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Siuvėjų streikas | Gaiprašm»sk»ios
Rusija prašysianti Amerikos
paskolinti $50,000J’00 maistui.

■i 11

Chicagoje
Chinija reikalaus ja

ponų pasitraukimo
Riaušės Viennoje

Airijai gręsia karas
True translatlon filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., Dcc. 2, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1919

Apie šantungo sugrąžinimų ne
gali būti ir kalbos, sako 

chiniečiai.

Francija paskelbtų 
bankrotu

Vokietijai

Chicagos motery ruby 
siuvėjai sustreikavo

6,000 siuvėją streikuoja iš prie
žasties |vedimo darbo nuo 

šlukių.

Vakar ryteCHICAGO. - 
tarp 5,000 iki 6,000 moterų rū
bų siuvėjų metė darbą ir sus
treikavo protestui prieš pailgi
nimą darbo valandų ir sugrą
žinimą darbo nuo štukių. Strei
kas apima 65 moterų rūbų dir
btuves. Sakoma, kad dar jokis 
streikas nebuvo pradėtas tokia 
didele vienybe ir pakiliu lipu.

Fabrikantų asociacija sako, 
kad nebus dedama pastangų 
atidaryti dirbtuves. Sprendžia
ma, kad fabrikantai laukia at
vykstant centralinio moterų 
rūbų siuvėjų unijos prezidento 
Joseph Scblessinger, kuris da
bar veda derybas su fabrikan
tais apie sutaikymą 50,(XX) mo
terų rūbų siuvėjų streiką New- 
Yorke.

Strcikieriai attflfkė susi
rinkimus ir prisirengė prie pl- 
kietavimo dirbtuvių. Vietos uni 
jos prezidentas Scboolman sa
ko, kad vietos unija turi užtek
tinai pinigų, kad finansavus 
streiką per pusę metų. Jis taip
jau paskelbė, kad viena iš did
žiausių moterų rūbų kompani
jų Chicagoje, Percival B. Pal- 
mer and Co., sutiko laikytis se-, 
nosios sutarties su unija ir to
dėl jos darbininkai nestreikuo
ja- . 1

Cen tralinis unijos vice prezi-

iš New Yorko, kad pagelbėjus 
vietos siuvėjams vesti streiką.

Fabrikantai netik sugrąžino 
darbą nuo štukių, kad paskui 
įvedus nepakenčiamas darbo 
sąlygas, bet ir prailgino darbo 
valandas. Siuvėjai iki šiol 
dirbo 44 vai. į savaitę, o dabar 
fabrikantai panorėjo įvesti 49 
valandas.

Kaip tik tapo paskelbtas 
streikas, kompanijos tuojaus 
atsigabeno privatinius mušei
kas ir pasistatė juos prie visų 
savo dirbtuvių. Buvo pašaukta 
ir policija, bet neturėjo' ko vei
kti, nes mažiausio sumišimo ne 
buvo: darbininkai ramiai ap
leido dirbtuves ir nuėjo į jau 
spėtas tuo laiku pasamdyti sa
les, laikyti savo susirinkimus.

Airijai gręsia karas
Derybos nebegali tęstis ir vei
kiausiai atsinaujins kariavimas.

LONDONAS, gruodžio 1. — 
Airijai vėl gręsia atsinaujini
mas karo. I>ar tik kelios die
nos atgal buvo didelės vilties, 
kad nors derybos ir bus per
trauktos, visgi bus išvengta ka
riavimo. Dabar ta viltis baigia 
nykti. Tarybos eina prie galu
tino pajrimo. Ulsteriečiai atsi-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iŠ Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

vienų parlamentų
Sinn feineriai gi

sako priimti 
visai Airijai, 
griežtai reikalauja vieno parla
mento, kaipo pamatą susitai- 
kimui, kartu atsisakydami pri
pažinti priklausomybę Anglijai. 
Buvo pasiūlyta sudaryti laiki
nai du parlamentu, paskui įve
dant vienų parlamentų, kada su 
tuo sutiks ulsteriečiai. Bet sinn 
feineriai tokį pasiūlymų a t mė

nių Valstijų valdžia galbūt bus 
neužilgo paprašyta duoti pi
nigų, galbūt kaipo valdžios pa
skolą, kurią kontroliuotų Ame
rikos šelpimo administracija. 
Tie pinigai eitų supirkinuii ga
nėtinai maisto ir grudų, kad 
Išgelbėjus 15,000.0(X) badau j an 
čių Rusijoje žmonių.

Suma paskolos siektų apie 
$■'0,000,000 kurią šelpimo ad- 
min’idracijo.3 tyrinėlojai skaito 
ganėtina, kaa išgelbėjus nuo 
br’.’o mirties veik visus badau- 

T 

jaučius. Šitą pieną atsivežė iš 
Mukvos j r'ygą Amerikos šcl- 
l’.nif r.dnriaisL arijos direkto-

L.rius Europoje, Walter 
Brown.

WASIUNGTON, gruodžio
— šiandie prasidedančios tiesio brangiomis 

Japonija sankrovas.
pusią usalį

VIENNA, gruodžio 1. — 
Šiandie Viennoje buvo didelių 
riaušių. Jos kįlp po didelės 
demonstracijos prie parliamen- 
to rūmų, kurioj iškelta raudo- 

: nas vėliavas. Minios tada pra- 
l.’dėjo daužyti langus ir plėšti • • • • _ • v •

Fabrikantai nuteisti 
kalėjiman

Bet bausmė liko suspenduota ir 
jiems kalėjimo neteks matyti.

Lietuvos žinios
Lietuvos žydai Amerikoj.

buvo ban- 
nepavyko

ir mažiau-
Visas

tik apie

Bijosi prarasti sostą
Sultonui nepatinka nacionalis
tų judėjimas, kuris gręsia 

sostui.

Kabinetas deda didelių pas
tangų surasti airiams naujų pa 
siūlymų, bet ikišiol jų neranda, 
kadangi jau viskas 
dyta, bet niekame 
susitaikinti.

Dabar nebeliko
’sios vilties susitaikinti 
dalykas dabar einasi 
išvengimą atsinaujinimo karia
vimo. Daugelis Anglijos laik
raščių ragina valdžią daryti 
viską, kad neprileidus kariavi
mo. Jie siūlo pertraukti tai
kos derybas tik tūlam laikui, Į džia dar nedrįsta jo 
bet ne galutinai. Bet. vargiai 
taip atsitiks. Airijos delegatai 
sako, kad nė viena pusė nenori 
panaikinti mūšių paliaubos ir 
kad ji veikiausia nebus forma
liniai panaikinta, bet pasiliks ir 
toliau. Bet tada mažiausias 
įvykis, mažiausia kibirkštėlė iš 
kurios nors pusės, gali išnaujo 
sukurti karo liepsną. Daugelis 
mano, kad pertraukiant dery
bas, bus nužymėta kada bus 
pertraukta ir mušiu paliauba.

Abelnai visų skaitoma, kad 
tik stebuklas gali išgelbėti šalį 
nuo atsinaujinimo kariavimo 
Airijoje. O to stebuklo kaip 
tik nėra iš kur laukti.

Francija paskelbtų Vo 
kietijy bankrotu

Ji paskirtų “receiverį” ir pasi
griebtų niekurias Vokietijos 

žemes.

PARYŽIUS, gruodžio 
Of letaliniuose rateliuose 
kyla, kad vieton moratoriumo, 
kurį gali pasiūlyti Anglija, 
Francija veikiausia pasiūlys Vo 
kietijų paskelbti bankrotu, pas
kirti jau “receiverį” ir kad tal
kininkai pasilaikytų autonomi
nes Reino žemes naudojimui iš
gauti iš jų kontribucijų.

Francijos valdininkai sako, 
kad padėtis yra labai abejoti
na iš priežasties buk Anglijos 
ir Italijos parodyto nervišku
mo. Niekurie valdininkai abe
joja, ar Francija sutiktų priim 
ti tautų sąjungos ‘ nrbitraciją 
kontribucijos klausime, jei tai

pasa-

Nesant premjerui Briand, 
užsienio ministerijos valdinin
kai yra labai atsargus savo kal
bose, bet jie aiškiai pasakė, kad 
Londono tarybos apie suteiki
mą Vokietijai moratoriumo 
yra skaitomos kaipo nesutin
kančios su talkininkų princi
pais.

Francijos valdininkai skaito, 
kad talkininkai, Versailles su
tarties sąlygomis, turi pilną 
galią paimti Vokietijos

jo

KONSTANTINOPOLIS, 
1 dieną. — Varžytinės tarp 
llono ir Turkijos nacionalistų 
vadovo Kemhl Paša įeina į 
paskutinį laipsnį. Mehmcd VI. 
gerai numato, kad Angoros vai 

nuversti 
delei sentimento Anatolijos 
valstiečių, bet jis taipjau su
pranta, kad kada Komei Paša 
ganėtinai sustiprės, jis tikrai 
nuyers jį nuo sosto. Angoros 
valdžia kaltina jį, kad jis per
daug rūpinasi savais reikalais, 
bet visi nepaiso visos šalies rei
kalų.

Paskiausieji įvykiai dar la
biau paaištrino padėtį. Ratifi
kavus Francijos-Turkijos su
tartį, Francija, kad išvengus 
galimų nesusipratimų, pareika
lavo, kad ir Konstantinopolio 
valdžia, kuri vis dar yra viena
tinė talkininkų pripažinta Tur
kijos valdžia, ratifikuotų tą 
sutartį. Tuo tikslu atsiųsta iš 
Angoros specialinį delegatą. 
Sutartį paduota Konstantino
polio kabinetui, kuris išreiškė 
sutikimą ją ratifikuoti. Bet sul
tonas atsisakė po ja pasirašyti, 
kadangi pirmiau nepasitarta su 
juo apie tą sutartį. Daugiau to, 
jis nurodė kabinetui, kad reikia 
rūpintis susilpninti Kernai Pa
šos įtaką ir net siūlė duoti slap 
tą pagelbą Kernai Paša priešui 
Enver Paša ir taipjau kurstyti 
kurdus kilti prieš Angoros val
džią.

Nacionalistų delegatas išva
žiavo j Augorę ncišgavęs ratifi- 
kacijos. Sultono kabinetas, 
kuris mato savo bejiegumą 
prieš Kemalį, dabar nežino kp 
daryti.

Tuo pačiu laiku Anglai deda 
pastangų sužinoti ar nacionali
stai sutinka taikintis ir atsiža
dėti savo grūmojančios pozici
jos linkui Anglijos interesų cen 
tralinėje Azijoje. Nors oficia
liųjų Anglijos delegatų Anato
lijoje ir nėra, trįs neoficiali- 
niai atstovai jau tapo pasiųsti 
pas nacionalistus.

gr. 
su-

Tikisi Japonijos nusileidimo.

AVASIflNGTON, gruodžio 1. 
— Amerikoš valdininkai sako, 
nors delei Japonijos reikalavi
mo leisti laikyti didesnį laivyną 
padėtis nusiginklavimo konfe
rencijoje pasidarė labai opi, tc- 

reika- čiaus jie mano, kad Japonija 
lūs į savo rankas ir valdyti jos (gabaus nusileis ir priims Hug- 
turtais panašiu budu, kaip kad hes patiektąjį projektą suma- 
valdo Turkijos skolų komisija, žinimo laivynų.

apie šantungo 
Chinijos delegatai 
kad yra tik du dalykai, kuriais 
jie sutinka tartis. Būtent apie* 
Japonijos reikalavimą, kad 
Tsing-Tao butų paskelbtas at
viru portu ir antra, kad Japo
nijos interesai butų pagerbti.

Chinija negalinti tartis apie 
kontrolę Tsing-Tao geležinke
lio, kadangi ji dar nėra per- 
mainiusi savo pozicijos, kurios 
ji laikėsi Versailles .tarybose, 
kad Japonija be jokių sąlygų 
turi sugrąžinti Cbinijai šantun
go pusiausalį.

Pasak chiniečių, kad šios de
rybos pasisektų, reikia pir
miausia, kad Japonija ištrauk
tų iš šantungo visus savo*karei-lų Jo oclll lllll^o VI9US VU KalCt“ j LCHLl U 

vius, nes kitaip Chinija negali darbą, 
pravesti savo kontrolės tame 
pusiausalyje.

Patįs chiniečiai
kad šios derybos nieko 
jiems nežada.

pripažįsta, 
gera

Protestuoja prieš 
pavergimų

Hai't i,PORT AU PRINCE 
gruodžio 1. — Šiandie čia bu
vo didelė patriotinė demons
tracija, kurioj tūkstančiai žilio 
nių, nešdami vėliavas nuėjo 
prie stovylos Dessalines, “Hai
ti išliuosuotojo“. Demonstra
ciją surengė Jaunosios Haiti 
dr-ja ir ji buvo protestu prieš 
Jungt. Valstijų karinę okupa
ciją tos salos. Kalbėtojai 
kalavo tuojaus panaikinti 
ro stovį ir sugrąžinti Haiti 
soliutę nepriklausomybę.
sakė, kad Jungt. Valstijos prie
varta privertė Haiti pasirašyti 
1915 m. sutartį ir kad todėl 
sutartis yra nelegalinė. 1918 
m. konstitucija taipjau buvo 
pravestą Amerikos prievarta.

Dabar Amerikos kongresinis 
komitetas tyrinėja Amerikos 
karinę okupaciją, laike kurios, 
kaip pasirodė, daug žmonių li
ko sušaudyta be jokio teismo, 
o kiti liko priversti efti baud-

rei- 
ka- 
ab- 
Jie

BEI} BLUFF, Cal., lapkr. 30. 
— 11 augštesnėsės mokyklos 
mokinių liko užmušta šiandie 
ant Probcrta kryžkelių, kada 
Southern Pacifico traukinis už
gavo omnibusą, kuriuo tie vai
kai buvo gabenami iš mokyk
los. Vežėjas ir trįs vaikai liko 
sužeisti. Važiavo du omnibu
sai. Pirmas pervažiavo lai
mingai, bet antras delei miglos 
neužmatė traukinio ir tapo su
trintas sunkių jo ratų, o užmu
štųjų lavonai liko išmėtyti per 
kelis šimtus pėdų.

PINIGU KURSAS.
Vakar, gruod. 1 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.03 
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.89
Danijos 100 kronų............... $18.65
Finų 100 markių ................... $1.75
Francijos 100 frankų ........... $7.18
Italijos 100 lirų ......................  $4.22
Lietuvos 100 auksinų ............... 60c
Lenkų 100 markių ................ i.. 3c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.25
Olandų 100 guldenų ........... $85.73
Švedų 100 kronų ............... $23.70
Šveicarų 100 kronij ...v...... $19.07
Vokietijos 100 markių ........... 60c

. A

Didelės minios užpuolė vieš- 
i bučius, ypaš kur gyveno svetini 
| šaliai, išdaužė langus, sulaužė 
rakandus ir išmetė juos gatvėn, 

Vienuos policija nepajiegė 
suvaldyti minių ir stovėjo nuo
šaliai bejiegė ką nors daryti.

Plėšimai pasikartojo visame 
mieste. Daugybė langų išdau
žyta, taip kad didžiosios gatvės 
išrodo kaip viesulai praėjus.

Valdžia mano, kad už riau
šes yra kalti komunistai. Jos 
prasidėjo labai urnai laike de
monstracijos prieš maisto bran 
gumą, surengtos prie parfameii’ 
to rūmų. Laike demonstraci
jos kitos minios urnai miesto 
centre pradėjo savo naikinimo 

daly- 
žmo-

Demonstracijoj 
vavo desėtkai tūkstančių 
nių.

Biznio laikraštis Rusijoje
savaitinio
ir Indust-

pasirodė

>> . ■■■ ■> ■
MASKVA, gruodžio 

mas numeris naujo 
laikraščio, Prekybos 
rijos Biuleteno, jau
kioskosc (ant standų). Jis yra 
leidžiamas privatiniai ir skel
bia, kad jis tarnaus privati
nėms mažoms ir vidutinėms in
dustrijoms.

Pirmas numeris užveria 
svarbių žinių naujiems fabrikų 
ir biznio vedėjams. Pav., jis 
išspausdino valdžios dekretus 
už savaitę, valdžios kainas ant 
specialinių dalykų, traukinių 
vaikščiojimą ir pinigų kainą.

Pirmame puslapyje telpa še
ši dideli apgarsinimai Vokieti
jos rašomųjų mašinėlių, auto
mobilių, t nikų ir ratų. Laikraš
tis pagelbės susiartinti nau
joms biznio įstaigoms ir pažy
mės žingsnį jų progrese.

(Bolševikai leido privati- 
niems biznieriams leisti laikrą- 
štį, bet nieko negirdėt, kad jie 
leistų socialdemokratams ir 
kitoms socialistinėms partij- 
joms leisti savus' laikraščius).

i—■■ ... -.4——------- ---------- —-

10 medžiotojy nušauta
DETBOIT, gruodžio 1. — 

Laike 20 dienu meškų medžio
jimo sezono Michigano va1 
joje 10 medžiotojų liko ■nušau
ta. Dar du yra prapuolę, o 
daugelis yra sužeisti. Medžiok
lėje dalyvavo apie 20,(XX) žmo
nių, 
šta.

Apie 4,(XX) meškų užmu-

Išžudė anglus
LONDONAS, gruodžio 1. — 

Indijos ministerija praneša, 
kad lapkr. 25 d. mažas anglų 
būrelis iš 2 oficierių ir 82 indų 
kareivių buvo užpultas vaziri 
raitelių iš Afganistano. Mušis 
tęsėsi 4 valandas ir abu oficic- 
riai ir apie 20 indų kareivių li
ko užmušta, o kiti sužeisti ar
ba paimti belaisvėm

Reikalaus panaikinti apkalti
nimą.

SPRINGFIELD, 111., gruod
žio 1. — Gubernatorius Small 
su visais savo advokatais mano 
atvykti panedėlyj į Waukega- 
nų ir pareikalauti panaikinti 
prieš jį išneštų apkaltinimų.

NEW YORK, gruodžio 1. — 
Teisėjas McAvoy šiandie nutei
sė kalėjiman ir užsimokėti viso 
$20,000 pabaudos 19 fabrikan
tų, narių Marble Industry Em-

KAUNAS, lapkričio 8. (El
ta). Žydų Reikalų Ministeris 
d-ras Soloveičikus šiomis die
nomis išleido atsišaukimą 
Lietuvos žydus Amerikoj, ra
gindamas juos pirkt Lietuvos 
Gynimo Paskolą ir tuo budu 1 1 • 1 i t • a • 1 * 1 • •ploycrs Assn., kurie nesenai pri pudeli statyti tikrai laisvą ir 

atpažino esą kaltais už peržen- tikrai deniokratingą Lietuvos
Respubliką, kuri dabar gyvena 
sunkią, bet didžią savo istori
jos valandą.

ginių Donnely valstijos prieš 
-trustinių įstatymų.

Tečiaus nors jie nuteisti ka- 
lėjiman, bet kalėjimo jiems vis 
tiek neteks matyti, nes tas pats 
teisėjas tuojaus bausmę jiems 
suspendavo — panaikino.

Jungtinių Valstybių delegacija.

Priešinasi paskolai Rusijai.

i
sako, 

neprie-

WASHIN(/r()N, gruodžio
— Iždinės valdininkai 
kad Amerikos valdžia 
lankiai žiuri į paskolų Rusijai, 
tų paskolą kontroliuojant Aine-

kaip tą užsimena Rygos žinios. 
Be to tokią paskolų turėtų pat
virtinti pirmiau kongresas, ka
dangi dabar negalima suteigti 
jokios paskolos užsieniui 
kongreso leidimo.

6 žmonės užmušti

be

KAUNAS, lapkričio 7. (Elta), 
šeštadienį lapkričio 5 dieną iš
važiavo Jungtinių Valstybių 
delegacija, kuri keletą dienų 
pravedėjo Kaune.

Delegacijoje buvo: Jungtinių 
Valstybių Pabaltjurio valsty
bėms komisaras P. Young, ka
ro Attacbe Bels, Pulkininkas 
Ilolyday, Jungt. Valst. preky
bos ministerijos atstovas ir ki
ti. Buvo atvažiavę studijuoti 
Lietuvos politinę padėtį, jos 
ekonomines sąlygas, Konsule 
to atidarymo klausimą ir tt.

Vokiečiai džiaugiasi.

PORTLAND, Ore., gruodžio 
1 dienų. — šeši žmonės liko už
mušti susidūrus ties Celilo 
dviems pasažieriniams trauki
niams. Apie 20 žmonių sužeis
ta. Z

Uosto darbininkai tebestrei- 
kuoja.

BERLINAS, gruodžio 1. — 
Vokietijoje viešpatauja didelis 
džiaugsmas, atėjus žinioms, 
kad galbūt jos sunki našta 
bus nors kiek palengvinta, nes 
atėjusiomis žiniomis, Anglijos 
valdžia, raginama Vokietijos 
ir Anglijos finansistų, nutaru
si remti suteikimą Vokietijai 
dviejų ar trijų metų morato
riumą.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
30. Gubernatorius Parker 
buvo sušaukęs laivų savininkų 
ir darbininkų vadovų konfe
rencijų, tikslu sutaikinti 12,000 
uosto darbininkų streiką. Bet 
po ilgo svarstymo nesurasta 
jokio pamato, kuriuo galima 
butų susitaikinti. Kompanijos 
gi gabenasi dar daugiau streik- 
lažių, bet laivai uoste vis dar 
tebestovi neprikrauti.

NEW YORK, gruodžio 1. — 
7 didelės plieno ir geležies 
kompanijos sutarė vienytis ir 
sudaryti vieną korporacijų su 
$500,000,000 kapitalu.

4 žmonės užmušti nelaimėj sil 
traukiniu.

BRUSSRLS, lapkričio 29. — 
4 žmonės liko užmušti ir 10 su
žeista ties Antvverp susidūrus 
pasažieriniams traukiniams.

(Kita žinia sako, kad toje ne
laimėje liko užmušta 20 žmo
nių).

JACKSON, Cal., gruodžio 1. 
— 8 plėšikai užpuolė ir apiplė
šė Argonaut aukso kasyklą, 
paimdami aukso už $70,000, 
visų mėnesio iškasinį.

Markės pašoko 
dar aukščiau

Užvakar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai 
ūmai pradėjo kilti, vakar pašoko dar daugiaus. 
Tas įvyko tur-but todėl,, kad anglai pasiketino 
padėti prailginti Vokietijai skolų mokėjimo lai
ką. Ar markės nuo dabar ir toliaus vis eis aug- 
štyn„ tą sunku atspėti. Bet kam reikia pasiųsti 
pinigų Lietuvon, tegul genaus pasiunčia dabar, 
nesileidžiant į spėjimus ir spekuliaciją. •

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienoj 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunč 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio r

išmaino didesnes pinigų 
dienos kurso, koks tik

korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir f vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
17» So. Hafeted Si, CWcarerm.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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VYRAS IR MOTERIS “Toji Sistema”
Fizio-psichiniai skirtumai kaipo 

medžiaga sociologams.

Rašo Dr. A. J. KARALIUS

(Pabaiga)

Maisto prirengime moterims 
gerai sekasi, bet vyrai joms la
bai stiprus konkurentai; ar
tistinėj kulinarikoj vyrai už
ima pirmą vietą kaipo šefai.

Musų gadynSj moterims yra 
daugiau progą artistiniais dar- 

baiH u&litrtti; ateitis parodys 
jų gabumus. Mano draugas 
artistas išsireiškė, kad dailėje 
moterys ir šiandien negali su 
vyrais konkuruoti. Sehopen- 
hauer yra pasakęs, kad mote
rys prisiklauso nėestetiniai gini 
čiai, o Mobius — kad artisti
niai impulsai tai išimtina vy
riškosios gimties dovana. Fer- 
rero sako, kad moterims trūks
ta estetinės gražybės jausmo, 
ir kad jų gimtinių emocijų 
silpnumas neleidžia. dailėje su 
vyrais susilyginįi. Vyrų gimti
nės emocijos, taip sakant, aš
tresnės ir pagamina 'daugiau 

energijos, kurią vyrai išlieja vi
sokiais budais. Vienok aš ^te
noriu sakyti, kad Schopenhau- 
er’o Mobius’o, Ferrero, etc. aiš
kinimai teisingi. H. Ellis sa
ko, kad vyras sulyginimai yra 
daug sudėtinesnis ir turi dau
giau palinkimo prie įvairumo; 
kad ->evoliucijoj moterys dau
giau panašesnės viena į kitą, pa
siliko prie gamtos; kad visoj 
gyvijoj moteriškė mažiau už 
vyriškį persimainė; kad, orga
niškai imant, moters prigimtis 
artesnė gyvūnų prigimčiai. Di- 
derot pasakė, kad moterys “tik
ri nuožmuoliai vidujė“. Mote
ris pasiliko, taip sakant, gam
tiškesnė, vyras atsitolino nuo 
evoliucijos nuskirto kelio ir vi
si artistiniai vyro impulsai reiš
kią nenormalu litus. Aš drįstu 
paabejoti.

Visų šalių tyrinėtojai suteikė 
daug statistikų dėl beprotybės. 
Aplamai imant, proto ligos 
daugiau kankina vyrus. Vyrų 
bepročių visokios rųšies yra 
daugiau nei moterų. Krimina
listų tarpe randame daug dau
giau vyrų. ,

Užbaigdami šitą trumpą ra
šinėlį taip svarbiais klausimais, 
turime tiktai pakartoti tai, kas 
pradžioje buvo pasakyta: čia 
surinkta tiktai medžiaga. Ma
tėm, kad viename dalyke vy
rai, taip sakant, augšeiau už 
moteris stovi, kitame — mote
rys pralenkia vyrus. Skirtu
mų, žinoma, yra kaip kimo 
taip ir dvasios mechanizme. 
Bet tie skirtumai nereiškia, 
kad vyras turėtų būti moters 
valdonu, arini kad moteris val
dytų vyrą. Aš padaviau tiktai 
grynai mokslinių faktų — dau
ginus nieko. Aš, atkartoju, 
tiktai medžiagą padaviau.

11. Ellis šiuo klausimu štai 
ką sako:

“liesa, kad moterys savo 
kūno sudėjimu ir charakteriu 
panašios į vaikus. Tai senai 
buvo pripažinta, tiktai teisingų 
išvadų nejiadaryta. Pasakyti, 
kaip Spencer ir kiti sakė, kad 
šiuo žvilgsniu moteris tai “ne
išvystytas vyras“, reiškia klai
dingai dalykus pristatyti... Bu
tų galima pasakyti, kad vyras 
tai “neišvystyta moteris“. Su
praskime poziciją, kokią už
ima vaikas žmonių ir jiemš 
artimose * veislėse. Aukštųjų 
beždžionių vaikas daug artes
nis žmogui, nei suaugusi bež
džionė. Tai reiškia, kad bež
džionių vaikas stovi augšeiau 
evoliucijos linijoj už suaugu
sią beždžionę, ir moteriškoji 
beždžionė, būdama arčiau vai
ko tipo, truputį geriau išvys
tyta nei vyriškoji beždžionė. >

DR. A. MONTVID 1
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Waskingtoa St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Telephone Central 8362 
J824 Wabansia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakari 
Reridencijos tek Kedzie 7715 

'Kęsdamas toliau evoliucijos 
(Ižionės, bet iš vaiko tipo 
((beždžionės) ir iŠ moteriško

sios beždžionės. Žmogaus kū
dikis turi svarbiausių žmonijos 
darbi), žmogus ėmė pradžią 
ne iš suaugusios vyriškos bez- 

savybiy didelę galvą ir di
deles smegenis, mažą veidą, 
stoką plaukų, minkštus kaulus. 
Stebėtina kontūzija mes tai pa
mirštame ir sakome, busią 
suaugusių forma labiau išvys
tyta... Zoologiškai imant, su
augęs žmogus gali sėkmingiau 
prie aplinkybių prisitaikyti, 

"bet tai nereiškia progresą išsi
vystyme. Genijai panašus į 
laikus.

“Supratę vaiko poziciją evo
liucijoj, galime turėti aiškesnį 
supratimą apie moters pozici
ją. Ji turi daugiau specialių 
žmonijos savybių nei vyras, ir 
vadovavo evoliucijoj plaukų 
nykimo dalykuose, kaip Dar- 
vvin’as pastebėjo. Jos konser
vatizmas šiuo atlygintas ir pa
teisintas faktu, kad ji stovi ar
čiau to tipo, prie kurio žmonės 
artinasi. Kas dėl fizinių cha
rakteristikų: didžgalvis, maža- 
veidis, mažakaulis miesto vy
ras artesnis tipingai molerei, 
nei nuožmuolis. Ne tik savo 
didelėmis smegenimis, bet ir 
savo dideliu dubeniu, modernu
sis vyras eina tuo taku, kurį 
moteris praskynė.

“Visame civilizacijos bėgyje 
mes matome vyrus sekant mo
teris ir užimant jų vietas. Nuož- 
mija ir barbarų gadynė buvo 
daugiau militarinė, taip sakant, 
vyriška, moderno j i gadynė 
virsta industrialine, t. y. mote
riška, nes industrija iš pra
džių buvo moterų rankose ii’ ji 
verčia vyrus palikti panašiais 
į moteris. Ir šiandien galima 
matyti feminizavimo vaisių: 
vyrai darosi panašesni į mote
ris. .. Moterys yra vadai evo
liucijoj.

“Kalbeli apie tai, kad mote
rį* yra žemesnis už vyrą sutvė
rimas, arba kad vyras paskir
tas būti moters viešpačiu, yra 
ir nereikalinga ir kvaila.“

[MILDA TEATRAS]
3140 South Halsted St.

===== ĮVAIRUMAI: ....-=
PANEDĖLIAIS: — “Dancing Contest“;
SEREDOMS: — “Singing an'd Hat Contest“;
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar“.

Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
................. —ĮŽANGA: ===========
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

Parašė Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis

Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 
garsaus vokiečių rašytojo, čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. Ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

šią dramą verta kiekvienai^ darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112. v, 
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami. s

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

į-—į AUDĖ J AI ~

(Pavaryto dąrbininko 
galvojimai)

Musų dirbtuvėj pasklido gan
das, kad ateinantį antradienį 
daugelis bus atstatyta nuo dar-
lio. Žadėjo paleisti daugiau 
kaip pusę. Kaikurį laiką musų
dirbtuvėj mažėjo darbininkai, 
po du, po tris buvo paleidžiami 
į dieną. Mes žiūrėjome šaltai, 
kaip jie ėjo laukan, nes nega
lima buvo numanyti, kad seka
ntą eilė butų mus. Dabar gi 
j»usę mtiH ža.<l<5jt> Siykiu.
Tai buvo ne kas. Kiekvienas 

jaute baimės. Atrodė, kad par
sieis Skirtis su darbu.

Didžiuma musų išdirbome 
dirbtuvėj keturis metus. Karo 
melu, kuomet dirbtuvė buvo 
pilna privaryta darbininkų — 
dalis Jų be išsilavinimo, arba 
pusiau išlavinti — vietos ko
mendantas kelis karius mus 
pagyrė už musų darbą. Vėliaus, 
po paliaubų ir po to, kaip men
ki ir nelabai geri darbininkai 
tapo “išravėti“, botagas pradė
jo pliauškinti viršum musų 
galvų. “Pasiskubinkite —Dau
ginus spartos - < Žiūrėkite, ką 
kitas laivakiemis padaro.“

Darbininkų galima buvo 
gauti kiek norint. Juo didesnė 
alkanųjų minia už laivakiemio 
vartų, juo garsiaus ir dažninus 
botagas p.lauškino. Darbinin
kus, kuriems buvo dėkojama 
už jų darbą kaipo mechani
kams, dabar net jų pačių drau
gai vadino “kalviais“, kadangi 
kaimyno peikimu didinama 
proga jį atstatyti ir pačiam 
prie darbo (Mtsilikli. Dirb
tuvės atmosfera persimainė. 
Mes sugrįžome į normalumą. 
Alkanų, nusiminusių be darbo 
žmonių minia už vartų didėjo, 
o darbų skaičius ėjo mažyn.

Prieš karą miestelis buvo 
mažytis. Dirbančių buvo la
bai maža; buvo keli švaresni 
namai ir kelios gretos gatves. 
Beveik vieninteliais gyvumo 
ženklais buvo keti jūreiviai, 
kurie neturėjo gana pinigų į ar
timą miestą nuvažiuoti. Maži, 
nususę nameliai buvo išnuomo
ti smuklėms laikyti. Kiti sa
vininkai nenorėdami mokėti 
mokesčių, išsižadėjo savo na
mų ir išvažiavo sau.

w Karui užėjus laivynkiemyj 
reikėjo daug darbininkų ir su 
jų reikalingumo didėjimu di
dėjo jų užmokesnis. Kibkvienas 

■

hirėjo dirbti — nėl tiioterų pa
reiga buvo vyro dalbą dirbti, 
kas bedirbo, tas buvo pardavi- 
kas, pavojingas priešas. Dabar 
šitie sentimentai išėjo iš ma
dos; jie trenkia bolševizmu.

Darbininkams užphidus mie
stelis tuojaūs persimainė. Iš
kilo puikus biznio kvartalai, 
bažnyčios, bendrabučiai ir bus
tai. Gatves tapo išgręstos. Vi
sur niatės darbas, įdomavimas, 
smagumo jieškojimas. Žmonės 
kalbėjo apie savo palyginti pi
gų įsigijimą namų gazolino«, 
krutamųjų paveikslų matymo 
kainomis. Bažnyčias lankan
čiųjų rutilus i>asid viįfii'hiiio; 
krutumus paveikslus lankančių 

skaitlius pasidvidešinileriopino.
Mes darbinthkai, daug savo 

atliekamo laiko leidome beieš
kodami kur gyvehtt. Valdžia 
buvo pastačius didelį viešbutį, 
kurį mes bandėme vesti kope- 
ratyviai. Jis buvo pilnas įna
mių mokančių aukštas nuo
mas, bet kadangi pasidarė kaž
kur daugelio tūkstančių dole
rių nedateklius, lai viešbutis 
tapo pavesta vesti privatiniaihs 
žmonėms. Mes taipgi bandėme 
laikyti k o perą tinę krautuvę ir 
jai sekos, kainos buvo mokamos 
kuo .aukščiausios, bet čia vėl 
keli tūkstančiai dingo ir krau
tuvės subankrulijo. Prekybos 
butas, kuris tik iš vardo juo 
buvo, virto galingu veiksniu 
darbininko algai perkelti iš jo 
kišeniaus į verteivių ir namų 
pardavinėjimo agentų klšenius. 
Vietos spauda giedojo vieną ir 
tą pačią giesmę — “Bum-ta- 
ra-ra, pirk namus“. Gyvumas 
buvo visur.

Tai toks musų miestas buvo 
per savo trumpą nukrypimą 
nuo normalumo. Nei vienas 
nesirūpino darbo gavimu; dar
bų buvo pilna.

Prieš karui prasidedant mu
sų darbininkų sąjunga, kaip ir 
prekybos butas, buvo'lik iš 
vardo. Bet žvejoti buvo ma
doj ir mes ėmėme žvejoti mu

sų dirbtuvėj, šita žvejoto 
nuims labai pavyko, nežiūrint 
to, kad valdžios darbininkų ne
galima versti sąjungon rašy
tis.

Darbininkai sugriuvo sąjun
gon šimtais. Paminėtina toji 
e—------------------- - . -----------

DRAUGIJOS, UNIJOS 
PARTIJOS, KLIUBAI

ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR 
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ 
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ

TAI. YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

naktis, kurią nauji nariai pri-Į ir pažįstamų, mažne nuo visa 
imta sąjungoii. Jie neprisirašė ko, išskyrus sistemą. Niekas 
tąja mintim, kad palaikyti ’nebvuo kaltas. Aš nebuvau kal- 
principą; jie tuojau pradėjo tas. Prievaizdui buvo labai 
ją apleisti ir tebesitraukia iš gaila ir jis po atleidimo visą
jos. Tie musų, kurie likome, 
sudarome d dirt gitai labdaringą 
draugiją, kuri išmoka pašalpą 
ligoje. Vietiniai mes mažai 
Įdomaujame pramonine demo- 
kratylie ir nedgaug beturime 
pajiegų jai. Mes neieškome ly
gybės musų darbe; mes nesi
ginčijame ir nieieškonie prie
žasties, kodėl tiek daug- musų 
atleido; mes pasitenkiname ke
liais mažos vertės pasiskundi- 
malh dėl aukų pasirinkimo ir 
tai tik kuomet tas liečia mus 

pačius.
Musų dorinė ir protinė pri

gimtys sunykę. Gal tas dėlto, 
kad mes per arti stovime prie 
savo mašinų.

Atėjo antradienis. Visą die
ną darbininkai kalbėjo apie sa
vo progas, palikdami savo ma
šinas ir kalbėdami su kitais, 
arba šaukdami į praeivius. 
Kiekvieną kartą, kaip tik pąsi- 
rodis prie vaizbos, visi atsidė
ję žiuri į jį. Ant galo, berlai- 
nis valandos iki paliaubos lai
ko, jis atėjo su ilgu sąrašu var
dų saVo rankoj. Aš buvau pir
mutinis, prie kurio jis turėjo 
ateiti. Man smagu buvo maty
ti, kad įmano vardas buvo arti 
Sąrašo apačios. Visgi aš ne 
pirmutinis parinktas atstatyti.

—-tu esi atleidžiamas,
nuo šio vakapo”.

“Visai?“ (
“Taip.“ I
Prievaizdo ^balsas ir rankos 

drebėjo. Aš ' džiaugiaus, kad 
tas pasibaigė ir su * atsidėjimu 
žiurėjau, kas bus sekamoji au
ka.

Turiu papasokoli savo pačiai, 
kaip yra. Tai yra sistemos da
lis. Ji supras, kad laivynkie
myj mes esame beftshiehiai nu
murai, be balso ir be jausmo. 
Mus dabar staiga paleido iš 
musų namų, nuo musų draugų

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

naktį negalėjo miegoti. Dirb
tuvės perdelinis taipgi labai gai- 

■ lėjos, kad taip atsitiko, bet jis 
j paaiškino, kad pinigų suma jo 
dirbtuvės algoms išmokėti ta
po žymiai sumažinta. Žinoma, 
manymas, kad musų pilnai į- 
taisyta dibrtuve galėtų imtis 
naudingus taikos laiko įrankius 
gaminti, buvo tuščias. Kas iš 
to, kad pasaulis garvežių reika
lauja: privatinis pelnas turi iš
imtinę pirmenybę.

Visi keturių metų sunidruu- 

ga vilnai dabar pertraukta; jie 
atrodo tolimi ir netikri. Mums 
reikia luojaus miestas apleisti, 
ties čia darbo nėra. Bet tas 
pats yra vistir kitur. “Čia nėra 
darbo”. Mes pluduriuojam ne
darbo juroj ir aklai icškdme 
kokio kelio. Nesėdėsi gi ra
iniai ir nelauksi kol badu nu
mirsi.

Pasaulis juda nuo taip vadi
namųjų Clevelando sunkiųjų 
laikų. Dažnai teikiamas pa
teisinimus, kad mes sumažina
me mokesčius nedarbą gamin
dami yra liek pat gudrus, kaip 
ir toji (moteris, kuri, namui 
pradėjus degti, kūdikį išmetė 
pro langą, o priegalvį nusinešė 
laiptais...) '

Waukegano
fJetuviai
Norėdami SIŲSTI PDMGŲ 
savo giminėms LIETU VON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
Čiaus aptieką:

WĄUKEGAN 
rHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3161 S. Halhted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium.

Tel. Boulevard 9708
Baiguri Aku- 
ierijon kol egi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penu 
silvanijoB hoa 
pitalčse. Pa- 
Bekmingal pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kioje ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

DR. TUSU
1900 So. Halsted St

Tel. Cand 2118
Ofise valandos! nuo 10 ryte ild 

8 vakare.
Rmddencija! 2811 W. 63ri Si.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5032 B

ŪR. M. STUPNICKI
B107 So, Morgai 8h 

Cbicago, III. 
VAKANDOSi Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nue 5 iki 8 vakare.

......................... ■■■—■> .... ■■■■■ ■ I į

DR. M.T. STRIKOL'IS
Liete vys Gydytojas ir Cklrerfu

People Teatro Name, 
1618 W. 47tk StM Tel. Boel. 161 

VALANDOS!
8 Iki 8 vak. Nedil. 10 iki 1S ryta 

Bee. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 261

tfSMMMiii m imi .................... lininei imu

DR. G. M. GLASER
Praktikugja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet. i
Telcųhone Yards 687

— ir'iffm' ......... .....
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 8 pe 
piet. 6 iki 9 vakare, 

■edlliomis nue 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
lif:tijvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, val
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8259 So. Halsted St- Cklcaro. 
MKUKMMKnKnununi

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojai ir Chirurgu 
VALANDOS: S—12 ryto 

2—9 vakaro.
1801 So. Morgan Street, 

Chicago, Ui

Telephona Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
R UBAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyriiką, 
Vaiką ir visą ckroniiką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Ckicage.
Telephone Brovei 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po biet, 
■M Hk. NedlUomlI Ifl-lŽdieną
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KORESPONDENCIJOS |
GARY, IND.

Lapkričio 20 d. vietos Lietu
vių Vkėsų Kliubas buvo 
rengęs prakalbas.
buvo J. K. Danta iš Chicagos. 
Nors plekatuose buvo skelbia
ma, kad kalbėtojas kalbėsiąs 
apie darbininkų reikalus ir 'Ru
sijos badaujančių žmonių pa
dėtį, bet “oratorius” pradėjo 
nuo LSS-os kuopos Gary, Ind. 
Girdi, per judošišką pasidarba
vimą Naujienų ir Keleivio bu- 
bus išnakinta darbininkų or
ganizaciją, t. y. LSS-os kuo
pa (Danta, matyt, pats nesiži- 
no, ką jis pliauškia. — Red.) 
Apie Rusiją taipjau nieko lem
ta nepasakė, tik tvirtino, kad 
Rusijos darbininkai patys val
dą savo šalį (—ogi, komisarų 
pliekiami ir badu marina
mi! ). Geriausia, ką Danta 
pasakė, tai kad darbininkai ma
žiau užsiimtų nuvnšainu, korto
mis ir bolėmis, o daugiau skai-

išeivijos būtį. Tik visai be rei
kalo autorius piešia Lietuvą 
kaipo laimės ir gerovės šalį, o 

su-1 Amerikoj tai lik didžiausios 
Kalbėtoju nelaimės ir vargai. Tikreny

bėj juk taip nėra. Jei autorius 
piešiu tik kaipo kelių asmenų 
nuotikius, lai butų nieko, bet 
kad jis nori savo veikalą sta
tyti gyvenimo veidrodžiu, tai 
tas veidrodys yra kreivas.

—Reporteris.

INDIANA HARBOR, IND.

To dar nebuvo.

<li-

mč-

Aukų Rusijos badaujantiems 
surinkta $20.50. Iš publikos 
buvo pareikalauta, kad aukos

Piriniau, kada pramo-
Danta ėmė meluot, kad Nau
jienų niekas Chicago j nebcskai- 
tąs. — Prakalbose buvęs.

PITTSBURGH, PA.

Laimės jieškotojai”.

Lapkričio 16 dieną Birutės 
Choras buvo surengęs spektak
lį. Vaidinta S. E. Vitaičio ke
turių veiksmų drama “Laimės 
jieškotojai”. Regis, tai veika
lėlis čia dar pirmą kartą buvo 
statomas. Roles buvo padalin
tos šiaip: Mikulio — P. Gjjis, 
jo žmonos — M. Gurevičiūtė, 
Jackaus — V. Plaušinis, Igno 
—J. Kuizinas, - Veronikos —i 
Mat. Kivinskaitė, Vargelio 
P. Seikis, Ačšiejaus, žydo — 
Pet. Gylis, Pilyno — J. Bikinas, 
švilpai t ienos — E. Pisuckienė, 
Storulio ♦— E. Paurazas, jo 
žmonos — Al. Viktorevičienė, 
Valkatos — J. Virbickas, šlom- 
kaus — Pet. Gilius, Policijos

- St. Raudonis. Svarbiausios 
veikale rolės tai Varonikos, 
Vargelio, Juokaus, šias roles 
turėjusieji, ypač Veronikos ro
lėj p-lė Matilda Kivinckaitė ge
rai nudavė' ne tik kalba, bet 
visu elgesiu, judėjimais ir jau
smų reiškimu. Ir aplamai vai
dinimas buvo geras ir aš ma
nau, kad atsilankiusioji publi
ka — o jos prisirinko beveik 
pilna Lietuvių Mokslo Draugi
jos salė — buvo pilnai paten
kinta. Keletas žodžių apie tu
rinį. Veikalo pirmajame akte 
vaizduojami tie laikai Lietuvoj, 
kada žmonėms ten Amerika 
svajodavos kaip laimės šalis ir 
kada ūkininkaičiai ir ūkinin
kaitės palikdami savo ukius be 
darbininkų plaukdavo Ameri
kon laimės jieŠkoti — nors 
juos šviesesni žmohės ir per
spėdavo, kad Amerikoj aukso 
kalnų vist ik nėra. Antrame 
akte ir parodoma, kaip naujai 
atvykę iš Lietuvos vietoj lai
mes randa Amerikoj tik gir
tuoklystėj paskendusius savo 
gimines ir draugus, šiame ak
te pailečiama skaudžiausios m u 
sų išeivijos kūno ir dvasios 
žaizdos — girtybė ir tamsumas. 
Gal ne vienas žiūrėdamas sce
noms
sau, kad

Praeitą sekmadienį, lapkr. 
27, musų ramių gyventojų 
miestelis buvo paverstas 
džiausiu “teroristų” lizdu, 
prie to visa privedė, sunku 
rai pasakyti.

Per pastaruosius kelis
nesiūs kas šventadienis pramo- 
nieeiai laikydavo čia prakalbas, 
taigi jie norėjo laikyti prakal
bas ir dabar. Susirinkimas bet
gi buvo policijos sulaikytas, 
ne tik sulaikytas, bet kaikurie 
žmonių buvo sumušti ir suareš
tuoti
niečiai laikydavo susirinkimus, 
policija nieko nedarydavo. Da
bar buvo iktaip. Prieš tai bu
vo dar išlipinti la|>eliai skel
biantys, kad miestelio valdžiai 
atėję paskutinius dienos. Kas 
tokius lapelius atspausdino ir 
išlipdė, nežinia. Gal koki pro
vokatoriai, gal patys “tvarkos” 
dabotojai, kad turėjus ką savo 
vyresniesiems parodyti.

Tą pačią dieną vietos lietu
viai komunistai buvo 
prakalbas Bimbai. i 
nems nepradėjus 
jau gatvėse buvo 
tų ir sargybinių, 
svetainės duris 
žmonių eiti vidun.

Kaip žinoma, 
neturėdami savo čarterią, jei
gu prakalbas rengia, tai rengia 
jas ne savo vardu. Ir dabar 
jie rengė prakalbas LDLI) var
du, kuri nuo senai turi leidimą. 
Taigi ir čia pagalios buvo leis
ta prakalbos laikyt, bet du po
lio is ta i, lietuviai,’ pasiliko sa
lėj. Kalbėtojas, kaip jau mū
siškiai komunistai papratę, 
smerkė viską, o lik gyrė, gar
bino, j padengės kėlė Sovietų 
Rusų valdžią, kuri esanti taip

surengę
Dar žino- 

rinktis salen, 
pilna policis-

jie neleidžia

komunistai,

saulis tik dreba. (Jis gudriai 
nutylėjo tai, kad ta “stiprioji” 
sovietų valdžia paskandino visą 
Rusiją į neišbrendamas vargo 
ir bado jūres.

Buvo ir kitas kalbėtojas, bet 
jis nekalbėjo—gal dėl policijos.

Publikos buvo visai maža su
sirinkę. — Kauno Žukas.

II

ant pagrindų prisiminė 
ir jis taip pat buvo 
ir vaišintas, kai buvo

akte vaidinama smuk- 
apsukrus ir suktas 

savo

ką tik į 
Trečiame 
lė, kur 
smuklininkas išnaudoja
viengenčių tamsumą, traukia iš 
jų paskutinį centą ir dėl pini
go pasiruošia atlikt kad ir ne- 
doriausį darbų. — Ketvirtame 
akte vaizduojama vargingas 
tamsių žmonių gyvenimas, pa
sibaigiąs tragedija — Ignas nu-

Išviso šis veikalas daro įs
pūdžio kaipo vaizduojąs musų

Indiana Harbor, Ind.—Lapkr. 
27 dieną čia buvo rengiami ke
liose vietose masiniai susirin
kimai. Reųgė Pasaulio Pra
monės Darbininkų unija, steng
damos suorganizuoti vietos 
plieno darbininkus.

Bet plieno pramonės viešpa
čių angelai sargai irgi nesnau
džia: ir jie nepasivėlavo atsi
lankyti į mitingus.

Dar prieš 1-mą valandą jau 
buvo sales apstoję būriai gu- 
zikuočių ir įvairių mušeikų, 
suorganizuotų gal iš kokių tri
jų šimtų galvų.

Kai tik kalbėtojas pradeda 
kalbą, tuoj areštuojamas. Bet 
vieną nutraukus nuo estrados 
stoja kitas kalbėt. Taip *tęsės, 
kol visi mėginusieji kalbėt bu
vo areštuoti. Paskui publika 
buvo genama laukan iš sales, o 
kurie buvo kiek nerangesni, tie 
gavo policistų buožių ir kumš
čių ir dar į šaltąją nudanginti.

Tą pačią dieną ir ALDLD 
kuopa buvo surengus prakalbas 
Bimbai iš New Yorko ir Vikš
riui iš Chicagos. ‘ Jų susirinki
mo vieta irgi buvo apstota apie 
50 policistų nuo pat pirmos va
landos po pietų. Žmones ėmė 
paskirtu laiku rinktis, bet poli-

cija neleidžia vidun. I 
betgi rengėjams' pavyko gauti uolių 
policijos viršininko leidimų ir 
prakalbos įvyko. Bet per visą 
prakalbą du policiniai lietuviai 
pasiliko salėj klausytis, kas bus 
kalbama. Prakalbos nebebu
vo trukdomos. Bet žmonių 
buvo nedaug besiisirinkę.

—Alvianas.

Gabaus ’ suvadžiotų, apsivylusių žmo- 
" į munšainas ir vaidai. 

Nejaugi ilgai taip bus?
—Mažiukas.

SO OMAHA, NEBR.

Kai musų parapijiečiai buvo 
pakėlę kovą su savo kunigu, 
jie buvo pradėję net pažan
giuosius žmones ir socialistus 
kviesti, kad jiems padėtų “už 
laišvę” kovoti. Bet kviečiamie
ji laikėsi nuošaliai nuo to: jie 
žinojo, kad po parapijiečių ler- 
mo ir visa ko vėl visi špitolnin- 
kai sugrįš j savo vietas ir vėl 
keiks socialistus ir kitus pro
gresyvesniuosius žmones.

Taip ir įvyko. Nespėjus kuni
gui Mikulskiui lietuvių parapi
jos valdonu patapti, nespėjus 
jam pareikšti, kad į “svietišką

istorija pasikartoja. Štai kada 
šviesos Moterų Draugijos rupe
sniu buvo statoma scenoj vei
kalėlis “Kunigo Gramulos raš
tinėj” ir p. Račkulio prakalbos, 
kunigas graudeno parapijiečius, 
kad neitų ir neleistų vaikų eiti 
i “jų teatrą.” Na, mat, o kai 
kunigas su savo špi tol n inkais 
ruošia bazarus, kur visokių da
lykų atsitinka, tai gerai.

— Parapijonas.

CHICAGO IIEIGHTS, ILL.

§13 ta$ iš 'musu kolonijos.

AKRON, OIIIO.

Lapkričio 17 A. Paleekas 
siejęs SLRKA. pirmininką 
Vasiliauską prigraudeno, kad 
jis būtinai atvyktų į SLRKA. 
178 kuopos mitingą lapkričio 
20. I vai. no Dietų Sv. Petro

SU

'daromų jam užmetimų, kad 
SLR K. A. paskolinęs 40 tūkstan
čių dolerių L. A. Pramonės 
Bendrovei. Taip prigraudentas 
J. Vasiliauskas atvyko į susirin
kimą, kad ir gerokai pasivėla
vęs ir jau daugeliui narių išsi
skirsčius namo. J. Vasiliauskui 
buvo pastatyta šešiolika klau
simų, į kuriuos jis davę vis 
keistų, nesirišančių su klausi
mais atsakymų. Pav. paklaus
ias, kodėl SLRKA. skolina 40 
tuksiančių dolerių ant mažos 
vertės farmos, Vasiliauskas at
sakė, kad girdi, “Garso” redak
torius gerai redaguoja organą. 
Paklausias, kodėl SLRKA. sko
lina 40 lukst. dolerių bendro
vei tik O-tu nuošimčiu, kuomet 
skolinant pinigus ant namų ii 
farmų Akrone galima gauti <S-ą 
nuošimtį, ir dar 5 nuoš. premi
jos, Vasiliauskas atsakė, kad 
pas jį viskas esą tvarkoj ir tei
singai ir kad žmonės be reika-

jo atsakymai buvo į visus ki
tus klausimus: klausi viena, 
jisai atsako kita.

Po mitingo Vasiliauskas ra
gino žmones (mat buvo atėju
sių ir pašaHnių, nepriklausan
čių į SILRKA. žmonių), kad ra
šytus į SLRKA. Buvęs čia .L

Lietuvių gyvena čia nemen
kas būrys, bet veikti jie ma
ža ką teveikia visuomenės dir- Noreika, pažangus žmogus, at- 
voj. Matyt, veikti ką gera ir 
neleidžia jiems tas pasmirdęs 
munšainas. Mirksta jame iki 
ausų ir tik vaidus tarp savęs 
kelia. Visas musų judėjimas 
pasireiškia nebent tub, kad kar
tais kuri draugija suruošia va
karėlį pasitrepseri, —• balių.

Kiek laiko algai kaikurios 
vietos draugijos priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos, interesavus einamojo 
laiko visuomenės ir politikos

si liepė: kaip, sako, rašytis, kad 
taip nelemtai bizniaujama su 
organizacijos pinigais. Tada 
kuopos pirmininkas Žemaitis 
su J. Sebestinu šoko Noreiką 
stabdyti, bet kad jau buvo po 
mitingui ir kiekvienas turėjo 
teisės laisvai savo nuomonę iš
reikšti, tai už Noreiką užsistojo 
kiti nariai. Paskui žmonės iš
siskirstė.

Dabar ūžia Akrono lietuviai. 
Mat ta farma yra’ netoli mies-

klausimais ir kaiką vis veikė.'to; vasarą ant jos piknikus ak- 
Bet papūtus priešingam vėjui iš ronieČiai laiko, taigi visiems ge- 
kairės ir iš dešinės, visa susi
maišė, sujuko ir dabar nebe- vertė, palyginus su žemėms ar- 
sižino, nei kur stovi nei ko no
ri. Visa “palieka” žmonelių— agentai pardavinėja lotus.

rai žinoma, — žinoma ir jos

čiau miesto ir kaina

VAIKAI!
VELTUI. Dėžė saldainių 
subatoj, kurią duos Santa 
kiekvienam kūdikiui su tė
vais atėjusiam.

OVERKOTAI
I .

Už mažiau nei pusę kiek pasiuvimas kainavo! 
Nepraleiskit šio išpardavimo!

štai kur didelis oveikotų pirkimas, kuris reiškia pinigų sutau- 
pymą 400 vyrų ir vaikinams! Sakome 400, kadangi yra visi overko- 
tai, kuliuos galėjome gauti pardavimui už šią žemą kainą.

fcopyrlght 1919 
(fhe Home oi Kupp»onem«

Nauju madų vyrams ir 
, vaikinams - madų pagel- 
} dalijamuose modeliuose

Čysto vilnono ulstcrettes, nau- 
jausios mados, vilnoniai, šilti, 
perdėm geras tavoras ir gražiai 
sukvolduoti: miera 35 iki 46.V
Kur kitur visame mieste gau
site vilnonį overkotą už $11? 
Apsukrus pirkėjai (F i "fl
pribus\ anksti! Mr ■ ■

i Vyrams Overkotai
itt Vyrams ir vaikinams puikus 

pasipuošimui ulstcrettes; per-
Au lenktais kvoldais, pusiau ir apie 

visą diržas; daugiausia doublc 
breasted, tūli konservątiviai 
single breasted aksomo kalnie- 
rium; 34 iki 44;
labai specialiai 4*“ ■

Vyrams Siutai
Dvejų kelinių ir vienų siutai 

vaikinams ir vyrams; double 
breasted mados; naujausi krei- w 
dos brūkšniai; singlo breasted 
daugiau konservativio modelio; 

■R taipgi čyto vilnono mėlyno ser- 
-j žiaus; miera 4BOE

33 iki 44 po

Lietuvių Amerikos Pramo
nės Bendrove buvo apskundusi 
vietos kunigą Janusą teismui. 
Teismas įvyko lapkr. 14 dieną. 
'Teisėjas išklausęs abidvi pusi 
davė nuosprendį, kad skundė
jas taigi (L. A. P-nės B-ve yra 
kalta tuo, kad neišpildė kont
rakto pardavus kun. Janusui 
namą, nes nesudėjo vandens 
įvadų. Tuo būdu bendrovei ten
ka teismo lėšas užsimokėti, ir 
kunigas Janusas pasilieka, na
mo savininkas.

—N-nu Skaitytojas.

goms, o ne niunšainui laistyti ir 
'gintiems voliotis.

— Naujas Korespondentas.

DE KALB, ILL.

Pas mus labai dabar madoj 
rengti šokius. Rengia ne tik 
draugijos, bet ir atskiri asme
nys. 'l iesa, šokiaį ne blogas 
daiktas; bloga tai, kad tie šo
kių vakarėliai tiesiai paverčia
mi girtuokliavimo puotomis. 
Pasigėrę gi staugia kai vilkai 
girioj iki vėlios nakties. Va
dinas, šokiai yra lik priedanga, 
o tik rasa i tikslas tai pagirtuok
liaut!. Gal butų gera, kad 
bendrovė savo susirinkimuose 
pasitartų ir nebeduotų viso
kiems makleriams svetainės, 
kur jie su savo girtais baliais 
lietuviams tik gedą daro. Sve
tainė yra vieta rimtiems susi
rinkimams ir gražioms, pado
rioms, kultūringoms pramo

INDIANA HARBOR, IND.

Per kiek laiko šio miestelio 
lietuviai buvo kaip ir .užmigę. 
Nieko neveikė, jokiam naudin
game visuomenės darbe nedaly
vavo. Dabar ima atkusti, at
busti. Pradedama šaukti daž
niau susirinkimų, prakalbų, 
pramogų, vakarėlių. Girdėt, 
kad po naujų metų rengiamas 
didelis vakaras, kur bus suvai
dinta komedija ir dar įvairus 
koncertinis programas.

Lapkričio 25 dieną susikorė 
čia Bendras Lietuvių Draugijų 
Komitetas pagalbai Rusijos ba
daujantiems žmonėms nešti. J 
tą komitetą įeina penki atsto
vai nuo SLA 84-ot kuopos, pen
ki nuo L. P. D. Kliubo ir trys 
nuo ALDLD. kuopos. Tasai 
komitetas šaukia masinį susi
rinkimą sekmadienį, gruodžio 
4, 2 v. po pietų Ivanovo svet., 
2101 1371h St., kur bus duo 
ta pradžia aukų rinkimo dar
bui. 'Tikimos, kad tas darbas 
turės pasisekimo ir jį rems vi
sos organizuotos jiegos. Ypač 
L. P. D. Kliubas, kur yra tur
tingas kaip nariais taip ir pi
nigais — turtingiausias visa
me Ilarbore. — Alvienas.

FUROPEAN jįMERICAN RUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 

Geria ilsia siunrimas Pinigų,
laivakortes, pašportai ir t. 

NOTA RIJUS A!
Heal Esi ate. Paskolos,^ 

Iiisiiriiiai ir i.t.l
809 W. 35th St, arti S. Halsted St.

Tel Boulevard 611 
Valandos: 9 iki 6 kasdiena.

Vakarai*: tftar., Kel'. ir $ub. iki 9 vakare 
Ned I ikf 3 po pietų.

.... ■

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas!

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarr<r%ją ir 
ketvergą. Nedėliotus nuo 9 iki 12 r.

........................ i /

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22D1 W. 22nd St„ kerti Leavitt 8L 
Telephone CaJal 2652.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nna 
7 ild 9 vakare.

Vada visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
čiaus ant lengvų iHygų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
' O ; BnoAUWAY N t! W.< YjOll 1A* .

Tiesi kokoną i LIETUVA PER PILTA V A (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti S'l AČIAI 
I PILTAVĄ.

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka m-usų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

POLONIA ....... Gruodžio 7 LATVIA .
L1TUANIA....... Gruodžio 21 ESTONIA ...

dėl Lietuvių ta

. Sausio 4 
Sausio 18

Taipgi tiesi kelionė tarpe LibaTos-Danzigo-IIatifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam* 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

1 > t

Lietuvon ii iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visy gercsniŲjy linijy važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčip skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PĄSPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Hafeted St, Chicago

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

BW So. La Baile St. Rooss 824
Tel. Central 639fl

Valu 812 W. 83rd St., (Xcage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Rector Beildinr 

79 West Monree Street, Chicago. 
Phone Centrą! 2560 

Rez. 3214 S. Halsted 8L 
▼arde 1015. Vsl.t 6 iki t vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
K am p. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso val.t nuo 9 iki 5 Ir nuo 7 

iki 9 vakare.
I ................ /

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn SL . 
Randolph 3899

MAURTCE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland B 1*4.

Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS 
(O!szewski, Jr.) 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuose 

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774

Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

"Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salio St.
.Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
- -------------------------------------------------------------- :------------------------

Phone Boulevard <301
ANTANAS GREDUffiA

Generalia
Kontraktorlus tr 

bndavotoja*. 
Rudavojame ir tateeme.

1401 W. 47th St, Chlore.

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos tie
sos laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted SU 
Chicago, III.

pūsFkainos
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinama siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar pb $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos ja&iigų verta, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. Iki 
6 vak.

Įsteigta 1902
S. GW©0N,

1415 So. ShJsted St
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Dviveidė 
politika.

Lietuvoje yra įvestas ka
ro stovis. Valdžia ir St. 
Seimo didžiuma sako, kad 
karo stovio tikslas yra ko
voti su agentais svetimų val
stybių, kurios grūmoja Lie
tuvai. Kas yra tos valsty
bės?
s Jos gali būt tiktai Rusija 
ir Lenkija. Bet Rusija jau 
senai nebėra pavojinga Lie
tuvai. Nuo to, laiko, kai so
vietų valdžia padarė taikų 
su Lietuviais, ji vis draugiš
kiau ir draugiškiau ėmė 
žiūrėti į Lietuvos respubli
ką. Kuomet Lietuva pasiun
tė keletą vagonų duonos Ru
sijos badaujantiems valstie
čiams, tai bolševikai ne tik
tai nuoširdžiai padėkojo jai, 
o ir išreiškė savo tvirtą pa
siryžimą gyventi su ja taiko
je.

Rusija, be to, turi nuola
tinių kivirčų su Lenkais, o 
Lenkija yra ir Lietuvos 
priešas. Šita aplinkybė dar 
labiaus skatina Rusus palai
kyti draugiškus ryšius su 

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’!) 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

l ■   1 ■■ ■ - 1 J

(Tęsinys)

Petrui rodės, kad ji vėl histerijon įpuls ir 
jis išsigando. Jis mėgino prašytis jos, bet ji 
staiga pašoko. — šalin! — sušuko ji. — Buk 
geras, eik sau ir duok man ramumą. Aš pagal
vosiu ir nutarsiu, ką aš su savim padarysiu. Ką 
aš nedaryčiau, aš tavęs neįveikiu, todėl patik 
mane vieną ir eik sau greitai!

XXVI

Jlušvąrė jį iš. namų ir Petras išėjo, bet pil- 
tias neramumo. Jis ėjo gatvėmis, nežino

damas kur dėtis, prisimindamas sau tas klai
das, kurias jis padarė ir kankindamas save visų 
skaudžiausia mintimi: koks skirtingas galėjo 
būti mano gyvenimas, jei lik pas mane butų bu
vę proto tą padalyti, ar šito nedaryti! Atėjo 
vakarienės laikas ir Petras pavaišino save geru

valgiu, bet nei tas nenuramino jo nei kiek. Jam 
stovėjo akyse Stasė pareinanti tą valandą na
mon. Ar Ona papasakojo jai, ar ne?

Tą vakarą Guberio Gynimo Komitetas su
rengė didelį masinį susirinkimą ir Petras nu
ėjo į jį, bet pasirodė, kad tai buvo blogiausis da
lykas, kokį jis galėjo padaryti. Jo proto stovis 
visai neatitiko smarkiems šito prisikimši inio 
susirinkimo geismams. Petras vaizdavo save 
susektu ir niekinamu; jis mat negalėjo žinoti, ar 
tas neatsitiks su Juo. Ir ve šilas susirinkimas— 
tūkstančiai darbininkų, pūslėtais delnai kalviai, 
pečiais kaip kumpiais uosio darbininkai, kmnš-( 
čiais kaip kultuvėmis trokininkai, šimto pavo
jingų rūšių ilgaplaukiai radikalai, moters, ku
rios mojavo raudonomis skarelėmis ir tiek spie
gė, kad Pętrui jos atrodė baidyklėmis su žal
čiais ant galvos vietoj plaukų.

Tokias gaujines beprotybes kėlė Guberio 
byla; ir Petras, žinoma, žinojo, kad visiems ši
tiems žmonėms jis buvo išdavikas, nuodingas 
kirminas, žaltys tunąs žolėse. Jei jie kada su
žinotų, ką jis daro — jei, sakysim, kals-nors at
sistotų ir išduotų jį šitai miniai — lai ji tuoj 
nutvertų jį ir suplėšytų į šmotus. Ir gal šią 
pačią valandą Onytė pasakoja Stasei; Stasė pa
pasakos Andriui, Andrius pradės abejoti ir ap- 
statys Petrą Gudžą šnipais! O gal jau jie dabar 
apstatė jį šnipais ir žino apie jo sueigas su Ma

gi vnc!
Aųpyktas lokių nuogąsčių Peras klausės 

Donaldo Gordono, Džiano Durando ir uosto 
darbininkų vado, Sorenseno įsikarščiavimų. Jis 
turėjo klausytis, kaip viena po kitos buvo suse
kama klastos, kurias darė Gofė; jis turėjo klau
sytis, kaip apskričio teisininkas išvadinama gun
dytoju kreivai prisickauti, o jo agentai šmei
žikais ir klastnotojais. Petras negalėjo supras
ti, kodėl leidžiama kalbėti tokie dalykai—kodėl 
šitie kalbėtojai visi ■nesukišama į kalėjimą. Vie
toj to, jis turėjo sėdėti ir klausytis; jis buvo pri
verstas net aploduoti ir rodyti, kad jis sutinka 
su tuo! Visi kili Traukos Truslo ir apskričio 
teisininko raštinės žvalgai taipgi turėjo klausy
tis ir apsimesti busią jie sutinką! Svetainėj 
Petras susitiko su Mare Jankovičaile ir jam teko 
greta su ja atsisėsti. — Ar matai tuos “dikus” 
tenai? Pasižiūrėk į jų lerlas! — sakė ji.

•— Kurie? — paklausė Petras.
— Ana tas, ką atrodo kaip nosiadauža ir 

kitas sale jo su žiurkės-veidu, —< paaiškino ji. 
Petras pasižiurėjo ir pamate Magivnę; Mttgivnč 
pasižiurėjo į Petrą, bet nedavė jokio ženklo.

Susirinkimas tęsėsi mažne iki vidurnakčio. 
Guberio gynimo lomiau sudūla keli tūkstančiai 
dolerių ir priimta žiaurios rezoliucijos, kurios 
prisakyta atspausti ir išsiuntinėti į visas šalies 
darbininkų vietoj unijas, Petras išėjo nelaukda

mas pabaigos, nes jau negalėjo laikytis prieš sa
vo paties baimių ir rūpesčių slogą. Jis prasigrū
do pro minią ir išėjęs prienienion susiliko aidob- 
listų vadą Petriką Makormiką.

Rusčiaane šito vaikino veide susijudinimo 
buvo daugiau, negu Petrui teko jo kadn>matyti 
pirmiaus. Petras 'mane, kad jį susirinkimas 
taip sujudino, bet tas priėjo prie jo ir šukte
lėjo: —• Ar girdėjai naujieną?

— Naujieną?
— Onytė Todaile nusižudė!
— Dieve mano! — pratarė Petras, svir

damas atgal.
— Ada Rulailū man tik-ką papasakojo. Sta

sė. parėjusi namon rado raščiuką Onos paliktą, 
kuriame ji sakė, kad ji eina nusiskandinti.

—* Bet kas —* kodėl ? —— saukė Petras bai
mės apimtas.

—( Ji tiek kentėjusi, jos sveikata taip buvusi 
sunykus, kad jis prašo Stasės nejieškoti jos kū
nu ir nedaryti trukšmo r jie jos nerasią nie
kuomet.

Ir nors Petras buvo išsigandęs ir nuslieblas, 
jo vidujinis aš lengviau atsiduso jame. Onytė iš
laikė savo žodį. Pęlras buvo išgelbėtas.

[(Bus daugiau) .

Lietuva. Todėl niekas šian
die rimtai negalvoja apie tai, 
kad dabartinė Rusija galė
tų užpulti Lietuvą.

Vienintelis pavojus tuo 
budu palieka tiktai iš Len
kų pusės. Bet jeigu šitas pa
vojus yra pamatas karo sto
viui, tai kaip tuomet išaiš
kinti tą faktą, kad Lietuvos 
valdžios delegatai Genevoje 
ir net Lietuvos ministerių 
kabinetas išreiškė sutikimą 
priimti Hymanso projektą? 
Jeigu krikščionys demokra- 
įtai St. Seime sako, kad ko- Į 
vai su Lenkais reikią net 
karo stovio, tai kodėl jų 
spauda (pav. kauniškė “Lai
svė”) agituoja už uniją su 
Lenkija?

Tai yra nesutaikomi prie
štaravimai. Juos galima iš
aiškinti tiktai tuo, kad Lie
tuvos valdžia ir jos bosas, 
klerikalų partija, vienaip 
šneka, o kitaip daro. “Kova

Kas Dedasi Lietuvoje

Karo padėtis
Šių metų pavasarį Utenos 

Žvalgybos punktas suseku bai
sų daiktą. Jo žiniomis komu
nistai išvystu ' Utenos apylinkėj 
plačią karinę organizaciją, pa
ruošė ginklų ir tik lauku progos 
pulti “buožių” valdžią, kad jos 
vieton įvestų Lietuvoje sovie
tus. Bylon Žvalgybos agentai 
įtraukė kelias dešimtis žmonių 
iš Utenos ir Rokiškio apskri
čių -— bežemius, mažažemius, 
šiaip ūkininkus ir net vaikus- 
gimnazistus. Dauguma bylon 
įpainiotų — jaunimas. Bet 
kaitinamųjų tarpe atsidūrė ir 
pražilę kaimiečiai. x /

Kadangi Lietuvoje karo pa
dėtis ir suimtieji buvo kaltina
mi norėję ginkluotai sukilti, 
byla tapo atiduota karo teis
mui. Karo teismas išsprendė: 

•5 sušaudyti, porą dešimčių nu
teisė kalėti, tiek pat išteisino ir 
paleido.

Utenos byla labai reikšminga 
dabartinei Lietuvai. Utenoje 
Žvalgyba puolė komunistus. Bet 
nuteistųjų tarpe susirado gal 
tik kelintas komunistas. Visi 
kili buvo arbazUpo pagauti ir 
tik mokėjo, komunistus sek
dami, pavartoti baisius revo
liucinius žodžius, arba visai nie
ko nenusimanė komunistų rei
kaluose ir tikrai stebėjosi, už 
ką juos teisiama.

Ir visgi daugelis jų turėjo 
pakelti nežmoniškai žiaurų 
Žvalgybos “tardymą” ir tebesė
di kalėjime. Dulko? Dėlto, 
kad karo teismas sprendė bylą, 
remiantis vien kaltinimo aktu, 
Žvalgybos sudarytu, teise žmo
nes, kurie patys nemokėjo gin

su lenkais” jiems yra tiktai 
priedanga darbininkų judė
jimui slopinti, opozicijos 
spaudai smaugti, žmonių 
laisvei naikinti.

Labai gaila, kad šitą veid
mainiavimą remia Lietuvos 
liaudininkai, dalyvaudami 
valdžioje kartu su klerika
lais. Jie be reikalo teisina
si, kad atsakomybė už val
džios darbus puolanti ant 
krikščionių demokratų, ku
rie turį didžiumą St. Seime. 
Dalis atsakomybės puola ir 
ant liaudininkų, nes jų žmo
gus, Dr. K. Grinius, stovi 
valdžios priešakyje.

Jeigu, liaudininkai neturi 
jiegos sulaikyt krikščionis 
demokratus nuo sėbravimosi 
su lenkų imperialistais ir 
pasipriešint jų despotizmui 
Lietuvoje, tai jie turėtų bent 
pasitraukti į šalį, kad visi 
Lietuvos žmonės aiškiai ma
tytų, kas yra kaltininkas.

tis, bet negalėjo pasikviesti gi
nėjo. Karo teismas taikino 
teisiamiesiems .nepaprastai aš
trias bausmes, nes taip jam lie
pė karo stovio žiaurus įstaty
mai.

Dar prieš teismą paaiškėjo, 
kad Žvalgybos agentai, “bo- 
tardydami” taip nežmoniškai 

mušė suimtuosius ir Utenoj, ir 
Panevėžy], kad kai kurie reik
davo gaivinti šaltu vandeniu. 
Paaiškėjo, kad komunistų or
ganizacijų kūrime dalyvavo ir 
Žvalgybos . agentai-provokato- 
riai, kurie paskui buvo liudy
tojais- prieš, jų pačių įpainiotus 
žmones. Paaiškėjo, kad ir 
ginklų sandeliai nuėjo kaž-kur 
kiaurai žemes, o siiimta tik vie
nas, kitas surūdijęs medžiok
lės šautuvas.

Tai vis paaiškėjo, bet bylos 
padėtis dėl tos priežasties ma
ža kuo pasikeitė, — ant sušau
dytųjų kapo jau žalia žolė au
ga, o agentai-mušeikos ir pro
vokatoriai tebesidarbuoja tėvy
nes labui toj pačioj Utenoj.

Utenos ir Rokiškio apylinkė
se dabar “ramu”. Visuomenės 
gyvenime klaiki tyla, kurioje 
varno baisu linksmai krankia 
lik krikščionys-demokratai. Jo
kios darbininkų organizacijos. 
Bijo rodytis net valstiečių są
jungos žmonės, nes užtenka vie
tos kunigui ar jo sėbrams pa
vadinti ką bolševiku, pamerk
ti ant jo žvalgybininkui ir žmo
gus gali atsidurti kalėjime.

Kas atsitiko Utenoj, tas pat, 
lik labiau praskiestoj formoj, 
dedasi visam krašte. Lietuvos 
valdžia paskelbė karą komu

nistams, kaipo Rusijos agen
tams. Žvalgyba valdžiai išaiš
kino, kad Lietuvoje komunis
tai sulindo į profesines darbi
ninkų sąjungas ir jose varo sa
vo darbą. Taigi ūžia profesi
nes sąjungas. Bet Žvalgyba ne
sugeba susekti,, kas sąjungose 
yra komunistas ir kas ne. Ir 
todėl poulama visa sąjunga, 
puolamas pagalios visas profe
sinis danbininkų judėjimas. Jau 
pernai rudenį nebeleista prof. 
sąjungų atstovų suvažiavi
mo. Vietose atskirų sąjungų 
veikimą tiek suvaržyta, kad jos 
nebegali daryti visuotinų susi
rinkimų ir faktiniu priverstos 
subirti arba merdėti. Pasilie
ka veikusios'lik tos jų, kurioms 
aiškiai vadovauja socialdemo
kratai, bet ir toms daroma įvai
rių kliūčių.

Profesniai laikraščiai, kiek 
jų buvo pasirodžiusių, labai 
greit pribaigta už jų bolševisti- 
nę pakraipą. Kai kurios darbi
ninkų kategorijos net įstaty
mais draudžiamos kurį bent 
kokias profesines organizacijas. 
Tokioj padėtyj yra militarizuo
tų getžkelių darbininkai. •

Valdžia nesisieloja, kad muš
dama komunistinę blusą ji 
glušina visą darbininkų judė
jimą Lietuvoje. Matomai, ji 
iš to net džiaugiasi. Ypatingai 
džiaugiasi krikščionys-demo
kratai. Kur tik pakrinka kle- 
sinės darbininkų organizacijos, 
ten tuoj pasirodo Darbo Fede
racija su savo ubagišku krū
meliu ir bando įsigriebli į dar
bininkų tarpą.

Sunkumai daromi netik pro
fesinėm darbininkų organizaci
jom. Socialdemokratai, kur
dami savo kuopas vietose, gau
na laukti ištisus mėnesius, kol 
būna įregistruoti. Gauna nu
galėti įvairių sunkumų papras
tiems susirinkimams padaryti. 
Tų sunkumų nepažįsta krikščio
nys.

Baime viešojo gyveninio, 
ypač kai jis vystosi darbininkų 
tarpe, vaizdžiai iškilo šių metų 
gegužio pirmą dieną švenčiant. 
Socialdemokratų Partija no
rėjo plačiai šventę organizuoti. 
Bet Kauno buvo įsakyta vietos 
valdžiai, kad tą dieną butų ypa
tingai budri. Ir vielos valdžia 
“pasistoravojo”. Keliose vie
lose, kaip Mariampolėj, Vilka
višky, Rokišky ne tik neleista 
padaryti susirinkimų ar mani
festacijų, bet stveriasi areštų ir 
net suimtųjų mušimo. Po gegu
žes šventės iškilo visa eilė po
litinių bylų, kclioUika žmonių 
pateko į koncentracijos sto
vyklas.

Vidaus Reikalų Ministerija 
tiek nemėgsta viešų susirinki
mų, kai juos kviečia socialis
tai, kad net Seimo nariams iš 
kairiųjų vietomis buvo nelei
džiama daryli įmonėms prane
šimų. Tą ministerijos budru
mą gavau patirti ir aš. Rokiš
ky apskrities viršininkas, nega
lėdamas man uždrausti kalbė
ti gegužės pirmą dieną, davė 
milicijai nepaprastą įsakymą: 
netrukdyti ^atstovui kalbėti, bet 

susirinkusią apie jj minią iš
skirstyti. Ir Vidaus Reikalų 
ministeris to valdininko pasiel
gimą pateisino ir patvirtino.

Valdžios globa vis plečiasi. 
Jau buvo atsitikimų, kad Žval
gyba puola ne tik komunistus, 
ne lik socialdemokratus, bet pa
čius ląudininkus. Per savival
dybių rinkinius Ukmergės ap
skrity kairiųjų grupės pasiro
dė pavojingais krikščionims 
konkurentais. Kaip bematant 
Žvalgyba padarė plačių areštų, 
suėmė vėl kelias dešimtis žmo
nių ir prie tos progos suvėlė 
vienon vieton bolševikus, so
cialdemokratus ir valstiečių są
jungos žmones, visus pakriki 
tydama komunistais. Iš viso 
savivaldybių rinkimai kainavo 
mums keliolikos mums arti
mų žmonių. Jie, kaipo komu
nistai buvo suimti, ištiemti į 
kitas vietas, arba sėdi koncen
tracijos stovykloj.

Galima neperdedant pasakyti, 
kad dabar Lietuvoje Žvalgyba 
sprendžia, kas geras tėvynės 
sūnus ir kas jos priešas. Žval
gybą jie panaudoja kaipo savo 
įrankį tuomet, kai jiems rei
kia vesti kova ar per rinki
mus, ar darbininkų tarpe, ar 
norisi pasrliuosuoti nuo negeis
tino žmogaus.

Žvalgybos sauvalę papildo 
komendantų sauvalė. Dabar 
kiekvienoj apskrity yra ko
mendantas, o karo padėtis duo
da jam teisės leisti ar neleisti 
sftsirinkimų, išsiųsti iš savo 
apskrities savo nuožiūra tuos 
žmones, kurie atrodo jam pa
vojingais, leisti privalomus įsa
kymus tvarkos užlaikymui ir 
1.1. Jeigu byla eina teisman, 
tai ir tuomet ne kokios teisėtu
mo garantijos. Ret tik byla 
yra- politinė, ji visuomet gali 
būt atiduota armijos ar karo 
teismui. O kaip teisia kad ir 
Armijos teismas, rodo Leono, 
šaparo ir Šeltlerio, nagrinėta 
Kaune rugsėjo mėnesį. Už le
galiai išleistą atsišaukimą rin
kimams > į savivaldybes tie 
žmonės gavo po 6—8 metus 
sunkaus kalėjimo tik dėlto, kad 
matė juose komunistus.

Dauguma tu suvaržymų, 
sauvalės ir žiaurumo gula ant 
darbininkų judėjimo. Musų 
krikščionys, liaudininkų pade
dami, su karo padėties pagel- 
ba nori suderinti du nesutaiko
mu daiktu:' jie nori užlaikyti 
Lietuvoje demokratines valsty
bės formas, bet iš esmės val
dyti kraštą carinio režimo prie
monėmis. Ir jie patenkinti, jies 
tuo budu tikisi sutvirtinsią sa
vo pozicijas. Į socialdemokratų 
paklausimą Seime dr. Grinius 
atsakė, kad valdžia ir nenuma
tanti, kaip greit galėsianti pa
naikinti karo padėtį. Ir jie, ži
noma, nesiskubins.

Visam kam yra galas. Prieis 
galas ir krutuliam klerikalų 
viešpatavimui. Tik sunku ma
tyt, kiek skaudžios ir sunkiai 
pataisomos skriaudos daro Lie
tuvos liaudžiai la akla, egois
tine ir tvirkinanti “buožių” po- 
litika. .įį

Kodėl Rusijos komunistai 
grąžina kapitalizmą?

Rusijos komunistai pasuko 
kapitalizman. Ir grįžta prie ka
pitalizmo jie ytin smarkiai. Ko
dėl gi Rusijos komunistai išsiža
dėjo komunizmo?

Trumpą ir aiškų atsakymą į 
šitą klausimą galima užtikti 
prof. Pestržeckio brošiūroj 
(Rusijos pramone po revoliuci
jos) k Toj knygutėj, ant 61 ir 
62 puslapio yra paduota ištrau
ka iš pranešimo, kurį darė'įžy
mus Rusijos komunistas, Kru- 
min, Dešimtam Rusijos Komu
nistų Partijos suvažiavimui. 
Krumino pranešimas tilpo ko
munistų laikraštyj; “Ekonoml- 
českaja žizn” No. 114 ir 115, 27 
ir 28 dd. gegužės, 1921 Krumin 
tame suvažiavime tarpe ko kilo 
kai bū j o sekamai:

“Visai klaidingi yra nurody
mai apie gamybos augimą. Iš 
mietų į metus eina gamybos smu
kimas Gamybos pakilimas, pa
stebėtas paskutiniame 1920 me
tų trečdalyj, nepasiekė net 1919 
m. gamybos normos. 1921 me
tų pradžią pasižymi neišpildy- 
mu užbrėžto darbo programo ir 
mušimu uždarymu pramonės 
įstaigų 1921 metus, veikiausia, 
priseis charakterizuoti kaipo ap
mirimo, susmukimo, o ne pakili
mo, ne atgaivinimo, melus. Mes 
manome, kad drg. Rykov, kuris 
priėjo prie tokių pat išvadų, turi 
pilną tiesą. Paaiškinimui iš
reikštos nuomonės, paduodama 
čia gamybos lentelė, sudaryta, 
pasiremia n t o f iciali nėmis 
valdžios skaitlinėmis, ir paro
danti gamybos padėtį 1920 me
tuose palygintą su gamyba, koki 
ji buvo revoliucijos (t. y. 1916 
m. — N.).

Geležies rudos 1920 m. iškas
ta tik 2U% tos kiekybes, kiek 
buvo jos iškasta 1916 m.

Vario rudos tik 3-5% to, kiek 
buvo iškala 1916 m. 
Marganco ............... tik 2 3/.5%
Druskos ...............................17%
Anglių ..............................  20%
Aliejaus (naftos) ................ 40%
Špižio..................................2%%
Ūkio mašinų padaryta .... 1%>% 
Medvilnė suregsta .............. 5%
Audeklų išausta.................... 4%
Linų pramonė ......-............25%
Medžio darbai .................... 15%
Gumos išdirbystė ............ 5%
Popieros išdirbystė .......... 21%
Degtukų išdirbystė........... 15%
Arbatos ................................ 5%
Cukraus ............................. 7%
Plytų padaryta ................... 8%

Šitokias skaitlines apie Sovie
tų Rusijos pramones padėtį pa
duoda komunistų vadas savo 
partijos suvažiavimui Krumi- 
n’ui nebuvo jokio išskaitliavinio 
piešti Sovietų gamybos padėtį 
juodesnėmis spalvomįs, negu toji 
padėtis išrodė. Priešingai, prof. 
Pestržečkij nurodo, kad Sovietų 
Rusijos gamyba yra fcbiau su

smukusi, kaip kad Krumin paša 
kojo. prof. Pestržcckis apskait- 
liuoja, kad anglių 1920 m. So
vietų Rusijoj iškasta ne 20% 
nuošimčių tos kiekybes, koki bu
vo iškasta 1916 m., o tik 10%.

Paėmę valdžią, bolševikai su
tvėrė darbininkų komitetus, ku
riems buvo pavesta visa dirbtu
vių kontrolė. Rusijoj pramanė 
ėmė smukti. Bolševikai sugrą
žino kapitalistinius išnaudo
jo j imo darbininkų budus, mo
kėdami ekstra atlyginimą už 
viršlaikio darbą. Pramonė smu
ko. Bolševikai panaikino dirb
tuvių komitetus ir militarizavo 
dirbtuves. Bet ir tatai negelbė
jo. Bolševikai kareivių armijas 
pavertė darbo armijomis. Vienok 
darbo armijos irgi kur ten din
go Prof. Pestržeckis sako, kad 
iš darbo armijų darbininkai iš
bėgioję. Bolševikai ne neužsi
mena, kas atsitiko su darbo ar
mijomis. Niekas neišėjo ne iš 
subatvakarių darbo.

Prisiartino badas, kurį Plecha 
nov pranašavo dar 1917 metuo
se. Štai ką rašė Plechanov savo 
laikraštyj “EdinstVo” No. 41 
gegužes 20 d., 1917 m.

“Ne kiekvieną duotą laiką ga
lima perorganizuoti visuomenę 
socializmo pamatais. Socialisti
nis surūdymas reikalauja, ma
žiausia dviejų -būtinų davinių: 
1) aukšto laipsnio išvystymo ga 
mybos jiegų (vadinamos tekni- 
kos); 2) labai augštai išsivys
čiusio tam tikros šalies dirban
čiosios liaudies susipratimo... 
Jeigu darbininkai mėgintų orga
nizuoti socialistinį gamybos bū
dą stokuojant nurodytų sąlygų, 
tai iš jų mėginimų nieko gero 
neišeitų. Jiem pavyktų suorga
nizuoti tik badą... Neišvengiama 
“bado organizavimo” pasekmė 
pasirodytų nuožmus ekonominis 
kryzis, po kurio darbininkai at
sidurtų daug prastesnėj padė
tyj, kaip kad toji, kurioj jie 
buvo pirm savo mėginimo.“

šiandien bolševikai, kad išsi
gelbėjus nuo badcw išsižada savo 
komunistinių eksperimentų.

— N

L. S. Sąjungoje
Ką nuveikė L. S. S. Aš

tuntasis Rajonas.

Chicago.-*- LSS-os VIR-tasis 
Rajonas įkurtas jau keliolika 
melų atgal. Per tą‘savo gyva
vimo laką Rajonas buvo su
rinkęs į savo eiles keletą šimtų 
daugiau ar mažiau savo klcsos 
reikalais susipratusių darbinin
kų. Rajonas, kaipo šaka LSS- 
os ir Socialistų partijos narys 
darbavosi, auklėdamas klesinę 
lietuvių darbininkų sąmonę 
prakalbomis, literatūra etc. ir 
traukdamas juos į socialistinį 
pasaulio darbininkų judėjimą. 
Kartkartėmis buvo dagi orga
nizuojama propagandos mo
kykla, kur d. Grigaitis dėstė 
politinę ekonomiją ir teikė 
šiaip naudingų darbininkams 
mokslo žinių. Ir ne vienas 
draugų, kur netingėjo lankyli 
mokyklos ir klausūs dėstomųjų 
dalykų, nemaža pasimokino. 
Re to VIII Rajonas padėjo or
ganizuoti Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo kuopas 
(dabar, “komunistų” suagituo
tos progresistės purkštauja į 
socialistus); rajonas prisidėjo 
prie organizavimo ir šiaip Įvai
rių darbininkiškų susišclpimo 
draugijų, žodžiu, atsižvelgiant 
atgal į netolimą, vietos lietuvių 
darbininkų judėjimo istoriją 
matome, kad Aštunlasai Socia
listų Sąjungos Rajonas yra 
nemaža darbo nuveikęs. Pasta
raisiais melais jo, kaip ir vi
sos Sąjungos veikimas buvo 
kiek sutrukdytas “komunisti
nę” liga, bet dabar vėl tos li
gos atsikratant ir socialistiniam 
judėjimui einant į normalesnes 
vėžės, Rajonas vėl galės už
siimti rimtu darbu. - Narys.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”
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Lenktynės tarpe darbininkų 
buvo įgimta tvarka tuoju lai
kotarpiu.

Patsai tuomet vartotų įran
kių būdas, kuris visuomet nu
stato gamybos būdų, neleido 
monopokiaus ir lenktyniuoja- 
moji pramonine sistema buvo 
išplėsta pilnai iki savo galutinų 
kraštų. Reikia pastebėti, kad 
šitai sistemai būvant Ameriko
je nubuvo nei plutokrato, nei 
valkatos — kad šitų žodžių ne
buvo to Laiko žodyne. Taip pat 
reikia žinoti, kad toji sistema, 
kurioje vienas yra galimas, kitų 
padaro neišvengiamu.

Alginės vergijos nebuvo. — 
Tuoju laiku nebuvo algines ver
gijos. Vienas žmogus dirbo 
pas kitų ne prigulėdamas nuo 
jo aklai, o mokydamos amato, 
kad jis taipgi galėtų patapti 
meįstru ir lenktyniuoti atviroj 
dirvoj, neprašydamas jokių 
malonių savo visuomeninės pa
ramos daliai.

Prie šitokio lenktyniavimo 
visi žmonės turėjo daug maža 
lygių progų ir nei vieno nega
lima buvo atskirti nuo jo pri
vilegijų, arba neduoti jam pro
gos.

Neaukšta civilizacijos tvarka.
Het šitos lenktyniavimo ga

dynes sekinės visuomenei ap
skritai nebuvo taikohios tam, 
kad padarius pirmyneigos, kul
tūros ar civilizacijos gadynę. 
Darbininkai buvo atsiskyrę nuo 
vienas kito, jie turėjo dirbti 
nuo anksto iki vėlai, o kadan
gi reikėjo padėti mažne visas 
laikas ir energija, kad pagami
nus užtenkamai maistui, dan
gai ir prieglaudai sau, tai bu
vo auklėjama greičiau savingi 
kaip visuomeniniai padermės 
instinktai; nebuvo didelių tur
tų, nedaug buvo dailės, buvo 
žemas apskritas protinis Išsi
lavinimas ir iki aukšto civiliza
cijos laipsnio toli šaukė.

Per visų šitų pramoninio 
lenktyniavimo laikotarpį, kur 
buvo pasinaudojama rankų 
darbu ir individiniais įrankiais, 
tvylojo Socializmas, to laiko
tarpio diegas, laukdamas sprpg 
Ii, kada magiškuoju evoliucijos 
palietimu sąlygos išplėtos rei
kalingumų jį panaudoti pramo
ninio gyvenimo plėtonei ir žmo
nijos vystybai iš susmukusių 
menkučių palyginamos izo- 
liuotės grintelių į prakilnesnes 
ir šventesnes savitarpinės pa
stangos, draugybes, laisves, tai
kos ir džiaugsmo aukštumas.

Išradingasis žmogaus gabu
mas ėmė domėtis ir išrado, iš
plėtojo ir pramonėj panaudojo 
naro kai|x, vjvroirisj.jij ,>:i-
jiegjų. Ačiū šitiems išradimams 

prasidėjo naujovinė pramones 
revoliucija.

Vidurinis tikslas. —- Pakeiti 
darbininkų klasę nuo negyvo
sios alginės vergijos lygmes iki 
kiltos laisves, orumo ir susival
dymo aukštybes — tai pats 
svarbiausias tikslas, vidurinis 
tarptautines socialistų darbuo
tes siekimas.

Moksliški budai. — Panaudo
jami ir pasitikimi budai šitam 
tikslui pasiekti yra remiami ne 
žmogaus gerumo teorija, ar 
utopinėmis Svajonėmis, o nuo
sekliausio mokslinio tyrinėji
mo išdavomis, kurios atsilaikė 
penkių dešimtų metų pramoni
nio ir visuomeninio vystymosi 
išmėginimui.

S(x*ializmas yra naujovinės 
laisvos visuomenės mokslas, 
paremtas koperatine pramone, 
teikiąs lygia naudų visiems, be 
vergijos šešėlio nesmagumui 
kelti ar pi rmy neigi nei visuo
menės tvarkai temdinti.

Naujovinė Įstaiga. — Socia
lizmas, pramonės plėtotės iš
dava, būtinai yra naujovinė į- 
staiga. Jos negalėjo būti se
novės ar viduramžių laikais. 
Tam tikros sąlygos, pavymi- 
nių permainų angis gaminimo 
buduo.se turėjo būti pirma jo, 
o joms apsireiškus, Socializmas 
gavo pradžių ir, evoliucijai be
sivystant, Socialistų darbuotė 
plėtės, leido gilyn savo šaknis 
ir šiandien jo šalininkai skaito
ma milionais, jis padaro pajie- 
giausių ekonominę organizaci
jų ir didžiausių politinę partijų 
ant žemės.

Nei plutakrato, nei valkatos.

—Visų pirma prisižiūrėkime 
tai pramoninei visuomenei, ku
rioje Socializmas atsirado. Nuo 
feodalizmo sistemos nugriovi
mo laiko ji gyvavo įvairiose 
sąlygose ir rėmės maža gamy
ba, rankų darbu, primityviais 
įrankiais. Jaunuolis pristoda
vo prie meistro ir mokydavus 
amato. Jis tuomet būdavo ant 
lygios su anuometiniu “darbda
viu” ir galėdavo lentyniuoti su 
juo ir visais kitais lygiomis iš
lygomis. Kodėl? Nes, kaip jo 
darbdavis, taip ir jis buvo sa
vo amato įrankių ponu. Jie 
buvo prasti, pigus, jais galėjo 
dirbti jis pats vienas, jų negali
ma buvo monopolizuoti ir jis 
pats įstengė juos nusipirkti; ką 
jis |>ž>«lirl>o. pi'ilclimsč jum ir 

jei jis netingėjo, galėjo gyvęn- 
ti, palyginti ištekliuj ir jo šei
myna niekuomet nematė tru
kumo vargo.

(Bus daugiau)

pranešimui

Halste

Tai yra produktas įžymių marškinių išdirbėjų

šilkiniais dry

L. KMn, 
firat fluuf

nuo 8:30 ryto iki 6 vai. vak., iki tolesniam

Chicagos visi vyrai 
vanoms

Galey ir Lordo puikus perfecto 
marškiniai, puikiausių specialių valuk- 
nų. Galey ir Lordo šilkiniai naujos rų- 
šies margulio. Vienodos spalvos, Sph- 
inx šilkinių valaknų marškiniai. Ga
ley ir Lordo carreaux valaknų. Lu- 
cernė Jacųuard šilko valaknų nvarŠk.

Satin dryži, storo Habutai plataus 
audeklo marškiniai. Perfecto šilkiniai 
crepe de chine, visai balto šilko jev- 

sey, satino dryžiai plataus audeklo.

Perfecto marškiniai 
žiais madras. Puikiausios rųšies au
sto madras, Angliško madras, ir nau
jausių dryžių marškiniai, merkarizuo- 
to Jacųuard madras, puikaus medvil
nių madras ir gražaus parkelio marš
kiniai. irti

_________ __ . _ J — pirkta už nupigintą 
kainą, kas suteikia mums galę daryt pasiulym^ už sutaupymą pusės 
ar daugiau, negu dabartinės reguliarės kainos. Ištikro proga, kurią 

moterys mąsto duoti marškinius Kalėdų do- 
turi pasinaudoti patys.

Pradedant su panedčliu, gruodžio 5, dvigu
bos stampos kasdieną. Krautuves valandos

Įsakymu pinigu nepa
darysi

Begaline daugybė atspaustų 
ir cirkuliuojamų popierinių pi
nigų yra svarbiausia netikimai 
žemos valiutos vertos priežas
tis Vokietijoje, Rusijoje, Len
kijoje, Austrijoje, čecho-Slova- 
kijoj ir k.

Vokiečių markė J. Vals
tijų pinigais dabar mažiaus 
venta negu pusę cento, o buvo 
verta 24 centų. Lenkų mar
ke yra verta mažiaus negu de
vinta cento dalis. Austrijos 
krona taipgi apie tiek. verta, 
ir kitų Europos šalių popieri
niai “pinigai” nedaug kuo yra 
geresni, net Anglijos ir Franci- 
jos pinigai žymiai nupuolė.

Dideliame laipsny šitas bai
sus Europos šalių piniginės 
vertes perversmas padeda pa
laikyti mus kibely musų 
fabrikantai ir eksportuotojai 
yra kitokioj padėty., kur jų rė
mėjai yra sirbankrulijtįsiais.

Rusijoj popierinis rublis iš
leistas sovietinės valdžios yra 
beveik nieko nevertas — nors 
bolševikai daug žmonių sušau
dė ir grūmoja sušaudyti tuos, 
kurie atsisakė ar atsisako pri
imti komunistų pinigus jų pa
rašytąją kaina.

Francuzų revoliucininkai di
džiosios Francuzų revoliucijos 
laiku šitais pačiais budais ban
dė palaikyti francuzų revoliuci
jos popierinių pinigų kreditų— 
ir taipgi neįstengė.

Kitaip sakant, “pinigų nepa
darysi” nei spaudi ndatnas 
juos, nei kokiais valdžios įsa
kymais.

Tik tie, kurie valdo ir kon
troliuoja gamybos ir puškai- 
dos įmones, kurie turi tuos 
daiktus, be kurių mes negalime 
gyventi, — gali daryti vertin
gus popierinius pinigus.

Tik pasaulio prekių savinin
kai gali padaryti popierą apkal
tos tarpininku. Tiktai jie gali 
pasakyti, ar auksas, sidabras, 
nikelis, varis, ar aluminas gali 
būti priimta kaino pinigas.

Pa v., dabar vokiečių pinkliai 
geriau ima Amerikos popieri
nius pinigus kaip Amerikos 
auksų — vien dėlto, ka<l už 
Amerikos popierinius pinigus 
jie gali pirkti viską, ką tik jie 
nori, o jie yra patogesni var
toti negu auksas.

Be to, vokiečių valdžia 
kaip ir kiekviena kita Europos 
valdžia, įskaitant musų pačių 
valdžią, — atima iš savo “val
dinių” auksą, kad jį padėjus 
prie savo “aukso atsargos”, 
ki.s, žinoma, yra kvailais prie
tarais, iM'fc tai yra kapitalisti

niai prietarai, padarantis kapi- 
talizmo tikybos dalį.

Socializmo tvarkoj visi žmo
nes kolektyviai valdys ar kon
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troliuos visuomenės gamybos ir 
paskaidos įmones ir tąsyk val
džia galės išleisti popierinius 
pinigus paremtus gaminiais — 
nes tuomet valdžia įstengs at
lyginti už savo popierius parū
pindama pageidaujamus ga
minius už jos popierinius ženk
lus.

Ir net tuomet valdžia negalės 
leisti pinigų bę jokio atsižiūrė
jimo. Socialistine valdžia ne
galės išleisti pinigų daugiau ne
gu išneša tie gaminiai, kuriuos 
ji kontroliuoja.

Rusijos bolševikai išleido jų 
daugiau ir, kaip mes jau ži
nome, pasekmės buvo pragaiš
tingos.

Bet ‘kol kapitalizmas stovi, 
tol mes' turime turėti kapitali
stinius pinigus. Tai yra, mes 
turime turėti tokį apkaitus tar
pininką, kokį priima tie, ką 
valdo, ar kontroliuoja musų 
gamybą ir paskaidą ..- išdirbė
jai, gelžkeliai, ūkininkai ir ver
teivos apskritai.*

Gi nenupirksi poros batų, 
jei tas, kuris juos parduoda, ta
vo pinigų nepriims. Tas pats 
principas taipgi tinka besiver
čiant plačiu plotu.

Jei ne tas, jei pasaulinė ga
myba ir šalies gaminiai nepri
klausytų privatiniams indivi
dams, kurie gali atsisakyti pri
imti pinigus, jei to panori, — 
tai daugelis kliūčių, kurios da
bar yra apsėdę valdžias, leng
vai sektųs išspręsti.

Šitaip, pavyzdžiui, musų 
amerikinė valdžia butų galėju
si atspausti popierinių pinigų 
vietoje Laisvės bonų karo me
tu ir tokiu budu butų išsiva
davus nuo bonų su palukais.

Bet aš esu tikras, kad pel- 
nagaudos ir kariniai kontrak- 
tininkai nebūtų prieėmę tokių 
pinigų — arba butų priėmę 
labai žema kaina.

Jr jokie ketumiinučiai orato
riai bei geltomlažės brigados 

nebūtų galėję priversti juos 
priimti.

Visi musų kapitalistai gal 
nėra iš “M laurus” (užsispyrė
liai), bet didžiuma jų yra “nuo 
Hogo salos” (gobšai).

Pinigų.kontroliavimas yra la
bai svarbus daiktas, šiandien 
didieji bankininkai ir finansi
ninkai kontroliuodami pinigus 
ir kontroliuodami kreditą —di
deliame laipsny kontroliuoja 
gamybos ir paskaidos spartą: 
“geruosius laikus” ir “prastuo
sius laikus”.

Bet valdymas ir kontroliavi
mas gamybos ir paskaidos ga
lų gale yra svarbiausiu daly
ku. Jis yra svarbesnis ir už 
įstatymų kurinio mašinos kon
troliavimų —. jei vienas norą 
pa vartojamas kitam kontro- 

liuoti. Victor. L. BergenSKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

i ‘Priderama’ alga
J ■ L 1 r t

Gelžkelio prezidentas gauna 
$3000 į savaitę, o mašinistas 
$60 į savaitę.

Vienas atsako už finansus; 
kitas, už žmonių gyvastis.

Ar algos nėra prideramos? 
Ne tik gelžkelio tarnyboj, bet 
ir visose kitose užsiėmimo ša- 
koše. Kramtomosios gumos 
fabrikantas gauna šimtą tūks
tančių į metus, o mokslininkas 
džiaugias, jei jis badu nemirš
ta.

Mašinos valdytojas sukrauna 
turtą, o mašinos išradėjas gy
vena iš draugų malonės.

Mokyklų mokytojai turi ten
kintis tuo, kad prasimaitina, o 
dešrų fabriko savininkas yra 
milioninkas.

Komiškasis dailininkas gau
na $2000 į savaitę, o pamoks
lininkas, kurio uždaviniu yra 
žiūrėti musų doros atgijimo ir 
nuvesti į dangų, džiaugiasi, jei 
išgali pasidėti du centu į mė
nesį. \
?--------------------------------------- -
r - ...................... -"-j

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

t

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

L —-------- .................

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

V ai atidos: nuo 9 Iki 9 vai. vaka
re. Sęredona 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nodšl. pagal sutarimo. 
1261 So. Haleted SL, Chicago, Iii.

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — niekad 
nerizikuok kuo kitu, bet duok jam *

• BRAND
( CONDENSED M ILK )

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šimtus 
tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių šešių dešimtų 

metų.

The Borden Company
Borden Buikling New Vork

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiysk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdiki sveiku. Taipgi gausi muitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovanų saviškiams Lietu
voje sutciktumSt, išrašę jiems

"SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, gavivaldyber, ūkio, kultūros Ir profesinio 
gyvenimo žurnalų, Šiaulių Srities Vartot. B-vūs ir Lietuvos savival
dybių organų, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
metini prenumerata, — kurio reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.

Šituo mes norime pasakyti, 
kad “priderama alga“ yra to
kia, kokią kas gali paimti.

Kada paklausė Pierponto 
Morgano 1914 m., ar jis mano, 
kad $10 į savaitę, yra užten
kama alga dokų darbininkui, 
tai jis pasakė, kad ji yra už
tenkama, jei jis ją priima.

(Iš New Age)

iHfflHiiiiiiiiiiffliiiiffliiffliiiim

Pinigai Is 
Kenoshos 
Lietuvon

Km nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Av<ų 

Kenosha, Wis.
BlilIlIlIlIlIlIlIlIffllilIlIliN
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PINIGAI

Siųsk pinigus į Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti Pašta, Čekiais 
ar Telegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmoksti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th St, Chicago, Iii.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

DATR1J0T1ZMAS J
* • Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE S

SAVINGS BANK ■
Kapitalas.ir Perviršis— !

$120,000.00. «
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo ? iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St^ Chicago, III.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 
floenturA 
VIENYBE
Parduoda laivakor

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

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

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

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

B 23
-’VIFA’YBSS”
SPAUSTUVfifc

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriau.>ius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

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

Pirkite ''Vienybės” Ben
drovės ėdrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10
sk a se

Užlaiko didelį 
kur galima

sokh} knygų.

knygyną., 
gauti vi-

in-
ra-

n*i-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Reikalhukite platesnių 
formacijų apie vidių, 
šykito mums laišku«, 
kalftukito musų piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Kur vienybė. 
Ten galybė.

LITHUflNlftN 
VILNY BE PUBL 60.
193 Graiid St.

BrooKIun, N. y.

buduo.se


NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyžia, Gruodžio 2, 1921

Milžiniškais protesto mi
tingas Kaune.

(“Naujienų” korespondencija)

KAUNAS, X. 23. — Lietuvos 
piliečiai rimtai yra susirūpinę 
savo jaunosios nepriklausomos 
valstybės likimu. • Ir ne be pa
mato. Lietuva paskutiniu lai
ku atsidūrė dideliame pavojuje. 
Imperialistinė, vadovaujama gra 
pų ir kunigaikščių grobykų, glo
biama Antantės Lenkija yra pa
siryžusi Lietuvą praryti. Ar 
pavyks atsispirti prieš tą daug 
stipresnį fizine jėga priešą ir 
apgint šalies nepriklausomybė, 
tai priklauso nuo tautos valios, 
tvirtumo, piliečių ištvermės ir 
jų sugebėjimo išsipainiot iš sta
tomųjų mums gudrių ir vyingų 
pinklių. Turime vistik vilties, 
kad Lietuvos daug kentėjusi 
liaudis ir iš praeities atmindama 
lenkų bajorų—baudžiauninkų 
darbelius, kada jiems mus val
dant žmogus darbininkas buvo 
laikomas žemiau ir už šunį,—o 
lenkų bajorai, kaip patys faktai 
rodo, nei kiek negeresni ir šian
diena (Atsiminkit pastarųjų die
nų įvykus Vilniuje!), — tai jie 
bevelys greičiau žūti, bet nieku 
budu nepasiduos grobikų vergi- 
jon. Tai ne tušti žodžiai, bet 
faktai, kurie aiškiai reiškiasi 
Lietuvos piliečių pasiryžime. Tai 
aiškiai matyt nuo pat pradžos 
Brukselės derybų su lenkais, ir 
ligi šios dienos, kuomet nelem
tuoju Hymanso projektu gud
rus ir vylingi pasaulio diploma
tai nori Lietuvą atiduoti poniš
kos imperialistinės Lenkijos glo 
hon. (Liet, piliečių pasiryžimas 
riepasiduoti paskutinėmis dieno 
mis pasireiškė musų laikinoj so 
stinėj Kaune. Ketverge, spa
lių 20 d. Miesto Liaudies Namuo
se 8 vali vakaro, įvyko labai 
skaitlingas mitingas. Atjaus- 
dami kraštui * bendra pavoju, 
žmones užmiršę skirtingumą 
savo pažiūrų bei įsitikinimų, ėjo 
visi tarti tvirtą savo žodį. Prisi
kimšo pilnutėlė didelė Liaudies 
Namų salė — darbininkų, inte
ligentų, vyrų ir moterų. Susi
rinkusiųjų ūpas buvo nepapras
tai.pakilęs. Prie scenos pasiro
do žilgalvis kun. J. Tumas ir 
trumpa savo prakalba atidaro 
mitingą. Paskui išrinkus mi-

jame Vilniaus kantone tautų 
mažumoms neduodama jokių 
teisių, o kauniške Lietuva ta
me kantone negalės turėti jo
kios įtakos, nes tą sritį valdys 
Želigovskio valdžia. Pabaigus 
jam kalbėti, griausmingi ploji
mai.

Vienas darbininkas darbinin
kų vardu pareiškė, .jog kaip jų 
dirbtuvės, taip lygiai ir visi kiti 
darbininkai yra grieš t ai nusista
tę prieš Hymanso projektą. 
“Priešui kėsintis pavergti Lietu
vą, su ginklu rankose stosime 
jos,'ginti!” — Gausus plojimas.

Stojusis vienas k.-d. teisinti 
delegacijos bei valdžios taktiką 
derybose su lenkais, susitiko su 
didžiausiu minios protestu, ii 
neleista jam kalbėti, nors jis ir 
darė didžiausių pastangų.

Galop buvo priimta rezoliuci
ja griežtai atmetanti Hymanso 
projektą, kurioj primenama pas
kutinių dienų lenkų šunybės 
Vilniuj. Steigiamajam Seimui 
išreikšta papeikimas už patai
kavimą propagandai priimti 
Hymanso projektą.

Reikia tikėtis, jog kauniečiai 
lietuvių pavyzdžiu paseks ir vi
sos Lietuvos piliečiai, griežtai 
atmesdami Hymanso projektą, 
nes kitokios išeigos nėra.

— Pet. Klimka.

KAUNAS.

Savitarpine pagalba 
arba lenktynės

Didele nepažymėta šalimi 
mokslo išradimais yra žmogaus 
gyvenimo vertė. Visuomenes 
mokslas dar vis savo kud'iky- 
bėj. Jis yra dideliu rytojaus 
vykiniu.

Demokratybė turi paliuosuo- 
li savo viešąją opiniją, arba žū
ti. Prievarta negali jos nuslo
pinti. Prievarta nėra kabusis 
visuomenės pradas.

Bet tikyba ir filozofija moko 
tokio prado, kuris yra vyrau
jančiu ir pamatiniu žmonių su
gyvenimo pradu. Jis vadina
ma meile, brolybe, savitarpine 
pagalba, visatiniu patarnavi
mu.

Savęs išlaikymas yra pirmu
tiniu gamtos dėsniu; bet pa
tarnavimas ir pasiaukonė taip
gi yra pirmutiniais žmonijos 
instinktais, kurių bočiai ^ra gy
vulių pasauly. Vienetas turi iš
laikymo instinktą ne tik sau, 
bet ir padermei.

Šitas padermės išlaikymo in
stinktas buvo nuslopintas ir 
užmestas žmonių visuomenėj 
kovos daiktams ir galybei įgy; 
ti.

Dar\vinas patyrė, kad savi
tarpinė pagalba yra svarbiau
siu veiksniu gyvūnų pasaulio 
kovoj su gamta ir jis patyrė 
tą patį veiksnį Žmonijoje besi- 
rutuliuojant į protingą kopera- 
tyvą. Naujovinis mokslas vir
to koperatine protines pastan
gos valstybe.

išsižadėti savinguino kaipo eko
nominio prado. Tąsyk žmonės 
bus sujungti į krūvą, o ne at
skirti savo ekonominiais reika
lais. Koperacijos ūpas ir bū
das yra mokesniu Žmonijos 
pažangos dėsniu.

Lygios teisės ir lygios pro
gos yra tik •pirmutinė demokra- 
tybės čarterio dalis. Visuome
nės tarnybai reikalinga savi
tarpine prievolė. “Laisvė” ir 
“lygybė” abi, ar viena kuri jų 
yra negalimos be “brolybės”. 
<*Ekonominis visuomenes 

veiksmas dar vis vykinama dau 
giaus pelnui kaip patarnavi
mui.

Verteivos dabar bando laiky
tis dvigubo saiko: kapitalui 
pelnai; darbininkams tarnau
ta. Verteivos tvirtinai, kad al- 
gapelnių reikalu yra gaminti, 
duoti bendruomenei vertę be 
šykštumo; tylomis gi pripažįsta 
ir praktikoje stoja už tai, kad 
kapitalo yra privilegija jieškoti 
privatinio patogumo ir pelno be 
jokio varžymo, jei varžymo ga
lima išvengti.

Kiekvienas savo pareigas tu
ri atikti pats. Jei mokytojas, 
pamokslininkas, gydytojas ir 
kareivis yra bendruomenės tar
nais, tai kodėl finansininkas 
fabrikantas, algapelnis ir ūki
ninkas negali jais būti?

Kaip lik pareikalaujama, kad 
visuomenė iš kiekvieno reika
lautų kokio nors naudingo pa- 
tarnavjmo, tuojaus kiekviena 
darbininkų grupė pakįla ir sa
ko, kad ji yra visų naudingiau
sia.

Iš SOCIALISTŲ DARBUOTES.
1 V. R.

Valdžios byla su Mrs. Bose 
Paslor Stokos, socialiste ir 
knygų rašytoja, kuri buvo nu
teista dešimčiai metų kalėjimo 
už šnipybės aklo peržengimą, 
tapo panaikinta federalio teis
mo Kansas City mieste. Mrs 
Stokes buvo nuteisia pasaulinio 
karo metu, bet jos byla buvo 
paduota federalinin apygardos 
teisman pasiremiant tuomi, 
kad “jury” buvusi vienpusiška.

Pusk utini uose r i nk i m uosc
Pittsburglie kaunto socialistų 
tikietas gavo apie 15,000 balsų. 
Paltono miestelis išrinko soci
alistus. Wilmerdingas, kur yra 
didieji Westinghouse’o kompa
nija, socialistus aldermaną ir 
mokyklų direktorių. Tartie 
Cręek’e, kur Westinghouse Ele
ktros kompanija randas socia
listų kandidatai gerai Irimejo 
balsų ir kelioms vietoms prisi
ėjo imti kandidatus mišriai. 
Braddockc, Nori h Braddockc 
ir visuose Pittsburglio apskri
čio pramoniniuose miesteliuose 
socialistai pasižymėjo balsų 
daugumu.

.. k... ...  ■ —

Partijos sekretorius iš Wa- 
shingtono rašo: Tik-ką parėjau 
iš teisingumo skyriaus, kur aš 
kalbėjausi apie amnestijos 
klausimą su įvairiais to sky
riaus viršininkais. Mane užtik
rino, kad kalėjančio McNeilio 
saloj, Washingtone drg. Emilio 
Hermano, dešini lametė pasme
rk lis tapo sumažinta ir ji bai
gsis gruod. 24 d. ir kad prie 
augščiausios galimos progos 
bus rūpinamasi paliuosuoti vi
si kili politiniai kaliniai. Sena
torius France pasakė man, 
kad jis tikrai tiki, kad prez- 
Harding paliuosuosiąs politi
nius kalinius, kaip tik visi pri- 
rengimai taikos paskelbimu 
bus užbaigti.”

Pasaulinio Karo Veteranų 
delegatai, tarp kurių yra penki 
su garbės medaliais, neseniai 
įteikė prezidentui Hardingui 
širdingą prašymą paliuosuoti 
Eugene V. Dcbsą ir 140 kitų 
politinių kalinių.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios 

j skelbiasi Naujienose.

.Padarysime 500 namų linksmais

Ateiki mus dirbtuves brenčiy
Spektakliai darbininkams.

Kauno Dramos Vaidykla pra
dėjo daryti skyriam u s darbinin
kams ir moksleiviams dieninius 
spektaklius papiginta bilietų 
kaina, 15—3 auks.

Pirmutinis toks spektaklis 
buvo surengtas nedėlioj spalių 
16 d., 3 vai. po piet Miesto Teat
ro salėje. Suvaidinta Putino 
drama “Valdovo Sūnūs”. Pub
likos, daugumoj liaudies, buvo 
beveik pilna salė. Vaidino gra
žiai, publikai patiko.

Spalio 23 toj pačioje salėje bu
vo vėl papiginta kaina liaudžiai 

spektaklis, 1^2 vai. dienos. Vai
dino “Patašas ir Perlamutras”. 
Pagirtinas dalykas, kad darbi
ninkai turi progos gražiai pra
leisti liuosą šventadienio laiką.

— Kauno darbninkas.

Iš reikalingų bendriems ko- 
peratiniams darbams savitar
pinių prievolių išsirutuloja do-i 
rinė prasmė. “Mylėk savo ar- į 
timą kaip pats save”, sako 
I)ar\v’nas, “yra visuomeninio 
svarumo dėsnis, nes jis išreiš
kia būtiną jiegą, palaikančią 
visuomenę krūvoj ir padaran
čią žmonijos pažangą galima”.

Kaip mes galėtume išla kyli 
stiprinančią lenktyneigos vertę 
ir prašalinti gyvenimo reika
lams pragaištingas lenktynių 
sekmos? Pragaištingosios lenk
tynės, kurios dabar labiausiai 
mus vargina yra 'tarp klasių. 
'Lodei čia pareina ant visuome
ninio teisingumo klausimo.

Norint suorganizuoti kopera- 
tinę tarnybą visame ekonomi
niame gyvenime, reikia visai

Gamybos inžinierius pasakė: 
“Aš pakankamai įtikinau save, 
kati mes galėtume sumažinti 
darbo valandas il<i keturių kas
dien, o ilgainiui iki dviejų”.

“Kaip, socializmu?” sušuko 
atklausėjas.

“Ne”, atsakė jis, “paprasta 
inžinierybe”.

—(Harry F. Ward).
—-------------- j----------------------
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DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai ..... ..... .  $8.00
Bridgevvork — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.
v_______________ ____________________ f

MHR.HERZMAN^M
U RUSIJOS

PersikiU nuo 8412 So. Babted St.
90 No. 8318 So. Halsted St.

Barai lietuviams tinemas per tt 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydą aitrias ir ehreniikas ligas, 
▼yrą, motorų ir vaiką, pagal aaa- 
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
alaktros prietaisus.

Ofisas ir Išbarate rijai 112* W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nūs 11-11 >let«, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Maktimlsi Dr«xel
____ 958 - Drover 4188 

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 metų. Šių phono-

Tiktai', $25 graphų reguliaru kaina nuo

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

TelephensJi

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. Statų Si 

Chicago, Ui.

T. Pu 11 man *431 

A.SHUSHO 
AKUSERKA

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St. 

Tel. Latayette 4988. 
\al.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

■ fpi T||| Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plienu |fr*| TIII 
y r I I III adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri 
1 phonographu. Ateikite pas mus ir mes * 1

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų meęhanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMU
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch

^DR. CHARLES 8EGAL '
Praktikvoj. U ••UI

Ofisas
*729 So. Ashland Ave^ 2 lubee 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriifrv, VyriUųi ir 
Vaikų Ligą.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
* vai. po piet ir nuo 7 Dd 8:80 vai. 
vakaro. Nediliomis nuo 10 vaL

tingo pirmininku L. Noreika, 
prasidėjo prakalbos. Pirmas 
kalbėjo prof. Voldemaras, paskui 
vsą eilė kitų. Visų kalbėtojų 
išskyrus vieną (k.-d.) kalbų to
nas buvo vienas ir tas pats: Hy
manso projektas, tai klastingos 
pinklės pražudyt musų nepri
klausomybei, ir apie jo priėmi
mą negali būti nei kalbos!

Į klausytojus didesnio įspū
džio padarė prof. Voldemaro, 
socialdemokratų frakcijos St. 
Seimo nario Digrio ir vieno dar
bininko kalbos. Voldemaras 
smerkdamas musų delegaciją, 
kad jį besiderėdama su lenkais, 
jau priėjus liepto galą, pažymė
jo, kad jei mes priimtume Hy
manso projektą, tai reikštų ne 
ką kitą, kaip Lietuvos savu no
ru atsižadėjimas savo nepriklau
somybės, nes pasirašius. Hy
manso projektą Vilnius vis tiek 
pasilieka Lenkams, o Kauniškė 
Lietuva patenka pilnon Lenki
jos globon, ir turėtų tik tokios 
“laimes”, jog mokėtų . Lenkų 
skolas, o musų piliečiams tek
tų lieti kraujas lenkų didikų 
užgaidoms, nes jų obalsis— 
“nuo jūrių lig jūrių.” Taigi, sa
ko, verčiau mes garbingai žūsi
me, negu patys liuesu noru 
atsižadėsime savo nepri
klausomybės prii madini pir
mąjį arba antrąjį Hymanso pro
jektą. Tie žodžiai publikos bu
vo sutikti griausmingu rankų 
plojimu. i

Tokioj pat prasmėj kalbėjo ir 
soc.-dem. Digris. Jis kritikuo
damas musų delegaciją, pažy
mėjo, kad Hymanso projektas 
jokiu bujlų mums nepriimtinas, 
nes Hymanso projektu siūloma-

VELTUI!> VELTUI! 1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

yalandos ryto iki 1 vaL pe pla*. 
Telefonas Dreaei 2880

___________________________________

Or. Maurice Kahn

Brangus Daiktai Kalėdų Dovanoms
Už

KIRK’S

AMERICAN
4

X

SOAP
Zabovos, lėlės, žaidimui Įrankiai, jubilierija, sidabriniai 

daiktai, pjaunami Įrankiai, China, alumino indai, pjaustytas 
stiklas, puodai, paveikslai, namams rakandai, ir sporto reikme
nys ir tt.

Pasiskirk Sau Daiktą DABAR
« ’ ' t

Kuomet pas mus visko dar yra ir vengiant Kalėdinių skubumų, todėl 
patariame iš anksto pasirinkti dovanas.

•Nusineškite Įvyniojamą popierą i artymiausią dovanų krautuvę.
27 W. Lake St. ” 1232 W. North Avė. prie tilto

Galite sutaupyt daug pinigų ant Kalėdinių pirkinių, jei tik priduosi- 
te įvyniojamą popierą DABAR. Neatidėliokite, ateikite šią savaitę, ka
dangi tūli dalykai labai smarkiai eina ir mes negalime dapildyti naujais 
daiktais. v •

Yra ekonomiška pirkti AMERICAN FAMILY SOAP baksais, tuomi 
pasinaudosite šiuo Kalėdų pasiulymu.

JAMES S. KIRK & COMPANY, Chicago
Išdirbėjai JAP ROSE — auksiniai giedrus, permatomas prausymuisi ir maudymuisi muilas.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 

t šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures I 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Avė. 

Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

......... tt.- .- y

TeL Austin 787

DR. MARTA 
1X)WIATT—SASS.

Kątik sugr|ie ii Callforaijos Ir 
▼ii tųs savo praktikavimų pe No.

*208 W. Harrison St. '

Yalandesi 8—12 kasdieną Ir • 
vakare (ištiriant nodildienius. 

k .... . — ... —. —ZNEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

■ .....
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

| Dainos Vienam Balsui
Parašė •

Stasys Šimkus

Kaina — 35c.
Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 

po 25 centus kiekvieną.

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi

I 3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
> j 4. Pamylėjau vakar
!' 5. Vai varge, varge

6. Vai putė, putė.
I , 7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau išI NAUJIENŲ KNYGYNO
I 1739 $o. Halsted St., Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

DR, M. STAPULIONIs'
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 iti 11 ryte ir 9 iki 10 vakaru 

Tel.j BouleVard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA ” 
DENTISTAS

1821 8b. Halsted StH Chicago, HL 
kampas 18th St.

▼alaadesi 9—12 ryte Ir l—l yak.
Phone Canal 2*7V....... .....

I
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CHICAGOS 
Į r ŽINIOS;;

LEGALIŠKAME ŽODYNE 
NĖRA SIMPATIJOS.

Bado desperacijos apimtas 
Joseph Nowak, ex-kareivis, iš
buvęs visus metus be darbo, an 
ksti anųryt Įsilaužė WHliam’o 
Szyts’o valgomųjų daikti, 
krautuven, 2150 W. 18-tos gat
vės tikslu pasivogti duonos ke
palėlį, kad numarinus alkį. Ne
laimei krautuvės savininkas 
sugavo Nowakų visu ramumu 
valgant duonos kepalų ir jis jį 
suareštavo. Max.well gatvės 
teisme teisėjas La\vrence B. 
Jacobs apgailastaudamas jam 
pasakė, kad, girdi, legališkame 
žodyne nėra simpanijos ir jis 
jo be $5,000 parankos negalįs 
paleisti.

GAL SURINKS $10,000 GY
NIMUI MURPHY.

Nuo kiekvieno Gas Workers’ 
unijos nario dabar renkama 
po $5 Tinioshy (“Big Tini“) 
Murphy gynimo tondan. Murp
hy yra įtariamas $325,000 Dear 
born Stoties pašto apiplėšime. 
Jis yra viršminėtos unijos pre
zidentas.

HARDINGAS Už ŽYDUS.

Chicagos Komiteto Rytų Eu
ropos žydams šelpti galva, Ja- 
cob M. Loeb, gavo anądien ilgą 
Užuojautos laiškų nuo prezi
dento Hardingo. Dantingas sa
vo laiške išreiškė didelę iy- 
dams užuojautą ir simpatijų.

Chicagos žydams kvota yra 
paskyrta surinkti $1500,000.

PRAPUOLĖ TRIJŲ METŲ 
MERGAITĖ.

Trečiadienį prapuolė policis- 
to Edwardo Coughlin’o trijų 
metų amžiaus mergaitė, Mar
ga rot a, 1131 N. Avers avė. Bu
vo spėjama, kati žmogvagiai jų 
pavogė, bet vakar jos tėvas at
rado jų į šmotus supjaustytų 
Mrs. Ralph Pences, 1126 N. 
Avers avė., namuose. Ten rado 
nusižudžiusių ir Mrs. Ralph 
Pences. Taigi policija spėja ji
nai išėjus iš proto nužudė tų 
mergaite ir paskui nusižudė 
pati save.

Policislas Coughlin patėmijo 
iš to namo beizmento, kur jo 
mergaitė buvo nužudytų, du
rnus pro langų verčiantis lau
kan. Jis tuojaus įsilaužė vidun 
ir rado suvyniotų ryšulį beiz- 
mente ant pečiaus padėtų, gi 
išvyniojęs jį jis pamatė savo 
mergaitės kojeles ir vienų ran
kytę. Coughlin tai pamatęs vos 
neapalji>o. Bet kol kas dar nesu
sekta tos tragijos priežastis.

TARYBA PRAŠO DUOTI 
EK-KAREIVIAMS DARBO.

Miesto taryba anądien išleido 
atsišaukimų į darbdavius, kad 
jie bent vienam mėnesiui duo
tų ex-kareiviams darbo, kad 
Šie galėtų užsidirbti bent kiek 
pinigų šventėms.

PAVOGĖ ŠIAURINIUS

Plėšikų vadas anądien įėjo 
James M. lleard’o žiedų krau
tuvėm, 5610 W. Lake si., ir pra
šė parodyti šliubinį žiedų. Kai 
Heard nusisuko atidaryti sau
giųjų šėpų, kiti du plėšikai įėjo 
vidun ir privertė savininkų į 
kitų kambariukų įeiti, gi jie 
tuom tarpu susikrovė daiihon- 
tinių šliubinių žiedų į kišenius 
vertės $3,000,

GAL SUMAŽINS GAZO 
KAINAS.\

Illinois prekybos komisija 
'pranešė, kad gazo kainos bus 
į'su mažintos, tik dar neįiuspreii- 
’dč kaip daug.

APVOGĖ LIETUVĮ.
***•••

Antanas Valickis, 507 W. 
Taylor gatvė, parėjęs iš darbo 
užvakar vakare neberado savo 
bakso ir drabužių. Jo bakse 
buvo laikrodėlis vertės $40, iš 
kariuomenės paliuosavimo po
pieriai, Lietuvos bonas už $50 
ir Oil and Gas kompanijos se
ras už $100, Trust and Saving 
bankus knygute, ir pinigų 150 
dol. Viso su drapanomis plėši
kai išnešė daiktų vertės $100, 
be bonų ir šėrų.

Valickis pranešė Naujieną 
redakcijai, kad jis dovanoja 
viską plėšikams, tik nori, kac 
jie sugrąžintų jam per paštų 
iš kariuomenes paliuosavimo 
popieras. Lietuvos bonų, Oi 
and Gas kompanijos šėrų ir 
Trust and Saving bankus kny
gutę.

Lietuviams yra patartina pi
nigų, bei šiaip brangių daiktų 
baksuose nelaikyti, nes panašus 
apiplėšimai labai dažnai pasi
taiko. Geriausiai pinigus reikia 
laikyti bankOse, o ne baksuose, 
arba Šiaip kur name. 

---- ,„4 . , ....
NAUblNGAS MOTINOMS 

IŠRADIMAS.
■ ■ I-.--.............  I I--

Emil Richoz įsitaisė lovos 
springsuose bevielinį aparatų, 
kurio pagelba jis pereitą šešta
dienio vakarų gėrėjosi Audito
rijos koncerto operos meliolli- 
jomis. Gi kada Richoz pano
rėjo užmigdyti savo kūdikį, jis 
pridėjo jam prie ausies radio- 
grafinį klausyki} ir tokiu būdu 
operos meliodijomis jį užmig
dė.

NEMALONUS “JERUZOLI- 
MlEčIAMS” PARĖDYMAS.

Miestas išleidę parėdymų, Ke
liantį vienam šimtui šešiasde

šimts astuoniems Maxwell gat
vės pardavėjams prašalinti 
jiems savo “kromelius” nuo 
sąlygątvių ir gatvių.

suLAiKe Chicagos milio- 
NIER1Ų VOKIETIJOJE.

Albert Fuchs, Chicagos niili- 
onieriaus sūnūs, išvažiavo pas 
savo draugus Vokietijon be pa- 
sporto, dabar pranešė savo tė
vui, kad jį Vokietijos valdžia 
sulaikius, kol jis gaus iš Jungt. 
Valstijų pasportų.

6‘U00 KRIAUČIŲ SUSTREI
KAVO.

————t—į-į—i— 1. r ii i -- m —»

Chicago Cloak and Snit Ma- 
nufacturers ir Northwest Side 
Ladies’ Garment Manufactu- 
rers’ asociacijų moteriškų rū
bų kliaučiai, apie šeši tuks
iančiai, ketvirtadienį sustreika
vo. Streiko priežastis — įve
dimas darbo nuo štukų.

-----------------------1----------------------------------

Susprogdino “šiaurinio žemga
lio” kavinę. >

Bomba susprogdino vakar, 
taip vadinamų, šiaurinio žem
galio, “North Pole”, kavinę, 
Cicero ir Chicago avė. Dalį na
mo suardė ir aplinkinių namų 
langus išdaužė, o šiaip tai nei 
vieno nesužeidė. Padėjimo bom 
bos priežastis nežinoma.

TIKISI PATAPT KAPITALIS
TU.

Ponas Joseph Painpollo an
dai laimėjo $25 vertės taip va
dinamą “'Smile tikietų”. Dabar 
jis turi apie tris šimtus tų ti
kietų ir tikisi, kad laimės ir 
daugiau. Anot jo, girdi, ir dar
bų nepaisąs dirbti.

DVI MERGINOS NUGALĖJO 
GINKLUOTUS 

PLĖŠIKUS.

Apsiginklavęs plėšikas, neg
ras, apipuolė dvi jaunas La- 
Sallc universiteto steriografes, 
Miss. Marry Cullihdn, 21 metų 
amžiaus, ir Miss. Lillian llig- 
gins 4091 S. VVells gat., ir no
rėjo jas apiplėšti, bet jos jam 
nepasidavė, nors ir gavo viena 
jų nuo jo gerai galvon.

ATLYGINO, BET...

Klek laiko tam atgal, Char
les Netimann, 130 North VVells 
gatvė, rado čeraslų sU $56,000 
Čekiais, notomis, ir perleidžia
mais bondsais. Jis paskelbė, 
kad visus atlj’glnimo pinigus 
skiriąs šelpimo draugijoms.

Užvakar Neumann apturėjo 
laiškų su čekiu, sumoj $15, nuo 
Albett Feigenbaum, 3104 Pal
mei’ skvero. Feigenbaum savo 
laiške dėkojo jam už sugrąži
nimų radinio ir pranešė, kad jis 
siunčia jam čekį sumoj $15, 
kad jis, Neumann, galėtų savo 
prižadus išpildyti, L y. atlygi-' 
nimo pinigus padalinti šelpimo 
draugijoms.

APIPLĖŠĖ ADVOKATĄ IR 
MOTERĮ.

Keturi automobiliniai apsi
ginklavę plėšikai apipuolė ad
vokatą A bei Kreštke, 910 Max- 
\vell gat. ir Mrs. Fay Arčiui t, 
1021 N. Keelcr avė., ir prieša
ky pastarosios namų apipiešė. 
Moteriai plėšikai nuvilko gera 
plosčių, gi iš advokato atėmė 
$210 pinigais ir žiedų vertes 
$425.

APSIGAVO BAPTISTŲ 
BAŽNYČIOJE.

Plėšikai išnešė $12 iš First 
Baptist bažnyčios beizmento 
saugiosios šėpos palikdami ten 
savo įrankių vertės $50.

----- >------—
NURAUDOS KALĖJIMAN.

Policijos galva, Leggett, 
Evanstone įvedė, taip vadina
mų, raudojimo bombų varto
jimą gaudymui piktadarių. Už
vakar buvo daroma šilų bom
bų bandymai. Bandymai nusi
sekę. Taigi sakoma, kad dabar 
šitomis bombomis sugauti plė
šikai nuraudą į kalėjimų, nes 
bombų dujos priverčia juos ver 
kti.

VVilson and flo. 'kompanijos 
prezidentas Thomas E. Wilson, 
užkvietė pas save ant pietų 
daugiau kaip 600 vaikinų ir 
mergaičių, kurie yra dabar su
važiavę iš įvairių kolegijų sker
dyklų parodon.

GAL ĮVES NAUJĄ PARĖ
DYMĄ.

Policijos galva Fitzmorris 
padavė vakar miesto tarybai 
naujį sumanymų reikale auto
mobiliams “lalsnių”. Jeigu šis 
parėdymas įeis galėn, tai kiek
vienas aulomobiliaus savinin
kas arba motoristas bus priver 
stas gauti tam tikrų leidimą, t. 
y. ženklą pirm gavimo “lais- 
nio”. Tuo parėdymu norima 
palengvinti policistams sugau
ti plėšikus. Gi tuos leidimus 
(liermits) išdavines dykai.

Nuo slogų, kurios apsisėda giliai krūtinėj.
VICKS VAPORUB greitai dasigauna prie kraujo 

sukepimui, kadangi susigeria ir gydo.

Kuomet slogos eina apsisėda 
giliai krūtinėj, yra pavojus 
bronchito arba plaučių užde
gimo, nuostoliai iš algos at
žvilgio ir lėšos gydytojams ir 
sloginto joms.
Užvis teisingiausia būdas su
laikyme slogos su garuojan
čia mosčia VICKS VAPORUB. 
VICKS susigeria ir gydo. Ja
me randasi laikų išmėginimai 
patikėtinos' gyduolės — kam
paras, mentholas, eukaliptas, 
čiobreliai ir tarputino alyva.

Jaunieji loš dvi operetes.

Llsluviu** Čios p-lės Salomės vadovystė.

Operete “Tarnaite Pamokė“ 
yra parašyta kompozitoriaus 

P-lė Salome Staniuliutė yra Miko Petrausko. Kada p-lė Sa-
nepallstanti Chicagos jaunuoliųlomė Staniuliutė viešėjo rytuo- 
vedėja ir mokintoja. Jos inkVČ-se, ji tyčia buvo užvažiavus į 
pta “Jaunoji Birutė” po jos Bostonų, kur Mikas Petrauskas 
vadovyste tebegyvuoja jauna ne tik buvo malonus paskolinti 
ir smagi, nors gerokai paau-operetę p-lei Salomei, bet ir 
gilki. Taip, jos dainininkai,išrodė, jai tuos naujus šokius, 
kurie daihuiMlavo soprano, da-kurie šokami “Tarnaitėje“, 
bar jau pradeda virsti Į basus.žingeidi! dabar bus thos šokius 
O vienok visa “Birdte” — tai pamatyti scenoje musų jaunuo- 
yra “Jaunoji Birutė” - laikosilių šokamus.
puikiai krūvoj. Ir mes žinome, Taigi malonėkite visi atsilan- 
kas yra tuo stebėtinu cementu, kytl į “Jaunosios Birutės‘- te- 

Nedelioje, 4-tų gruodžio, jau altų. Dienų jau žinote — nede- 
paaugusi “Jaunoji Birute“ pa-lių, 4-tų gruodžio. Vieta liuli 
si rodys savo paaugusiais gabu-IIouse teatras, kampas Polk 
mais scenoje. Bus atlošta dvi ir ILilsted gatvių. Pradžia 8 
mokė“ ir “Linksmos JJienos“. vai. vak.

/ O _____
P-lė Salome Staniuliutė ,, ,, ', .. , .

Po jos vadovyste “Jaunoji Birute” nedėlioj gruodžio 4-tų 
dieną stalo liuli Teatre, (Polk ir Halsted gatvių kėinpas) M. 
Petrausko operetę “Tarnaitė Pamokino”. P-lė Salome yra 
“Jaunosios Birutės” vedėja ir inkvepeja jau per ilgą eilę 
metų.

ROSELANI).

Čia pasimirė Antanas Dali
nis; jo laidotuvės buvo lapkr. 
28. Velionis nėpriklaušė vietos 
parapijai, bet jo giminės norėjo 
palaidoti, su bažnytinėmis apei
gomis, Šv. Kazimiero kapuose.

sutiko priimti kūną į bažnyčią, 
bet sužinojęs apie tai parapijos 
komitetas pakele audrą ir ne
leido. šiaip ar tau), kunigas 
Lapelis čia norėjo elgtis žmoni
škai ir krikščioniškai, ibet para
pijos koniitetas? Nejaugi jis 
manosi esąs didesnis ir už Kri
stų, kurs sukS: ncsiuci-k, kad

Trink Vicks gerai gerklę ir 
krutinę. Aprišk flaneliniu au
deklu. Kūnas užkais ūmai, pil- 
liuosuos medikalis garas ku
ris gydo per valandas po tam 
suskretimas atsiliuosuoja, 
skausmas ir veržimas kruti
nės pranyksta. Pagijimas 
greitai reiškiasi.
VICKS antiseptiškos vertės 
priduoda puikiausi jautimą 
odos sužeidimams ir niežėji
mams .— įsipjovimai, nusi- 
brozdinlmai, gėlimai, įkandi
mai ir odos niežėjimai. Atra
site naujus budus vartojimui 
kasdieną.
Parduodamas visose vaistinė^
se Jpo

Virš 17 milionų puodelių iš
vartoj ama kas metai.

pasmerkiąs,' ir: 
pats

pats nebūtum 
mylėk savo artimų kaip 
save. — Katalikas.

NORTH SID1E.

Šis-tas.

čiučia-li u 1 i a, nor t hsidiečiai,
miegokit saldžiai 1

Stebėtina, jau antri metai 
kalį) progresyvios draugijos ne
įstengia nieko geresnio paren
gti kaip vien vakarus-balius. 
Draugijų Sąryšis, rodos, tvir
tesnis negu kada buvęs, bet ir

TeL Monro. 2804
DR. W. F. KALISZ

Siecialnmae: Motera Hgoe ir CMrargija.
1145 MlLWAUKI!nE AVĖ. CMICASO.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

j Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i 12th STREET miūMj iiiiiiĮiiMrijr

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevclt Rd. 
Arti St. Louis Ave^ 

CHICAGO, ILU 

^enerališkų, kraujo, odos, kroniškų, Inkstų 
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagel
ba X-Ray spindulių.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:3Q—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:80-4:30 P. M.
Telephone: Cacal 464

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus l savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavihią suteikiame.

THE BRID(T!iPORT ELECTRIC CO., I n c. 
1619 W. 47th Sf.'Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

jis nieko neveikia. Beje, sąryšis 
rengia vakarą sausio ponkiolik 
tą dienų ateinančių metų. Gir
dėjau, komitetas žada kviesti 
vaikų draugijėlę. “Bijūnėlį” 
I)rogramui išpildyti. Mat, pas
taruoju laiku iš Bijūnėlio na
rį U tapo suorganizuotas muzi
kos skyrius — orchestras. Iš to 
skyriaus daug ko. laukiama. 
Sąryšio delegatai paskutiniame 
susirinkime paskyrė dar dvi 
dieni svetainę jaunuolei! a m s 
dykai, orchestrų repeticijoms.

Vietos draugijose eina prisi
rengimai rinkimams naujų 
valdybų sekantiems ihetanis. 
Iš visų draugijų lapiausiai pa
stebima rengimasis prie rinki
mų A. C. W. 269 skyriaus val
dybos; mat, dabartinė valdyba 
susideda, didžiumoje, iš narių 
kurie stengėsi visokiais budais 
trukdyti paskutinįjį New, Yor- 
ko siilvėjų streiką. Chicagos 
siuvėjų sutartis baigias atei
nantį pavasarį, ir jeigu kiltų 
streikas, nėra Užtikrinimo, kad 
tie nariai nesielgs panašiai 
kaip elgėsi su New Y’orko 
streiku, /

Bubsiuviai turėtų pagalvoti 
apie tai. — Tas Pats.

BRIGHTON PARK.

A. a. M. Kraizienės laidotuvės.
----- ,— ----- ,

Ketvirtadienį, lapkr. 24, ta
po palaidota a. a. Mikalina 
Kraiziene, po tėvais Babičiutč, 
23 melų amžiaus. Ji buvo ki
lus iš Medininkų kaimo, Kra
kių par., Kėdainių apskr. Negai
lestinga mirtis pakirto ją pačia
me gyvenimo žydėjime. Velio
nė priklausė darbininkiškoms 
lietuvių organizacijoms ir jose 
darbavosi. Ir palaidota ji la
bai iškilmingai. Lydint iš namų 
griežė godulių muzika, mirga
vo daugybė vainikų nuo orga
nizacijų ir giminių. Į Tautiš
kas Kapines, kur ją palaidota, 
lydėjo apie šimtas automobi
lių, visi pilni žmonių.

lies žemelė. — Kaimynas.

(sBunuisiufidy)
AR TAVO KŪDIKIS GERAI 

MIEGA?

Jei ne, tai kas nors kenkia. 
Gal neduodate gerą maistų. Kū
dikio mažas pilvelis, turi būt 
gerame stovyje, arba jie nemiA 
gos.

Ant. puslapio 5 Šio laikraščio 
šiandien telpa pagarsinimas Pie
no. Iškirpkite kuponą ir pasiu
skit Borden Compapijai, o ji 
pasiųs veltui nurodymus, kaip 
naudoti šį pieną penėjimui kū
dikio, kartu prisius savo “Kūdi
kių Gerovė” knygų.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:31 h 6:30—8:30 P. M. 

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone; Reyublic 805

ITALAI NORĖJO NULYN- 
ŠIUOT1 ITALĄ.

Tuksiančiai italų užvakar a- 
tėinė Nicholą Citro iš policislų 
ir norėjo jį prie telefono stulpo 
nulynčiuoti. Tik dar laimė, kad 
laiku suspėjo daugiau policis- 
tų atvažiuoti ir auką nuo įsi- 
karščiavuisos minios apginti. 
Citro yra įtariamas John Petro
ne užmušime ir Anthony Du- 
rante sužeidime.

VĖL PAKLIUVO DVIDE
ŠIMTS.

Užvakar Federah'nianie teis
me nuteista vėl dvidešimts as
menų užsimokėti pabaudos 
nuo $5 iki $100 už vartojimų 
arba darymą munšainės. 
vieną buvo rasta tiktai 
unciją (Irklinės,' tai jam 
ko tiktai $5.

Pas 
vieną 
užte-

SUGAVO PLĖŠIKĄ.

Trys negrai plečikai apstojo 
R. A. Dickerhoff, 216 16-los 
gatves ir jį apiplėšė. Tuo tar
pu praeiviai žmones tai patė
mijo ir pradėjo plėšikus vytis. 
Du jų pabėgo gi vienas pakliu
vo ir, sakb, gavo gerai į kailį. 
Paskui liko suareštuotas.

migai is 
Mitinio 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S;. J. Petram 
skų, Rockford Real Ea- 
tate & Loan Co.

Iš Čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini* 

• gų siuntimą pilnai atsž> 
koma.

Siųskite pinigus Lie« 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI

GASPARAS PUTRIUS
Palaidotas Lapkričio 28 d., 

1921, ant šv, Kazimiero kapinių. 
Amerikoj išgyveno 15 metų; ve
dęs 10 metų, tūrėjo 35 metus. 
Velionis paėjo Kauno rėd., Ma
žeikių upskr., Keidų kaimo, Ak
menės parapijos. Paliko Ameri
koje 2 pusbroliu ir vieną pusse
serę; Lietuvoj 4 brolius ir 5 se
seris.

šiuomi tariu širdingą aČių vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se, kaipo suteikdami paskutinį 
patarnavimą. Lai būna jam len
gva 81 Amerikos žemele. Ilsė
kis vyreli šaltoj svetimoj šale
lėj. Nubudusį moteris

Rozaliją Putrienė.

KRUPA/
Prašalina j 15 miliutų be vėmimo! 

Glessco išmeta smaugiančią gličią me- 
dogą iš visos sistemos. Nelauk praei
nant krupo! Jis užpuola vidurnaktyj 
be perspėjimo ir be pasigailėjimo. Bu
kit visuomet prisirengę ir turėkit 
Glessco ant rankų. Vartojamas per 35 
inętus milioni.i motinų. Pardavojamtis 
visose vaistinėse už 50c butelis, bet 
kaip galit pamieruoti dalyko vertę 
kuris guli išgelbėti gyvastį?

For Coughs,Coldsand Croup
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Musų Moterims PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Moterims suknia 1187

1187

ši lygi suk-I^bai pritinkanti yra 
nia iš minkšto šilko. Galinu* šonus iš
siuvinėti, kaip rodo pavyzdys.

Šiai sukniai pavyzdys No. 1187 su
kirptas mieros 36 iki 44 colių per kru
tinę. 36 colių sukniai reikia 4 U 
do 36 col. materijos ir 1% jardo 
zų apikaklei ir rankovgalėms.

Norint gauti tokiai sukniai 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą b lankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
k on v ertą kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus; NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
SL, Chicago, III.

jar- 
bru-

su-

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted SL, Chicago, 111. 

čia |dedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdj No. 1180.

Mieros colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adreaaa)

(Miestas ir ValsL)

(Apgarsinimai)
PRANEŠIMAS

žinomas roselandiečiams.

Aptiekorius St. Vilimavičius 
pagrįžo nesenai iš Lietuvos, kur 
svečiavos apie trejetą mėnesių. 
Daug žingeidžių žinių papasako
jo apie įgytus įspūdžius Lietu
voj. Bet ir turi ką> pasakyti, nes 
aplankė visus didesnius miestus 
ir kalbėjo su aukštais Lietuvos 
valdininkais. Norėdami žinių 
apie Lietuvą, p. S. Vilimavičius, 
kviečia Lietuvius užeiti į jo ap- 
tieką:

10646 So. Michigan Avė., 
Tek: Pullman 652

Roseland, III.

s
Pranešimai

Liet Darbininkų Tary 
bos Konferencija.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją {vyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainčje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus j konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo priešmetinis susirinki
mas bus šeštadienį, gruodžio 3, 7:30 
v. v. paprastoj salėj, 3301 So..Mor
gan g-vė. Bus rinkimas valdybos at
einantiems metams, taipjau daug ki
tų svarbių reikalų — dėl statymo 
Lietuvių Svetainės, dėl baliaus atei
nantį sausio mėn. ir tt. Visi nariai 
fcviečiami susirinkt.

Pirm. Ant. Bugailiškis 
Nut. Rašt. J. Lazauskas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Local 269 A. C. W. of A., svarbus 
susirinkimas įvyks penktadienį, Gruo-' 
džio 2 d., 1564 N. Robey St., Unijos 
svet. Bus renkama Lokalu valdyba 
ateinantiems metams, taipgi bus no
minacija į Joint Board Managerių, 
Kasierių ir Business agentus. Labai 
svarbu kiekvienam nariui atsilanky
ti. — Sekr. P. Chapas.

Jaunosios RirutSs Choro repeticijos 
bus sekančiose vietose:

Ketverge, 7-tą vai. Mark White Sq,
Pėtnyčioj, 7-tą vai. Raymond Cha- 

pel..
Subatoj, 2 vai. po pietų, Raymond 

Chapel.
Reikia, kad visi lošėjai ir choristai 

susirinktų repeticijoms, kad prisiren
gus vakarui gruodžio 4-tą kuogeriau- 
siai. — Sekretorė.

Jaunosios Birutės Vaikų Choras sta
to scenon du muzikos veikalu: “Tar
naitė pamokė” ir “Linksmos Dienos” 
Gruodžio 4-tą, 8-tą vai. vakare, Hull 
House Teatre. Tikimės, kad publika, 
kuri interesuojasi vaikučių lavinimo 
reikalu, nepamirš atsilankyti.

— Sekretorė.

Repaticijofl veikalo “Dvi seserjs” 
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 2 d., 7:30 
v. v., Meldažio svet. Visi lošėjai ma
lonėkite pribūti į laiką.

— Pirmyn Choras.

Roseland. — R. L. D. S. S. Bendro
vės priešmetinis visų šėrininkų su
sirinkimas įvyks gruodžio 5 d., 7:80 
vai. vak., J. Stančiko svet., 205 E. 
115th St. Bus direkcijos rinkimas ir 
svetainės pirkimo komisijos raportas. 
Visi šėrininkai malonėsite dalyvauti.

— Direkcija.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. prieš
metinis susirinkimas bus laikomas še
štadienį, gruod. 3, 7:30 v. v. Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michigan av. 
Kiekvienas narys kviečiamas ateiti ir 
užsimokėti užvilktas mokestis. Taip
jau bus renkama valdyba ateinan
tiems metams.

Fin. Sekr, P. Rožanskas.

Racine, Wis.—S. L. A. 100 kp. lai
kys prieėmetlnį susirinkimą gruodžio 
4 d., 2 vai. po pietų, Union Hali. Vi
sus narius kviečiame atsilankyti.

— Valdyba.
Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro

žės Pašalpinio Kliubo pusmetinis su
sirinkimas bus gruodžio 2 d., 7:30 
v. vak., Meff svet., 1500 S. 49th Avė.1 
Malonėkit visi nariai ateiti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptaiti. Atsi
veskit ir naujų draugų.

— Sekr. K. Jurijonas,

MOTORU

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI 3135 W. 40th PI.,

MOTERIS ar mergina reikalinga 
ant ūkės atlikti namų darbą. Ūkė ne
toli nuo miesto, prie pat gatvekarių; 
elektra stuboj ir visoki parankumai. 
Darbas lengvas, trims yputoms val
gį pagaminti ir keturių kambarių 
stubą apžiūrėti. Atsišaukite ant že- 
miau minėto antrašo: A. Warnelis,' 
3031 So. Union Avė., nuo 6—9 vak.

PARDAVIMUI BUČERNE ir gro- ]----- ------ -------"IT
sernė arba mainysiu ant automobi-. beveik naujas mūrinis namas 3 pa- 
lio. 4 kambariai pragyvenitnui, renda gyvenimų po 4 kambarius. Viskas
pigi, biznis išdirbtas per daug metų; 
apgyventa lietuvių ir kitų tautų. Tu
ri būt parduota ; trumpą laiką. Prie
žastis — einu j kitą biznį. J. K. To- 
rozas, 4518 So. Wood St.

įtaisyta pagal šios mados ir tuščias 
lotas šalia namo. Kaina $8,500.00.

Atsišaukite tuo jaus:
SZEMET & LUCAS, 

4217 Archer Avė.

T. M. D. 27 kp. priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
4 <1., 4 vai. po pietų. Visi nariai pri- Į 
valo būtinai susirinkti paskirtu lai
ku, nes bus renkama valdyba seka
miems metams.

- — J. Vaišvilas, Sekr.

Local 269 Lietuvių A. (’. W. of A. 
tarpusavio lavinimas sezonas prasi
dės su šiuo sekmadieniu, t. y. gruod
žio* 4 d., kas sekmadienis, 2 valandą 
po pietų, Unijos Svetainėj, 1564 N. 
Robey St. Kviečiame skaitlingai lan
kytis. — Lav. Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugija stato 
scenoj keturių veiksmų dramą “Kry
žius” sekmadienį, Sausio 8, 1922, Mel
dažio salėj. Visas spektaklio pelnas 
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
šome kitų progresyvių draugijų tą 
dieną nerengti vakarų, kad vieni ki
tiems nepakenktume. — Komitetas.

S. L. A. 36 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 4, 1921, 
“Aušros” svet., 3001 S. Halsted St., 
kaip 1 vai. p. p. Prašome narių nesi- 
včluoti, nes y\a daug svarbių reika
lų aptarimui bei naujos valdybos rin
kimas. — Sekretorė.

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 4 d., 1 vai. po piet, 
Mark Whitc S<(. parko svet., 30 ir 
Halsted Sts. Visos narės susirinkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
ir bus renkama valdyba sekamiems 
metams. — Sekretorė.

‘Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks panedėlyj, gruodžio 5, 8 vai. 
vak. Naujienų name. Yra daug svar
bių dalykų aptarti dėl ateinančios

Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp. 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruod. 4, 2 v. po pietų, A. Karoso 
salėj, 1520 Grant St. — Visi nariai 
meldžiami atsilankyt, yra svarbių 1 konferencijos, užtat visi komiteto na- 
reikalų. Bus renkama nauja kuopos | riai ma]onSkit atvykti paskirtu lai- 
valdyba ateinantiems metams. Už ne-1 ku. Kviečiami ir Centralinio Komite- t c* 11 n V«11 c> X aiiltrrv V fll— '» ••ii j • v* — i •atsilankymą bausmė sulyg konstitu
cijos dėsniais.

Fin. rašt. A. Nanartonis.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madieni, gruodžio 4 d., Skelitzo svet., 

Į Milvvaukee Avė. Pradžia 12 v. dieną. 
(Nariai būtinai turite atsilankyti, nes 
i bus rinkimas valdybos 1922. Kurie 
nebusite turėsite bausmę. Taipgi nau
ji, kurie norite įstoti, ateikit.

— Rašt. J. Marcinkevičius.

S. A. L. Ex-kareivių Centro susirin
kimas įvyks penktadienį, gruodžio 2 
d., 8 v. v. ex-kuraivių knygyne, 4603 
S. Marshfield Avė. Visi kuopų atsto
vai ir komisijų nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų, kurie turi būt užbaigti šiame 
susirinkime. — Centro Valdyba.

Liet. Moks. Sus. Am. 2 kp. laikys 
savo susirinkimą šeštadienį gruod. 3 
d., Raymond Chanel svetainėj, 816 W. 
31 gšt. Kviečia visus narius skaitlin
gai susirinkti. — Komitetas.

Debatai bus laikomi tarp L. M. S. 
A. 2 kp. ir A. L. D. L. D. 19 kp. tė- 
moje: “Ar reikalingas bolševizmas 
Lietuvoj?” Debatai bus gruod. 6 d. 
šių metų, Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Kurie 
nori turėti geras sėdynes, malonės at
eiti į debatus anksti. — Komitetas.

North Side. — Utarninkais ir su
batomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybės 
Svetainėj, 1822 VVabansia Avė., mu
zikos mokytojas VI. Voronec duoda 
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis 
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt 
vaikai, griežiantieji kokiu nors instru
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą.

— S. D.

Burnside. — Apšvietos ir Dailės D- 
jos priešmetinis susirinkimas įvyks 
subatoj, gruod. 3, 7:30 v. v. salėj 1036 
E. 93rd St. Visi bariai atsilankykit, 
nes bus renkama valdyba ateinan
tiems metams. Atsiveskit ir naujų 
draugų, kol dar įstojimas tik pusė 
paprasto įstojimo mokesnio.

— Rašt. J. Šimkūnas.

Birutiečių domei. — Ketverge va
kare įvyksta repeticija Mark White 
Sųuare Parko svet. Nepamirškite, kad 
rengiamės koncertui, Gruodžio 11, Am. 
Boh. svet. Visi malonėkite būti. Dar 
yra atsiųstas laiškas nuo komp. St. 
Šimkaus — gana svarbus. Greitai jis 
bus Chicagoje. Nauji nariai yra kvie
čiami. — Valdyba.

Liet. Mot. Pašelpinis Kliu ha s ren
gia rankdarbių ir namie gamintų val
gių bž^arą, kuris įvyks gruodžio 4-tą 
d., Mildos svetainėj, 32 ir Halsted 
gatve. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
ypatai 35c.

Kviečia Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. —• Lietuvių 
Draugijų Bendras Komitetas Rusijos 
badaujantiems šelpti ruošia masinį su
sirinkimą gruodžio 4, 2 v. po pietų, 
Ivanovo salėj, 2101 — 137th St. Bus 
kalbama, kokiu budu butų geriau su
šelpti badaujančius. — Raštininkas.

North Side. — S. L. A. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikomas sekmadie
nį, gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų, Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Drau
gės ir draugai malonėkite būtinai su
sirinkti visi, nes yra svarbių reika
lų, be to ir valdybos rinkimas atei
nantiems metams.

— Kp. Rašt. K. Markus.

Indiana Harbor. — S. L. A. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruod. 4, 1 valandą po 
pietų. Visi nariai turi būti susirinki
me, nes turime rinkti naują valdybą 
sekantiems metams.

— P. S. Rindokas.
8930 Elm St.

to nariai dalyvauti šianre posėdyje.
— J. F. Viiis, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIO, JONO PALA- 

pio, meldžiu atsišaukti. Kas praneš 
kur jis yra gaus $10.00 dovana.

PETRAS PALAPIS, 
321 Bank Street, 

Waterbury, Conn.

JIEŠKAU BROLIŲ, Jono ir Anta
no Lileikių. Janapolio parapijos, Bal
tininkų kaimo. Pirmiaus gyveno va
karinėse valstijose. Turiu savo ūkę 
ir yra svarbus reikalas į jus broliai, 

i Patys arba kas žinote, meldžiu pra
nešti. LEONAS LILEIKIS, 

McNaughton, Wis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos be skirtumo. Esu 26 m. Ma
lonėkite atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųsti paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą 'grąžinsiu. G. B., P. O. 
Box 44, Neopit, Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambaris dėl vieno 

vaikino: garu šildomas, elektro švie
sa, maudynė, telephonas ir kitos 
gados. Atsišaukite:

S. J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St.

3 lubos iš priekio.
Tel.: Yards 3004.

ISRENDAVOJIMUI

vi-

ANT RENDOS BARBER SHOP; 
yra 4 kambariai pragyvenimui ir mau
dynė nuo daug metų gyvuoja. Pirtį- 
maudynę nėra būtinas reikalas lin
čiavo t jei nenori — gali rendavot bar- 
bernę ir kambarius, bot per barber- 
nę turi eiti į pirtį. Atsišaukite:

1109 Madison Su, Gary, Ind.

JIESKO DARBO •
PIRMOS KLESOS BARBE- 

ris j ieško nuolatinio darbo va
karais ir sukatomis. Atsišaukit 
tarp 8 ir 9 vai. vakare.

Tek: Lafayette 6078.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKALINGA NE JAUNA 
mergina arba moteris abelnam

KEIKIA PATYRUSIŲ M0- 
terų sortavimui popierų. Nepri
tyrę neatsišaukite. Gera alga, 
nuolatinis darbas.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

EXTRA! Pardavimui saliunas, ar
ba mainysiu ant kitokio biznio — 
grosernčs, bučemės arba namo. Sa
liunas randasi geroj vietoj, prie bou- 
levaro, visokių tautų apgyventa, dau
giausia ruskių. Pardavimo priežastis, 
einu į kitą biznį. Kreipkitės 292 W. 
Roosevelt Rd.

REIKIA MOTERS PRI-

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, maišytų tautų ap
gyventa. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Parda-

FARMOS ATPIGO.
Norėdami teisingo patarimo 

apie Michigan’o ukes, ateikite 
Subatoj Gruodžio-Dec. 3, pas d. 
J. Grušą, 3147 So. Halsted St. 
Chicago, Iii., nes bus ūkininkas 
iš lietuvių kolonijos visą dieną 
iki 6 vai. vakaro.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIU 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas MargeviČia, 923 W. 33rd SL; 
padėjėjas Apt. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; 4in. sekr. Izid. Vedec- 
kis; 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vėstelia; maršalkos: L 

' Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

žiūrėjimui dviejų mergaičių vimo priežastį patirsite ant vie- 
—viena 6 metų, kita 7 metų. tos. 2235 W. 22nd St.
Geras kambaris, Valgis ir-------------------------------------
užmokestis. Ąntanas Šakinis,! PARDAVIMUI SALIUNAS 
3406 So. Union Avė. į su namu arba be namo, gera vio-

 ta, biznis išdirbta. Turi būti par-
DClIflA nADDIMIMIflI |<hiota greitai, nes apleidžiu šią 
ntlKIA UAnDllllHrŲ šalį. Atsišaukite: Andrius So

VAIKŲ bey, 1338 S. Miller St.

PARDAVIMUI nauja proper- 
tė, baigiama taisyti. 2 lotai, na
mas ir dvi mažos šandės. Taip
gi daug lumberio. Matykite sa
vininką: Jonas Malakauskas, 
3624 West 56th St.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie- 
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutini nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai? po pietų.

REIKIA GERO KRIAUCIAUS, ku
ris turi gerą patyrimą savo amate 
— kirpti pattems. Su mažai pinigų, 
gali būti partneriu.

MARTIN NAUYOK
2342 W. RooeeveĮt Rd.

REIKIA CABINET DIRBĖJŲ ap- 
trimavimui phonopraphų. Prityrę ta
me darbe, gali turėt nuolatinę vietą 
su geru apmokėjimu. Taipgi užbai- 
gėju ir pališiiiotoiu.
FORT DEARBORN FURNITURE CO 
2331 Ogden Avė., arti 12-tos gatvės.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyvento] koloni
joj, arti dirbtuvių. Biznis iš
dirbta per 35 metus. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

357 E. 115th St.

PRIVERSTAS parduoti lotą 
North Sidėj prie W. Garfield 
Bulvaro, netoli Seeley Avė. Kai
na $900—išmokėjimai. John W. 
Sweeney & Co., 655 W. 43rd St., 
Te*l.: Yards 860. i

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmfn. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago. ----

REIKIA 5 LIETUVIŲ VY- 
rų, katrie yra apsipažinę Chica
go j, ir nori išsimokyti gerą dar-

BARGENAS DEL LIGOS.
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 

vietoj, ant 5 metų listas, 4 kamba
riai dėl pagyvenimo; rendos $30.00 
ant mėnesio.

Atsišaukite:
3759 S. Wallacc Str.

bą. Pripratę prie šito darbo ga- naudok proga.
li uždirbti $50 ir daugiau 
vaitę. Atsišaukite:

WM. II. NOVEK, 
Room 849

Ist National Bank Bldg.
68 W. Monroe St.

Nuo 9 A. M. iki 8 P. M.

I sa-

DIDŽTAUSIS BARGENAS. PASI- 
, Pardavimui saliunas 

su namu arba priimsiu į mainus: na
mą, lotą, bučernę arba kitokį biznį ar 
automobilių. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. Atsišaukite;

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

KAD PASIDALINUS NE.JUDINA- 
muoju turtu, parduosime greitu, lai
ku šį 6 kambarių namą, karšto van
denio šiluma ir su visais moderniško 
namo parankamais. Parduosiu už $4,- 
660. Priimsiu $2,000 cash. 5539 South 
Paulina St. Kreipkitės 6501 S. Her
mitage,, kampinė krautuvė. z

ŠIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI 
musu didelėn Taxi Companiion. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga. Pinigai apsaugoti. 
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington 
St., Room 525.

» ‘7 1 1 .. . JLL 1

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė lietuvių ir lenkų ap
gyvento] vietoj. Pardavimo prie
žastis, savininkas turi kitą biz
nį. Biznis cash.

2241 W. 21st4St.

ŠTAI yra gera ir naudinga proga, 
pardavimui grosemė, kurioje parsi- 
davoja visoki gėrimai, cigarai, ciga- 
retai, tabakas, saldainiai ir kitoki 
smulkesni daiktai. Parduosiu trumpu 
laiku, nes savininkas nerimsta ant. 
vietos. Parduosiu pigiai, — $500. At
sišaukite: 3343 So. Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučernė, visokių tautų kolo
nijoj. Gražioj vietoj, biznis cash. 
Turi būt parduota trumpu laiku.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
labai puikioj lietuvių ir lenkų 
apgyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4422 So. Honore St.
Tel.: Lafayette 2599.

EXTRA
Pardavimui bučernė ir grosernė, su 

namu arba be namo, už pusę praiso, 
negu yra vertas namas arba biznis. 
Taipogi priimsime j mainus; namą, lo
tą arba automobilių. Pardavimo prie
žastis yra gana svarbi, kurią sužino
site ant vietos.

4602 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir gro
sernė geroj vietoj. Gero‘biznio reika
laujant, atsišaukit greitai. Parduosiu 
pigiai. Krautuvo randasi 3307 Wallace 
St. Pardavimo priežastis — liga.St. Pardavimo priežastis - 
Kreipkitės: GEO. LOBIKIS, 

828 W. 34th St.
First floor

PARDAVIMUI BUčERNe IR 
grosernė. Biznis išdirbtas, par
duosiu pigiai ir greitai, nes iš
važiuoju Į Lietuvą. Atsišaukite: 

3537 So. Wallace St.

PARDAVIMUI BARZ- 
daskutykla (barber shop) 
geroj vietoj, biznis išdirbta 
per 20 metų. Gera proga 
pirkti.

4556 So. Paulina St. ’

PARDAVIMUI ŠIENO ir 
l iavų krautuvė, lietuvių ir

namų darbui. Gera mokestis, fenkų apgyventa, labai gera
maža šeimyna. Kreipkitės:

4630 So. Ashland Avė.
Room 1

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geras biznis, geroj vietoj, neto
li nuo White City Parko. Parsi
duoda pigiai. Priežastis pardar 
vimo’patirsit ant vietos.

503 E. 63rd St.

DVIEJŲ FLATŲ MEDINIS NA- 
mas po penkis ir šešis kambarius — 
viskas moderniška. Kaina tik $5,500. 
Cash $1,500, likusi suma rendomis. 
2317 W. G9th St., savininkas 6501 S. 
Hermitage Avė., kampinė krautuvė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėri. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas su visais rakandais ir 
Įtaisymais. Biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai. Atsišauki
te: 3749 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, vieno pagyvenimo, kiet- 
medžio baigimo. Kaina $1,900. Auto
mobilių priimsiu, kaipo pirmą įmokė- 
jimą. Taipgi 6 pagyvenimų m-urinis 
namas po 4 ir 5 kambarius prie 33 
ir Emerald. Priimsiu automobilių ar
ba kokį kaipo dali {mokėjimo. Kaina 
.W6,500. S. J. Mitchell, 3423 South 
Wallace St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,s 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI saliunas. Gera z

vieta, biznis išdirbta per 20 me
tų, visokių tautų apgyventa. 
Taipgi yra 9 kambariai pragy
venimui. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

1436 So. Morgan S t.

MOKINKIS
RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 

KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skts, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 

* 7:30 vai. vak.

PARDAVIMUI SALIU 
jnas geroj vietoj, biznis iš 
dirbtas. Atsišaukite:

1614 W- 46th St.

k} 'j

ii

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Ix?avitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 KAMBARIŲ ra

kandai beveik nauji. Parduosiu pi
giai, nes važiuoju į Lietuvą. Atsi
šaukite: Walter Rekašius, 715 West 
16th St., iš užpakalio, 1-mos lubos. 
Galima matyti kasdien nuo 5 iki 9, 
subatomis visą dieną.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa

vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausis 
grojiklis pianas, vkelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams šepute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bhrgcno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTO- 

mobilius, Reo, šešių pasažie- 
rių. Gerame stovyje; inžinas 
naujas. Pigiai.

634 W. 35th St.

NAMAI-ZEME

vieta. Parduosiu pigiai. $2,400.
Priežastį patirsite ant vie- kaiP ren^- 
tos. 2526 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ me
dinis namelis, 508 W. 81 st PI. Gat
ves ištaisytos ir apmokėtos. Kaina 

. Įmokėt $500 cash, likusius

W. H. BRINKMAN, 
8688 Vipccnnes Road

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

x P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti It 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Ilarrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
ha y

REIKTA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad atraikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle- 
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra- 
Šylcitc*

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St 

Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairis, 8247 D. Dlvi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkinvai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl- 
dienį Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2588 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 VVinchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted SL; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. AŽusėnis, 4014 S. Ma-

• plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Ęirmininkag Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 8309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
8327 XS. Wallace St.; Turto rašt 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kaslerius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — KHubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą suhatvakari Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


