo ramus ir ja
me dalyvavo labai didelis skai
čius žmonių. Niekuriuose di- 
striktuc.se dalyvavo nuo 80 iki 
90 nuoš. balsuotojų. Ypač daug 
moterų dalyvavo šiuose balsa
vimuose.

Manoma, kad kada ateis ži
nios ir iš likusių 70 distriktų, 
darbiečių skaičius parlamente 
padidės. Niekuric spėja, kad 
darbiečiai turės naująjame par 
lamente 135 vietas, kuomet 
buvusiame parlamente jie tu
rėjo tik 76 vietas, taigi bus 
laimėję kuo ne dvigubai dau- Į 
giau vietų, negu turėjo, 
yra svarbus laimėjimas,
žvelgiant į tai, kaip aštri kova 
prieš juos buvo vedama ii’ ab- 
elijai į dabar visoj Europoj 
siaučiančią reakciją.

Tai 
atsi-

44 
turės

nėra
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Žemės drebėjimas sugriovė miestą

Coųuimbo miestas, Čili, itespublakoj, Pietinėj Amerikoj, kur pereitą pėtnyčią ištiko 
smarkus žemės drebėjimas, pavertęs miestą į griuvėsius. Po to išsiliejo milžiniška juros 
vilnis, užliedama visą miestą ir pribaigdama griovimo <įirbą. Čili laike žemės drebėjimo 
ir juros užplūdimo žuvo nuo nuo 1,500 iki 2,000 žmonių. Dar ir dabar jaučiama yra kiek 
silpnesni žemės sudirebėjimai. 1 * I

Cliicagos komunistai turės 
eiti kalėjiman,

kitų

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co.t Lnc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 271

Lietuvos žinios
Iš okupuotos Lietuvos

MOlCKAVA. — Spalių 7 die
ną čia apsilankė Tautų Są
jungos Komisija: pp. Saura ir 
Lasič. Jie atvyko nuo 'Suval
kų lydimi Suvalkų Storastos su 
dyiem jo padėjėjais. Prabuvo 
čia 3 valandas; - priėmė nuo 
susirinkusių neutraliuos zonos 
gyventojų skundus, protestus, 
ir prašė nurodyti ant žemėla
pio lietuviškus kaimus, dabar

keli atkaklus 
kurie būtinai 
Lenkiją.

Lietuvos lenkai,
Čia nori įvesti
(Elta.)

Komunistai nubausti

Del Anglijos rinkimu

Wm. Bross Lloyd ir 17 
gal lyto bus išgabenti Joliet 

kalėjimam

jos viršininkų 
o jos likučiai

Longuet šaukia Glemen 
se«u į debatus

ir jie
tik

LONDONAS, lapkričio 16.— 
Vakarykščių Anglijos parla
mentinių rinkimų d'ar nepilni 
daviniai rodo, kad premiero 
Bonar La\v konservatyvų par
tija turės didžiumą vietų i>ar- 
lamente ir kad Darbo partija 
šiuose rinkimuose aplaikė la
bai svarbių laimėjimų, patap
dama antra partija parlamen
te. Ji laimėjo mažiausia 
naujas vietas ir dabar 
atstovų daugiau 120.

Dar 70 distriktų balsai
suskaityti ir daviniai iki šiol 
yra tokie: Konservatyvai lai
mėjo 319 vietų, Darbo partiją 
120, Asųuitho liberalai 55, 
IJoyd George liberalai 38 ir 
kitos partijos 13. , , .

Darbo partija aplaikė laimė
jimą nežiūrint, kad konservš- 
tyvai ir Lloyd) George liberalai 
išvien vedė aršiausią agitaciją 
prieš darbiečius. Patįs Lloyd 
George liberalai liko visai su
mušti ir patapo tik ketvirta 
partija parlamente. Darbiečiai 
atėmė daug vietų iš konserva
tyvų ir ypač daug iš koalicijos 
liberalų. Tečiaus konservaty
vai visgi parlamente turės did
žiumą. Kad sudarius didžiu
mą reikia <108 balsų. Tečiaus 
pas pačius konservątyvus yra 
didelis pasiskirstymas 
didžiumą galės sudaryti 
tūluose klausimuose,
manoma, kad tą jų didžiumą 
kiek padaugins dar nepriskai- 
tytieji 70 distriktų.

Darbo partija laimėjo dau
giausia industriniuose distrik- 
tuose. Pats premieras Bonar 
Law vos-vos laimėjo Glasgo- 
\ve. Jis sumušė darbiečių kan
didatą tik 2,514 balsų daugu
ma, kupmet pirmiau tas pats 
Bonar La)W ten pat laimėjo 
12,915 didžiuma. Darbiečiai 
aplaikė didelį pralaimėjimą 
Lancachiro Widnes 'dist'rikte, 
kur pasižymėjusį Anglijos so
cialistų vadovą Arthur Hen- 
derson sumušė konservą t yvų 
kandidatas. Henderson yra 
vienas žymiausių Darbo parti
jos politikų ir darbuotojų. Jį 
sumušė nedidele balsų didžiu
ma konservatyvus Dr. Clayton.

Keli dabartiniai ir buvusieji 
ministeriai rinkimuose pralai
mėjo. Tarp pralaimėjusių yra

LONIX>NAS, lapkr. 16 (Ra
šo Sir Hali Caine). —- Sugrį
žimas reakcinės kortservatyvų 
grupės, įstatymd'aviškas galias 
pervedant iš atstovų buto į 
lordų butą, yra didžiausias 
smūgis progresui, kokį mes 
aplaikėm per 200 metų.

Jeigu ne nesmagios darbi
ninkų klaidos ir jei ne visų 
opozicijos partijų baisiai ne
teisingas melavimas apie dar
bininkų nusistatymą, Darbo 
palrtija butų lain^ėjtisi rinki
mus visoje šalyje.

Aš nė kiek neabejodamas 
sakau, kad nuo paleidimo pe
reitojo parlamento iki rinki
mų, politinė kampanija buvo 
nedoriausia ir neteisingiausia, 
kokią tik aš esu matęs per 70 
metų savo amžiaus

Turkai nusileido
Nebereikalaus talkininkų 

pasišalinimo.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
16.— Karo pavojus tarp talki
ninkų ir turkų sumažėjo ir 
veik visai išnyko, gavus nuo 
Turkijos nacionalistų notą, 
prižaitančią, kad jie pildys vi
sas Mudanijos mūšių paliau
bos sutarties sąlygas ir nebe- 
reikalaus daugiau, kad talki
ninkai pasitrauktų iš Mudani-

zonų. Tečiaus turkai reikalau
ja, kad talkininkų kareiviai 
nesimaišytų į valdymą Kon
stantinopolio ir kitų miestų, 
kuriuos talkininkai okupuoja.

stojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

Fašistai Meksikoje.
MEXICO CITY, lapkr. 16. — 

Fašistai pradėjo gana spar
čiai organizuotis ir leksikoje 
ir jų judėjimas nuolatos ple
čiasi. Jie sakosi, kad jie kovo
sią su komunistais.

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:41 vai., leid
žiasi 4:28 vai. Mėnuo teka 4:50 
vai. ryte.

WASHINGTON, lapkr. 16.— 
Prezidento Hardingo įsakymu 
du kariniai laivai išplaukė j 
Čili su maistu, drabužiais ir 
vaistais nukenljėjusiems nuo 

žemės drebėjimo Čili gyvento
jams.

CHICAGO. —• Milionieriaus 
komunisto William Bross 
Lloyd ir kitų 17 Komunistų 
Darbo partijos narių pastan
gos ištrukti nuo kalėjimo nuė
jo niekais ir valstijos augščiau 
sias teismas įsakė juos visus 
suimti ir išgabenti kalėjiman.

Jie visi buvo nuleisti dvejetą 
metų atgal kalėjiman už per
žengimą valstijos anti-sindika- 
listinių įstatymų dėl vedimo į 
propagandos už nuvertimą val
džios. Po to jie apeliavo iš 
vieno teismo į kitą ir buvo pa
siekę net šalies augščiausįjį 
teismą, bet niekur negalėjo 
nieko laimėti. Visos priemo
nės kovai teismuose už jų iš
teisinimą jau išsibaigė ir jiems 
nebeliko kur kreiptis. Wm. 
Bross Lloyd d'ar buvo pareika
lavęs atidėti bausmės vykini- 
mą 30 dienų, kad jis galėtų su
tvarkyti savo reikalus ir savo 
$1,800,000 turtą, bet ir tą pra
šymą teisėjas atmetė. Girdi, 
žmogus einantis kalėjiman ne
turįs turėti tiek turto.

įsakymas vykinti bausmę — 
suimti ir pasodinti juos kalė
jiman, dar nėra įteiktas nutei
stiesiems ir jie nėra areštuoti. 
Bet manoma, kad tai bus pa
daryta šiandie ar ryto, o gal ir 
panedėly. Jie bus pasodinti 
Joliet kalėjiman.

W. Bross Lloyd ir Arthur 
Procter yra nuteisti nuo vienų 
iki penkių metų kalėjiman ir 
užsimokėti po $2,000 pabau
dos. Kiti šeši yra nuteisti nuo 
1 iki 5 metų kalėjiman be pi
niginės pabaudos, o likusieji 
nuteisti vieniems metams kalė
jiman. Tarp nuteistųjų yra vi
si žymiausi jau mirusios Ko
munistų Darbo partijos virši
ninkai, kaip Jack Carney, L. 
E. Katterfield, Lud,wig Ixjre, 
Kari F. Sandberg, Morris Stol- 
ler, N. J. Christiansen ir k,

Wm. Bross Lloyd ir kiti nu
teistieji pirmiau buvo socialis
tai. Pats Bross Lloyd kartą 
buvo Socialistų partijos kandi
datas į senatorius. Rusijoj į- 
vykus bolševikiškai revoliuci
jai jie pradėjo garbinti bolše
vikus ir jų įvestąją diktatūrą. 
Kada skįlo Socialistų partija, 
tai jie nėjo prie Komunistų

partijos, kurios steigiamojoj 
konvencijoj vadovavo ateiviai, 
bet sutvėrė savo atskirą Ko
munistų Darbo partiją. Tuoj 
po nuteisimui 
partija mirė,
prisidėjo prie Komunistų par
tijos, sudarydami Jungtinę 
Komunistų partiją, iš kurios 
likučių pernai per Kalėdas iš- 
sirytulojo legale Amerikos 
Darbininkų partija.

Grūmoja.Chinijai
PEKINAS, lapkr. ,16. — A- 

menikos, Anglijos, Francių os, 
Italijos ir Švedijos ambasado
riai, veikdami gautomis iš sa- 

Įvo valdžių instrukcijomis, pa
reikalavo iš Chinijos valdžios, 
kad ji griebtųsi priemonių 
tuojaus paliuoisuoti svetimšia- 
lius misionierius, kuriuos su
ėmė Chinijos banditai. Jie pri
grūmojo, kad jų valdžips stver
sis prieš Chiniją griežtų prie
monių, jei suimtieji misionie
riai nebus paliuosuoti ir jei ne
bus duota gvarantijų saugu
mo visiems kitiems misionie
riams. Nota yra labai aštri ir 
sako, kad tokia padėtis yra ne
pakenčiama.

Banditai, kurie yra daugiau
sia pašalinti kareiviai, išvogė 
misionierius, kad privertus 
valdžią priimti juos atgal ka
riuomenėn. Valdžia, matyt, tu
rės tai padaryti, kad patenki
nus kitas valstybes.

PI 11LADELPHIA, lapkričio 
16. ■— Franci jos socialistų va
dovas Jcan Longuet, kuris da
bar lankosi Amerikoje su pra
kalbomis, pasiuntė atvykstan
čiam Amerikon buvusiam 
Francijos premjerui Georgės 
Clemeneeau pašaukimą į de
batus apie Versailles sutartį. 
Jis savo pakvietime sako:

“Jus vykstate į čia parodyti 
Amerikos žmonėms taip vadi
namus gerumus Versailles su
tarties, kurios parašyme jus 
loŠėt svarbią rolę.

“Aš buvau pirmas Francijos 
parlamente, kuris tai sutarčiai 
pasipriešinau. Įtekminga A- 
merikos presos dalis siūlo, kad 
mes debatuotumėm apie tą 
sutartį viešai.

“Kadangi aš manau, kad di
džiuma mano paties viengen
čių šiandie smerkia sutartį, 
aš nuoširdžiai kviečiu jus ap
svarstyti ją su manim viešame 

mums 
ir lai-

forume Amerikoj 
abiems patogioj vietoj 
ke”.

Reikalauja užgyrimo

Komisijos nariai atvykę pa
sisakė, kad jie norį parodyti 
savo atvykimu, kad Punskas 
yra lietuvių gyvenamas.

Čia žmonės ilgai šios komi
sijos laukė... Dabar jai įteikė 
apie 18 kaimų atskirus protes
tus su ištisų kaimų gyventojų 
lietuvių parašais ir apie kelio- 
liką skundų su faktiniais pri
rodymais apie okupuotų kan
kinimus lietuvių gyventojų.

Komisija iš Punsko nuvažia
vo atgal nakvoti į Suvalkus ir 
ant rytojaus 8-X nuvažavo 
plentu per Kalvariją į Kauną.

Be to dar, važiuojant komi
sijai į Kalvariją ir apsistojus 
jai neutralinėje juostoje lietu
vių pusėje, šios pusės Kerzono 
linijos gyventojai dar įteikė jai 
kelis skundus ir protestus dėl 
perėjimo lenkų į šią pusę Ker
zono linijos ir dėl visokių var
žymų, kaip pavyzdžiui neleidi
mo žmonių Punskan į bažny
čią. Taip pat lietuviai pabėgė
liai iš anos pusės linijos įteikė 
savo skundą... Gyventojai dė
kingi komisijai už jos atvyki
mą, tiktai gailisi, kad maža 
kur maža kur teapsistojo ir 
maža tepatyrė apie lietuvių 
kančias po Lenkų jungu.

Pastaromis dienomis teko 
patirti Punsko lenkų — biu
rokratų nusistatymą dėl Puns
ko grąžinimo lietuviams. Jie 
saiką: Punsko kitaip jokiu bil
du neatiduosiu, kaip tik mai
nais už Liubavą ir Vištytį.

KALVARIJA. —- Rugsėjo pa
baigoje Liubavo apylinkėje len 
kų partizanų vadas Pilipavi
čius gavo kelias kulkas ir už 
poros dienų mirė. Pilipavičius 
pirmiau buvo lenkų išrinktas 
Liubavo viršaičiu, o dabar bu
vo suorganizavęs grupę parti
zanų ir manė garbingai užka
riausiąs Liubavą, esantį Lietu
vos pusėje. iMat, čia gyvena

KAUNAS. — Kubickis Jo
nas, laikraščio “Pirmyn” re
daktorius, Požėla Karolius, 
Grossmanas Karolius ir Los- 
nauskas Juozas —• už komuni
stinį priešvalstybinį ir antinio- 
ralį visuomenėje veikimą pa
sodinti yra į koncentracijos 
stovyklą.

Ek. ŠVĖKŠNA. — šiais me
tais musų valsčiuje gyvuoja 
sekančios mokyklos 1) Švėkš
nos 2 klase su 3 mokytojais, 
2) Tvaskučių, 3) Vilkų Kampo

Kurmių, 7) (Petraičių ir 8) 
Baisūnų. Iš tų mokyklų tinka
mus butus turi Švėkšnos ir 
Traškučių prad. mokyklos, ki
tos gi talpinusi ūkininkų sam
dytuose namuose. Nuosavius 
namus turi tik Traškučių mo
kykla ir šiemet baigia statyti 
Šiuraičių prad. mokyklai nuo
savą namą.

Išrinko algy komisiją
CHICAGO. — Angliakasių ir 

kasyklų savininkų konferenci
ja vakar išrinko bendrą sub- 
komitetą iš 6 narių nuo kiek
vienos pusės išdirbimui algų 
skalės, kuri butų priimtina 
ūbiems pusėms, kaip angliaka
siams, taip ir kasyklų savinin
kams. Tą komisijos sutarimą, 
jei jis bus padarytas, turės 
dar patvirtinti visuotina bend
ra angliakasių ir kasyklų savi
ninkų konferencija, kuri įvyks 
sausio 3 d., ateinančiais me
tais, Clcvelande.

Cuno apsiėmė sudalyti 
Vokietijos ministeriją.

BERLINAS, lapkričio 16. — 
Neoficialiniai paskelbta, kad 
Hamburg’American laivų lini
jos generalinis manažeris Wil- 
helm Cuno apsiėmė sudaryti 
kabinėtą, vieton puolusios kan
clerio Wirtho ministerijos.

Cuno yra vienas žymiausių 
Vokietijos fabrikantų ir pas
taraisiais laikais jis daug mai
šėsi politikoj. Pora metų atgal 
jam buvo pasiūlyta finansų 
ministerio vieta, bet Jis nuo 
jos atsisakė.

RYMAS, lapkr. 16. — Fa
šistų premieras Mussolini šian
die laikė savo kalbą atstovų 
bute ir atvirai pareiškė, kad 
jis neatėjo maldauti pripažini
mo jo valdžios, bet tą pripaži
nimą priimti.

Jis išdėstė savo programą, 
kokios jo valdžia ketina laiky
tis, taipjau kokias reformas ji 
mano pravesti ar jau vykina, 
kokia bus valdžios užsienio po
litika ir paskui griežtai parei
kalavo pilniausio įgaliojimo 
valdžiai vykinti visas finansi
nes ir biurokratines reformas.

Jis atėjo parlamentan su pil
nu pasitikėjimu ir pasirengęs 
jam diktuoti, o ne jo klausy
ti, nors fašistai iš 500 atstovų 
turi 
jau 
kad 
jam 
mo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 16 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ............... ^c
Belgijos 100 frankų ................ $6.39
Danijos 100 frankų ........... $20.24
Finų 100 markių ..................  $2.58
Francijos 100 frankų ........... $6.81
Italijos 100 lirų ................... $4.64
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... ^įc
Norvegijos 100 kronų ....... $18.40
Olandų 100 guldenų ...... $39.26
Šveicarų 100 markių ........... $18.37
Švedijos 100 kronu ........... $26.85
Vokietijos 100 markių ........... l%c

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Užsinuodijo pienu iš blekinės.
CHICAGO. — Trįs moterį s, 

Mrs. J. S. Scott, 75 metų ir 
dvi jos dlukterįs, visos našlės,, 
gyvenusios prie 6648 So. Laf* 
lin St., užsinuodijo pienu iš 
blekinės dėžės ir yra arti mir
ties ligonbuty.

tik 31 atstovą. Mussolini 
pirmiau yra pareiškęs, 

•jis paleis parlamentą, jei 
nebus išreikšta pasitikėji- 

Jeigu parlamentas viskame
jo klausys, tai jis galėsiąs gy
vuoti dar dvejetą metų, kada 
parlamento laikas automatiš
kai išsibaigs.

Manoma, kad parlamentas 
išreikš pasitikėjimą Mussoli
ni. Prieš jį balsuos tik socia
listai ir komunistai, kurie tu
ri apie 100 atstovų.

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

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

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

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

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

striktuc.se


NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, lapkr. 17, ’22-  ■ -...........   - — - 1 . —i ■■u iiiHii.ib — ,į , ■ -

į Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos cenzūros 

nuosakumas.
Lietuvos spauda nedaug ge

resnėj yra padėty kaip bolše
vikiškoj Rusijoj. Ten, kaip 
žinia, pilna spaudos laisve te
sinaudoja tik komunistų parti
ja. Taigi ten tik vieni komu
nistai teleidžia laikraščius ir 
knygas, o kitos politinės parti
jos, neišskiriant nė socialistų, 
neturi teisės išleist jokio laik
raščio ar brošiūrėlės.

Lietuvoj spauda turi laisvės 
daugiau, nes pas mus aštriai 
varžomi tik komunistai kaipo 
nelegalė priešvalstybinė partija. 
Bet ir jie net kelisyk bandė 
leist savo laikraščius, kuriuos 
valdžia, dėl jų aštraus tono, 
greit uždaro. Tačiau šio Sei
mo rinkimų agitacijai komu
nistai paskleidė Lietuvoj savo 
literatūros daugiau negu kitos 
visos legalės partijos ir po prie
danga “darbininkų kuopų” su
viliojo nemažą dalį Lietuvos 
nesusipratusių darbininkų, ku
rie padavė savo balsus ne bol
ševikams, o tik darbininkams, 
savo draugams.

Kitoms kairiosioms parti
joms leidžiama išleidinėt savo 
laikraščius, tik juos labai ati
džiai seka cenzūra ir patėmijus 
ką nors jiems netinkamo, iš
braukia. “Socialdemokrate” ir 
“Lietuvos Žiniose” neretai ma
tome ištisus stulpelius balto 
popieriaus— cenzūros išbrauk
tų straipsnių.

Lietuvos cenzūra ypatingai 
nieko neleidžia rašyti laikraš
čiuose ant karininkų. Aš pats 
nesyk į esu parašęs laikraščiuo
se pastabų apie smerktiną kai- 
kurių karininkų elgesį, būtent, 
apie jų girtavimą, girtų neman
dagų elgesį, niekinimą viešo
se vietose savo kalbos ir t. p. 
Bet cenzūra nei sykio neleido 
pasirodyti viešumoj, išbrauk
dama visa, kas nors pora žo
džių užkliudė karininkus.

Kiek man teko patirti, cen
zūra neleidžianti nieko rašyt 
prieš karininkus, kad neįžeisti 
karo vadų autoriteto. Čia ro
dosi toks nusistatymas yra vi
sai klaidingas, nes ir karinin
kai turi tas pačias ypatybes 
kaip ir visi kiti piliečiai ir ap
rašymas laikraščiuose atskirų 
asmenų smerktino elgesio nie
ku bud u negali pakenkti dorų
jų karininkų autoritetui, bet 
atbulai, nes laikrašty rašoma 
apie neleistinus darbus tik dėl
to, kad jų daugiau nebedarytų.

—P. Klimka.

LAIŠKAS Iš TIRKŠLIŲ.
Mažeikių apskr.)

(Naujienų korespon.)

Kaip visoj Lietuvoj, taip ir 
pas mus Tirkšliuose jaučiama 
nepaprastas bruzdėjimas. Įvai
rios partijos dabar prieš rinki
mus agituoja už save. “Žem
dirbiai” net sutvėrė Tirkšliuo
se savo kuopą, į kurią traukią 
ūkininkus atsispyrę. Nesant 
kam žmones perspėti nemažai 
rašosi prie tų “geradarių”. No- 
roms-nenoroms būtinas reika
las tverti pažangiųjų partijų 
kuopas kad organizuotu bud u 
atitraukus žmones nuo reakci
ninkų partijų. Nežinau kode! 
socialdemokratų ir social-liau 
dininkų darbuotojai iki šiolei 
neėmės aktyvio veikimo musų 
apielinkėje. Jie vienu savo at
silankymu be abejo įsteigtų 
savo partijų kuopas Tirkšliuo
se.

Romos gi agentai nesnau
džia. Kiek tas Romos naudai, 
tai klerikalai dirba išsijuosę. 
Dar nuo pereitų metų pavasa
rio yra sutverę “Pavasarinin
kų” kuopą Tirkšliuose. Prie 
šios kuopos, poteriams kalbėti 
įsteigė kursus. Kadangi kursų 
vedėjas kun. Balutis tur būt 
pats menkai poterius temoka, 
lai pasikvietė pagelbon visus, 

ubagus-špitolninkus. Kad leng
viau gešeftas sektųsi, įkūrė ir 
knygynėlį, žinoma, iš grynai 
“įkatalikiškų” knygų. Apie 
“nekrikščioniškus” raštus (taip 
vadina visą lietuvių literatūrą, 
išskyrus klerikalų raštpąlai- 
kius), saugok dievužėliau, ir 
neužsimink, nes tuoj liksti ap
šauktas žuliku, “bolševiku”, 
paleistuviu... Butų pusiau bė
dos, jeigu taip elgtųsi tik dū
šių ganytojai (mat jų užduo
tis” visa kas “ne katalikiška” 
išnaikinti iš šio pasaulio), bet 
nemaža ir para<pi jonų tokiais 
fanatikais yra virtę, kad išgir
dę apie “nekrikščioniškas” (ne- 
klerikalines) partijas arba apie 
kunigėlio blogus darbus kal
bant tuojau piestu šoka. Taigi 
prie tokių aplinkybių ir pradėk 
ką nors veikti. Net tėvai vai
ką pavarytų iš namų, jeigu su
žinotų, kad šis stengiasi su
tverti “nekrikščionišką” parti
ją arba prie tokios prsirašyti.

Yra dar ir Lietuvos Šaulių 
Tirkšlių būrys įkurtas, bet čia 
irgi mažai gyvumo.

Didžiausia nelaimė, kad iki 
šiolei dar neturime nė knygy
nėlio, nė skaityklos, kame ga
lima butų proigresyviškų raštų 
gauti. Jeigu kas kokį laikraš
tį ir gauna, lai jo skaityti be
veik neprisieina; kaip tik na
miškiai užtinka “nekatalikišką- 
nekrkščionišką” gazietą” tai 
šventai pildydami kunigėlio pa
liepimą — šmurkšt ją į pečių 
ir tegul raitosi ten “velniai”. 
Mat pagal žmonių supratimą 
kiekviename “bedieviškame” 
rašte sėdi velniukai.

Tik vienas džiaugsmas, kad 
“dvasiškų” tėvelių įtekmė kas
dien nors pamaži, bet puola. 
Kaip tik didesnis skaičius žmo
nių supras klerikalų pinkles, 
taip progresyvės visuomenės 
judėjimas pasidarys įtakihin- 
gesnis, gyvesnis.

Aš manau, kad amerikiečiai- 
tirkšliškiai irgi išties mums 
brolišką ranką, padėdami į- 
kurti knygyną Tirkšliuose. Tiek 
šiam kartui. —D. O. A.

Iš Lietuvos Šaulių Są
jungos darbuotės.

St. Seimas jau atliko savo už
davinius. Jis išdirbo mus kraš
to valdymui formą, išleido įsta
tymus, priėmė žemės reformą 
ir konstituciją. Konstitucija 
priėmęs tuojaus paskelbė rin
kimus į paprastą, 3 metams 
renkamą, parlamentą. Sujudo 
visos Lietuvos tautinės mažu
mos, kad kuodaugiausia savo 
atstovų pravertus į parlamentą. 
Pradėjo agitacijos darbą ir pa
čių lietuvių partijos. Musų pla
čioji visuomenė, reikia žinoti, 
dar nepripratusi prie viešos 
agitacijos, todėl neįstengė ši
tame klausime orijentuotis ir 
iš įvairių partijų aštrių ginčų 
išnešė sau ne kokį įspūdį. Ra
dosi nuomonių, kad gal visai 
nieko nerinkti. čia kalbame 
apie kaimo bakūžes. Tai Lie
tuvos šaulių Sąjunga, turėda
ma galvoj tėvynės nepriklau-

Atydai Moterių
Kas norite turėti naujau

sios mados drapanas pada
rytas, ateikit pas mane. Siu
vu ir užlaikau gatavus pa
siutus kotus, siutus ir dreses.

Esu praktikavusi 8 metus 
Petrograde, Prancūzų siuvi
mo mokykloje, ir Amerikoj 
10 metų.

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

Mrs. G. J. BURBA,
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulcvard 2469. -41 

somybę ir žinodama momento 
svarbumą, ėmėsi per Kultūros 
ir Propogandos Skyrių sparčiai 
darbo, kad prirengtų plačiuo
sius mus tautinius sluoksnius 
prie rinkimų. Šitam tikslui 
tuojaus atspausdino 25.000 egz. 
atsišaukimo “Lietuviai Pilie
čiai” ir per savo būrius pasklei
dė po visus .Lietuvos kaimus, 
kampus ir buvo patalpina vi
suos Lietuvos dienarščiuose. 
Po to tuojau atspausdino ir 
antrą atsišaukimą “Sustok, 
Perskaityk, Pagalvok”, kurs 
visur buvo išlipintas per 3 d. 
prieš rinkįnus. Toliau visą 
eilę atsišakimų-straipsnių jau 
talpino savo organe “Trimite”. 
Ji nuosekliai, sistematingai va
rė darbo akciją į rinkimus, 
šaulių Sąjungai nerupi kuri 
partija laimės, didžiumoje įeis 
busimam Seiman, by lik bus 
parlamentas lietuviškas, o jau 
lietuviai neparduos savo kraš
to reikalų. Todėl Sąjunga ir 
stengėsi spaudos ir gyvo žo
džio keliu išaiškinti visos ša
lies lietuviams busimojo par
lamento rinkimų reikšmę ir jų 
pasekmę. Lenkų ir žydų laik
raščiai apšaukia šaulius šovi
nistais. Bet čia nėra jokio šo
vinizmo ir nei antipolinizmo 
bei antikini i t tomo, jei Šaulių 
Sąjunga pildydama pareigas, 
ragina savo tautiečius eiti at
likti savo šventų pareigų.

šitie visi atsišaukimai, kiek 
tenka patirti, labai geras pa
sekmes turėjo, nes kaimas bu
vo populiariai jomis informuo
tas apie rinkimus.

Veik prieš pačius rinkimus, 
kada visuomenė buvo įsupta 
rinkimų agitacijos sūkury, iš
ėjo gyvenimai! mus litas ir 
centas. Spekuliantai griebėsi 
nežmoniškai išnaudoti naujos 
valiutos įvedimą. Tuojau ke
liais šimtais nuošimčių pakėlė 
kainas, o juodoji birža pradė
jo leisti gandus, buk busianti 
žema mus pinigų kaina ir t.t., 
ka<l tik daugiaiįpjCilUpB^HS pi
nigų. Ir čia ša’nlifį Sąjunga 
griebėsi darbo, kad apsaugotų 
piliečius nuo išnaudojimo ir 
kuo greičiausiai įgyvendinti
naują valiutą. Buvo išleistas 
asišaukimas “Piliečiai, nesiduo
kit apgaut ”. Pakvietė ir kilų 
visuomeninių organizacijų at
stovus bunda ri pasitarti dėl ši
lo reikalo. To susirinkimo nu
tarimu buvo pasiųsta tam tik
ras Ministcriiii Pirmininkui 

‘raštas, kur kreipiama Valdžios 
dėmėsis ir nurodoma tam tik
ros priemonės tam reikalui. 
Savo organe “Trimite” pradė
jo spausdinti visą eilę straips
nių šituo klausimu.—A. M.

Grįžusio amerikiečio 
įspūdžiai
(Iš laiško)

Dabar Lietuvoje baisi bran
genybė: juodos duonos svaras 
kainuoja 14 auksinų, o baltos 
(“pyrago”) 50 auks. Lašinių 
svaras 240 a. Kviečių pūdas 
1200 a. Rugių pūdas 600 a. Pa
pirosų 20 štukų 80 a. O jau 
geležiniai daiktai tai neįkanda
mi. Baisiai brangu viskas. O 

1

algos valdininkams tai 3000 a. 
iki’ 5000 a., o paprastiems mi
licininkams, (policistams) tai 
moka tik 500 a. mėnesiui. Lie
tuvoje yra visko, bet pagalima 
nieko įpirkti. Tik pamislykit, 
ką gali nupirkti ir kaip gyventi 
su tokiomis algomis? Namai 
taip pat labai brangus. Jeigu 
yra darželis ir kokia sulinkusi 
sulužusi bakužėlė pardavimui, 
tai nori kokių 1b šimtų dolerių, 
ir tai dar žmonių, kurie ten 
gyvena negali iškraustyti. Jei
gu perki namelį, tai kartu tu
ri pirkti ir tuose nameliuose 
gyvenančius žmones. Jų netu
ri teisės išvaryti. Butų išsi- 
nuomuoti dabartiniu laiku jo
kiu budu negalima gauti. Aš 
pats buvau užsįrašęs eiti Paš
to, Telegrafo ir Telefono kur
sus, bet negalėdamas gauti 
nuomon buto turėjau atsisaky
ti. Kaune vienam kambarė
lyje gyvena po 3-4 nuominin
kus ir kaikur dar daugiau. Tai 
matote kaip yra Kaune.

Dar kelis žodžius apie Lie
tuvos vidurinę tvarką. Lietu
viai, gyvenantieji toli nuo Lie
tuvos, persiėmę dideliu patri- 
jotįzmu. Bet pargrįžę Lietuvon 
randa visai ką kita. Lietuvoje 
valdininkai esti patriotai tik 
tol, kol jie gauna riebų kąsnį 
nuo valdžios ar kaip kitaip, o 
jei ne, tai ir po patriotizmu. 
Nors neilgiausiai dar gyvenu 
Lietuvoje, bet jau spėjau daug 
kol patirti. Pakilesniųjų sluoks
nį įfose pasireiškia didelis aro

Jungtinių (Amalgamated) Amerikoj Rubsiuviu 
CHICAGOS BENDROJI TARYBA 

Pareiškia I

Antrą Švietimo Susirinkimą 
nrimiKiĮ ir Koncertą " • i ........ &

* Amerikos Jungtiniu Rubsiuviv Nariams

\ ‘ Kuri s bus‘ ■ -f L 7

^ASHLAND AUDITORIUME 
Ashland blvd. ir Van Buren gat.

Penk., Lapkričio 17 d., Ligiai 8 v. v.
Iliustruotas parodymas 

(160 originalinių paveikslų)

Atdaros Šapos Kovos 
per .

Lewis Harthill’ą,

Minneapolio miesto policijos perdėtini 1917 ir 1918 m.
Puikus Muzikalis programas, išpildys 22 muzikai 

CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTROS

Vedamos 
ALEKSANDRO ZUKOVSKY’O

NAUJIENŲ
Metine Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudojei

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI vįJggžSSU. NAUJIENAS
k&kbb 

gantiškumas linkui kitų, pras
tesnių savo brolių lietuvių. 
Koks inteligentėlis arba šiaip 
turtingesnis — tai jau neprieisi 
prie jo, pučiasi kaip pūslė. Bet 
visokie kyšiai didelėj madoj, 
kaip madoj ir patsai visų nu
mylėtas doleris. Del geresnio 
surpatimo pažymėsiu, kaip ka
riuomenėj yra, ir kokia ten 
broliška meilė link paprastų 
kareivių: jie baisiai yra perse
kiojami karininkų už mažiau
sią dalykėlį. Jie turi dirbti ir 
mokintis šalį ginti nuo priešų, 
o karininkai su jais elgiasi kaip 
su vergais. Jokio pasigailėji
mo kareiviui neturi. O šie, 
gaudami 125 auks. į mėnesį al
gos, veik nieko negali nei nusi- 
sipirkti. Amerikįečiai daug 
siunčia aukų “peluvos labui”, 
o Lietuvoje tomis aukomis tur 
būt tik valdininkai naudojasi.

Dabar laukiame kaip dangiš
ko rojaus savo pinigų pasiro
dant. Jie pasirodys ir pradės 
cirkuliuoti nuo naujų melų.

Eitra BALIUS Eitra
Rengia LIETUVIŲ JAUNIMAS

šeštadieni, lapkr. (Nov.) 18,1922 m.
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

S5th ir So. Union Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakarą

Šis balius papuoštas gėlėmis, valgiais su išsigSrimais. 
Kviečia VALDYBA.

P. S. Užprašome Kunigą Bumšą su Biblicistais be diskusijų, ant baliaus 
pasilinksminti.

Gal tada viskas atpigs ir su
sitvarkys viskas...

Turiu prisipažinti, kad iš 
Amerikos dar per anksti grį
žome Lietuvon. Čia taip ne
jauku, taip nelinksma, taip ne
švaru, kad ir rašyti sarmata. 
Aš tai dar kenčiu, bet mano 
žmona, tai verkia, kad važia
vom iš Amerikos. Nors Ame
rikoje ir ne pyragai, bet šimtą 
kartų žmonės geriau ir švariau 
gyvena. — M. B. V.

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

mauesti/*
Fl TMeATRE-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

nu

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Learitt SL>
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piett ir nue 
7 iki 9 vakaro.

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

______ , , — ............. IIJI—

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOCIATION BLDQ.
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Y. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St. Ckicago.
Tel. Yards 4681Ljj: —-------------------------------------------------------

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806,. Home Bank Bldg.j 
Kamp. Mihraukee ir Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

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

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

Room 706 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haąse
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone M ai n 1308 
Chicago, 111.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

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

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

Kancleris. 
v -\ ------7. ...............................

PLOščIAl PLOŠČIA1 PLOdčIAI
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau »negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesniu spalvų, $15 iki 
$32.50. I

Didelė daugybe grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir aukščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45,

Vaikams 2 kelinėmis gamiturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniais.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

1 KORESPONDENCIJOS
ra i pildomi, o atsidursite lau
ke visai vieni.

Pralošė.

Pittsburgo (Pa.) Lietuviu 
domesiui.

moksleivius. Tam reikalui čia-’jaučiame savo gimtosios šalies 
pat surinkta 10 dol. aukų.

GRAND RAPIDS MICH. veikslą ir dainą — jos pasaka 
užgauna gilų jausmą. štai 
Mefistofelio balada iš' operos 
“Faustas”. Mefistofelio įsiuti-

SaL.R.K.A. organas “Garsas” 
savo apžvalgoj 45 nu m. sako, 
kad laisvamanių ir ‘cicilikų’ (mas, įniršimas kįla griausmin- 
laikraščiai esą pilni priešvalsty- gai, ir ta jo šypsą—paniekos 
binės agitacijos raštų. “■Garso” į1 šypsą! Taip viskas gyvai at- 
nuomone, tik laisvamaniai ir vaizdinta. 
sęcialistai kelią protestus prieš nadieru” 
Lietuvos valdžios išleistą įsta-1 reikalavimus, 
tymą apie Amerikoj gyvenau- (tinka dainuoti 
čiųjų lietuvių registravimą. Iš- kar”. 
tikrųjų gi jei visus tuos žmo
nės, kur protestuoja prieš tą 
nelemtą įstatymą, pavadintum 
laisvamaniais ir socialistais, tai; 
katalikų ir parapijonų visai 
maža teliktų. Laisvamaniais 
ir ‘cicilikais’ reikėtų tuomet 
pavadinti ir šv. Petro ir Po- • 
vilo draugiją, ir 
draugiją, ir Vyčii 
kitas didesnes ar mažesnes'

Šumano “įDu gre- 
patenkina didžiausius 

iP. Olekai labai 
“Pamylėjau va-

Griausfmingji

Lietuvių Piliečių Gedimno 
Klubas dieną prieš rinkimus 
buvo nutaręs balsuot už re- 
publikonų partijos senatorių 
Tovvnsendą, bet rinkimų diena 
parodė, kad laimėjo Ferris 
(dem.). Tuo būdu klubas pra
kišo.

Nors klubo sušauktam susi- 
sirinkime (buvo viešas) ir bu
vo įrodyta, kad kaip republi- 
konas taip ir demokratas yra 
pasižymėję savo darbais, dėl 
kurių tuodu ponai neturėtų 
būt remiami, tečiaus musų se- 
nobinięji piliečiai negali savo 
priprasto nors ir " nudėvėto 
švarko į šalį padėt.

Nėra vargo.
M ūsų agen ta i (šve n to

skystimėlio) išleido kvietimą į 
žmones, kad: “bus aiškinama 
koks yni dabar vargas žmon- 

s» 111< la« i! Ruda so
cialistai aiškina, išikur tas žmo

nių vargas pareina ir kaip nuo 
jo pasiliuosuoti, tai musų ex- 
revoliucionieriai aiškins, kad 
vargas yra. Ar tie galvočiai 
nepaaiškintų kam jie kėlė tą 
revoliuciją, kurią lietus sunai
kino, jeigu jie rengiasi dar aiš
kint, kad vargas yra?

Kiek dirba.

jono

aplodismentai 
ilgai banguoja i)o kiekvieno pa
sirodymo ir artistai, stengda- 
mies patenkinti, pridėjo prie 
puikaus programo daugiau va
karų puošiančios muzikos. 
Liaudies dainos skambios, lin
ksmos, kurių žodžiai dainuo-

ur^10 jasi. Nauja kareivių daina 
PQ’ 1 j kaip Perkūno trenksmas 7— 

7.'. crescendo, descendo.s -Uik- , 
rai katalikiškos, prisideda prie' .L Byra puikių Rachmanino- 
renginio masinių mitingų pro- vo Prcludiją skambino ant pra
tęstu! prieš registraciją ir ap- 110.
krovimą Amerikos lietuvių mo
kesčiais. Kuris skaisčia u s už kitą pa

dangėje mirga, sunku pasakyt 
—kiekvienas jųjų viešpats sa
vo vietoj.

Pabaigus paskutinį programo 
numerį rankų plojimas, kaip 
juros audra, pripildė svetainę 
ir drebino sienas.

Pittsburgh, Pa. — šio mies
to ir apielinkes lietuviai, taip- 
pat kaip ir kitų kolonijų, labai 
susirūpinę Lietuvos Atstovybės 
Washingtone paskelbimu, kad 
visi Amerikoj gyvenantieji Lie
tuvos piliečiai turį įsiregistruo
ti Atstovybėj ir užsimokėti po 
10 dolerių mokesnio. Tatai 
lapkričio 12 dieną vienuolika 
(11) vietos draugijų turėjo 
bendrą susirinkimą Liet. Mo
kslo D-jos Name ir nutarė, kad 
mokėti |po 10 dolerių mums 
yra perdaug. Buvo todėl nu
tarta sušaukt visų Pittsburgo 
ir apielinkes lietuvių masinį 
susirinkimą, išnešt tam tikras 
protesto revoliucijas ir reika
laut, kad Lietuvos valdžia at
mainytų tokį įstatymą.

Tasai susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 26, Liet. 
Mok sl<> I gijos suloj, 1412 
Orr st., lygiai 3 vai. po pietų.

Visi„ kurie tik pritaria to
kiam Pittsburgo draugijų su
manymui, kviečiami kalbama
jame susinėkime dalyvauti.

Renginio komisija:
A.z Vainorius 
J. Virbickas 
M. Urlakys.

reikalus ir duodame jai gausių 
'Praikajlbai pasibaigus, tvai'-'aukų, kada tik į mus atsišau

kęs vedėjas M. Kasparaitis pa- kia. Dabar už gerą musų šir- 
siulė rezoliuciją protestui prieš dį ir paramą Lietuvos valdžia 
Lietuvos piliečių registraciją, nori mums atmokėti atėmimu 
Amerikoj. Kiek padiskusavus 
ir pataisius rezoliucijos tekstą, 
susirinkimas ją vienbalsiai pri
ėmė.

Rezoliucija.
šio miesto lietuviai, Lie-

Artistai iš-

Štai sekmadienį, lapkr. 12 d., 
2 v. po pietų buvo sušauktas 
čia masinis susirinkimas Šv. 
Jurgio salėj tikslu užprotestuo
ti prieš registraciją. Visos au- 
gščiau išvardytos katalikiškos
eiaugi j.s dalyvavo tame sus:-, ėjo ačiuoti vieną ir antrą ir 
rinkiitie bendrai su bedieviais trečią kartą. 
(b.mg.‘jf>mis ir kuopomis, o 
taipjau ir bolševikiškomis, 1. u 
rios šiaip sakydavos 
čios jokiais protestais, bet da- j 
bar irgi prisidėjo prie šio ben-

Ilgai galėsime 
minimu koncerto lapkričio 121 

netikiu-.d., šių metų.—J. A

Samdytojų susivienijimas 
skelbia, kad šiuo laiku Detroi
te 79 firmose dirbą 175,733 dar-

PROTESTAS PRIEŠ 
REGISTRACIJĄ.

(Iro protesto. Detroito žinios
Salė, nemaža, buvo pilna 

žmonių, nepatenkintų tuo Lie
tuvos valdžios išleistų registra
cijos ir pilietybės

Lapkričio 12 <1 I. A. S. sve
tainėje buvo koncertas sureng-

gėrėtis atsi-1 bininkai
Į Pervėlu šokt, nusinuodijo.
• Mrs. Minnie Przguit prašė 
Įąavo vyro Juozo, kad jis vestų 
ją į šokius. Vyras atsakė, kad 
esą vėlu. Minnie supyko ir iš
gėrė nuodų.

Garniai.

Racine, Wis. — Lapkričio

Mes 
tuvos 
vairių pažiūrų žmonės, bendrai 
susirnkę A.L.T.S. 35 kuopos su
šauktam susirinkime lapkričio 
12 d., 1922, Union Hali salėj, 
tariame:

1. Lietuvos respublikos val
džia išleido įštatymą, kuriuo 
reikalaujama, kad kiekvienas 
Amerikoj gyvenantis Lietuvos 
pilietis įsiregistruotų Lietuvos 
atstovybėj iki š. m. gruodžio 
22 d. ir užsimokėtų .$10 už pa
są, o po to kas metai atnauji
nant posą mokėti po 5 dol.; o 
kas to nepadarys, nustos buvęs 
hiet uvos piliečiu.

2. Kadangi tokio įstatymo 
nėra išleidus nė viena kita 
civilizuota valstybe apsunkini
mui užsieniuose gyvenančių 
savo piliečių, kaip kad Lietu
vos valdžia padarė, ir

3. Kadangi tasai įstatymas 
paliečia mus ne vien pinigiškai, 
bet ir atima iš mus įgimtas 
musų pilietines teises, todėl

4. šiuomi mes grieštai pro
testuojame prieš tokį įstatymą 
ir reikalaujame, kad jis butų 
panaikinta. Mes, Amerikos

' pilietybės .ir turto Lietuvoj.
Dabar esantieji ir busimieji 

Lietuvos valdininkai, palikite 
mus Amerikoj gyvenačius lie
tuvius ramybėj, mes jūsų ver
gai nebusime. Esame ir pasi
liksime laisvę mylintieji Lietu
vos piliečiai.

Nutarta šios rezoliucijos ko
pijas pasiųsti Lietuvos Seimui 
per Valstiečių Sąjungos centro 
komitetą, Lietuvos Atstovybei 
AVierikoj ir lietuvių spaudai 
Amerikoj.

Mitingo pirm. M. Vijūnas
Rašt. M. P. Kasparaitis

PIGUS VIRIMAS IR APŠILDY- 
mas. švarus koralas. Įsivesk ideali 
mėlyną liepsna žibalinio gazo degiklį 
krosnin ar fornisan. Nei suodžių, nei 
pelenų; 10 dienų dykai išmėginti; 5 
dydžiai; lengvai įdedama, dega 96% 
deguonies (oro) ir 4% žibalp. Laišku 
paklausk platesnį žinių, ir kainos.

TOKAI. HEATKIŽ MKG. WORKS, 
224 N. Dės mainės St., Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 H eini. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

įstatymu. Įas Xmerikos Darbininkų Su

mas registracijos klausiniu g.giri i cerįe turėjot dainuot ir J. Bu- 
tėnas, tečiaus, kaip teko gir
dėt, jis atsisakęs dainuot dėl 
to, kad “Laisvės” štabas jam

Kuomet D. Greičaitis, narys L. 
L. Paskolos stoties komiteto, 
l?l’\?’ ^*etuv<^s Atstovybės yra vždmidęs tai daryt, nes šį'kon-

P. p. Karpinskoms (Karp) 
garnys atnešė mergaitę, gražią 
kaip rožiukę.
' P. p. Mačius, 1511 Greeley 
avė., aplankė garnys ir suteikė

12
T.1 lietuviai, nieko kita iš Lietuvos 

Sandaros 35 kuopa buvo su- valdžios negauname, kaip tik 
ruoštis masinį vielos lietuvių prašymus paramos, ir už visus 
mitingą Union Hali salėj. Kai- musų patarnavimus plėšia mus 
bėtoju buvo d. M. Sadauskienė. ■ prisimynus. Mes jokiomis Lie- 
Kalbėjo apie liūdną Lietuvos • tuvos gerybėmis nesinaudoja- 
mokyklų padėtį ir davė keletą' me, įgyvename už Atlantiko 
vaizdelių iš bolševikinės Rusi- Kolumbo atrastoje žemėj, bet 
jos tvankos. Pagalios kvietė turėdami geresnes už Lietuvos 
susirinkusius remti Lietuvos žmonių gyvenimo sąlygas at-

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Thone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiūriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkej.

įgaliotas registruoti Lietuvos 
piliečius, pranešė, susirinkimui, 
kad iki šiam laikui nėra dar 
nė vieno įregistravęs, tai susi
rinkusioji minia ėmė garsiai 
ploti...

Buvo pasiūlytos ir vienbalsiai 
priimtos protesto prieš regis
traciją rezoliucijos. Jų turinio 
čia nepaduoda, — jos pasiro
dys laikraščiuose gal pirmiau 
negu ši mano žinutė.

—S. Naudžius.

reikia turėt pa- 
Laisvės” štabo pe- 

nori ką nors veikt, 
‘proletariato” dikta-

buvo nedaug, iš <ta-

P. p. Modeliai, 9523 Greeley 
avė., labai nudžiugo kai jie pa
matė garnį ant freitkario tu
pint, bet dar labiau nudžiugo 
kai išgirdo namie mažiuko bal
selį. Dabar jie tą kūdikį pa
silaikė kaip savo sūnų ir sako, 
kad kai užaugsiąs jis busiąs 
profesorius.—P. Jurkšietis.

(jį r f 47tha -d Ashland Avė

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

LIETUVOS OPEROS ARTISTŲ 
KONCERTAS.

Lauktoji šventė Brooklyną 
žavėjo. Ir žodžiais negali iš
reikšti to malonumo, kurį pa
liko visuose klausytojuose, ku
rie žinojo, muzikos alkį. Gali
ma atkartoti žodžius, kurie sa
ko; alėja—pamatėm, išgirdom

pavergė. Tokia muzikos 
puota!

Klausytojų tiek buvo, kad 
daug jų turėjo stovėti, o kiek 
visai neįėjo.

M. Leškcvičius taip gailin
gai vargino savo smuiką griež
damas “Siuntė mane motinė
lė.” Tonas aiškus skambantis.

Gražuolis” puikiai
interpretacija. Bėrio 
i (scena iš Baleto) il- 
melodijos, tikrais ver- 
smuiko tonais pildė

cetrą rengę priešais “Laisvės” 
norą, arba, kaip rengėjai duo- 

j da suprasti, 
sportas su ‘ 
čėčiu”, jei 
(Tai bent 
turą!).

Žmonių
lies gal dėlto, kad tuo laiku 
Lietuvių svetainėje buvo vyčių 
vakaras, tečiaus dideliausia 
priežastis bene bus ta, kad mu
sų “kairieji” visur ir visada ke
lia triukšmą viešuose susirnki- 
muose, tat žmonėms jau taip 
jie įkyrėjo, kad pradėjo visai 

Į nusisukti nuo jų.

Kairieji kalba apie likvidavimą.
Kairiųjų “vadai” kalba apie 

likvidavimą Darb. Sąjungos ir 
kūrimą I. W. (W. lietuvių sky
riaus, nes esą sunku išlaikyt 
špatui imas.

Taip, “draugai”, dar truputį 
daugiau parėkauk i t viešuose 
parengimuose, kur ne jūsų no-

DETROIT1EČIŲ DOMEI.

LSS. 116 kp. susirinkimas į- 
vyks 19 d. lapkr. 2 vai. po p. 
Lietuvių svetainėj (direktorių 
kambarius, 3 lubos). Visi na
riai atsilarikykit ir naujų drau
gų atsivesk i't.

Po susirinkimo įvyks disku
sijos temoje: “Ar bolševikai 
turi pamato persekiot ir žudyt 
socialistus?”

Jeigu bus laiko tai ir iš pub
likos užsiregistravę galės dis- 
kusuot, kai paskirtųjų kalbėto
jų laikas išsibaigs.

Laikius Org. P. Kaušius.

38as
Metinis Par

davimas.

Del Penktadienio
Lapkričio 17 d

38as
Metinis Par

davimas.
. ................................ 1»

Telefono ar pašto užsakymų nepriimame

Puodukas ir Spatkelis 
Skaisčiai balti pusiau porceliniai, 
visokiu dydžio dėl visokių reikala
vimų, paprasta kaina 25c setui, 
penktadieny 38c
3 setai ..........................

36 colių įpilai plunksnoms gražiai 
driužetos ir vienodai rudos 59c ver
tes, penktadieny 88 C
jardui ..........................

Vaikams Siutai
Gražaus audimo melsvo Thibet siu
tai dailiai pasiūti su pamušalu ke
linės, $10 vertės penkta- E 
dieny...................... wnwO

Kreislerio 
duota

ga pilna 
viančio

Kaip smagu išgirsti tokį m ti
ži kalingą balsą, kaip J. Byros. 
Pasvt 
čius i 
ti” iš

ikindamas vakaro sve- 
m “O! kaip miela iŠgirs- 
karto rado vietos klau- 

i širdyse. Aukso
buvo sudainuota 
iš operas “Zaza”.

švelnu- 
jautriai

p dainuo-
dramatines dainas. Aiški 

Jkuliacija piešia mintyje pa-

MRS. A. MICHN1EVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampai 31 gat 
Telefonas Yards 1119

Bėgusi
••'V ■' A koše ri-

kolepš 
» 11 g a

• . ' O praktika-
US1

F JaM silvanijoa
hospitalt-

Pase*' 
t^Mningai pa-

Y tamauia

lymo. Dui 
rodą ti

ir
H-

ki-

mo 
herims 

merginoms.

^^•uR. ii ERZMAN'^B 18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai p«r 16 

metų kaipo patyręs gydytojšs, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo ii* chrordikaa liesus,
vyrų, moterų ir pagal nau-
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

f Dienomis: Canal 
_ , , t | 8110 arba 857Telefonai: J

) N akt. Drexel 956
( Boulevard 4136

8313 So. Halited St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Are., 2 liboi

> Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką 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. Nedčliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880-------------- ■ ,,, ->

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akiierks
3113 S.Halsted it
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau
ju prio gimdymo 
Kiekvienarre at
sitiki rrve 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir
noins veltui.

teikiu 
I tižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Jeigu Kitokį Maistai 

Negelbsti

EAGLE BRAND 
(CONDENSEDMILK)

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais; 
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiųskite į Borden Co., New 
York ir gausite lietuvių kalboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip jį vartoti visai veltui, taip
gi ir puikią kūdikių knygą.

Apatiniai
Vyrams Jaeger Flcece Lined marš
kiniai ir kelinės, šilti žieminio sun
kumo sumaišytos mierof?, vertes
$1. — Penkta- 38c 
dieny......... .....................

Californijos figų 
syrupas

60c bonka figų syrupo — 
kaip lig kad vaikai mėgsta, 
penktadieny po 38c

Namy dresės
Moterų ir merginų nąmų dresė^ — 
kvartugai iš puikiausio gingham. 
Daugybė puikių modelių su sujuo- 
stuvais ir pagrąžintomis kišenie- 
mis. Kepurės to paties materijolo, 
sykiu vertės $2.96, 1.38
antradieny už ...........

Komodžiy Aptiesalai
Gražiai apvedžioti komodžių aptie
salai — išbaltinti ir nebaltinti, dai
laus audeklo — kaikurie apvedžio
ti su kretonu. Penkta- ' 
dieny ..... .............

Blankėtai
Esmond Jacąuard blankėtai 
parinktų dešinių ir spalvų, 
minkšti lygus 72x84, vertes 
$5.98, penktadieny už 4.38

Šliperiai
Juodo veiloko su išpustais 
skuros padais, mieros 12 
iki 2, 69c vertės, penkta
dieny 38 c

Vyrams Sveteriai
•

Išeiginiai sveteliai vyrams V ka
klo stylius, vienų vilnų lygaus Jer- 
sejr mezginio. Spalvos yra šviesios, 
tamsios ir maišytos. Mieros iki 46, 
vertės $5. Penkta- OO
dieny ......................

Dėžutė Saldainių
čokoladų denktos vyšnios, vidury 
Smetona — svaro dėžė reguliare 
kaina 59c 38c

Vyrams Nosinės
Skaisčiai balti, skirtingu atlenki, 
mu adatyti, antro skyriaus 15c ver
tės, penktadieny *9 Q ,
10 už .......................... vOv

Vyrams Žieminiai 
Brusliotai

Avies kailio brusliotai — storo 
aksomo aptraukalu, tinkamas dėl 
važnyčių ir darbininkų, vertės $5; 
penktadieny 2.38

Žuvys
Šviežiai sugautos, ežero 
ešerukai ir silkės

2 sva 25c

Salyklos ir Apiniai
Užtikiami salyklos ir apiniai.
Specialiai dėl penktadienio se-
tas po ggg

Griušiai
Nepaprastai gražus KIEF- 
FER griušiai, specialiai dėl 
penktadienio, svarui 3c

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.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. I. VE2ELIS
Lietuti! Dentistai 

6712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvii

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisą* 2201 W. 22nd St,, kampai B. 

Leatitt St. Tel. Canal 6222.
Retidendja 2114 W. AM BL 

Tel. Lafayette 4988

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

Optemstrtot
T.L BOU Uvard
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SabaeripUen Ratoa: 
JS.te par yaar in Canada. 
|7.tS per year outslda of Chlcago. 

per yaar In Chlcago.
•c. p«r copjr.

Enttred as Second CIms Mattar 
March 17th, 1914, at th» Post Offfce 
of Chicago, lik, undsr the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Ralstad St, Chicago, 
111. — Telefonas: Roesarelt 8500.

A***A*A*5-«

3.25
1.71

Užshnokijimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Matams.............. .’............
Pusei mat<.............
Triw> mtaaeiansi ........
Dviem mineeUiu_____
Vienam mineaiui.... .....

Chicagoje per nalietejus:
kopija ------- ---------

Savaitai 18c
Minaalul ___ _____________^^... 75c

Surienjtoea Valstijose ne Chicagoje

Matomu ................................  $7.0ff
Puaai maU|....................   4.0V
Trims Btokieteiamja.............. ..........   2.00
Dviem minaeiam ......   1.50
Vienam mėnesiui ........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta}

Metams....................  $8.00
Pusei metų........... .......  4.50
Trims minėsiantis ....................... 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kodėl 
nepasigirta?

sa-Jau-praėjo pusantros 
vaites laiko nuo rinkimų, 
kurie įvyko visose Amerikos 
valstijose, bet keistas daly
kas, kad komunistų spauda 
dar iki šiol nepasigiria savo 
laimėjimais.

Prieš rinkimus ta spauda 
nuolatos skelbė, kad komu
nistinė “darbininkų partija” 
esanti vienintelis tikras dar
bininkų klasės vadas, kad ji 
tik viena kovojanti už visų 
darbininkų “bendrą, frontą,”, 
ir kad ji visus susipratusius 
darbininkus suvienijusi po 
savo vėliava. O socialistai, 
tai, girdi, jau visai “suban- 
krutiję”, galutinai netekę 
darbininkų minių pritarimo 
ir pasilikę saujale “generolų 
be armijos”.

Jeigu tie komunistų spau
dos tvirtinimai buvo teisin
gi, tai rinkimų rezultatai tu
rėjo tai parodyti. Kodėl gi 
komunistų spauda tyli apie 
tai?

Kolkas ji pasidžiaugė tik
tai tuo, kad New Yorko mie
ste socialistų kandidatai 
šiuose rinkimuose gavę šiek- 
tiek mažiaus balsų (tik apie 
65,000), negu metai laiko at
gal. Bet kiek gi balsų ga
vo tenai “darbininkų parti
jos” kandidatai?

Gal-but tenai išėjo taip, 
kaip Chicagoje, kur komu
nistinė “darbininkų partija” 
rėmė farmerių-leiberių par
tiją, ir jiedvi abi kartu gavo 
penkis kartus mažiaus bal
sų už socialistus. O gal New 
Yorke buvo dar blogiau ? .

Nesisarmatykite, vyručiai, 
ir parodykite savo “galingą 
armiją” visam svietui!

mų sistemos ypatingumus, 
šioje vietoje kartą jau buvo 
apie tai kalbėta gana plačiai, 
tik pasirodo, kad mes perma- 
žai atkreipėme domės j skir
tumą tarpe rinkimų tvarkos 
į St. Seimą ir naujosios rin
kimų sistemos, kuri buvo vy
kinama dabar.

Rinkimų įstatymo §76 sa
ko:

“Skirstant atstovus kandi
datų sąrašams, daroma taip: 
balsų skaičius, paduotas vie
noje apygardoje už visus 
kandidatų sąrašus, dalina
ma į apygardos atstovų skai
čių: gautasai dalmuo yra 
‘renkamasai skaičius’; pa
duotų už kiekvieną kandida
tų sąrašą balsų skaičius da
linamas į ‘renkamąjį skai
čių’ (be trupmenų); gautieji 
iš šio pastarojo dalinimo 
skaičiai parodys, kiek narių 
išrinkta iš kiekviena kandi
datų sąrašo.

“Jei padalinus neprisi
rinks pilnas rinktinų atsto
vų skaičius, tai antrojo da
linimo likučiai reikia sura
šyti iš eilės pagal jų didumą, 
pradedant nuo didžiausiojo, 
ir sąrašams, gavusiems di
džiausių likučių, duodama 
po vieną atstovą, ligi tuo bu- 
du bus sudarytas pilnas 
rinktinų atstovų skaičius.”

Tokia dabar yra balsavi
mo rezultatų skirstymo 
tvarka. Kaip renkant į St 
Seimą, taip ir dabar atstovų 
išrinkimą nusprendžia ne 
paprastoji balsų dauguma, 
bet santykis tarpe viso pa
duotųjų balsų skaičiaus (vie
noje rinkimų apygardoje) ir 
balsų skaičių, paduotų už 
kiekvieną sąrašą. Kitaip sa
kant, tam sąrašui, kuris su
rinko pusę visų apygardos 
balsų, tenka pusė apygardos 
atstovų; tam sąrašui, kuris 
surinko trečią dalį visų apy
gardoje paduotų balsų, ten
ka trečdalys apygardos at
stovų, ir tt. Tokia atstovų 
skirstymo tvarka vadinasi 
proporcingoji balsavimo sis
tema.

Bet augščiaus paminėta- 
sai rinkimų įstatymas žy
miai skiriasi nuo tos rinki
mų tvarkos, kuri buvo var
tojama, renkant St. Seimą, 
“likučių” klausime.-s.

Ginčai dėl 
“likučių”.

kučiais” skaitėsi visi balsų 
skaičiai, pasilikusieji nuo da
linimo balsų skaičiaus, pa
duoto už kiekvieną sąrašą, į 
“renkamąjį skaičių”, ir taip 
pat tie balsų skaičiai, kurie 
yra mažesni už “renkamąjį 
skaičių” . O naujasis įsta
tymas tuos balsų skaičius, 
kurie yra mažesni už “ren
kamąjį skaičių”, visai igno
ruoja (taip bent interpreta
vo įstatymo prasmę Vyriau- 
riausioji Rinkimų Komisi
ja).

Paaiškinsime tatai pavyz
džiu. Tam tikroje rinkimų 
apygardoje, sakysime, už vi
sus kandidatų sąrašus yra 
oaduota 100,000 balsų, o at
stovų į Seimą reikia išrink- 
;i 10. Padalinus 100,000 bal
sų į 10, gauname 10,000: tai 
yra “renkamasai skaičius”, 
dtaip sakant, toks skaičius 
^alsų, kuris išrenka vieną 
atstovą.

Dabar, sakysime, už įvai
rius kandidatų sąrašus, įtei
ktus toje rinkimų apygardo
je, tapo paduota po tiek bal
sų: už I — 43,000; už II •— 
26,000; už III — 18,000; už

Iš laikraščių, ateinančių 
iš Lietuvos, matyt, kad te
nai tarpe įvairių partijų kilo 
smarkių ginčų dėl Seimo rin
kimų rezultatų. Susiginčijo 
jos dėl vadinamųjų balsų “li
kučių” tvarkymo.

Kad skaitytojas suprastų, 
kame dalykas, reikia čia 
truputį paaiškinti kai ku
riuos Lietuvos Seimo rinki- IV — 9,000; už V r
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už VI — 5,000, ir t. t. šitie: pažanga, žemdirbiai, lenkai, 
skaičiai reikia dalinti į “ren- komunistai, rusai, žydai ir 
kamąjį skaičių,” kad sura
dus, kiek atstovų gaus kiek
vienas sąrašas. Padalinę 43,- 
000 į 10,000, gauname 4,3, 
arba 4 (be trupmenų). Reiš
kia, pirmutiniam sąrašui ten 
ka 4 atstovai. Antram sąra
šui tokiu pat budu tenka 2 
atstovu, trečiam — 1. Visi 
kiti sąrašai iš šito dalinimo 
negauna nė po vieną atsto
vą, nes jų balsų skaičiai yra 
mažesni, nbgu “renkamasai 
skaičius”.

Taigi turime 7 atstovus 
(4, 2 ir 1), o tuo tarpu “pil
nas rinktinų atstovų skai
čius” toje apygardoje yra 10. 
Trijų atstovų dar trūksta. 
Iš kur juos gauti? Jie susi
daro iš balsų “likučių”. Bet 
šitame likučių” klausime, 
kaip sakėme, St. Seimo rin
kimų tvarka buvo vienokia, 
o dabar yra kitokia.

Renkant į St. Seimą, “li
kučiais” buvo skaitoma ir at
likusio ji nuo antrojo dalini
mo (t. y. nuo dalinimo į “ren
kamąjį skaičių”) balsų skai
čiai, ir tų sąrašų balsai, ku
rie turi mažiaus balsų, negu 
“renkamasai skaičius”. Mu
sų pavyzdyje, einant šitokia 
tvarka, “likučiai” butų se
kantys : 3,000 balsų I sąrašo: 
6,000 b. II sąrašo; 8,000 — 
III; 9,000 —IV; 7,000 —V; 
5,000 — VI; ir t.t. Ketvirto
jo sąrašo “likutis” butų 
stambiausias (9,000), todėl 
jam pirmutiniam tektų vie
nas atstovas. Paskui po vie
ną atstovą gautų dar antras 
sąrašas (8,000) ir penktas 
(7,000).

Bet naujasis rinkimų įsta
tymas kalba tiktai apie “ant
rojo dalinimo likučius”, ir iš 
šitų žodžių galima padaryti 
išvadą, kad tų sąrašų balsai, 
kurie gavo mažiaus balsų, 
negu “renkamasai skaičius”, 
yra visai neimami domėn, 
prirenkant atstovus iš balsų 
“likučių”. Tik tų sąrašų “li
kučiai” dalyvauja pririnki
me atstovų, trūkstančių ligi 
“rinktinų atstovų skaičiaus”, 
kurie antram dalinime gavo 
bent po vieną atstovą: musų 
pavyzdyje tiktai I, II ir III 
sąrašai. Visų kitų sąrašų 
balsai eina perniek.

Šitokią rinkimų tvarką 
įvedė krikščionys demokra
tai, pasilikę St. Seime vieni 
(su žydais), kuomet social
demokratai ir liaudininkai 
išėjo iš Seimo posėdžių, pro
testuodami prieš klerikalų 
pasikėsinimą pavergti Lie
tuvą kunigijai. Suprantama, 
xad krikščionys demokratai 
norėjo šitokia rinkimų tvar
ia sustiprint save ir užkir
sti kelią į Seimą mažom- 
sioms grupėms.

Teisingas ar neteisingas 
)uvo toks rinkimų tvarkos 
pakeitimas, čia mes nekalbė
sime, bet yra faktas, kad 
daugelis žmonių Lietuvoje 
tos reformos nesuprato. Su
klydo net dviejų apygardų 
(5 ir 6) rinkimų komisijos: 
viena jų balsų “likučius” 
tvarkė taip, kaip buvo daro
ma, renkant St. Seimą; o 
antra, laikydamasi įstatyme 
nustatytosios tvarkos, ne
mokėjo sudaryt pilną atsto
vų skaičių ir, vietoje 13 at
stovų, davė apygardai tiktai 
11.

Pagaliaus, prieš tą naują 
“likučių” tvarkymo būdą pa
kėlė triukšmą ištisa eilė ma-

vokiečiai. Jų delegatai, su 
prof. Voldemaru priešaky
je, atėjo į Vyriausiosios Rin
kimų Komisijos posėdį ir pa
reikalavo, kad butų duota 
po vieną atstovą kiekvieno
je apygardoje ir tiems sąra
šams, kurie gavo mažiaus 
balsų, negu “renkamasai 
skaičius”. Komisija tečiaūs 
jų reikalavimą atmetė.

Vienas to ginčo atbalsių, 
matyt, yra lenkų telegrafo 
agentūros pranešimas iš 
Kauno, kad tautinės mažu
mos visiškai pasitraukusios 
iš Lietuvos Seimo (tarpe 
“pasitraukusiųjų” minima ir 
rusai, baltgudžiai bei vokie
čiai, nors šios tautinės gru
pės nėra pravedusios- nė po 
vieną atstovą).

Vienok keista, kad tie, ku
rie dabar protestuoja, tylė
jo ligi tol, kol paaiškėjo rin
kimų rezultatai. Net viską 
mėgstantis kritikuot prof. 
Voldemaras susigriebė • tik
tai tada, kai pasirodė, kad jo 
partija pasiliko už Seimo du
rų.

DEMOKRATIJA IR 
DIKTATŪRA.

“Naujienos” griežtai pasmer
kė juodašimčius fašistus, iš- 
reikšdamos tą nuomonę, jog 
su jais reikia neatlaidžiai ko
voti. “Laisvė” mano, kad tai 
esanti didžiausia nekonsekven- 
cija ir nesilaikymas principų. 
Ji raišo: '

“Čia jau ‘Naujienos’ norė
tų pavartoti kokią nors dik
tatūrą prieš fašistus, norėtų 
juos, veikiausiai, jiega suval
dyti, uždrausti jiems vesti 
propagandą ir agitaciją prieš 
respubliką ir valstybę. Bet 
vargšes, taip kalbėdamos, vi
siškai užmiršo apie savo prin
cipus, kuriuos visą laiką kar
tojo, kaip davatka rąžančių, 
rankoje laikydama, ‘Tėve 

musų’— apie demokratiją.
“Jeigu ‘Naujienos’ nepri

pažįsta diktatūros, tai kaip 
jos gali reikalauti, kad Vo
kietijos ir Vengrijos valdžios 
slopintų fašistus?”
Visa tai butų labai juokinga, 

jeigu nebūtų jau perdaug pai
ka, “Laisvės” klausimas siun
čiama klaidingu adresu: “Nau
jienos” da niekuomet nebuvo 
paskelbusio Tolstojaus “nesi
priešinimo piktui” obalsio ša
lininkės. Tad “Laisvei” reikėjo 
tą klausimą statyti tolstojis- 
tams, o ne “Naujienoms”.

Antra, kam čia “Laisvė” ki
ša “diktatūrą”? Pavartot griež
tas priemones suvaldymui juo
dašimčių gaujų, terorizuojan
čių liaudį, visai nėra diktatū
ra.

“Naujienos” kovoja1 prieš 
mažumos diktatūrą, nes tokia 
diktatūra neišvengiamai turi 
stvertis teroro, idant palaikius 
savo valdžią. Rusijoje, kur, 
pasak M. Gorkio, 9/10 visų 
gyventojų svajoja apie tai, kad 
likus buržujais, — sukurtoji 
diktatūra naudojo ir tebenau
doja aršiausias teroro priemo
nes. Fašistų tikslas irgi toks 
pat: pavesti šalies valdymo vai
rą palyginti nedidelei žmonių 
grupei, kuri visai nesiskaito 
su didžiumos valia. Ir jeigu 
fašistai -—juodieji bolševikai— 
siekias! prievarta žmonių di
džiumai savo valią an įmesti, 
tai koks mokantis sveikai gal
voti žmogus gali sakyti, jog 
demokratijos šalininkai nepri
valo kovoti prieš juos? Tai 
reikštų, jog demokratybės ša
lininkai laikosi “nesipriešini
mo piktui” obalsio.

Bolševikiškos rųšies diktatū
rą gerai sukritikavo Dr. Otto

7,000; žesniųjų partijų ir grupių: Bauer> kiųissako:

mmMM MMMMM ■abate M
Penktadienis, lapkr. 17, ’22

“Kaj kurie mano, jog už
tenka, kad keli tūkstančiai 
drąsių h‘ tvirtų žmonių paim
tų valdžią; tuomet, sako, jie 
galėtų liaudies minioms so
cializmą įsakyti. Bet tai yra 
klaida. Kaip gi galėtų nedi
delė mažuma, kuri teroro 
priemonėmis priverstų mi
nias savęs klausyti, vesti vi
są didelį visuomenės gamy
bos apratą, visas gamybos į- 
staigas? žinoma, ir ji galė
tų teroru be pasigailėjimo 
eksproprijuoti kapitalistus ir 
iš vieno revoliucijos centro 
valdyti visą gamybos apara
tą. Bet tai butų biurokra
tų, ne demokratų socializ
mas: nes revoliucijos cen
tras galėtų valdyti dirbtuves, 
kasyklas ir dvarus ne kitaip, 
kaip tik per savo biurokra
tus, kurių klausyti priveltų 
kariuomenė. Bet mes nori
me ne biurokratų socializ
mo, kas reikštų nedidelės 
mažumos viešpatavimą [dik
tatūrą] visai liaudžiai. Mes 
norime demokratų 
mo, tai yra visos 
ūkio savivaldybės”.
Demokratija yra

viešpatavimas, reiškiamas gy
ventojų daugumos nusistaty
mu. Socialdemokratai stoja 
už tai, kad norai ir siekimai 
dideles gyventojų daugumos, 
kurią sudaro proletarai, butų 
gyvenimai! įvykinti. Tai gali
ma vadinti “proletariato dik
tatūra”, bet tokia “diktatūra” 
nesipriešina tikros demokrati
jos principams. Tokios “dik
tatūros” įvylkinimui reikalinga, 
kad laukų ir miestų liaudis, 
darbo masės, norėtų naujos 
visuomeninės tvarkos.

socializ- 
liaudies

liaudies

MINISTERIO KLEJOJIMAI.

kad Thgngfakturą, pavyzd. 
•Lietuvoj dabar parduodama 
pigiau, kaip užsienyj, tai mi-' 
nitteris sujudęs atsakė, kad 
ji* užgins abelnai įvežti kraš- 
tan tą manafakturą, kuri ky
la iš Lenkijos; tegul gyven
tojai net nuogi ir basi eina.

“Kada vienas delegacijos 
narių prie to nenorom nusi
šypsojo, ministeris sušuko: 
‘jus juokiatės' jus dar čia 
pas mane verksite.

“Ir kada baigiant pasikal
bėjimą, kurį ministeris ve
dė abelnai sujudintu tonu, 
delegacija atkreipė domės, 
kad jo politika atves prie 
to, kad visos krautuves (pre
kyba) užsidengs, ministeris 
pasakė: ‘Manę* neliestų, jei
gu visos krautuvės užsidary
tų ir jei kiekvieno krautuv- 
ninko nugaroj butų pakabin
tas jarlikas Spekuliantas’.

“Reik pažymėti, kad tas 
delegacijos priėmimas yra, 
rodosi, toli he pripuolamas: 
pora valandų ankščiau tas 
pats ministeris turėjo pasi
kalbėjimą su vienu vietos 
žymiu fabrikantu ta pačia 
tema ir tarp kitko ministe
ris ir jam pasakė: “Manęs 
visai neliečia, ar miestas tu
rės ko valgyti; jus mieste 
sukėlėte kainas 4—5 kartus, 
o ūkininkui iš kaimo nemo
kama už jo javus (grūdus) 
tikra kaina, tai tegul eina 
taip, kaip eina, ir jei nebus 
ko valgyti, — (ai tenevalgo; 
o jei krautuvninkas bus pri
versta vilktis su savo prekė
mis sodžiun ir išmaldauti pa
keisti jas į duoną, aš labai 
džaugsiuos, nes taip ir turi 
būti, ir jei atsitiks tai, kad 
žmonių pyktis išsipils ant 
pirklių galvų ir įvyks eksce
sai, aš pirštu į pirštą nesu- 
dausiu, kad juos apgynus, 
a tvirkšči ai,—-teparodys žmo
nės savo pyktį ir sujudimą, 
tesprogs stichija, teįvyks aks- 
cesai, aš jūsų miesto gyven
tojų, neapginsiu”.

Beskaitant tą pasikalbėjimą, 
nenorams prisimena Gogolio 
kūrinys ‘Tituluotojo patarėjo 
Aąksenlijo Ivanovičo Poprišči- 
no užrašai”. Popriščinas prie 
savo klejojančių užrašų deda 
tokią pastabą: “Laiko neatsi
menu. Mėnesio irgi nebuvo. 
Buvo velnias žino kas tai.”

Ministeris Petrulis, matoma, 
gyvenimo įvykiuose taip jau 
gerai orientuojasi, kaip Popriš
činas laike. Stichijos, badas, 
žmonių pykčio išsiliejimas — 
pono ministerio nepalies. To
dėl ‘tegul eina taip, kaip eina”. 
Juk tai yra niekas daugiau, 
kaip tik klejojimai. Bet tie 
klejojimai gali būti pavojingi. 
Užvakar šioj* vietoj buvo rašy
ta, jog Lietuvoj žmonės kursto
ma ruošit pogromus prieš, žy
dus. Tad ar tik ir šie ministe
rio klejojimai apie stichijas ir 
ekscesus neturi galvoj pogro
mu? “Liet, ž.” kiek galima 
numanyti, spėja, jog tai ir yra

LS.S, Reikalai
LSS. 14 KUOPOS PAREIŠKI
MAS DEL LSS. RYTINIŲ 
VALSTIJŲ KUOPŲ KONFE

RENCIJOS TARIMŲ.

LSS. mo’
Soc. P-jos
25c mčne-

kad LSS.

“Lietuvos žinios” perspausdi
no iš žydų laikraščio “Jidiše 
Štime” straipsnį, kuriame at
pasakojama pirklių sąjungos 
atstovų pasikalbėjimas su mi- 
nisteriu Petruliu. Straipsnyj 
mes skaitome:

“Pirklių sąjungos atsto
vai pas finansų ministerį. 
‘Sąryšyj su augančio pabran
gimo klausimu pirklių są
jungos atstovai aplankė š. 
m. 13 d. finansų ministerį, p. 
Petrulį.

“Delegacija nupiešė minis- 
teriui susidedančią padėtį ir 
norėjo perduoti jam memo
randumą apie priemones, 
kurios yra reikalingos, kad 
palengvinus perėjimo savo 
tvirton valiuton procesą.

“Savo atsakyme ministeris 
stengėsi nurodyti, kad pirk
liai tik vieni yra tie, kurie 
sukelia kainas, kad tai iššau
kia sujudimą tarp masių ir 
kad tai pagaliau iššauks be 
abejonės ekscesų ir kada to
kie ekscesai įvyks, tai jis, 
ministeris, pirklius jokiu bu
du negins.

“Kada delegacija nurodė i -----
ministeriui tokius faktus, tikrasis išaiškinimas.

Baltimore, Md. — IjSS. 14 
kp. susirinkime spalio 20 d. Š. 
m. apsvarsčius einamuosius 
kuopos reikalus duota sumany
mas paimt svarstymui LSS.. ry
tinių valstijų kuopų konferen
cijos įvykusios rugsėjo 4 d. 
1922 metų Brooklyn, N. Y., 
tarimus. Kadangi LSS. 14 kp. 
irgi buvo kviečiama į minėtą 
konf., bet dėl kai kurių prie
žasčių negalėjo pasiust savo at
stovo, tat buvo suinteresuota 
minėtos konferencijos tarimais. 
Duotas sumanymas buvo pri
imtas, ir po to kiekviena rezo
liucija buvo skaitoma atskirai 
ir diskusoojama. Visos konfe
rencijos rezoliucijos tapo už
girius, išskiriant vieną, būtent, 
rezoliuciją LSS. ir Soc. Parti
jos mokesčių klausimu. LSS. 
mokesčių klausimu konf. tari
mas skamba:

“Po įimtam apkalbėjimui 
nutarta , kad butų 
kesčiai sulyginti su 
mokesčiais, t. y. iki 
siui”.

Ir toliausi sako,
Pil. Koni. turi rūpintis, kad 
mokestis butų numažinta ir 1.1. 
Visų pirma mums atrodo, kad 
draugai delegatai turbūt buvo 
klaidingai informuoti tuo klau
simu, ar šiaip klaidą padarė 
pravesdami šį tarimą. Nes, 
kiek mums žinoma, paskutinio 
Socialistų Partijos suvažiavimo 
tarimai yra toki, kad visi Soc. 
Partijos nariai, nežiūrint ar jie 
priklausytų kuriai svetimkal- 
bei federacijai ar angliškai kal
bančių skyriams, kiekvienas tu
ri mokėt 25c už stempą į mė
nesį. Tas reiškia, kad jau tu
rime lygią mokestį dabar. 
Draugai delegatai statydami 
reikalavimą 25 c į mėnesį, tur
būt turi omenyje, kad iš tų 25c 
dar turi likt ir kuopos uždui 
5c., kas reikštų nesulyginimą 
mokesties, o sumažinimą. O 
žinant Soc. P-jos finansinį sto
vį, dabartiniu laiku reikalaut 
naujo mokesčių sumažinimo 
reikštų užduot naują Soc. P-jai 
smūgį. Musų tat supratimu, 
konferencija padarė klaidą pra- 
vesdama šitą tarimą. Mes tu
rime priduri dar štai ką: mes 
netikime į tokius socialistus, 
kurie sako, kad, “ot, jeigu mo
kestis butų 10c į mėnesį, tai ir 
aš priklausyčiau Socialistų

LSS. 14 Kp. Komitetas.

SUDEGĖ AUTOMOBILIUS.

Prie Madison ir Wells gat
vių užsidegė automobilius, 
kurs akivaizdoje daugybės 
žmonių visiškai sudegė. Jis pri 
gulėjo T. Hennesscy, 308 W. 
Madison gat.

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne 

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos? I—

2. Ar Tamsta pritari tam Liėtuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisią Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybes Washingtone Taip
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
kon įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $p?

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybes įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Taip

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- TaĮP 
rną ir reikalauti, kad aukščįau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? L—

Balsuotojo
Vardas-PavardS ................................................ ................. -.............................................................

Adresas

Ne

Ne

Ne
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Iš Mokslo Srities
Charles Darvinas, 
mokslo apaštalas.

Danforth Taylor, M. D.

Tarp didžiųjų mokslo vyrų 
Charles Darwin augštai stovi. 
Jo nuopelnai yra ne tik jo pa
ties protui ir budui paminklu, 
o ir neišnykstanui dokumentu, 
ant kurio yra surašyta pasaulio 
mokslo pažangos istorija, kuri 
yra žmonijos pirmyneigos is
torija. Mokslas yra suskirsty
toji žinote Jis j ieško tik tei
sybės ir tik tokios teisybės, 
kuri gali būti patikrinta pa
kartojamu tyrimu. Mokslas 
stovi pasiruošęs atmesti kiek
vienų hipotezę (teoriją), kuri 
atrandama nepateisinama.

Prof. Thomas Huxley, Ch. 
Darwino vienlaikis, suteikė 
formulę, kuri yra tikrai moks
liniu tyrimo būdu ir yra pritai
koma visiems dalykams. Ji yra 
Huxley’o rašiny apie “šviečia
mąją Gamtos Istorijos Mokslų 
vertę” ir yra išdėta šitaip:

. “Faktų pastebejimąs, šita 
antrašte apima tą dirbtinį pa
stebėjimą, kuris vadinama ty
rimu. .(Klausimas statoma 
gamtai.)

2. “Toji panašių faktų raišio- 
jimo į pundus, pažymėjimo ir 
pri rengimo vartojimui eiga, 
kuri vadinama palyginimu 
ir skirstymu, eigos sėkmės, 
pažymėtieji pundai vadinama 
apskritais pasiūlymais.

3. “Išvada, kuri veda mus 
nuo apskritų pasiūlymų vėl prie 
faktų, mokina mus pažinti iš 
žymiklio tą, kas yra punde, ir 
gabaus

• “Patikrinimas, kuris yra 
patikrinimo eiga, patikrinimui 
to, ar musų laukimas yra tei
singas, ar ne.”

Tai tokie budai, kokių lai
kėsi Danvinas ir nuosakus, iš
mintingas nūdienos galvotpjas, 
kuris beieškodamas teisybės, 
žinotės, proto patenkinimo ir 
dorinės paramos, perleidžia vi
sus savo klausimus per šituos 
kvotimus, ras sveiką ir paten
kinamą pamatą ir sau atsisto
ti.

Bekeliaudamas nuo lopšio 
iki kapo, žmogus pasiduoda 
daugybei daiktų. Trys svar
biausi jo gyvenime veiksniai 
yra: paveldėtosios įtakos apy- 
stovos ir apšvieta. Ch. Dar
vinas buvo laimingas tiek, kiek 
jo protėviai jį lietė, nes jei 
žmogaus protėviai perdavė ka
da jam gabumą turėti pasise
kimo tam tikroj dirvoj, tai tą 
padarė jo protėviai.

Jo jaunybes apystovos buvo 
tam, kad tą paveldėtinį suge
bamą išaukti. Jis augo apie 
tą laiką, kada minties sąjūdis 
judino senuosius įsitikinimus 
toje žinotės srity, kurioje jis 
įgimtimi ir pasauliniu stoviu 
ypatingai tiko imtis bešališkų 
ir ilgų tyrinėjimų.

Ir jis atliko savo darbą ge
rai. Jo posiekiai toli pranešė 
)o gimimo, apystovų, pimies- 
niųjų nuorodžių, ar stovio pa-

togumus. Jis surevoliucino ne 
tik pustuzinį mokslų, o ir vi
są protaujančių žmonių minčių 
gyvenimo srovę.

Ch. Darwino tėvuku iš tėvo 
pusės buvo Dr. Erasmus Dar- 
win, dainius, gamtininkas ir 
gydytojas, kuris kartą parašė: 
“Medicinos mokslas kada nors 
išsirutūlos greičiau į apsaugo
jimo mokslą, kaip į gydymo 
dalyką, žmogus yra leistas 
būti sveiku ir geriausis vais
tas, kokį aŠ žinau, tai aktingas 
ir protingas susidomėjimas 
gamtos pasauliu.” Tai ištikro 
nuostabu, kad jis dalinai įspė
jo savo garbingo vaikvaikio 
teorijas, nors neparemdamas 
jų tikriausiais įrodymais, ar 
gilia moksline žinote.

Ch. Darwino tėvukas iš mo
tinos pusės buvo Josiah Wed- 
gevvood, garsiųjų Wedgewoodo 
žiedinių (puodų) žiedyklos į- 
steigėjas, sociologas, verteiva 
ir organizuotojas.

Jo tėvas, Robert W. Dar- 
\vin buvo gydytojas, kuris bu
vo akylas tėmytojas ir kuris 
vedų Susannah Wedgewood, 
turtingojo Josiah dukterį. Ji 
buvo nepaprastai išmintinga 
moteris ir savo apsivedimo lai-

’ ku ji subrendo besimaišyda
ma tarp žymių žmonių ir daug 
skaitydama bei keliaudama.

Tai tokie, trumpai sakant, 
Ch. Dartvino protėviai ir mes 
gali mpridurti, kad jis “patai
kė pasirinkti sau tėvus“.

Daugelis žmonių belankyda
mi medicinos mokyklas patirio, 
kad jų gyvenimo darbas ne ta 
kryptimi eina. Ch. Danvinas 
ėjęs du metus Edinburghe pa
tyrė, kad medicina yra jam 
tokia atkari, kad jis, metė tą 
mokslą ir nuėjo į Cambridge’ą 
mokytis į Anglijos Bažnyčios 
kunigus. Bet jis vėl negalėjo 
savęs prisiversti ir mokslui 
nebuvo lemta netekti šito di
delio jo apaštalo.

Botanikos mokinimo^ visur 
buvo popularus. Jis nuveda 
mus į laukų, gėlių, saulės švie
sios ir paukščių sritį. Cam- 
bridg’e universitetas tą laiką 
buvo laimingas tuom, kad jis 
turėjo to dalyko mokytoju

prof. Henslow*ą, dideliai aky
lą, didelės kantrybės ir gero 
budo žmogų. Susidūręs su to
kiu žmogum jaunasis Darvi
nas patapo uolum studijuoto
ji! gamtos ir tuo jaus pasinėrė 
gamtinių mokslų dalykuose.

1331 m. Anglija siuntė karo 
laivą Beagle išmatuoti pietų 
Amerikos pakraščius ir api
plaukti aplinkui rutulį. Tam 
buvo reikalingas savanoris 
gamtininkas ir Henslow pata
pą kapitonui Fitzroy Ch. Dar- 
winą, kuriam tąsyk ėjo dvide
šimts treti metai.

Nedaug kas domėjosi to lai
vo išplaukimu, niekas nelaukė 
minėtinų tos kelionės sėkmių, 
ar žinojo, kad tuo laivu išplau
kia žmogus, kurio teorijai bu
vo lemta surevoliucinti, ar žy
miai perkeisti kiekvieną žmo
gaus minties skyrių ir kiek
vieną. žmogaus veikimo prie
žastį.

Kelionė tęsėsi penkerius me
lus ir per tą laiką Darvrinas 
buvo be galo užimtas. Jis su
rinko didelę daugybę medžia
gos ir faktų. Jis ėmė skirsty
ti gyvus daiktus pietų Ameri
koje, augmenis ir gyvūnus. 
Kur tik gavo progą jis rinko 
suakmenėjusius kaulus, šaudė 
laukinius paukščius ir gyvulius, 
tėmijo įvairias žmonių padar
ines ir rinko geologijos medžia
gą-

Nežiūrint to, kad jis sirgo 
jurų liga, jis atliko savo darbų 1 
taip akuračiai, kad tik kelios 
paklaidos atrasta. Jis įsitikri- 
no veislių mainymu ir ėmė 
svarstyti jų paeigos klausimą.

Kelionė pasibaigė 1836 m., o 
tadangi Anglijos valdžia pa
skyrė ląšas kelionės sėkmėms 
įgarsinti, tai Zoology of the

Voyage ctf tfe* B«agl*” #*jo 
1839 m.

Praleidus dvidešimts trejus 
metus, per kurį laiką jis ištyrė 
kiekvieną faktą ir argumentą 
prieš, ar už jo teoriją, pasaulis 
sulaukė knygos "Origin of 
Species” (Veislių pradžia), 
1859 m. šita knyga yra nesu
naikinamas dokumentas svar
biausiais pažangos žmogaus ži
nutėje gamtos vykinių nuo to 
laiko, kaip Newton išleido sa
vo knygą “Principia”.

Knyga “Origin of Species” 
(lietuvių kalboj jos neturiirie. 
—Red.) turėtų perskaityti 
kiekvienas vyras ir moteris, 
kurie tik nori pasimokinti. Jo
je aprašoma kitėjimai jauki
nant ir natūroje, kitėjimo dės
niai ir isstinkto svarba,

‘'Patinkamų individinių skir
tumų ir atmainų išlaikymą 
ir sunaikinimą tų, kurie yra 
žalingi, aš pavadinau Gamtine 
atranka, arba tinkamiausių iš
likimu”.

Ve ką jiš sako apie gamtinę 
atranką, posakį, sukėlusį tiek 
daug ginčų. “Trumpai sakant, 
Danvinas išvedė naujų veislių 
atsiradimą iš bendrų protėvių 
sekamų veiksnių pagalba: 1,

PASKOLA
Atneškite savo na
mo paskolą pas mus.i ' y " I
Pakankamai pas mus pini

gų yra pagelbėjimui.
Greitas patarnavimas.

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas 
Sious City, lovra

..................... ...... H""""

Individų antvlrila; 2 kova už 
būtį; 8, kitėjimas pas indivi
dus; 4, tirikamaiusių išliki
mas; 5, tinkamų savybių pa
veldėjimas; 6, naujos formos 
geriaus prisitaiko prie aplinky
bių ir tokiu budu yra gamtiniai 
atrinktomis kaipo naujos veis
lės”.

Šita idėja veislių pradžios iš 
esamųjų kitėjimo buvo moks
lininkų protuose prieš Darwi- 
no laiką. Linnaeus, Buffon, 
St. Hilaire, Lamarck, Goethe, 
Lyell ir Erasmus Darwin ma
tė ją, bet Ch. Danvinas pripa
žino jos pritaikymą visur, kuo
met kiti matę ją tik tam tik
ruose atsitikimuose.

(Bus dauglaus)

NUSISKANDINO.
Nepažinstamas žmogus, apie 

38 m. amžiaus, įšoko ežeran 
prie Municipal pier ir nusis
kandino. Skenduolis netrukus 
lapo ištrauktas.

Mes laikom pilnų eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų. Žemiausios kainos mieste.

Me's

Plliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Wnshngton St., Chicago 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

COME OUT OFTHE BEAfEN PATH

Viskas Lapkričio 
Mėnesiui

Nancy Grigaliu- 
naitė, num. 387 
musų lietuvė 
pardavinėtoja.

Daugeliui mano draugų bus linksma žinoti, kad aš vėl esu pas 
L. Kleiną. Atėję, klauskite num. 387, o aš jums patarnausiu pati. 
Antras augštas įtaisytas drabužių skyriui.

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios didelės kaip 
lapkričio, mėnesį. Tai išlaidų mėnesis.

Jis atgabena PadSkončs Dienų, tikrojo švenčių sezono pirmtaku- 
nę, o su ja ir kalėdinių reikalų vykinimą. Bet —

Pati svarbioji lapkričio dalis yra ta, kad jis teikia užtenkamus 
patogumus pas L. Kleiną, ekonomingai prisirengti prie ateinančių
jų dienų.

To laiko pardavinėjimo įvykiai čia įvedama lapkričio mėnesį — 
pardavinėjimai reikmenų užlaikymui ašmens ir namų gerume ir sma
gumuos. _ '

Lininės prekės
Sidabriniai daiktai. 
Virtuvės reikmens.

• Sveterių Išpardavimas.
Ir daugybė svarbių vertę teikiančių išpardavimų, kurie bus šitą 

mėnesį. Tėmykite į musų langus.

Prašom ateiti pasižiūrėti, 
taipgi atnaujinam ir 
valom senas plunksnas 
nčmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

' SUPERIOR FEATHER & 
DOWN CO., 

1833 So. Halsted St
* i iiiinitiiiiiiiri -ufiH ĮlĮMl j

CATARRH
OF THE STOMACH

fjvn upmrnin.iui

ŠOU CANT ENJOY LIFE 
with a sere, sour, bloated stom- 
ach. Food doe« fiot nouruh.

Initead it is a tource of muery, causing 
pain«, belching, dižzinets and- head- 
achea.
U .The person with a bad rtonuieh 
should be »atiified with nothing le*s 
than permanent, laating rellef.
<1 The right retnedy will act upon the 
Ii n ings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poicons 
and įtrengthen cvery bodily funetion.
U The large number of peoplc wh- 
have eucccssfully used Dr. Harloi.

Į famous medicine, rccommended f< 
i catarrhal conditions, ollcr the si' 
■ possible endorseinent for

Pe-rif
IN SERVICE FIFTV
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TABLETS OR LIQU!D 
SOLO EVERYWHE?!E

Z3 E5U1 iHimiumiiBinnin ejj Et J'tNunirmiUiiiUluitf

^pradekit^M
f TAUPINTI 1

taraEuflor
fl. Muilo Vynioklius

TUOJAU

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.

Didelis Išpardavimas 
Ateik į musų Dirbtuvės

/ Skyrių

Dabar

$39
uojama 10 metų 

DYKAI REKORDAI 
IR ADATOS

Leader Phonograph Co.
2116 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

uvo

$100

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

BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuoj aus kūdikį 
ir motinų pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ■

imicauo,

Patenkini
mas užti
krinama 

arba pini
gai grąži

nama.

VAIKAMS’ ir mergaitėms kailio apykaklėmis ploščiai — dydžiai 
iki- 8 — gražus maištrumai, naujai tamsus!1 ir vidutiniai atąvio- 
siai — labai gerai padirbti. Puikios mados. Jie čia labai mėgia
mi po $22.50 — ir mažiau iki ................ ...... ......-..$8.50

MI EROM PLOŠČIAI
oi U 1 1

Pasirinktinių gelumbių — puikiai padirbti — jo- m prf 
kis rubsiuvis nepadirbs geriaus — dideli ploščiai 
čia po 'šjp
Taipgi importuoti Crombie — ir puikiausi Worumbo Ploščiai 
— Amerikos geriausias darbas.

Atdara
Ketvir
tadienių 
ir šešta

dienių va
karais.

NUSIPIRK šitą naują gamiturą — ar ploščių 
tuojaus — turėsi gerą pasiuvimą — tikrai 

vilnonių gelumbių — madų ’ daugybė — bus kaip 
reikiant pritaikyta — tas svarbu. Nemokėk dau
giau negu reikia — mes garantuojame geriau
sią pasitenkinimą drabužiais Chicagoj — ma
žiausiomis lėšomis — vis viena kur ^negyventum 
— apsimokės atvažiuoti į CONTINENTAL.

TIKRAI vilnoniai 2 kelinėm garniturai —
Škotiniai tvydai, kašmirai, ustedai, seržai, kiekvienas nau
jas atspalvis — įpilki, męlyni, žili, maišyti, druožėti, lan
guoti. Pažymėtini modeliai vyrams, jaunuoliams ir vai- 

kiukščiams. Visokie dydžiai, storiems, laibiems, pa- 
prasti. Dvejos kelines su kiekvienu garnituru. Nuo- Įk J** 
stabus rinkinys, po .

Tikrai vilnoniai ploščiai
“Sportiškos” mados jaunuoliams — dideliais lopuotais ki
šeninis, diržas perdėm, naujos rankovės, gražius ulsteriai 
ir ulsterėliai. Frakai, taipgi — prigulamos perpetės, ge

rai i atrodo, vienų vilnų, visokių dydžių — tukstan- ndl 
Čiai pasirinkimui musų dideliam dienos šviesa (2 Įk 
augštą) ploščių skyriuj — stebėtinos vertės, .

Miltoaukee and Ashland Avenues
' ' *■> *

PINIGAI
IŠ

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W, 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West Pul
lman, III.

Pinigai,
Bridgeporto

LIETUVĄ 
per - 

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



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, lapkr. 17, ’22

Lietuviški 
Kalendoriai 1923 m.

Šįmet turiu vėl 5 naujus gražius lie
tuviškus sieninius Kalendorius jau siun
tinėjimui.. Kurie norite, pamatyti arba i
Lietuvą siųsti, prisiųskite dolerį, tai tuoj 
gausite kalendorius.

Jų kainos: 1 už 30c, 2 už 50c, 5 už $1.00

Siųskit pinigus Money Orderiais, ar
ba stampomis, adresuodami:

Lithuanian Press
199 New’York Avė., 

Newark, N. J.

KLAUSYKIT VYRAI IR MOTERS!
Čia turite nepaprastą progą gau

ti tinkamų daiktų Kalėdoms, do
vanų urmine kaina. 1. Pastato
mas laikrodis, artistingai graviruo- 
tastas, kuris papuoš namus net 
turtingų žmonių. Viršuj yra graži 
amerikinė vėliava, iš šalių palmės 
lapai, o apačioj reljefinis darbas. 
Šitas laikrodis yra importuotas iš 
Vokietijos, jo viduriai plieno kons
trukcijos, laiko gerai laiką ir yra 
garantuojamas 5 metams. Skaitme
ninė plokštė turi auksuotus kraš
tus per pusę colio pločio. 2. Pišta- 
lietas tuštiems šoviniams, atlaužia
mas, labai stipriai padarytas ir 
dailiai apibaigtas. Skutiklis im
portuotas iš Vokietijos geriausios 
rųšies, jis vienas vertas mažiausia 
$3.00. 4. Žaislinis Bandžo yra gra
žus muzikalia instrumentas ir leng
vas groti aleivienam. Šituos keturis 
daiktus mes parduosim dirbtuvės 
kaina, tik už $4.98, bet tik iki Ka
lėdų. Prisiųsk 50c pašto ženkle
liais persiuntimui ir supakavimui 
ir užsimokėk už daiktus, kaip juos 
gausi savo namuose. Patenkinimas 
Užtikrinama. RAŠYK ŠIANDIE^].

MAJESTIC TRADING COMPANY. Dept. C 604 ....... 728 N. Robcy St., Chicago, UI.

Sieninis Muzikalis Laikrodis
Pargabentas iš Europos

4 vienam Laikrody 6 Plieno Rekordai DYKAI
Pasižiūrėk j šitą stebuklingą vėliausiai išrastą muzikalinį laikrod|, ir iš vieno paveikslo 

pamatysi jo vertę. Jis turi vertę ne tik kaipo nepaprasta naujanybė ir artistingas darbas,

DYKAI

o ir kaipo praktinga kombinuotė, kurios dar 
nėši niekur matęs jokiame kitam laikrody. Ši 
šame laikrody yra šitaip: 1. Gražus didelis 
sieninis laikrodis; 2. Nematyta muzikinė
kombnuotė; 3. Muzikinis budytuvas; 4 Pa
statomasis laikrodis. Buvo apdovanotas pir
ma dovana Pasaulio Parodoj. Tai nėra pa
prasta medinė dėžė su įdėtų J ją laikrodžiu 
ir muzikinio budymo Įtaisymu, o geriausia 
augščiausios rūšies medis, rankomis apibaig
tas, ir gražiai išdrožinėtas puikiais raštais, 
kuriems lygių niekur nėra. Pryšaky yra di
delės stiklo durelės, papuoštos išmargintais 
medžio rėmais, per kurias gali matyti laik
rodžio mechanizmą. Jis yra 20 colių augš- 
čio ir 11 colių pločio, turi labai stiprius plie
no spyrius ir labai gerai laiko laiką.

Mes duosim absoliučiai dykai 
su kiekvienu laikrodžiu šešis 
parinktinius grojus. Muzikinė

mechanybė yra sujungta tiesiai su viduriais 
stebėtina kombinuotė ir todėl šitas laikrodis 
galima vartoti kaipo <, paprastas muzikinis 
instrumentas, arba budintuvas ir jei nori 
būti prižadintu rytmety tik nustatyk laik 
rodj pageidaujamam laikui ir graži meliodi- 
ja prikels iš miego. Galima groti kada tik 
nori ir kaip ilgai nori.

Šitas laikrodis bus džiaugsmo šaltinis vi
sam žemynui ir patvarus papuošimas jūsų 
ruimams. Kiekvienas Rrer&sis jo nuostabio
mis savybėmia ir puikia muzika. J i» nuva- 
ris nesmagumą ir pavargimą po dienos dar- 
bo, ar Šventėms atėjus. Įsigyk jį pirmuti
nis savo apylinkėj — parodyk savo numa
nymą apie vertes, nes šitas laikrodis yra 
vertas mažiausia $25, o yra siūlomas šita 
speciale kaina tik trumpam laikui, kad 
greičiau jį išplatinus. Šitas laikrodis yra 
dirbtas Europoj ir mes esam vienintelė fir
ma šitoj šaly, iš kurios jis galima gauti. 
MUSU SPECIALĖ KAINA TIK TRUMPAM

LAIKUI
$12.95

apturėjus

10 Dienų Dykas Išbandymas. — Nesiųsk Pinigų.
Parašyk savo pavardę ir adresą ant kupono žemiau ir prisegk dolerinę už prisiuntimą 

ir supakavimą. o mes pasiųsime stebėtiną sieninį laikrodį 10 dienų DYKAI IŠBANDYTI. 
Mes duosime 6 plienines muzikines plokštes VISAI DYKAI. Užmokėsi, kaip bus atsiųsta 
nedaugiau kaip $12.95. Grok 10 dienų ir jei nebusi pilnai patenkintas, atsiųsk mums at
gal geram stovy, bėgiu 10 dienų, pakiniu apdraustu paštu, o mes sugrąžinsime pinigus.

NELAUK. PRISIŲSK KUPONĄ ŠIANDIEN!

GRAND NOVELTY COMPANY, 1348 West Augusta St., Dept, 3588, Chicago, III.
Čia įdedu $1 Malonėkit prisiųsti man Stebėtinąjį sieninį muzikinį laikrodį. Aš užmo

kėsiu jums kaip apturėsiu $12.95, nedaugiau. Aš gausiu 6 parinktinius grojus visai DYKAI 
Laikysiu laikrodį 10 dienų dykam išbandymui. Jei man nepatiks ylžowoyQWoyowoyooooon 
siu jį jums atgal geram stovy, pakiniu pašto apdraustą, o jus man sugrąžinsite pinigus.

Adresas ...............................................................................................................................................................

Vardas ....................... ■■....................................................................................................... ...............................
Miestas ................................................................................... Valstija ........................... >.......................

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pagalba Lietuvai
[LIB] Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus kontaktas Vidaus 
Reikalų Ministerijos Sveikatos 
Departamento prasidėjo 1919 
metais vasarą, ministeriaujant 
ponui p. Leonui, kuomet buvo 
prisiųsta Lietuvai daug medi
kamentų ir perišamosios me
džiagos per Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Valdybą, kuri da
lį tų dovanų įteikė Sveikatos 
Departamentui. Tos dovanos 
per Centralį Valdžios Vaistų 
Sandelį buvo išdalintos Kauno 
Valstybinei ir visoms Apskri
čių ligoninėms (30), kurios 
buvo atsiuntusios savo įgalio
tinius, remiantis Sveikatos De
partamento raštu liepos 15 d. 
apskelbtu “Lietuvos” 151 Nr. 
Kiekvienai Apskričiai buvo iš
siųsta dėžės po 4 pudus (apie 
46 kg.) vidutiniai (N. I.)

Be to Sveikatos Departa
mento tapo išdalinta ligoni
nėms maža dalis instrumentų 
ir smulkių prietaisų (28) skai
čiuje 131 daikto (N. 2). Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus at
stovui prašant buvo Vidaus 
Reikalų Ministerijos raštu lie
pos 14 d. .Nr. 716 konstantuo- 
ta priėmimas aukų (N. 3).

Tų pačių metų pabaigoj, ei
nant pranešimais Apskričių li
goninių gydytojų gauta iš 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ligoninių reikalams skalbinių, 
apsivilkimų, antklodžių, avaly
nės, muilo ir kitų (N. 4). 1920 
metais Sveikatos Departamen
te nėra žinių apie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus suteiktą 
pagalbą civilių gyventojų svei
katos įstaigoms. 1921 metais 
Amerikos Raudonasai Kryžius 
vėl prądeda kreipti domės į 
sveikatos reikalus Lietuvoje, 
ypač dėl pasirodžiusių Kaune 
sausio mėn. pradžioj choleros 
susirgimų. Kovai su epidemi
joms jau sausio mėnesy gau
ta iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus 3 dezinfekcijos ka
meros mažojo tipo (2 ratais), 
iš kuinų viena palikta Kauųe, 
viena nusiųsta Seinų Apskri- 
tin, o viena nusiųsta Vilka
viškio Apskrity n. Re to įteik
ta Sveikatos Departamentui 
10,060 dožų choleros vakcinos, 
kuri buvo sunaudota skiepiji
mui gyventojų Kaune ir Obe
lių Karantine ir 20 apsiaustų 
(chalatų), kurie buvo išdalin
ti visiems apskričių dezinfek- 
toriams. Pardavimas ir priė
mimas nebuvo atliktas nor
maliai, todėl nėra Sveikatos 
Departamente ddkuimentų, iš
skynus pareiškimą Sanitarijos 
Skyriaus Viršininko š. m. bir
želio mėn. 21 dienos (N. 5).

Re to betarpiai buvo auko
ta naujai steigiamai Trakų ap
skrities ligoninei įrengti Kai- 
šedory 50 lovų.

Balandžio mėn. 20 d. (orde
ris Nr. 204) Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atstovas Dr. R. 
J. Thomas įteikė Sveikatos De
partamentui epidemijos (bara
kų) reikalams skalbinių, ant
klodžių, apsiaustų (chalatų) 
perišamos medžiagos ir kitų. 
Dalis šių dovanų išsiųsta Bir- 
žų-Pasvlalio Apskrities Gydy
tojui kilnojamam barakui (20 
lovų), dalis Obelių Karantino 
ligoninei, dalis Kauno Kalėji
mui, o dalis palikta Sveikatos 
Departamento sandely (N. 6).

1921 metų pabaigoj Ameri
kos Raudonasai Kryžius ėmė 
labiau rūpintis vaikų sveika
ta, greitu laiku įsteigė 7 vaikų 
ambulatorijas Kaune ir po 1 
Mariampolėje, Vilkaviškyje, 
Šiauliuose ir Mažeikiuose, sam
dydavosi medicinos personalą, 
teikdavo ligoniams vaistų ir 
perišamosios medžiagos, šelp
davo skalbiniais, rūbais, mai
stu (N. 7). Be paprastų am
bulatorijų sumanyta įsteigti 
Centdaline Vaikų Ambulatori
ja Kaune su gydytojais specia
listais ir Vaikų Ligonine. Spa
lių mėn. pabaigoj (ord. Nr. 
2314 A.) tapo prisiųstas visas 
įrengimas 75 lovoms. Kaune

Vaikų Ligoninei ir Ukmergės 
Vaikų Ligoninei su 50 lovų 
(ord. Nr. 2315 A). Daiktai Uk
mergės Vaikų Ligoninei liko 
žinioje Darbo ir Socialūs Ap
saugos Departamento, o daik
tai Kauno Ligoninei nusiųsta 
Linksmadvairin (Veselovo) ir 
sukrauta namuose naujai stei
giamos Vaikų Ligoninės (N. 
8). 1922 m. Amerikos Raudo
nasai Kryžius ’ atsiuntė Kauno 
Miesto Valdybai medikamentų 
ir perišamosios medžiagos. Iš 
peršamosios unodžiiagoįs Svei
katos Departamentas priėmė 
2500 Kg., kuri medžiaga bus 
išdalinta neturtingoms apskri
čių ligoninėms ir k i tolus lab-

dalingoms įstaigoms (N. 9). 
Gegužės mėn. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus rupesniu prie 
Dorpato universiteto buvo or
ganizuoti gailestingoms sese
lėms specialus kursai teikimas 
apie specialūs pagalbos gyven
tojams, ypač vaikams ir mote
rims. Į tuos kursus buvo pa
siųsta dvi stipendiatus, viena 
Sveikatos Departamento, kita 
Kauno Miesto Valdybai. Birže
lio mėn. pabaigoj, prieš išva
žiuosiant Aeinrikon Raudona
jam Kryžiui Kauno Vaikų Li
goninės reikalams (ligonių 
transportui) dovanota Ford 
Camionctte Motor Nr. 2753121 
ir Sveikatos Departamento rei-

kalams Dodgc Touring Car 
Motor Nr. 336577 (N. 10).

Už suteiktą Lietuvai pagal
bą Sveikatos Departamentas 
taria širdingą ačiū.
Kaunas, liep. mėn. 24 d. 1922.

D-ras J. Bagdonas,
Sveik. Depart. Direktorius.

KRUTOMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
CENZORIUS SUŽEISTAS.

PRADĖK DIENA SU MUZIKA!

P-lė Essie Sigler, 40 m. am
žiaus, 4725 Kenmorc avė., kru- 
tomųjų paveikslų cenzorius 
municipalio departamento, ta
po užgauta motorinio truko 
ir sunkiai sužeista beeinant 
skersaii Washington gatvės, 
prie miesto salės.

“QUEEN ANNE” STALAS IR 4 KRĖSLAI

Vieno- riešuto medžio padaryta; stiprus ir gerai pa
daryti. Krėslai su tikros odos sėdynėmis. Paprasta 
ęOė.OO1 vertė; šios savaitės nesumuša- $49.75 
mam bar genui, po

Naonmiioami Pamanai krautuve atdara vakarais antra. llUdUlIluudIlII Ddl I DIENIAIS, TREČIADIENIAIS ir ŠEŠTAD.

Šitie penki spėcialumai sučėdys pinigus!

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

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

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

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius, Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųstai 50 cen
tų depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per pašta ir jus užmo
kėsit paštoriui $7.50. NE ATI DĖLIOK 
— rašyk dabar.

WESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Ch’cago Avė.. Dept. P. 182, 

Chicago, III.

2 KROSNYS 1
Anglims ar gazui. šita 
“Globė” verdama krosnis, 
paprasta vertė $125 yra 
musų šios savaitės nesu- 

mušamas b;'$69-50 
genas už

DR. A. MONTVID ‘
Lletavis Gydytojas ir Chirirgai

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

Telephone Central 3362
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* I 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

■ «

SUČĖDINA K URALĄ! Musų specia
lus “Penninsular” šildytuvas — su vi
sais vėliausiais pagerinimais. Šią sa
vaitę specialiai po . $48.50

SUČĖDYK $15 ANT ŠITO KOMPLE- 
to. Lova yra satyninės apybaigos — 
plieno sprinksai — veltiniu viršum 
matracas. Paprasta vertė $40, dabar 
VISAS KOMPLETAS $24.75

MIEGAMOJO KAMBARIO DE LUXE IŠTAISYMAS n | z
,“Quecn Annė” laikmečio, apibaigta amerikiniu riešuto medžiu, 
prastas $225 ištaisymas, šios savaitės nesumu- $169.50 
šamam bargenui po .........................................

• ‘ *• ’l >' . v •.
%..,■! » - ' / • , ’ • v J JĮ

L i berty'Co.
4705-11 South 2 1565-67
Ashland Avenue Big Milwaukee Avenue

at 47tfh St. Stores at Robcy St.

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!! 
imiiiiiiMiiiiimiiii m nu n hiiiiiiiii HozDnsKiSKaaH
Laike Musų Atidarymo Avalų Krautuves

UNIVERSAL SHOE CO.
3265 S. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMASAVALŲ KRAUTUVES
Didžiausia, moderniškiausia i r pirmaeilė lietuviu krautuvė. 

' ATIDARYMAS TĘSIS TIK DVI (2) DIENAS!
' Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki

niu pančiaky. Vaikams-specialė dovana.
(LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

Extra Speciale Dovana
Pirmai atsilankiusiai šeimynai (iš 5 ypatų) Jei pirks avalus visai 

šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINĮ SE7A
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą, 1922

Tavoras naujas pirmos ryšies. Kainos žemos

3265 S. Halsted St
SAVAS PAS SAVA.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted StM Chicago, III.

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

E. J. McŲuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Ytiška,
3228 W. 38th St„ Chicago. Hl.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

I)r. Anelė Kaushillas D. 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, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 8t., 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.

Nature Cure 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. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieras 

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 6052

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

Residence Canal 2118

Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo’

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgevvater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvater 8380

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

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

Chicago, III.
LIETUVIS PAS LIETUVĮ.

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 0268 

.................... ..... ■■■■■ i i J
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Lietuviu Rateliuose
CICERO. 
Balius.

Lapkričio 12 d. Draugyste 
Lietuvių Tvirtybe davė balių 
Lietuvių Liuosybes salėj. Pub
likos susirfriko nebaugiausia. 
Turbūt periSkadijo lietus. Su- 
sirinkusleji linksminosi gana 
smagiai prie geros J. Balako 
muzikos. Tame vakare buvo 
įteikti žiedai, kaipo garbes žen 
klai, tiems draugystės nariams, 
kurie neėmė iš jos iždo pašal
pos per dvyliką metų. Žiedus 
gavo devyniolika draugų. Pas
tarieji buvo pilnai užganėdinti 
ir pasižadėjo dirbti dar dau
giau draugijos labui. Tai labai 
girtina, nes narių darbštumas 
ir palaiko draugiją.

Kadaise ta draugyste buvo 
girna veikli, turėjo daug narių 
ir turto. Keliais pastaraisiais 
metais draugystė susilpnėjo 
ačiū skaitlingiems sirgimams 
ir mirimams. Bet garbės nariai 
sako, kad tai niekis. Jie pasis
tengsią savo darbais padaryki 
draugystę galinga ir tvirtą.

— Sekretorius.

NORTH SIDĖS ŽINIOS.
Sandariečių prakalbose, ku* 

rios įvyko lapkričio 12 d. kal
bėjo Valančauskas ir daktaras 
A. Zimontas. Buvo renkamos 
moksleiviams aukos. Viso su
rinkta $8.05.

Įvyko labai svarbus salės sta 
tymo susirinkimas. Buvo pa
tiekti statymo planai ir apla
mos statymo išlaidos. Ateinan
tį pirmadivpį lapkričio 20 d., 
šaukiamas draugijų atstovų su 
sirinkimas, kuriam bus įteik
tas komisijos nuveiktas dar
bas. Atstovai turės’ tai užgirti 
arba atmesti. Tai yra labai 
svarbius klausimus northsidie- 
ciams.

Englewoodo kolonijos nieks 
nieko nerašo. Čia gyveną ' ne 
maža lietuvių. Kai kurie jų gy
vena gana gerai ir turi savo na 
mus. Randasi ir lietuvių biz
nierių. Bet vietos lietuviuose 
veikimas visai silpnas. Čia yra 
trys lietuvių draugijos, kurių 
viena gana svarbi organizaci
ja ir gerai gyvuoja. Tai Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
251 kuopa. Pastaroji rengia 
pasilinksminimo vakarą lap
kričio 25 d., P. Patrausikio sve
tainėje, kampas State ir 60-tos 
gatvių. Vietos lietuviams pa
tartina atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ir vieni su kitais ar
čiau susipažinti. Taipgi ir kitų 
kolonijų lietuviai yra kviečia
mi atsilankyti ir susipažinti 
su musų veikimu.

— A. Balchunas.

Kriaučių kliubas pusiau su
mažino įstojimo mokestį iki 
Naujų Metų. Taigi lietuviai tu
ri progos įstoti geroji di’augi- 
jon pigiai. Tai padaryta Sąryšy 
su 12-metincmis kliubo sukak
tuvėmis, kurios įvyks, regis, 
per Naujus Metus. Pirmos 
paskaitos įvyks lapkričio 19 
dieną, 2:30 vai. po pietų, Liuo
sybes svet., 1822 Wabansia 
avė. Prelegentu pakviestas dak 
taras Cherrys. Kalbės apie 
gamtą. Indomaujantieji turės 
progos išgirsti. įžangos nebus,

— K. Kūgis.

Lietuvos NašlaičiŲ 
Šelpimo naudai 

bazaras.
Jau artinasi gruodžio 2 die

na, kurioj Lietuvos 'Našlaičių 
šelpimo Komiteitas kartu su 
208 S. L. A. Moterų kuopa abe 
jose Mildos svetainėse rengia 
Uetuvos našlaičiams šelpti 
Bazarą.

Nors jau per “Naujienas” 
buvo atsiliepta į visuomenę, 
kad prisidėtų su aukomis bei 
moterys su rankų dirbiniais, 
tečiaus iki šiam laikui labai 
mažai ko komitetas susilaukę, 
lodei dar kartą primenant), 
kad tai yra gyvas reikalas, ir 
kiekvienas, kuris turi širdį, 
lai pagalvoja, kad artinasi Ka
lėdos ir šimtai Lietuvos vaike
lių laukia nuo musų kokios 
nors dovanėlės. Prašome visų, 
kurie turi kokių padirbtų dai
ktų, atsiųsti be atidėliojimo. 
Kurie negali, tai nors atsilan
kymu į minėtą bazarą suteik
si! auką.

Daiktus bei aukas prašom 
siųsti komiteto narėms: p. V. 
Valančius, 3252 S. Halsted st., 
ir S. šuolis, 903 W. 33-rd St. 
Chicago, III.

— S. šuolienč.

misija iš trijų ypatų, kad iki 
sekančio susirinkimo surastų 
faktus prieš rateliečius.

Ir įsivaizduokite sau: gegu
žės 9 d. išnešė papeikimą; bir
želio 13 <1. susirinkime 9 bal
sais prieš 6 atmetė ra teliečia 
reikalavimą — patvirtino pe
reitą tarimą; Ir dar po to vi
so išrenkama komisija suras
ti faktus prieš rateliečius. Čia 
jau turi būti bus aišku pa
tiems delegatams ir valdybai, 
kad neturėdami jokių faktų 
prieš rateliečius išnešėte pa
peikimą. O jei butų buvę ko
kie nors faktai, tai nebūtų rei
kėję rinkti komisijos jų su- 
jieškojimui.

L. S. M. Ratelis turi ilgą 
laišką nuo D. S. D. Valdybos 
su tosios komisijos surinktais 
faktais (jei taip butų galima 
pavadinti), kurie tapo priimti 
delegatų susirinkime liepos 11 
d, ir prisiųsti Rateliui. Ka
dangi visas laiškas talpinti už
imtų perdaug vietos, mes tal
pinsime tiktai “faktus,” Štai 
jie: Du delegatai nuo L. D. K. 
D. Vytauto Nr. 2 liudijo, kad 
nuo L. S. M. Ratelio delega
tas, A. Grebedis šmeižė D. S. 
D. palaikančius Aušros Kny
gyną, agituodamas Vytauto 
draugijos susirinkime nerinkti 
delegatų į D. S. D. palaikyti 
Aušros Knygyną. Tie patys de
legatai nuo L. D. K. D. Vytau-

K. Pocius pereitą metą rugsė
jo mėnesy prižadėjęs už pusę J 
prekles savo muziką Aušros 
vakarui, o paėmęs du doleriu 
daugiau negu kiti.

L. S. M. Ratelis niekuomet 
nesikiša į asmeninius dalykus. 
Jam neapeina K. Pociaus mu
ziką. Jisai galėjo griežti vi
sai veltui arba paimti dvigu
bai; tai ne Ratelio dalykas. 
Mes manome, kad Aušra dau
giau negalėjo mokėti kiek bu
vo suderėta. Kas link kėlimo 
triukšmo susirinkimuose (jei 
taip buvo), reikėjo pranešti
L. S. M. Ratcliifi, kurs butų 
tinkamai pasielgęs su savo na
riu. S. Vytkus L. P. Pašelpos 
Kliubui nepriklauso ir jų su- 
silrinkimuolse būti negalėjo. 
Ką A. G/rebelis ir A. Narbutas 
daro Vytauto draugijoje, L. S.
M. Ratelis neatsako, jei tie na
riai nebuvo Ratelio pasiųsti į 
Vytauto draugiją. Mes žinome, 
kad A. Grabelis ir Ą. Narbu
tas priklauso Vytauto draugi
jai, ir jeigu jie šmeižė Auš
ros Knygyną L. D. K. D. Vy
tauto No. 2 susirinkime, tai ir 
papeikimas reikėjo siųsitii Vy
tauto draugijai, o ne L. S. M. 
Rateliui. •

Dabar kila klausimas, kodėl 
tai yra daroma ir kas taip da
ro?

(Tąsa ant 8 pusi.)

New ĮYorkinis Pirkinys
Geresniųjų Kotų

2 liudijo, kad L. S. M. 
narys, A. Narbutas, 

D. S. D., palaikančius 
Knygyną, agituodamas

Aušros

kad L.

to No. 
Ratelio 
šmeižė 
Aušros 
susirinkime L. D. K. D. Vy
tauto No. 2 nerinkti delegatų 
į I). S. D. palaikyti 
Knygyną.

Du delegatu nuo L. 
šelpos Kliubo liudijo,
S. M. Ratelio delegatas, S. 
Vytkus, šmeižė I). S.D. palai
kančius Aušros Knygyną. Be 
to susirinkime L. P. Pašelpos 
Kliubo jis agitavęs 
delegatų. K. Pocius, L. S. M. 
Ratelio delegatas, 1). S. D. su
sirinkimuose darąs triukšmą.
■ r ■ « yf 4 :

nerinkti t

BIEDNO ŽMOGAUS 
DAKTARAS.

TŪKSTANČIAI PASITAISĖ.
Iš visų pasaulio kraštų aplaikome 

laiškus nuo sirgusių (žmonių, kuriuo
se apsako, kaip daug mano Bulgariš
ka Kraujo Arbata jiems išgelbėjo.

Ji yra biedpo žmogaus daktaras, 
kadangi lengvai prirengiama ir visai 
mažai kainuoja.

1 Ji ’paliuosuoja užkietėjusius vidu
rius, jaknas, inkstus ir kitus viduri
nius negalavimus,, Imama karšta šu
tinta, prigelbsti sulaužyt šaltį ir ap
saugoja nuo inflųen^os, plaučių užde
gimo ir kitoniškų ligų.

Bulgarišką žoHiį 'Arbatą pardavoja 
vaistininkai visur, arba pasiųsime ap
drausta paštu 1 didelį šeimynos bak- 
są už $1.25, arba 3 baksus už $3.15, 
arba 6 baksus už $5.25. Adresas: H. 
H. Von Scfclick, (prezidentas, Mai*vel 
Products CompafcV, 451 Marvel Build- 
ing, Pittsburgli, ,

Ačiū laimingam nupirkimui iš New 
Yorlčo išdirbėjo, vienintelio moterų 
geresniųjų kotų dirbėjo, mes galim 
siūlyti visuomenei Šituos puikius ko
tus | tokiomis juokingai žemomis kai
nomis. Visi vėliausių iki nvinutos ma
dų, naujausių grynų vilnų gelumbių, 
vėliausiais aptaisymais kailiu, pamu
šti grynais šilkais ir veneriniu audi
mu; pilna eilė dydžių — ne visi kiek
vieno modelio dydžiai, bet visi dyd
žiai partijoj. Merginoms — 14 iki 18. 
Moterims — 36 iki 44. Madingi (lik
tosioms 46 iki 52.

MATERIJOS
Kiekvienas kotas 'gražiai pasiutas 

grynų vilnų gelumbių, įskaitant to
kius populerius audimus kaip Nor- 
mandy, gausus Bolivia, Suedene, ve- 
luras, šilkinis ruoninis pliušinis kara- 
kulas, kombinuotai su pliušu, polo, 
languotu ir užpakaliams polanai.

'GRAŽIOS MADOS'
Tai yra gausus apsiaustiniai efek

tai, dailus tiesialiniai efektai, bliuzi- 
niai modeliai, naujos palaidos ranko
vės, padailintos šilkiniais išsiuvinėji- 
mais ir pynelėmis, gražus šilkiniai 
kutai prie rankovių ir dailus pečiai.

KAILIO APTAISYMAI.,
Tik geriausieji buvo geri šitiems 

gražiems kotams. Kailiai yra vebri- 
nukai, juodieji oposum, karakulai, au- 
straliniai oposumai mančiurines vil
kenos, muvinės franeuziškos zuike- 
nos, pilki, ar juodi — ipačios pagei
daujamos spalvos, pamušti šilkais ir 
goriausiu venecinu.

Vertes iki $45 po 

$21.75iki $29.75 __ . • . .. A,'f V
1500 pavyzdinių iskrybėlių 

moterims.
Nupirkta suvirs 1500 pavyzdi- 

nių skrybėlių, sudarančių visą pa* 
vyzdžių eilę Chicagos išdirbėjo 
galvos parėdahi. Dailios Faune iš
eiginės skrybėlės, aptaisytos gė
lėmis ir šiaiF'taisiniais; Chicagos 

i mažosios skrybėlės, šitos puikios 
kombinuotos metalinių ir akso
minių kailio brylių su metalinė
mis viršūnėmis.

’ J . ■ 4 • • . • !
Su sidabrinėmis gėlėmis ir gra

žiais' segtukais.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

> t

Jau siunčiama per

Bidyjj Valstijinj Banką

Central Manuafcturig
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

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

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

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

TtL Aufitin 787

• DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Califomijos Ir 
vii tfk savo praktikavimai po

5208 W. Harrisoi St.
Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 

vakaro išskiriant nedfeldieniua;k „■ ■■■■■■..... ...... . „ ,J
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriiki, 
Vaikų ir visų chroniškų 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. Chicaga

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ate* 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nufl II 
iki 1 vai. po pietų.
v-......m ■ ...... ...... „/

ENGLEW00D.
“Naujienose” daug rašoma iš 

įvairių lietuvių kolonijų Chica- 
goj ir veikimus jose, bet iš

Petrulaičiutė.

p

g

MAGDELENA MAJAUSKIENĖ

Po tėvais Gričaitė.

MORTA VAIČIEKAUSKIENĖ,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 15 d., pusė po devynių va
kare. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą ir tris vaikus. Laido
tuvės bus subatoj, lapkr. 18 d., 
iš namų 142 lOth Avė., May- 
vvoode, III. į Lietuvių. Tautiškas 
Kapines. Išlydėjimas 1 vai. po 
pietų. Kviečia gimines ir pažy
stamus atsilankyti į šermenis.

Antanas Vaičiekauskas.

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
lapkričio 16 dieną, 1922 m., 3:15 
vai. po pietų. Paliko nubudime 
vyrą, Feliksą, <4 sūnūs, Juoza
pą, Antaną, Kazimierą ir Felik
są, dukterį Uršulę Astrauskie
nę ir 13 anūkų, 3 proanūkius. 
Laidotuvės bus panedėlyj, lap
kričio 20 d., 9 v. rytą iš namų 
3410 So. Auburn’Ave. į šv. Jur
gio bažnyčią; iš tenais į Šv. Ka
zimiero kapines. Giminės ir pa
žystami meldžiami dalyvauti 
laidotuvėse. Paliekame nuliudi
me. Visa šeimyna.

ROSELAND. 
Susirinkimas.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas buvo 7 d. 
lapkričio, K. Strumilo svetai
nėj. Svarstant bėgančius Ra
telio reikalus, komisija prane
ša paėmusi Strumilo svetainę 
dėl Ratelio ant 8 d. sausio 
1923 m. Tą dieną Ratelis nu
tarė suvaidinti veikalą “Inteli
gentai ir Parinktieji Žmonės,” 
l veiksmų komediją.

Skaitytas ir priimtas pakvie
timo laiškas vakaran, ren- 
giaman Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovjes 3 d. gruo
džio, K. Strumilo svet. Ka
dangi L. S. M. Ratelis remia 
L. D. N. Bendrovę, rateliečiai 
pasižadėjo kviesti į tą vakarą 
savo draugus bei pažįstamus.

Antras laiškas Draugijų Są
ryšio delegatų, palaikančių 
Aušr’os Knygyną. Klausiama 
kodėl L. S. M. Ratelio delega
tai nelanko D. S. D. susirinki
mų. ,L. S. M. Ratelis nutarė 
D. S. D. valdybai atsakyti vie
šai.
Atsakymas Draugijų Sąryšio 

delegatams ir valdybai.
Kadangi Draugijų Sąryšio 

delegatai susirinkime 9 d. ge
gužio, š. m. išnešė papeikimą 
L. S. M. Rateliui ir ratelie- 
čiams ir kadangi tas papeiki
mas buvo nepamatuotas ir ne
užtarnautas, L. S. M. Ratelis 
laikytame susirinkime 6 d. 
birželio nutarė reikalauti 1). S. 
delegatų atšaukti papeikimą.

Draugijų Sąryšio delegatų 
susirinkime dėl palaikymo 
Aušros Knygyno 13 d. birželio, 
L. S. M. Ratelis .per laišką ir 
per savo delegatus reikalavo 
atšaukti papeikimo tarimą, o 
jei to nepamatuoto papeiki
mo neatšauks, L. S. M. Rate
lis atšauks savus delegatus iš 
Draugijų Sąryšio dėl palaiky
mo Aušros Knygyno. L. i. M. 
Ratelio reikalavimas buvo at
mestas 9 balsais prieš 6. Ta
me pačiame susirinkime (13 
d. birželio) tapo išrinkta ko

ŽIŪRĖK ŽENKLELIO
Kokybės ir gerumo norvegų “Žvejo Ženklelis”, 
kuris yra ant kievienos

SCOHS EMUISION
bonkos užtikrina, vitaminus turinčią treskos ke- 
fpenų alyvą tyriausioj formoj, malonią im

ti, lengvai asimiliuojamą ir pakeičiamą j 
stiprumą. “Žvejo Ženklelis” turi būti ant 
kiekvienos emulsijos bonkos, kada pirksi.

. y . \ V '-s, *

Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 22-18
Ž 1 .... ......... .. ........ ..  ' ■ '................................... VS

Didelis Išpardavimas Ovorkautų
' Ateikite ir pasiskirkite

Vieną sau overkotą; sučėdysite
$10.00 arba $15.00

KENNEY and COHEN
1579 Milwaukee Avė., 2-ros lubos *

Subatomis atdara nuo ryto iki 10-tos vai. vakare. Nedėliomis 
nuo 9-nių ‘iki 1-mai po pietų.

VIENYBE
Duoda Šįmet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

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

Metams.................... $3.50
Lietuvon  .............. $4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

čia l tikras bargenas pačėdin- 
goms moterims, kurios norį turėti 
skrybėlė šitoj visoj partijoj yra sensacinga, 
$6 ir $7 vertės, po ............................... ....... ..................k,------------........ .. .  ------------- -----------

brangias skrybėles, nes kiekviena

$2.97

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.

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 1892 ir 7101.SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA- 

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

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

, $1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA

| 327 E Street, So. Boston 27, Mžifts.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yueka

PHYSIC1AN 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 chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313

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

V-.........................  -9

.....
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 ofisas yra 

uždarytas
........ ..........   ■ --'■į/

Telephone Yards 5884

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

......................-............. .. ................ 1 -A

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

Ofiso vab: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicage.

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 

3161 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. | 

Ned. 9 iki 11 ryto ,z | 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. * 
Tel. Yards 1699 
k.-------  . ---------- - -------------

• ’ * • r i | ‘ >



PRANEŠIMAILietuviu Rateliuose NAMAI-ŽEMEPARDAVIMUI
LIO LAIVĄ.

(Seka nuo 7-to pusi.)

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI
kuriems

PARDAVIMUI

vi-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ki-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

NAMAI-ZEME
BRIGHTON PARKO BARGENA1!

REIKIA DARBININKU A

VYRŲ
v

tos

1S-

Naujieiui Exkursija!

MDRTGECIAI-PASKŪLOS
iš-

MOKYKLOS

-Pranešimai

JIESKO KAMBARIU

se- 
te-

GEORGF1 ZORICH, 
1945 Monteroy Avė.

F. J. 8ZEMJ3T & CO., 
.4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette .6824

p., Liuosvbės svet, 1822 Waban- 
Ave. Kalbės Dr. Ceris apie gam- 
darbus. Įžanga nemokama. •

— Komitetas.

KAS TURIT $8000.00? TAI NEREI
KIA ŠAPOJ DIRBT, GALIT Iš 

ŠITO NAMO PRAGYVENTI.

North Side. — Lietuvių Politinis 
Kliubas rengia prakalbas penktadie
ny, lapkr. 17, 7:30 v. v., bažnytinėj 
salėj. Bus garsus kalbėtojai. Įžanga 
dykai. — Komitetas.

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

Riverdale, III.

North Sde. — Kriaučių Kliubo pre- 
lekcija įvyks sekmadienį, lapk. 19, 2:30 
po 
šia 
tos

Draugijos Lietuvos Ūkininko susi- 
rirkimas įvyks sekmadienį. lapkričio 
19 d., M. Meldaž'o svet,, 2242 W. 23rd 
PI., 1 vai. po piet. — Valdyba.

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

PAJIEŠKAU inteligentiškos mergi
nos apsivedimui, turi mokėti rusiškai,

bet išmintinga, nesenesnė kaip 27 me
tų. Aš esu 31 metų, turiu savo biznį 
esu vaikinas.' Meldžiu atsišaukti per 
laišką lietuviškai. J. C. K., 1739 So. 
Halsted St., Chicago.

Dalykas yra tame. Komu
nistams pasisekė susisukti 
Aušros viešame knygyne liz
das, arba kaip kai kurie vadi
na komunistų diktatūros nuo
vada. Nekomunistas žmogus, 
užėjęs Aušros viešą jin knygy- 
nan pasiskaityti knygų ar laik
raščių būdavo išjuokiamas ir 
išniekinamas purviniausiais ko
munistų žodžiais. Jei 
gerai, o priešingai — 
džio.

su jais
nė žo-

nųyėjo, 
kad Aušros viešasis 'knygynas 
butų užeiga <lel visų ir jokia 
partija nediktuotų jame, pa
kėlė tą klausimą draugijose. 
Susirinkime Draugijos Vytau
to No. 2 J. Gumuliauskas (ne 
ratelietisj pakėlė tą klausimą, 
mirodyiįamas, kad Aušros kny
gyne yra netvarka, kad tejiai 
vaikėzai gaspadoriauja ir kad 
tas turi būti suvaldyta (reiš
kia komunistų sauvaliavimas). 
Tam pritarė visi, kurie buvo 
susirinkime ir niekas to neuž
ginčijo. Panašus klausimas bu
vo pakeltas ir kitose draugijo- 

tik ne Bately. Klausimas, 
papeikimas

se, 
kodėl išneštas 
prieš rateliečius, 
vytautiečius, kliubiečius ir 
tus?

Todėl, kad komunistams nc- 
Ra- 

telio; todėl, kad Ratelio dele
gatai reikalavo D. S. D. susi- 
k i ūkimuose, kad rengiant ką 
nors Aušros vardu plakatai, 
tikietai ir tani panašus spau
dos darbai butų duodami 
spausdinti į unijines spaustu
ves, o ne į skebšapes. Kadan
gi komunistai visados remia 
‘'Vilnies” dkeblapį, tai Rate
lio delegatų reikalavimas bu
vo komunistauns kaulas gerk
lėje. Todėl jie dabar pasislėpę 
po D. S. D. vardu 
Ratelį ir rateliečius, 
nūs žmonės, jogei 
eina prieš Aušros 
Tai yra biauriausis 
tas šmeižtas.

L. S. M. Ratelis jau pirmiau 
buvo manęs nutraukti komu
nistams maskas. Bet dėl labo 
Aušros knygyno kentėjo ir 
laukė bene tas užsibaigs. Bet 
tam nesant galo ir intrigom 
prieš Ratelį nesiliaujant, L. S. 
M. Ratelis buvo priverstas pa
sakyki, kas slėpėsi ipo Aušros 
delegatais.

ir šmeižia 
kad į tiki
ni teliečiai 
Knygyną^ 
pramany-

nistai. Rimtesnieji delegatai, 
nepritardami kopini (istų in
trigoms retai lankosi Sąryšio 
susirinkimuose. O kad ir atei
na, tai bijo prasitarti ką nors 
priešingai ir tyli. Tuomet ko- 

ir gauna visą valią, 
ateinantiems me- 

pasistengti

munistai 
Draugijos 
tams turėtų 
rinkti tinkamus delegatus, ku
rie gailėtų tinkamai tvarkyti 
Aušros knygyną. Turėtų būti

bar susirinkimuose ginčai kad 
tęsiasi po pusę valandos — nė 
pirmininkas ir nė raštininkas 
nežino koks yra įnešimas. To
dėl Aušros vardu ir yra vari
uojamos visokios intrigos.

Pasirašo L. S. M. Batelio 
valdyba:

J. M. Pučkorius, pirm., 
P. Daugeliu, ižd.
A. Grebelis, sekr.

Lietuvių Moterų Pašei. Kliubas ren
gia didelį maskinį balių, kuris bus 
šeštadienį lapkričio 18 d., 1922, Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 7 
vai. vakarą. Bus duodama daug dova
nų, pirma dovana pinigais.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos vaka
ras įvyks penktadienyj, lapkričio 17 
d., 7:30 vai. vak., Meldažio svet., 2342 
W. 23rd PI. Vakaro programas susi
dės iŠ kalbų ir muzikos. Dainuos “Pir
myn” mišrus choras p. Sarpaliui va
dovaujant. Bus taipgi ir kratomi pa
veikslai rodomi. įžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

A. L. T. Sandaros 77 kp. susirinki
mas įvyks penktadienį, lapkričio 17 d., 
8 vai. vak., J. Ežerskio ąvet., 4600 S. 
Paulina gat. Visi nariai privalo susi
rinkti laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti.

J. Vaišvilas, Sekret.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, lapkr. 17, ’22

naujoji anglija gavo APęiVFIllMIlI
TAISYTI DIDŽIAUSI PAŠAU-Į RrOllLUlHlUI REIKIA DARBININKU

Naujo Mišraus Choro repeticija 
įvyks penktadienį, lapkričio 17, Ray- 
mond Chapel svet., 816 W. 31st St., 
8 v. v. Kurie esate pasižadėję imti 
lavintis dainuoti, būtinai ateikite. Vė
liau nutarsime kuriais vakarais turė
sime repeticijas.

— Organizatorius.

Liet. D. Kun. Keistučio Paš. Kl’.ubo 
Dramos Skyrius rengia puikų vakarą 
su programų ir šokiais šeštadienį* 
gruod. 2 d. vakare, McKinley Parko 
svetainėj ties VVestem Avė. ir 39 gt. 
Bus suvaidinta puiki komedija “Kur
čias Žentas” su kitokiais pamargini- 
mais. Po programo bus šokiai prie 
puikios muzikos.

Jaunuolių orkestras pamokos Lietu
vių kalbos įvyks šeštadienį lapkričio 
18 d., 1:30 po pietų, Mark White 
Sųuare sveta:nėje (Library Room) 
prie Halsted ir 29 gatvės. Mokyklos 
vedėjai yra Dr. A. Karalius, Dr. Nai- 
kelis ir J. Kuzmickas.

— Komitetas.

Didž. L. K. Vytauto laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, lapkri
čio 19 d., Šv. Jurgio parap. svet, 32 
PI. ir Auburn Avė., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes bus išduotas raportas baliaus 
komisijos. Randasi daug svaibių da
lykų aptarti.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė ren
gia puikų pasilinksminimo balių, Su- 
iiatoje, gruodžio 16 d., Mildos svet., 
3142 So. Halsted gt. Prašome pro
gresyvių organizacijų nerengti tą d'e- 
ną pramogų, kad vieni kitiems nepa- 
kenktumėm. L. M. Draugija.

Brighton Park Pal. ir Paš. Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą lapkričio 
19 d., McKinley Park svet., prie 39 gt. 
ir S. Westem Avė. Visi draugai ma
lonėkite susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų dėl aptarimo.

J. J. Wikart, Rašt.

Valparaiso Liet. Moksleivių Lit. 
Draugija rengia svarbų vakarėlį, ku
ris susidės iš vakarienės ir programo, 
ir įvyks antradienį gruodžio (Decem- 
ber 2nd). 1922 metu, 8:00 P. M.

Aniel:nkč§ lietuviai ipąloniai yra 
kviečiami. ‘ •

Manantieji atsilankvti teiksitės tue- 
jaus pranešti komitetui sekančiu ad
resu: Lith. Library, 751 Cyrus St., 
Valparaiso, Ind. 1

L etuviška Teatrališka Draugyste 
švento Martino laikys savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj lapkričio 19 d., 
1922 m., švento Jurgio parapijos sve
tainėj, 32 Place ir Auburn Avė , pir
mų valandą po pietų. Vįsi nar ai kvie
čiami dalyvauti, nes labai daug svar
bių dalykų yra apsvarstymui.

M. T. RamanaucKas, Sekret.
816 W. 18th St.

Kurie manote važiuoti ant 
Kalėdų Lietuvdn, 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 įveltui.

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

Atidai norh’čiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

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

Todėl, kurie laukiate savo 
artimų giminių ir nori
te, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

VYRŲ
International Mcrcantile Ma-1 lenkiškai ir lietuviškai. Kad ir biedna, 

rine koimi>anija iš Ncw Yorko‘ 
padarė kontraiktą taisyti did-1 
žiausį pasaulio laivą 
White Star Unijos 
dokuose 
padėtas

Dokas 
Bostone, 
padėtas yra vienintelis savo rū
šies dokas, kuriame gaili pa
tilpti didžiulis laivas 956 pė
dų ilgio ir svorius 64,000 to
nų. Hamburge yra plukoąna- 
sis dokas poni iminės rūšies,

Majestic. 
sausuose 
jis buvo 
d.

Bostone, kur 
lapkričio 16
laivams taisyti So.
kur Majestic buvo

tas Majestic, bet Vokiečių do
ką atlyginimo komisija atida
vė Anglijai ir jis tapo priskir
tas Southamptonui, o šitas uo
stas nėra gana gilus. Tokiu bil
du vienintelis tinkamas dokas 
dideliu konkreti) ir plieno ba
seinu valstybės žem'ėje South 
Bostone.

Val'ktys pagelbėjo didžiuliam 
laivui įeiti baseinam Tai yra 
opus darbas. Yra apskaityta, 
kad jeigu laivas, plaukdamas 
IX) penkias mylias per valan
dą, vadinas tokiu greitumu, 
kaip žmogus gali eiti, susi
trenktų į ką, tai tas susitren- 
kimas butų tolygus 14,500 for-

Laivui esant doke jo kapi
tonas, Sir Bcrtram Hayes ir 
didžiuma jo darbininkų, bū
tent iš viso skaičiaus 1092, pa
siliko ant laivo 1064.

Virimas valgių laivo darbi
ninkams laive, jam esant do
ke, buvo apsunkintas ir lai
vo šeimininikas J. O. Jcnnings, 
kuris turi 70 virėjų, 15 mėsi
ninkų ir 19 kepėjų buvo keb
lioj padėty.

'Dokas vadinamas Boston 
Navy Yard Dock No. 3, yra 
didžiausias taisomas dokas pa
sauly. Jis turi ilgio 1204 pė
das, plotis ties viršum 149 pė
dos, ties apačia, 114.75 pėdos 
ir vandens gylis ties įėjimu 43 
pėdos 10 colių vidutinio van
dens augščio metu.

Doką ištaisė Massachusettso 
valstija 1913 m. ir pardavė 
Jungtinių Valstijų valdžiai lie
pos mčn. 1919 m. su žeme 
šalę už $4,158,385.58. Doke 
telpa 55,000,000 galonų vau-. 
dens.

DOVANAI ŠITO LAIKRAŠ 
čio .skaitytojums aritmetikinė 
priemonė laikrodžio pavidalo 
su kalendoriumi 1923 metams. 
Rašykit pas J. L. Wells Land 
Agent, 22 W. Monroe St., Chi
cago, III.'

ASMENĮ! JIESMAI
JIEŠKAU ANTANO IR ONOS 

Poškevičių ir vaikų, kurie išvažiavo 
iš Tilžės į Ameriką 1914 metais ge
gužio 14 dieną. Aleksandra buvo 18 
metų, Bronislava 16 metų. Tėvas yra 
miręs’<1920 m. Aš motina noriu sura
sti savo vaikus Aleksandrą ir Broni- 
slavą, kurie tiktai nuo vandens vie
ną laišką parleido ir dingo iki šiai 
dienai. Meldžiu atsišaukti patiems, ar
ba kas žinote meldžiu pranešti, už\ ką 
busiu labai dėkinga.

MR. J. NORVILL, 
3329 Auburn Avė.

Chicago, III. i

PAJIEŠKAU f ANTANO VEN- 
slovo, paeina Kalniškių sodžiaus, Er- 
iogalos valščiaus, Kėdainių apskričio. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

GEORGE MAZILIAUSKAS, 
609 E. 87 Place, 

Chicago, \I11.

PAJIEŠKAU PETRO v ŠLAJAUS, 
oaeina iš Lietuvos šviekšnos parap., 
Ūtos kaimo, ir Juozapo Kurmio, pa
einančio iš Meižclio sod. šviekšnos 
parap. Jie patys ar kas kitas teikitės 
pranešti adresu: Motiejus Kurmis,!

5626 So. Archer Avė., 
Arti 64th Avė.

JIEŠKAU KAMBARIO BRIDGE- 
porto apylinkėje. Geistina prie 'lais
vos šeimynos, su valgiu. Kas turite 
tokį kambarį praneškit la’šku, ar ypa- 
tiškai.

J. JANULIONIS, 
3438 So. Halsted' St.

PARDUODU SALIUNĄ, 
biznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coultear St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos nuo 35 iki 39 metų amžiaus, ar
ba tikros našlės. Aš vaikinas 39 me
tų, uždirbu gerai, ir myliu tykų Šei- 
minišką gyvenimą, nerūkau ir nege
riu svaiginančių gėrimų. Merginos 
mylinčios tokį gyvenimą galit susipa
žinti. Atsišaukti laišku: 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III,, No. 159.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS MERGINAI, 

kuri myli gyventi gražioj 
vietoj, apšildomas, elektros 
šviesa, maudynė, su valgiu 
ar be valgio. Galima ateiti 
dieną ar vakare, 3 lubos, 

2538 S. Crawford Aye.
KAMBARYS MERGINAI ARBA 

našlei. Kambarį duosiu visai už ma
žą mokesnį, nes« man yra reikalinga 
gyvenimo draugė. Kambarys su 
sais parankumais.

Kreipkitės:
3434 W. 65th St.

• Tel. Republic 4876.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
Ijnkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai Čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai^_____ '____________________

JIEŠKAU moters prižiurėji- 
muj mano 5 metų mergaites. Ga
li atsišaukti jauna pora, kur pa
ti neina į darbą. Duosiu kamba
rį už tą patarnavimą. Atsišaukti 
3630 S. Uoion Avė. 1 pagyveni
mas nuo pryšakio.

REIKALAUJAMA INDŲ 
plovėjos. $14.00 j savaitę, 6 
dienos. , . G ,

415.3 S. Halsted St.

Vyrų prie lentų. Nuolati
nis darbas, $4.00 į dieną.

DAVID G. MAXWELL, 
44ta gat. ir S. Racine Avė. 

Union Stock Yards.

— ■■■■ .......... ............. . .................
VYRŲ

Reikalaujama kiaulių skerdėjų ir 
darinėtojų, taipgi prityrusių pakau- 
nės darbininkų. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.

WESTERN PACKING & 
PROVISION CO., 

3854 So. Morgan St.

REIKALAUJAMA LAN- 
gų plovėjų. Atsišaukti: 

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St., 
Room 21

------------------------------------------------------
REIKALAUJAMA DARBI- 

ninkų druskai semti. 40c į va
landą. 9 ir 10 valandų į dieną, 
nuolatinis darbas.

MORTON SALT DOCKS, 
East South Water St. 

Ties pavandęne.

RFJKAI.AUJAMA PRITY- 
rusių ]>avyz<linių drabužių siu
vėjų ir kraštų sagstytųjų prie 
švarkų ir garniturų moterims. 
PERCIVAL B. PALMER & GQ 

367 W. Adams St.

Vyrų prie medžio tekina
mų mašinų, mokesnis nuo 
valandų besimokinantiems. 
Prityrusiems nuo šmotų. Va
landos nuo 7 iki 5. šeštadie
niais iki pietų.

THE WASHBURN CO., 
6102-6130 So. LaSalle St.

PARDAVIMUI 2 AUTOMOBILIAI: 
vienas Marmon limozinas $850.00, o 
kitas Paige touring — $650.00, 1919 
modelio. Abudu labai gerame stovy. 
Išvažiuoju į Californiją, todėl ir par
duodu. •

3546 Diversey Avė.
Juniper 9899

ŠTAI PROGA NUSIPIRKTI 
2 lotus, kiekvienas po 30 per 125 
pėdas, 1919 metų kainomis. 
Randasi gražioj parinktinėj apy
linkėj tarp 57 ir Albany. Išmo
kėjimais. Kreiptis į savininką, 
dieną, ar vakare.

E. G. PAULSON, 
1153 S. Taylor Avė.

Oak Park, III. Tel. Oak Pk. 6654

REIKALAUJAMA ŽIRK- 
lininko ir padėjėjų sengele- 
žių kieme. .

A. LEVINE & CO., 
1475 S. State St.

PARDAVIMUI BUCERNĖ IR GRO- 
serne visokių tautų apgyventoj vie
toj, pigi randa, lysas šešiems metami 
su kambariais pagyvenimui, biznis 
nas. Kam reikalingas tokis biznis 
gul atsiliepia.

5744 So. Union Avė.
Tel. Englewood 1430.

PARDAVIMUI CIGARŲ, SALDAT- 
nių, minkštų gėrimų, arba sodos, ir 
visokhj smulkmenų krautuvė. Lietu
vių apgyventa, labai gera proga ne
turėjusiam biznio. Aš išmokysiu.

Atsišaukite:
2012 So. Peoria St.

PARDAVIMUI BŪČERNĖ IR gro- 
šerne Brighton Parke, biznis senas ir 
geiai išdirbtas, visokių tautų apgy
venta, parduosiu pigiai. Atsišaukite j 
Brighton Parko Naujienų Skyrių. 

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI KEPYKLA IR Už
kandžių kambarys su Middlby kep
tuve. Astuoni metai šitoj vietoj, ver
slas geras, savininko sveikata prasta. 
Lysas dar 5 metams, parduos už $2,- 
500.

BUK PATS bosas ir pats darbinin
kas, automobilių mechanikas, nusi
pirk garažo biznį. Pusė, ar visas biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu labai 
pigiai. Geistina butų, kad norėtų tai
syti automobilius. Nemckantį galiu 
pramokinti. Paklauskit “Naujienų” 
ofise Num. 157.

PARDAVIMUI MOKYK- 
lų reikmenįs ir notion stock, 
priešais mokyklą, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo liga.

4544 So. Wood St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Galima ne
pirkti pusę biznio, arba vi-

Kreipkitės po num.
3404 Archer Avė.

PARDAVIMUI SKAN- 
skonių ir smulkių valgomų 
daiktų krautuvė. 4 kamba
riai užpakaly, 3 metams ly
sas. Įsteigta 15 metų. 
1848 W. 63rd St. SouthsidėJ.

PARDA VIM UI S ALLUNAS 
geroj vietoj, per 3 blokus nė
ra kito saliuno. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių. Kreip
kitės — 5266 So. Federal St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IB 
grosemė, randasi geroj vieloj, 
visokių tautų a>pgyventoj. Biz
nis nuo seniai išdirbtas. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite:

3840 S. Albany Avė.

PARDAVIMUI $3000 VALGOMŲ 
daiktų sandėlis. $1500 pardavyklos 
įtaisymai, $3,500 kepykla. Parduos vi
sa už $3,200 gyvais pinigais. Verslas 
eina gyvais pinigais, suvirš $100 j 
dieną. Pigi nuoma. Dviguba krautu
vės vieta. Tegul niekas nebando, kas 
neturi pinigų. Frank Moore, 3811 So. 
Campbell Avė. •

..................-........... I I . .X '.'t,

EXTRA PROGA! Restaurantaf 
pardavimui už “cash” arba mainymui 
ant namo arba lotų, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Lietuviais apgy
ventoje 'apygardoje. Pardavimo prie
žastis yra labai svarbi — patirsite 
ant vietos. Kreipkitės sekamu antra
šu: Nauiienų Town of Lake Skyrius, 
No. 68, 1614 West 46th St.

SALDAINIŲ, PRIEMONIŲ, MAS- 
tinių prekių, naminių daiktu, indų, 
įvairenybių ir visos apylinkės krautu
vė. Seniai įsteigta, verčiasi gerai gy
voj darbininkų klasės apybnkėj, west- 
sidej. Nuoma $60 už krautuvę ir 4 
gyvenamus kambarius su maudyne, 
elektros šviesa. Vieta, kurią kiekvie
nas galėtu laikyti. Prityrimas nerei
kalingas. Par<Įuodama greituoju, kad 
likvidavus turtą. Gerai aprūpinta pre
kėmis ir geri įtaisymai. Parduos už 
$1800.00, arba geriausį pasiulvma už 
viską. Didžiausias bargenas Chicagoj. 
Ateik ir isitikrink. —

641 N. Cicero Avė.,
2 blokai į pietus nuo Chicago Avė.

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojikbs 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.

* TUR BŪT PARDUOTA ŠI MENE- 
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, voluro gyvenamojo kambario 
e’lč. valakiško riešuto valgomojo kam*- 
bario eilė. 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davenportinis stalai 3 
dideli kaurai, 2 aslines žibyklos. skai
tymui žibykla, taipgi stalinė žibvkla. 
Gražus grojiklis nianas su ukalėlės 
itaisvmu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. Parduos pigiai perkant tuo jaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

SOUTH WEST. Rakan
dai, krosnys pardavimui. Iš
sikelia į kitą valstiją: taipgi 
šeši lotai, pigiai gražioj vie
toj. 3079 Bonfield St., 2 pa
gyvenimas arti 31 gat.

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 j mėnesį, anglių neYei- 
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobilio, arba kokio biz
nio.

Pardavinvui 6 pagyvenimais naujas 
mūrinis namas. 5 pagyvenimai po 6 
kambarius, 1 pęnkiais kambariais ir 
pagyvenimas beizmente džianitoriui; 
visi geriausi įtaisymai sulig šios ma
dos; namas randasi geriausioj vietoj 
Southsidėj tarp 63 ir bulvaro arti Hal
sted St.. geriausia transnortac:ja Chi- 
kagoj. Kaina tik $25,000; į mok et rei
kia $8000.00, o kiti ant morgičio pa
lieka. Randos neša $421.00 į mėnesį, 
per metus pareina $5050.00 Tik pa- 
mislyk savo galvoj gerai ir iŠrokuok, 
kad namas išmokės visus ekspensus 
ir procentą morgičių ir jūsų pinigų 
taipp.at 6 nuošimtį kadangi banke gau
nat tik 3 nuošimtį ir tai dar palieka 
2000.00 dolerių per metus kišeniuje 
už dyką, šito pardavimo priežastis la
bai svarbi: • savininkas turi bū
tinai parduoti šia savaitę. Tas 
namas vertas yra $30,000.00 vidury 
nakties; atėję pamatysit savo akimis, 
kad teisybė yra.

Kreipkitės pas:
J. NAMON.

808 W. 33 Place, arti Halsted St.

PARDAVIMUI, 6818-20 S. Clare- 
mont Avė., — nauiovinis 6 ir 7 kam
bariais dvieių augštų namas — dvie
jų augštu 3 mašinoms garažas — 4 
kambariais namelis. Garu apšildoma. 
Savininkas antrame augšte.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
mūrinis, namas prie ParneJl 
Avė. arti 35 gatvės. Turi du 
pagyvenimus po 4 kambarius, 
elektros šviesa ir naujos išei
namosios bei sinkos. Banda 
$30 mėnesiui. Kaina $2700.00. 
Savininkas priims automobi
lių kaipo pirmą mokestį. Yra 
geras daiktas nusikratyti sa
vo karo ir garažo randos per 
žiemą. Užmokėk pirmą mo
kestį karu,, o namas pats iš
simokės.

Mes turim kitų gerų barge- 
nų.
STANDARD REALTY CO., 

736 W. 35th St.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
namas apačia muro, antras 
augštas medinis, parduos už 
$3550. Atsišaukti — Mrs. K. 
Susą, 2551 S. Truimble Avė., 
1 pagyvenimas.

PARDAVIMUI namas, 3 
kambariais ir krautuvė iš fron
to. Sykiu parduosiu grosernę ir 
bučernę. Biznis geras; parduo
siu pigiai.

5224 S. Mozart St.

NAMAI ŽEME 
BARGENAI.

3 kamb. medinis ir 2 lotai, kaina 
$1950; 4 kamb. ih-d. ir 2 lt. kn. $3000, 
įmokč^ $500; 4 kamb. md. ir 2 lt. kn. 
$2300, jmkt. $1300; 5 kamb. md. ir 2 
lt. kn. $2500, įmkt. $1250; 4-4 kamb. 
md. ir 2 lt. kn. $3250, įmkt. $1000; 4-4 
kamb. md. ir 1 lt. kn. $3750, įmkt. $1,- 
500; 6-6 kamb. md. ir 2 lt. kn. $6000, 
jmkt. $1000; 4 kamb. muro 1 lotas, kn. 
$2600, įmkt. $600; 5 km*, muro, 1 lo
tas, kn. $6750. įmkt. $800; 4-4 km. 
muro, 1 lotas, kn. $7200, jmkt. $1000; 
5-5 km. muro, 1 lotas, kn. $13,000, 
įmkt. $5000.

Tie namai randasi Brighton Parke 
ir kitose vietose; su tais įmokėjimais 
galima pirkti o likusius kaip rendą. 
Turime lotų puikiausioj vietoj Chica
goj už $195 ir aukštesnėmis kainomis* 
business ir rez'denciios. Parduosime 
su mažu jmokėjimu. Kad nori įsigyti 
vieną iš tų bargenų, tai matykite.

Fitrh Mgr.
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 S. Kedzie Avė.

NAMAS RANDASI GRAŽIOJ RE- 
zidencinėi vietoj, kuri noriu parduoti 
arba mainyti ant saliuno, ar bučer- 
nės. Narn-as biznevas su 4 kambariais 
pagyvenimui. Didelis bargenas. Atsi
šaukite prie savininko: •

1920 N. Oakley Avė., 
1-mos lubos

Geras kampinis 2 'pagyvenimų na
mas po 6 kambarius; greitam parda
vimui, kaina $3,500; tas yra tikras 
bargenas ir ilgai nebus ta kaina. Taip
gi turiu pardavimui vieno pagyveni
mo narna su karštu 'vandeniu šildo
mu; turėdamas $1,000 gali pirkt’, li
kusią sumą išmokėjimais taip kaip 
rendą. Galima matyti dieną ar vaka
rais, atsilankykite pas

JOSEPH YUSHKEWITZ,
• 4034 Archer Avė..

Prie Califomia Avė.

DIDELIS GARAŽAS!
Pardavimui ar išmainymui ant ge

ro namo gerai apmokantis garažo 
biznis; talpinantis 50 automobilių; 
priežasti pardavimo patirsite ant vie- 

. Atsilankvkite >nas
JOSEPH YUSHKEWITZ,
• 4034 Archer Avė.,

Prie Califomia Avė.

3 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
išeinamosios kiekvienam1 pagyvenime, 
gazas ir porčiai užpakaly. Turi par
duoti, išvažiuoja į pietus; jokis tei
singas pasiūlymas nebus atmestas, 
kaina $4000, $2100 morgičio. Artesnes 
žinias gausite nuo mano namų agen
to. John Barch., 2008 Robey St.

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.
REIKIA

VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.
Dienomis ar vakarais. Geriausis 

Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

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

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU 

Aš išmokinsiu į 2 ar 3 savaites. 
Visokio darbo mašinomis važiuoti. 
Šoferio leidimas ir vieta garantuo

jama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.
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