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Vokietija labai kritingoj padėtyj
Tarybos su angliakasiais

Talkininkai perduoda turkams
Trakiją

Vokietija kritingoj padėty
Kruvinos 
nansinė 

Wirth

maisto riaušės; fi- 
sistema susmuko, 
turės rezignuoti.

<lel brangumo pragy- 
tęsiasi Cologne, Dus- 

miestuose 
apygardoj.

BERL1NAS, lapkričio 14. — 
Riaušės 
veninio 
seldorf ir kituose 
Reino industrinėj
Cologne minios išplėšė daug 
sankrovų. Policija gabaus buvo 
priversta šauti ir pulti žmones 
nuogais kardais. Keturi žmo
nės liko užmušti, daug sužeis
ta ir 40 areštuota. Dusseldor- 
fe, kur 50,000 darbininkų 
streikuoja, vienas žmogus liko 
užmuštas susirėmime su poli
cija. ,

Socialistai atmetė koaliciją.
Socialistai atsisakė įeiti siu- 

lomon naujon koalicijom ku- 
rion įeitų ir stambiųjų fabri
kantų “liaudies” partija. Socia
listai pareikalavo, kad kancle
ris Wirth rezignuotų.

Vokietijos finansinė sistema 
galutinai susmuko. Talkininkų 
eksįiertai deda pastangų, kad 
pagelbėjus Vokietijos valdžiai 
išsigelbėti iš to chaoso ir nelei
dus susmukimui toliau plėstis. 
Dabar apie 8,000 markių gali
ma gauti už Amerikos Jolerį, 
kuomet prieš karą tiek markių 
buvo vertos $1,920. Dabar cir
kuliuoja viso apie 470,000,000,- 
000 markių ir jų skaičius nuo
latos didėja. Vokietijos skolos 
siekia apie $12,000,000,000. 
Apie tiek Vokietija yra skolin
ga kontribucijomis. Vokietijos 
pirkliai darantįs biznį su už
sieniu. visai nebevertina mur
kiu, delei nuolatinio jų puo
limo.

Nuolatinis puolimas Vokieti
jos markės atsiliepė ir ant ki
tų Europos šalių pinigų. Jis 
taipjau gimdo Vokietijos var
gą ir nepasitenkinimą, taip 
kad Wirtho valdžia neužilgo 
turės ręzignuoti.

Reichsbankas vis dar turi 
aukso, bet jis jo ir laikosi. Jis 
tprįs tiek aukso ir vertingų 
įiopierų, kad galėtų išpirkti vi
sas markes, jei už dolerį butų 
duodama 3,000 markių. Bet pa 
sidaro didelis skirtumas, jei už 
dolerį mokama 8,000 markių.

Tariasi su angliakasiais
Kasyklų savininkai norį išveng
ti streiko ateinančiais metais.

CHICAGO.— Great Northern 
hotcly vakar prasidėjo visa 
eilė susirinkimų tarp 60 atsto
vų angliakasių unijos ir mink
štųjų anglių kasyklų savinin-
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Lietuvos žinios

kų. Susirinkimuose bus svar
stoma kaip išvengti streiko 
ateinantį balandžio mėn., ka
da užsibaigs dabartinė sutar
tis tarp angliakasių ir kasyk
lų savininkų. Visus nutarimus 
susirinkimas raportuos pilnai 
angliakasių ir kasyklų savi
ninkų konferencijai, kuri įvyks 
sausio 3 d. Ta konferencija 
turės nustatyti algas ir darbo 
sąlygas ateinantiems me
tams ir pagaminti projektų 
sutarties, kurių paskui abi pu
sės turės patvirtinti ar atmes
ti.

ėjo vyikinda- 
pertoli buvo 
darbininkai 

iš valstiečių

Grąžina turkams Trakiją
LONDONAS, lapkričio 14.— 

Taikiu inkai perdavė turkams 
Rodosto, svarbų portą prie 
Marinoms jurų, Trakijoj, o 
nedėlioj perduos nacionalis
tams Trakijos sostinę Adriano- 
polį. Talkininkai buvo nusita
rę negrąžinti turkams Trakijos 
iki po taikos tarybų.

Skelbiama, kad turkai esą 
vėl darosi nuolaidesni.

Šiandie Anglijos rinkimai
LONDONAS, lapkr. 14. — 

Ryto bus Anglijos parlamento 
rinkiniai. Viso yra pastatyta 
1,386 kandidatai. 373 distrik- 
tuosc kova eis tik tarp darbie- 
čių ir konservatyvų ar liberalų, 
o 242 kituose distįrktuose da
lyvauja ir daugiau partijų.

Niekas nebando spėti kokios 
bus rinkimų pasekmės. Visi 
pripažįsta, kad darbininkai ap- 
laikys svarbių laimėjimų. Ypač 
sunku atspėti kaip balsuos 
moterys, nes ir labiausia pri
tyrę žjnonės nežino kaip yra 
nusistatę moterįs ir nieko iš 
jų negalima išgauti. Esu 
via u įtikinti 99 vyrus, 
vienų moterį.

negu

Išvarė Francijos konsulus.
KONSTANTINOPOLIS, lap. 

14.— Turkijos nacionalistai iš
varė Francijos konsulus iš 
Mersina ir Adana, Mažojoj 
Azijoj. Jie atvyko į čia pane- 
dėly. Jie buvo paskirti sulig 
Francijos sutarties su Turki
jos nacionalistais apsaugoji
mui krikščionių mažumų. Sa
vaitę atgal buvo išvarytas 
Francijos konsulas Brussoj, 
bet jo vieton važiuoja 
prižiūrėti evakavimų 30 
euzų

MASKVA, lapkričio 14. — 
Rusijos premieras Leninas 
šiandie kalbėjo komunistų in
ternacionalo kongrese 
naujųjų Rusijos 
politikų.

Jis pareiškė, kad 
ekonominė politika
teisino save viskame. Jis atvi
rai prisipažino, kad prieš pa
keičiant ek. politikų, komuni
stai pradėjo netekti įtakos pas 
darbininkus, o ūkininkai atvi
rai komunistams priešinosi, 
taip kad buvo rimto pavojaus 
valstiečių sukilimo. Esu ko
munistai pergreit 
mi komunizmą ir 
nuėję. Dabargi 
esu patenkinti, o
surinkta milionai pūdų grudų 
rekvizijomis be jokio pasiprie
šinimo. Pavojaus valdžiai dėl 
naujos ek. politikos nesu, ka
dangi valdžia pasilaikys did
žiąsias industrijas ir valstybės 
prekybų. Valdžia tik stengiasi 
pritraukti svetimų kapitalų ir 
tverti maišytas . kompanijas, 
kad pasimokinus nuo kitų ša
lių kapitalistų prekybos gud
rybių.

Tečiaus didžiosios Rusijos 
industrijos 'yra labai keblioje 
padėtyje ir jų atsteigimui rei
kalinga šimtai milionų auks. 
rublių. Todėl valdžia turi 
stverties griežčiausios ekono
mijos, visur mažinti išlaidas, 
net ir dėl mokyklų. Ji be to 
bandanti sudaryti rezervo fon
dų šelpimui ipdu^trijų. “Mes 
niekad nepatapsime civilizuo
ta šalimi, jei musų industrijos 
nebus tvirtai pastatytos,” sakė 
Leninas. Tečiaus jis pripaži
no, kad Rusija dar nėra gavu
si nė vieno rublio paskolos ir 
kad duotosios koncesijos, apie 
turias buvo tiek daug kalba
mos, dar neatnešė Rusijai nė 
vieno skatiko.

’ Leninas tvirtina, kad naujoji 
ekonomine politika sustiprinu
si Rusijos pinigus, nors per 
telis pastaruosius mėnesius ta- 
io atspausdinta dar kvadralio- 
las popierinių rublių. Bolševi
kai patapę finansiniais geni
jais, nes jie nukapoję šešis 
nulius (0) ir ateity tikisi dar 
daugiau nukapoti tų nulių nuo 
kvadralionų. Pasak Lenino, 
svarbiausiu Rusijos darbu yra 
mokintis, mokintis ”skaityti,“ 
rašyti, organzuiotis,” o kuo- 
mažiausia svajoti apie visųpa- 
sauilines revoliucijas.

Leninas kongrese visai 
kėtai. Jo kalba tęsėsi 35 
Kalbėjo gi vokiškai.

neti- 
min.

gyventojų.

Latvijos seimas

kitas 
fran-

Lenkijos senato rinkimai
VARŠAVA, lapkr. 13.— Pe

reitų septintadienį buvo Len
kijos senato rinkimai. Rinki
mai praėjo rainiai ir jais ma
žiau buvo indomaujania, negu 
seimo rinkimais. Rinkimuose 
dalyvavo irgi daug mažiau 
žmonių, nes senatorius 
rinkti tik sulaukę 30 m. 
žiaus žmonės.

Pirmas seimo ir senato
sirinkimas įvyks lapkr. 25 d., o 
apie vidurį gruodžio mėn. bus 
išrinktas Lenkijos preziden
tas. Kadangi dabar tapo nu
tarta, kad prezidentas bus di
džiuma abiejų būtų 
ne dviem trečdaliais, 
kiausia bus išrinktas 
nis Juozas Pilsudskis, 
dvarininkas.

gali 
am-

su-
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Ar Tamstą ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje, ir išpildykite ją!

Ypatingai raginame tolimesnių miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chieagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos!

___ IL?“

Didelės galios fašistams Žemės drebėjimas tęsiasi

Ek. VILKAVIŠKIS. — Ko- 
peratyvo gyvenimas. Iš visų 
po karui susikurusių koperaci- 
jos b-vių Vilkaviškio apskr., 
rodos, geriausiai ligšiol gyva
vo Vilkaviškio kop. b-vė “Žie
das”. Ji dar pradžioj gyvavi
mo 1019 m., pasistato nuosa
vus namus ir įsitaisė pirmą 
sankrovą, o neužilgo išnuoma
vusi hutą ir antrą įtaise kitoj 
vietoj/ ir tuo budu ligšiol turė
jo dvi sankrovas ir darė nema
žą apyvartą. Pereitais metais 
b-vės valdybos rupesniu tajM) 
nupirkta didoka aikštė, pato
gioj prekybai vietoj, ant ku
rios šiemet pabaigta statyti ne
maži muro namai — didelei 
sankrovai ir sandėliams.

Bet dabar, b-vės narių tar
pe kilo kivirčių. Del jų valdy
ba atsisakė nuo savo pareigų. 
Į naują b-vės valdybą niekas 
nenori įeiti, yra rimto pavo
jaus tai b-vei visiškai suirti. 
Ypač truksiu i ngas buvo b-ves 
narių visuotinas susirinkimas 
rugsėjo 10 d.

Fašistai galės leisti įstatymus 
ir patvarkymus be parlamento 

ir karaliaus leidimo.

RYMAS, lapkr. 14.— Reika
laujant fašistų valdžiai, kara
lius suteikė tai valdžiai labai 
plačias galias. Tomis galiomis 
m misteriai iki gruodžio 31 d. 
1923 m., galės vykinti dideles 
reformas, kapoti algas val
džios darbininkams, nustatyti 
mokesčius visgi neatsiklaus- 
dami parlamento sutikimo, ar 
ir paties karaliaus, kurio var
du tokie dekretai bus skelbia
mi.

Manoma, kad fašistai, pasi
naudodami tomis galiomis, pir
miausia išnuomos privatinėms 
kompanijoms visus valdžios 
geležinkelius, telegrafus ir te
lefonus, nes jie nepritaria val
džios nuosavybei.

Renka jury angliakasių 
bylai

MARION, III., lapkr. 13. — 
Rinkimas jury angliakasių by
lai prasidėjo šiandie. Anglia
kasių atvokatas paskelbė, kad 
šioj byloj bus pašaukta liudyti 
už angliakasius apie 150 liu
dytojų. Valstija pasisamdė vi
sų virtinę advokatų kaltinti 
angliakasius, o kada bus išrin
ktas jury ir prasidės bylos na
grinėjimas, atvyks ir generali
nis prokuroras Brundage.

Teisiami yra penki anglia
kasiai: Otis Clark, Levą Manu, 
Peter Hiller, Joe Camaghi ir 
Beit Grace. Prieš visus kitus 
angliakasius valstija apkaltini
mus panaikino. Angliakasių 
advokatai reikalavo, kad arba 
visi iki vieno apkaltintieji ang
liakasiai butų teisiami, arba 
kad butų prieš visus apkalti
nimai panaikinti, bet teisėjas 
tokį reikalavimų atmetė.

Jury rinkimas tęsis kokias 
dvi savaites.

SANTIAGO, čili, lapkričio 
14. — žemės drebėjimas Čili 
vis dar jaučiamas yra, nors 
ir daug silpnesnis. Šiandie 11 
vai. buvo jaučiamas sudrebėji- 
mas La Serenoj, o už valan
dos buvo jaučiamas kitose 
vietose. Tie nauji žemes su- 
drębęjįmai irgi daro nemažai 
nuostolių, pabaigdami griovi
mo darbą.
A. Carrizal miestelis, kur yra 
Vario kasyklos,, vigai pranyko, 
bet nėra žiniųj ar žuvo ten 
žmonių. La Serena irgi labai 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo.

Gaunant vis daugiau žinių, 
apskaitoma dabar, kad žemės 
drebėjime ir po to sekusiame 
jurų užliejime žuvo mažiausia 
1,500, o gal ir 2,000 žmonių 
ir dar daugiau liko sužeista. 
Bet ir dabar pilnų nuostolių 
negalima apskaityti, nes dar 
toli ne visur atnaujintas susi
siekimas. Delei suardymo su
sisiekimo ir šelpimo darbas 
darosi labai sunkus, nes ne vi
sur galima pasiekti, o ir neži
nia kur reikalingiausia yra pa- 
gelba. Kadangi nelaimės vie
toje prasidėjo plėšimai, tai 
valdžia rengiasi siųsti į dvi 
provincijas daugiau kariuome
nės, nes ten esantįs kareiviai 
nespėja visko atlikti, nes jiems 
tenka ir šelpimo darbą vesti, 
ar bent prigelbėti jam.

Ypač daug plėšikų privisę 
Vallenare, kuris labiausia ir 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo. Jame, kaip apskaitoma, 
žuvo apie 1,000 žmonių. 600 
lavonų jau tapo ten atgauta. 
Juos identifikavus, lavonai ta
po sudeginti.

Kariniai laivai, kurie plau
kioja Čili pakraščiuose, surado 
dar daugiau sugriautų miestų, 
apie kurių likimą pirmiau nie
ko nežinota. Taip kad dabar 
spėjama, kad nelaimėje 
žuvo iki 2,000 žmonių.

Pacifiko vandenynas vis 
nenurimsta ir vis dar
krantų puola smarkios vilnįs, 
kaip kad jos darė subatoj, tik 
dabar kiek silpniau.

Iš Vilniaus
Išvažiavo. Tautų Lygos ats^ 

tovai Saura ir Lasič atsisveiki
no su Vilniaus lenkų valdžios 
delegatu ir daugiau Vilniun ne- 
begrįšią. Išvažiavo žiūrėti 
Rūdiškio ir Seinų apylinkių. 
Negirdėjome, kad jie butų ap
silankę Švenčionių apskrityje 
ąrba Trakų ties Varėna i? Va
lkininku.

^BuJak-Balachavič”. Pagar
sėjęs mušeika /-bolševikų fron
te Bulak-Balachovič lenkų’ 
siunčiamas yra Vilniun agituo
ti tarp gudų, kad nesidėtų su 
tautų mažumomis rinkimuose.

Kargaudai. Rodunės parap. 
Lydos apskr. Rugsėjo 15 dieną 
atsibastęs į Kargaudų sodžių 
baudžiamosios milicijos narys 
pareikalavo iš ūkininkų veži
mų. Ūkininkas V. tik buvo 
sugrįžęs iš “stuikos” ir iškin
kęs kumelę. Milicininkas pri
puolė prie Jo reikalaudamas 
vežimo ir arklio. Ūkininkas V. 
nepanorėjo antrą sykį važiuoti 
ir prašė nors kumelei leisti pa
silsėti. Milicininkas buvo grie
žtas: Tavo sūnūs Lietuvon 
išėjo, o Lenkijai nenorite tar
nauti. Kinkik arklį ir važiuok. 
Lai tavo 'kumelė sprogsta... 
Kažin, kas butų buvę. Laimė, 
kad višta ipagelbon atėjo. Mili

cininkas sučiupo vištą ir to
liau nuėjo pas kitus ūkininkus. 
Suvištinėjęs apie 8 vištas, išsi
dangino. Mat vištų geriau 
“tėvynei” mokama tarnauti.

Panošiškės. Oniškio parap. 
Trakų apskr. Didelis, gražus 
kaimas. Visi gyventojai lietu
viai. Kaimas neutralineje 
juostoje. Nors turime už 5 
varstų Rūdiškio bažnyčią, bet 
lenkai musų neleidžia. Turim 
keliauti toli į Onuškio bažny
čią. Bastosi dr ^eutralinė
je zonoje daugybė partizanų. 
Bjauriausi zebekoveai. Vadina
si jie vietos milicija, nors visi 
jie iš kažinkur čia atsibastė. 
Jie daro ką nori, šį tą čia ap
rašysiu. Rugpjūty š. m. jie už 
puolė dvarą Markovščizną ir 
suėmė seniuką ruskį pulkinin
ką Abovskj, nuvarė Rudiškin ir 
jen paleido. Kam beginklį 60 
metų seniuką varginti?...

Užpuldami dvarą jie lietuvi
škai kalbėjo, o paskui visi Ru
diškin nuburbejo. Rugpjūčio 
18 d., vos išgynus galvijus, su 
granatomis ir šautuvais užpuo
lė piemenis ir paėmė 4 karves 
ir arkilį. Kai žmonės pareika
lavo grąžinti, atsakė: karves 
suvalgėme, arklį pragėrėme. 
Kad nuo žmonių atsikračius, 
siūle žydo pagautą seną arklį. 
Taip maži vaikai liko be pieno, 
ūkininkas be duonos. Kuo gi 
užsėsi lauką?

Turėjome savo kaime darbš
tų vyrą, gerą pilietį Vincą Kar- 
pičių, kuris čia mokino vaikus, 
jaunimą ragino šviestis ir blai
viai gyventi, tai lenkai jį taip 
nuskriaudė ir prikankino, kad 
jau rengias važiuoti Amerikon. 
Kai jis grįžo iš Amerikos 1920 
tuoj 20 pulko ulanai atjojo no
rėdami pasipelnyti. Tuoj jį 
suome ir varė Rudiškin sušau
dyti. Pavadino jį šaulių vadu. 
Iš jo atėmė 4040 dolerių ir 15 
tukstAnčių lietuviškais. Net au
kso laikrodėlio neužmiršo. Api
plėštam nebuvo kam skųstis. 
Gręse sušaudysią. Žmogus 
kantriai eme senoviškai vargti 
ir (Jirbti._______ /

BUDAPEŠTAS, lapkr. 13. — 
Talkininkų teritorinė komisi
ja, kuri turi nustatyti ginči
jamus rubežius, galiaus, po 
kelių metų darbo, nustatė 
Vengrijos rubežius. Tuo nus
tatymu Vengrija laimi apie 
35,000 akrų žemės Jugo Slavi- 
jos ir Austrijos.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

dar
ant

RYGA. — Rinkiniai j pirmų 
Latvijos seimų jau senai už
sibaigė. Seimas susidės iš 100 
atstovų, kurie yra pasidalinę į 
20 skirtingų partijų. Socialde
mokratai laimėjo 30 vietų, val
stiečiai 17, vokiečiai 6, žydai 6 
ir rusai 3.

WASHINGTON, lapkr. 13. 
—Šiandie prasidėjo tarybos 
tarp Jungt. Valstijų ir Rumu
nijos apie atmok ėjimų Rumu
nijos skolų Amerikai. Rumuni
ja yra skolinga $41,000,000.

PINIGŲ KURSAS

balsų, o 
tai vei- 
dabarti-

Lietuvos

PARYŽIUS, lapkr. 13.— šie
met Firancijoj gimė 70,000 vai
kų mažiau, negu pereitais me
tais.

Vakar, lapkr. 14 d., užsienio pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.46
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.30
Danijos 100 frankų ........... $20.15
Finų 100 maikių ....................  $2.50
Francijos 100 frankų ........... $6.84
Italijos 100 lirų .........  $4.94
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Trenku 100 markiij ................... %c

"> Norvegijos 100 kromį ....... $18.40
Olandų 100 guldšnų ......  $39.26
Šveicarų 100 markių ........... $18.34
Švedijos 100 kronu ........... $26.90
Vokietijos 100 markių........... l%c

Reikalauja greitos taikos
PARYŽIUS, lapkr. 14.— Tal

kininkų karvedžiai Konstanti
nopoly prisiuntė savo val
džioms paraginimą greičiausia 
sušaukti artimųjų rymų taikos 
konferenciją, jei norima iš
vengti kraujo praliejimo ir 
karo su turkais. ■ »

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III.



KL Jurgelonis
buvo

Jis linksmas, nes turi
DVODA TEISIŲ PATARIM18

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!!

3265 S. Halsted St

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ

Į šitą vakarą ir linksmai jį

PINIGAI
Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo

1923 METAMS
Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20^000 Informacijų

NAUJIENAS

žemes
mes

GARSINKITIES NAUJIENOSE

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartono aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West Pul-<
Iman, III.

Aiškus 
Santykiavimas

tikru dienos lai- 
išmoks ir žinos 

laikotarpi, kuris, 
laiko elementų, 
abejoti, ar gyVu-

3265 S. Halsted St
SAVAS PAS SAVA.

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano

Tavoras naujas pirmos rūšies. Kainos žemos.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Cirelet. Slx 34 to 48.

Namo Hygienic-Fa.hion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M

West PullmanieČiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartono 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III.

Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparus 7 vai. vak,
Kancleris.

idėja ant žemes yra 
musų planetos apsi-
Tam tikras laikas

West Pullmano

Lietuvon

f Pieno svarumas ir sveiku 
mas yra neatskiriami. Ve 

delko Borderio Pienas su jo 
speciale gamybos, vėdinimo 

ir sūpilstymo priežiūra yra 
tai pienas, kuris visuomet 

jums pareina virtoti. 1

809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774
TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.

Pasekmingai Siunčiami Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 
Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 

UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

visai nuo 
aikinio elė- 

mcnto.-^Sc. and Invention.

Herman P. tlaase
ADVOKATAS

609,-610 Chąmber of Commcrcc
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

ly. Jis nematytų žvaigždžių, 
nes saule amžinai šviestų ir j iš 
neturėtų kaip apskaityti tų grei
tumų, kokiu dvi saulės sukasi 
apie viena kita. Žinoma, tas

JOSEPH C. WOLON 
LOITUVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

OYKMI Tiems Kurie 
UI llnl Užsipreiiumeruos

šeštadienį lapkričio 18 d., 1922 m.
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 So.vHaisted gat
Pradžia 7 vai. vakarą.

Bus duodama daug dovanų ir pirmos dovanos bus pinigais. Pra 
Šome visus, jaunus ir senus atsilankyt 
praleisti. Bus daug smagumo. Nepraleiskite šitos progos.

Kviečia KOMITETAS

Chicago, III.
LIETUVIS PAS LIETUVĮ.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR-PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas

Advokatas
29 So. La Šalie SL Room 53*

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yarda 4681

Užkviečiame Kun. B. Bumšą į Debatus 
su P. Kunciumi,

Kurie neaiškus paliko ir “Draugas” labai šmeižia. Dabar mes nori
me, kad Kun. B. Bumšus išaiškintų savo neaiškų darodymą: 1. Kad 
velnias ir žvėris ir netikras pranašas, kaip jis sakė, bus metamas į 
ugningą duobę. Mes norime sužinoti, kur jisai dabar yra. 2. Kad iš
aiškintų kas yra tas žvėris ir netikras pranašas. Kad jis darodyfų iš 
Šv. Rašto. 3. Kad darodytų apie Lozorių ir Bagąčių, kur jis sakėsi 
nesuprantąs apie kokią ugnį šv. Raštas sako: — “Kalbu apie juos, ir 
t. t. O Draugas sako, kad aiškiai tapo darodyta Kun. B. Bumšo. Mes 
nesutinkame su tuo. Jeigu Kun. B. Bumšas darodys dabar aiškiai, 
tai mes busime visi katalikais. 4. Tvarka bus tokia, kokia buvo pas 
tamstą ir liuosa įžanga ir kolektų nebus. Adresas: School Hali, 48 
gatvė ir Honore gat. Town of Lake svetainė bus atdara 6:30 vai. vak.

Debatai prasidės 7:30 v. v.
Kviečiame visus atsilankyti. Bus lapkričio 15 dieną.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vak: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811. Recter Building 

79 We*t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 256* 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22*1 W. 22nd St., kerti Leavitt SU 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzamlnavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus,'perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syftle- 
mos O’Coatai nuo $18.50 ild 
$47.50. Paprasti vilu r.iu 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.®B< 
75 Specialiai O’Coatai $12.G&

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.,

739 W. 14 SU i! j

suprantama. Pav., kada mes 
sakom, kad žemė buvo pėr mi- 
lionus metų, tai tokis pasaky
mas yra mums nesuprantamas, 
nes mes negalime apgalvoti to
kių didelių vienetų. Žmogaus 
gyvenimas yra tolus trumpas, 
kad mums nuėjus anapus ke
lių tūkstančių metų kiekvienas 
pridėtinis laikas yra daugiau 
negu musų protas gali apimti. 
Mokslininkas, kuris galvoja ki
taip negu paprastas vidutinis 
žmogus ir kuris susiduria su 
faktais, žino žmogaus proto ri
botumų laiko dalyse ir pilnai 
supranta, kaip vidutinis žmo
gus tyčiojas iš idėjos, kad tam 
tikra uola, ar orakmenis gali 
būti biliono metų senumo. Pa
prasto žmogaus protas tiesiog 
negali suprasti tokių faktų.•*F

Jei mes nueisim laipsni uote 
žemyn ir pasižiurėsim į mikro
skopinį pasaulį, kur mikrobai 
išgyvena tik valandas, ar il
giausia dienas, tai rasim gerų 
tolygybę musų pačių laikiniam 
elementui. Galim įsivaizduoti, 
kad mikrobas, kuris išgyvena 
Irk kelias valandas, žiuri į tas 
valandas lyg kad jos butų iš
plėstos į šimtų metų. 1 Kitaip 
sakant, mikroskopinio pasaulio 
laikinė laipsniuotė bus visai ki
tokia laipsniuotė negu musų 
vartojamoji laiko laipsniuotė. 
Antra vertus, mes galim įsi
vaizduoti viršesnybes, kurios 
gyvena augštesnėj lygėj negu 
mes, kur laikinis elementas vėl 
kitokis ir kur gyveninio ilgis 
tų esybių gali būti bilionus me
lų. Kaip musų mikroskopinia
me pasauly vienų metų protar
pis musų laiko laipsniuotės 
butų toks didelis, kad jis butų 
neįmanomas, taip viršpasaulio 
biliono metų laiko laipsniuote 
atrodytų negalima mums.

Laiko 
paremto 
sukimu.

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 8Q6, Home Bank Bldr., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Ava® 
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 iki 

_ 9 vakare.

kad 
ir su- 

Abi 
viena ki- 

apie savo 
padėta ant 

kitos saulės,

BORDENS
Farm Products Co.. of Illinois 

Franklin 3110

Laike Musų Atidarymo Avalų KrautuvesUNIVERSAL SHOE CO.
Chicago, III.

prabėga nuo saulės užtekėji
mo iki nusileidimo. Tai musų 
laiko laipsniuotė. Žinoma, ji 
grynai priklauso nuo 
apsisukimų. Sakysim 
paimam žmoginę esybę ir per
keliam jų ant kokios mirusios 
saulės, kuri buvo kitos gyvos 
saulės lydovė. Sakysim, 
viena šitų saulių atvėso 
tapo pasauliu kaip žemė 
saulės sukasi aplink 
tų, nesisirkdamos 
ašis. Žmogysta 
šono apšviesto
tai jai visuomet butų-saulė. Jei 
ant tos mirusios saulės butų 
atmosfera, tai ten visuomet bu
tų diena. Pasaulis, tokiam 
žmogui, stovėtų visa! ant vie
tos. Jis visuomet matytų sau
lę danguje toj pačioj vietoj ir 
saulės nusileidimo ir užtekėji
mo nebūtų. Laiko idėja gal vi
sai neateitų į galvų. Jei jis nie
kad nebūtų matęs laikrodžio,

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

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

P. S.
suma 11

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

vadžiojam, fbetures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

BAMBINO
Valsbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas. \ e

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
tori jos.

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

Brooklyn, N. Y.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1*
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So, Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 19Į 
ryto.

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

šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINĮ SETĄ
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą, 1922

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyi.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Kadaise, kuomet žemė 
jauna ir žmonių ant jos dar 
nebuvo, tokio daikto, kurį mes 
vadinam laiku, nebuvo. Lai
kas, kaip mes žinom, yra sa
varankiškas daiktas, žmonių 
pramanytas protarpiams 
pažymėti tarp tam tik
rų įvykių. Gyvulių karalijoj 
laikas nėra žinomas taip, kaip 
mes kad jį žinom, o jei yra 
žinomas, tai tik instinktingai. 
Aiškinus pasakius, gyvulys, sa
kysim, katė ar šuo, galima iš
lavinti ir jis žinos, iš patyri
mo, ar kitaip, jei lavinsime ga
na atsidėję, kad šėrimo laikas 
įvyksta tam 
ku. Gyvuliai 
atatinkama 
žinoma, turi 
tečiaus tenka 
liai šitam atvėjy numano apie 
tų daiktų, kurį mes vadinam 
laiku. Pas juos gal jis yra in
stinktas iššauktas alkio, ar no
ro ėsti. Šitaipos yra sudaroma 
daugelis gyvulių papročių, kur 
laiko elementas įeina, bet jie 
daugiausia yra instinktai. Pav., 
vištos eina tūpti hiojaus kaip 
tik sutemsta. Laikinis elemen
tas čia mainos diena iš dienos 
ir žiemų vištos miega ilgiau ne
gu vasarų tik ačiū sezoninėms 
permainoms. Galima abejoti, 
ar vištos žino tų, kad vasarų jos 
miega tik pusę to, kų žiemų, 
Kitais žodžiais, mes galim sa
kyti, kad jų “laiko pojūtis” vi
sai nėra išplėtotas taip, kaip jis 
išplėtotas pas žmogų.

Mes augščiau pasakėme, kad 
laikas didžiumoj yra grynai 
žmogau^ padaras. Erdvėse 
nėra tokio daikto kai]) laikas. 
Laikas, taikomas prie nesuskai
tomos daugybės saulių ir pla
netų yra be reikšmės ir jo net 
nėra. Nesąmoningai žomogaus 
protas bando apskaitliuoti vis
ką savo laikiniu saiku ir iš to 
išeina niekų ir visata išeina ne-

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
AVALŲ KRAUTUVES

Didžiausia, moderniškiausia Tr pirmaeilė lietuvių krautuvė. 
ATIDARYMAS TĘSI S TIK DVI (2) DIENAS!

' % ,,į -'u į », i” . .. .' '■!< ‘ t »’*{ •

Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki- 
nip pančiakų. Vaikams specialė dovana.

' (LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

yra tik prileidimas ir pavyz l darni Skaityti Brutulą teisingai, 
dys paimta tik parodymui to, turime pasiUuoši 
kad laikas pats yra bereikŠ-j žemėj padalyto 
mis visatoj ir kad mes, norė-

Lietuviv Motery Pašelpinis Klilibas 
rengia

DIDELI MASKINI BALIU

Tel. Randolph 901

Emory Smith 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago

PRICE
1500



Trečiadienis, lapkr. 15, 1922 NAUJIENOS, Chicago, UI. '0

j KORESPONDENCIJOS

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

GELEŽĖLĖS PRAKALBOS.

Brooklyn, N. Y. — Lapkri
čio 10 d. čia buvo “aidoblistų” 
prakalbos. Pirmiausia trum
pai kalbėjo Brijunas; antras 
kalbėjo K. Geležėlė apie “suvie
nytą frontą politikierių prieš 
darbininkus”. Iš pagarsintos 
temos jau buvo galima supras
ti, kad daugiausia klius tai 
“komunistams”. Taip ir bu
vo. Iš karto kalbėjo neblogiau
siai; aiškino kapitalizmo atsira 
dhną ir kaip kilo reikalas gin
ti kapita’istų interesus; kaip jie 
pajungė darbininkus kapitalo 
reikalams ginti ir sykiu kovoja 
palys prieš save. Iš šito jo aiš
kinimo galima buvo spręsti, 
kad Geležėlė apie tai yra kiek 
nors skaitęs. Toliau priėjo ir 
prie to, kad ką jis ištikro no
rėjo kalbėti. Priėjo prie komu
nistinių politikierių, — prie 
“darrrrbininkų partijos” (jis 
ją taip ištaria), prie W. F. 
Dunno, Ku-Klux-Klano, prie 
Rusijos komunizmo, prie “Lai
svės” redaktorių ir da daugiau. 
Čion tai ir buvo ko pasiklau
syti. Juokėsi kas norėjo ir kas 
nenorėjo. Daugiausia buvo 
juoko kai jis ėmė pasakoti, 
kaip komunistai “suvienijo 
frontus gręžia iš vidaus”. Ne
mažai sujudino komunistus, 
kuomet priėjo prie Dunno ir 
prie Ku-Kluxų. Tuojaus paro
dė Naujienas, kur buvo įdėta 
Dunno korta liudijanti, kad jis 
yra Ku-Klux-Klano organizaci
jos narys. Pamatę komunistai, 
kad tai yra Naujienos, pradėjo 
kvailai juoktis, bet Geležėlė 
pasakė: “Paimkit N. Y, Call, 
rasit tą patį; paimkit For- 
tvardą, rasit tą patį”. Čion 
komunistai atpilo. “Pąimkit”, 
tęsė toliau kalbėtojas, “Darrrr
bininkų partijos sekretoriaus 
Ruthenbergo atsakymą, ir ten 
rasit tą patį, kad Dumi yra 
tos Xii-Kluxų organizacijos 
nurysi

apie komunistų “feikerystes” 
slinko prie kokio nors skau
daus “point”, tai komunistai 
stengės sukelti publikoje juo
ką, kad ji nenugirstų kas bus 
pasakyta. Bet tuojaus pastebi, 
kad tas jų “juokas” nėra natū
ralūs, o tik darbtinis, prieš no
rą spaudžiamas “iš pilvo”; ant 
jų veidų reiškiasi skausmas, o 
iš pilvo veržiasi juokas. Bet 
šitas komunistų triksas labai 
nepraktiškas atrodo, nes kuo
met užbaigiama skaudusis ko
munistams sakinys, tai tuomet 
publika, kreipia savo akis į pa
žįstamuosius komunistus ir tik 
tuomet juokiasi; bet komunis
tai jau tuomet nesijuokia, nes 
jau “juoko” nelieka.

Komunistai labai nepatenkin
ti ir sako, kad Geležėlė taip 
juos pludęs, kad jie da nieko 
taip plūstant negirdėję. Bet 
jo plūdimai nebuvo toki šlykš
tus, kaip Dėdelūs-Pruseikos 
Laisvėje; jo didžiausias plūdi
mas buvo tas, kad jis Laisvės 
redaktorius vadino provokato
riais. Jis tečiaus nevadino nė 
vieno — nei komunisto nei so
cialisto — žalčiais, gyvatėmis, 
glindomis, šunims, kaip Dėde- 
lė-Pruseika kad koliojasi Lais
vėje. Tiesa, jis vartojo gana 
vulgariškų sakinų, bet prie 
Pruseikos tūli gražu negali pa
lyginti. Jis, pav., kalbėdamas 
apie Rusiją sakė, kad milionai 
žmonių miršta nuo bado, o “ba- 
tiuška” Leninas sergąs nuo 
persivalgymo. Tai yra, žino 
ma, netiesa, bet tai da nėra 
plūdimas keikimas, kokius var
toja Dėdelė-Pruseika.

—P. A. Serbas.

Griešti reikalavimai iš Lietuvos 
Valdžios .

%

Priimta 11-kos organizacijų 
Detroito Lietuvių Draugijų Są
ryšio surengtam masiniam su
sirinkime, kuris įvyko 22 d. 
spalio 1922 L A. S. svetainėj 
ant 24-tos Michigan avė.

Išnešėm sekamus griežtus 
reikalavimus Lietuvos valdžiai.

a) Mes grieštai reikalaujam, 
kad Lietuvos valdžia panaikin
tų (atšauktų) tą registraciją ir 
tą $10 dol. bei grasinimą kon- 
fiskoti turtą bei atėmimą pie- 
lietybės teisių gyvenantiems 
Amerikoj už nesiregistravimą.

b) Mes grieštai reikalaujam, 
kad visoj Lietuvoj butų panai
kintas karo stovis, kuris turi 
reikšmę pasikėsinimą slopinti 
kiekvieną darbininkų judėjimą 
prie pasiliuosaiymio.

c) Mes grieštai reikalaujam, 
kad butų leidžiama liuosai 
darbininkams laikyti savo su
sirinkimus apsvarstymui savo 
reikalų.

d) Mes grieštai reikalaujam, 
kad Lietuvos darbininkams bu
tų leidžiama liuosai išleidinėti 
savo spaudą (daibininkiškus 
laikraščius).

o) Mes grieštai reikalaujam, 
kad Lietuvos valdžia tuojau 
paliuosuotų visus politiškus 
prasikaltėlius iš kalėjimų, ku
rie kali ilgus metus už darbi
ninkų kliasos reikalus.

Jei Lietuvos valdžia neišpil- 
dys musų viršminėtų reikala
vimų tuojaus, tai mes pareiš
kiame vienbalsiai, šalin buo
žių valdžia su savo steigiamu 
seimu, šalin prispaudėjai dar
bininkų kliasos, lai gyvuoja 
Lietuvos bežemių ir mažaže
mių tvarka.

Rezoliucijos komisija:
J. J. Bimbo
J. Raila.

kaipo tikrus darbininkų idėjos 
draugus jūsų sunkioj kovoj ir 
velinam jums naujos energi
jos tęsti tą didvyrišką darbą, 
kurį esate pradėję.

Nenuliuskito draugai kovo
tojai! Mes visada busime su 
jumis ir dirbsime su pasišven
timu kad ir sunkiausioj ko
voj už jūsų ir viso pasaulio 
politinių kalinių paliuosavimą.

Rezoliucijų komisija:
J. J. Bimbo
J. Raila.

Užuojautos rezoliucija Lietuvos 
Profesinei Sąjungai.

Mes laikytame masiniams 
susirinkime 11 Organizacijų 
bei draugijų Spalio 22 d. 1922 
m. išnešant užuojautos rezoliu
ciją Lietuvos Profesinei Są
jungai už jos teisingą darbuo
tę Lietuvos darbininkų orga
nizavime ir velinam su dides
ne energija kovoti už išliuosa- 
vimą Lietuvos darbininkų iš 
po buržuazinės buožių valdžios 
jungo.

O mes amerikiečiai pasiža-1 
dain pagelbėti, kaip moralei 
taip materialei' jūsų užimtai 
darbuotei.

. k  Įf ————
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Pasirašo prakalbų 
rezoliucijų komisija.

J. J. Bimbo
J. Raila

įgaliota

DETROIT, MICHIGAN

Detroitiečiy rezoliucijos
Gerbiama “Naujienų” Red.

Patalpinkit šitas minėtas re
zoliucijas Naujienose ištisai 
kaip yra tik pataisykit grama
tiškas klaidas ir sintaksės.

Šitos visos rezoliucijos buvo 
priimtos vienuolikos (11) or
ganizacijų bei draugijų De
troito Draugijų Sanryšio vien
balsiai.

i Užuojautos rezoliucija Lietu
vos politiniams kaliniams.
Draugai Kovotojai! Jus esa

te pūdomi Lietuvos bastilijos 
buožių valdžios, mžtui kad drįs
tate tarti teisybės žodį darbi
ninkams. Už tai kad jus da
lyvavote k lasų kovoj už iš- 
liuosavimą Lietuvos ir viso pa
saulio darbininkų klasės iš po 
buržuazinės buožių letenos.

Mes sveikinam jus draugui 
esančius Lietuvos bastilijos,

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti * z

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

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

Brooklyn, N. Y.

Komunistai visai nutilo. Dau
gelio veiduose pasirodė nusi
stebėjimas. Matyt, kad eiliniai 
komunistai apie tai pirmą kar
tą išgirdo, nes Laisvė apie Dun
no )priklausimą prie Ku-Klux- 
Klano nieko nesako, o kitų 
laikraščių jie neskaito—grie- 
kas. čionai komunistams bu
vo gana nesmagu. ' Geležėlė 
davė vėjo ir Rusijos komunis
tams. Jo nuomone, Rusijos 
komunistai tik apgavo savo 
tamsius mužikus o neįvykdė 
komunizmą, ir dabar jau Ru
sijoj pilnai vystosi kapitaliz
mas; o darbininkams prisieis 
organizuotis ir kovoti už savo 
reikalus taip, kaip ir kitur, jei 
dar jų toji kova nebus sunkes
nė už kitų šalių darbininkų ko
vas.

Kada jis šitaip kalbėjo apie 
Rusiją tai, reikia pasakyti, pub
lika labai ramiai klausėsi. Pri
simindamas apie Amalgameitų 
organizavimą Rūbų Siuvimo 
Korporaciją jis saike, kad ši 
korporacija einanti į Rusiją 
apiplėšti Rusijos darbininkus, 
nes sovietų valdžia užtikrina 
minim u m 10% dividendų, o 
kur yra pelnas — dividendai, 
ten turi būti išnaudojimas. Į 
šitą klausimą nei komunistai 
nekėlė triukšmo. (Mat ir Lais
vė pripažįsta, kad korporacijos 
kuriasi biznio pamatais, ir ne 
asmuo turi sprendimo, bet Še
ras.) z , n

Geležėlė neapsiėjo nepakan- 
džiojęs ir socialistų, bet visgi 
netiek daug kaip komunistus. 
Pastariemsiems kartais buvo 
tiesiog nepakenčiama.

Komunistai vartoja ypatingą 
būdą norėdami publikos klau
są nukreipti nuo kalbėtojo. 
Kuomet Geležėlė kalbėdamas

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einamu pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau Sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

Chicago, III10 N. Dearborn St,

(PER ANGLIJĄ)
CANADIAN PACIFIC

Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana
šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 

Cherbourgo ir Liverpolio.
Artima sąjunga į Danzigą ir Pitiavą.

Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.
iii \ Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems 

k //// » dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
yk //// \ laivas išplaukiu iš Quebec, keliauninkai

i\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 
R vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 

VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
į va sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 

Į I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUSERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

įos kolegk*
na-

West 1894 Remi. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

všitame banke šiandien. Pradėk dabar taupyti sa

vo kalėdiniam fondui, apsirūpinti savo pirkiniais

šventėms, apdraudai, mokestimis, o galėsi atidėti

50 savaičių pasidaro $25.00, $50.00 ar $100.00, žiu-
Telefonah

pradėti jūsų sąskaitą.

1112 W. 35th Street
v

Valstijinis

Bankas

Bankas, kurs padeda varytis priekin.

Suvedamo
sios Kanto- 
ros Bankas

jo dalį paprastai taupymo sąskaitai.

Tik mažą sumą sutaupinant kas savaitė per

rint to kurią klasę tamsta pasirinksi. Yra klasė 
/ atatinkanti kiekvienam pirkiniui -— pasiskirk sau 

klasę šiandien.
Ateikite į banką šiandien ir padėkite mums

P. S. Trečias komisijos 
rys P. Jačionis nesirašė po šio
mis rezoliucijomis, nors jos vi
sos buvo priimtos vienbalsiai. 
Tur būt jam atrodė .per daug 
redikališkos (ar per aštrios). 
Tokiu budu ir susivėlavo pa
siųsti į spaudą.

J. J. Bimbo, J. R.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

praktika-" 
zusi PenM* 
silvanijoS 
hospital** 

M. Pasėto" 
minga! pa

tarnauta 
prie gn»* 
lymo. Dūk 
ia rodą 
mokiose 
gose ir 
okiuose
taluosa mo 
nerims it 
merginoms.

lb 
ki-

wGali Pradėti Savo 
Kalėdinę Taupymo 
Sąskaitą 1923 m.

Central Manufacturing 
District Bank

inKr.n t'.'ž ' žiA "

X

» RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomu per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

/'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4186

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

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan StM kerti 82 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierks
3113 S.HaIsted si
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

jgtikavimo turiu 
i. Paaek- 
patarnau- 

ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikimu 
ypatišką 
rijimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

# patyrimo.
Kilmingai p

Tel. Pullman 5432

teikiu 
jrižiu- 
Daoda 

nao- 
mergi-

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistai 

4712 South Ashland Ava* 
arti 47-tos gatrla

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd SL, kampu B 

Leavitt St. TeL Canal 8B22. 
Rezidencija 8114 W. 4M 84.

Tel. Lafayette 4988

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

Optomatrirt 
T«L BOU l«vard UCY 
4U» B. An

. .. --------------- ---------------------------------------- - -----------------------------------------------------
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Subicription Bateli 
8JH per year in Canada. 
>7.00 per year outside of Chlcago, 
>8.00 per year ū Chicagoj 

8c. per copy.

March 17Uų 1914, at Cha Pfiit Office

Naujienos eina kasdien, fiskiriant 
nedildlenius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 178t So. Halstad SL, Chlcago, 
III — Telefonas: Roosevalt 8MU.

. Uisimokljimo kainai
Cbica£oj« — paltui

Matams __________ _
Pusei meti .,x i -
Trims miiūssiams r ~L _ r
Dviem mtoeaiam .u-

4.60
2.25,
1.76

Chicagoje per nattotoleM 
Viena kopija .. n ..-r M
Savaitei r , , r „ L , , ------r 18c.
Mtaeoiui .... r ,n

Suvienyto^ Valstijose na fitdtoagoje 
paltu:

Metams__________ _ r t , , >7.00
Pusei met< M < , 4JM
Trims mėnesiams ; - į ■ -..2.00
Dviem mėnesiam 1.60
Vienam mėnesiui . t1 .7*
Lietuvon ir kitur uisieniuesej

(Atpiginta).
Metams___ -............ - , >8.00
Pusei metų , , 4.60
Trims mėnesiams - ■ 2^6

Pinigus reikia siųsti palte Meney 
Orderiu, kartu su uisakymm
■■■■J, II     ,,, i-ji.ii.i ii ■■ , I I —

Kerštingi 
politikai.

Lietuvos valdžia, matyt, 
labai bijosi kritikos. Kiek
vieną laikraštį, kuris tik aš
triau nupeikia ją, ji tuojaus 
ima persekioti: cenzorius 
braukia straipsnius, valsty
bės gynėjas traukia tieson 
redaktorius, o kartais vald
žia visai uždaro laikraštį.

Ji bijosi ne tiktai kritikos 
iš kairės pusės, bet ir iš de
šinės. Voldemaro ir Smeto
nos laikraščius ji slopina ne 
mažiaus, kaip komunistų 
spaudą. Tik dabar atėjo ži
nia, kad vėl tapo sustabdy
tas pažangos organas “Tė
vynės Balsas”. Jo vietoje 
pradėjo eiti “Krašto Bal
sas”.

Tai yra prasta politika — 
kovoti kumščia su priešo ar
gumentais. Išrodo nekaip, 
kuomet tokią politiką varto
ja atskiras asmuo; bet dar 
yra blogiau, kuomet jos stve
riasi valdžia, kuri yra stip
resnė už kiekvieną atskirą 
žmogų ir už kiekvieną atski
rą partiją.

Laikraščiai yra tam, kad 
padėtų visuomenei patirti 
tiesą; o tiesą gimdo ginčai, 
bet ne jiegos vartojimas. 
Lietuvos valdžiaXuo mažiaus 
turėtų slopinti kritikos lais
ve, kad ji pati leidžia savo 
laikraštj, “Lietuvą”, ir jame 

gali apginti save nuo netei
singų priekaištų.

“centristus”, buvo aišku, kad 
tas extra-kairusis laikraštis 
neilgai gyvuos. Tuomet jau 
mes pasakėme, kad žiurkės 
bėga iš skęstančio laivo.

Buvo numanu taip pat, jo- 
gei kairieji komunistai mė
gins vėl prisiglausti prie de
šiniųjų komunistų, kuomet 
pamatys, kad be “sandvičių” 
yra sunku gyventi. Tikro 
principų skirtumo tarp jų 
niekuomet nebuvo. Kairieji, 
tiesa, piktinosi tuo, kad “cen 
tristai” htsižadėjo “revoliu
cinio komunizmo” ir ėmė or
ganizuot grynai oportunisti- 
nę partiją tikslu prieiti prie 
minių. Bet “centristai” įsto
jo į šitą kelią dėlto, kad “re
voliucinis komunizmas” su- 
bankrutijo ir komunistai vi
sose šalyse buvo priversti 
mainyti savo frontą. Rusi
jos bolševikai buvo pirmuti
niai, kurie turėjo nusilenkti 
gyvenimo logikai. Bolševikų 
gi neklaidingumu kairieji 
komunistai tikėjo, ir tebeti
ki, .ne mažiaus už dešiniuo
sius komunistus.

Taigi jų atsiskyrimas bu
vo ne principų skirtumo, o 
tiktai nesusipratimo pasek
mė. Ir apie metų laiko tąsy- 
nės tarp tų dviejų frakcijų 
juvo daugiaus panašios į su
sipykusiu davatkų barnius, 
negu į rimtą visuomeninio 
pobūdžio kovą. Besiriedami 
tarp savęs, kairieji ir deši
nieji komunistai beveik tik
tai tuo ir užsiimdavo, kad 
nukaišiodavo kits kitam 
veidmainiavimą, dolerių gau 
dymą, meklerystes, vagystes 
ir t. t. Visuomenė iš to tik
tai tiek pasinaudojo, kad pa
tyrė, kokioje nešvankioje 
baloje klampoja tie “revo
liucionierių” maskas užsidė- 
jusieji gaivalai, kurie perša
si į vadus darbininkų kla
sei.

Tarpusaviniai barniai te- 
čiaus, matyt, dar ir dabar 
negreit išnyks iš jų tarpo. 
Tam pačiam “Darbininkų 
Tiesos” numeryje, kuris ra
gina kairiuosius skaityt 
“centristų” laikraščius, bu- 
vusis jos redaktorius, J. Bal
trušaitis, išpleškino apie 10 
špaltų rašto prieš “Laisvę”, 
“Vilnį”, Dėdelę, Žigą Anga- 
rietį ir kitus “meklerius”, 
“tamsybės sėjikus” ir t. t. 
Šie, žinoma, nepaglostys jo 
už tai. •

Bet šiaipr tai jie visi, be 
abejonės, plauks ton pusėn, 
kur vėjas pučia — keikdami 
socialistus, ir deklamuodami 
Maskvos tezius.

nebolševikiška. Juk da visai 
nesenai p. Dėdelė viešai pa
reiškė, kad jis spjaunąs į laik
raštinę etiką. Tai esąs tik bur
žuazijos prasimanymas. Kiti 
“Laisvės” bendradarbiai ne tik 
neatsilieka nuo savo vado, bet 
da bando jį pralenkti. Štai p. 
R-as be niekur nieko drožia, 
jog žydų socialistų laikraštis 
“Forverts” “gavo per nosį” už 
“frentų” demaskavimą. Girdi, 
“Freiheit” visomis jėgomis 
ginąs Friends of Soviet Russia 
organizaciją. Kiti du žydų 
laikraščiai irgi jam pritariu.

Kad “Freiheit” gina “fren- 
tus”, tai visai natūralūs daly
kas. Juk “Freiheit” yra bolše
vikiškas laikraštis, tai kitaip jis 
ir elgtis negali. Butų keista, 
jeigu jis smerktų “frontus”, 
nes tada jis prilygtų anam pa
skubusiam majorui Kovalevui, 
kuris turėjo konfliktą su savo 
nosia.

“'Naujienų” ir “Keleivio” ad
resu rūstusis “Laisvės” ricie- 
rius siunčia tokį “baisų” pareiš-

“Darbininkų 
Tiesa ’ ’ sustojo.

NEVYKĘS TEISINIMAS.

Fedor Sologubas vienoj savo 
politinių pasakaičių rašo maž
daug šiaip:

Ėjo žmogus ir nusispiovė tris 
kartus.

nuėjo, o skrepliai

“Reikia priminti, kad ir 
lietuvių socialpardavikų or
ganai ‘Naujienos’ su ‘Kelei
viu’ panašiai elgiasi. ‘Naujie
nos’ visuomet perspausdin
davo ‘Forwa*rtso’ [‘Forvcrt- 
so’] melus prieš F. S. R.”
Gerai pasakyta. Beveik taip 

jau gerai, kaip Kserkso (seno
vės Persijos karaliaus) įsaky
mas savo tarnui kas dieną kar
toti: “Viešpatie, neužmiršk at- 
teniečių!” Taip, p. R-as teikėsi 
prie progos priminti ir “Nau
jienas”, prikergdamas, žinoma, 
“socialpardavikų” vardą. Va
dinasi, neužmirškite, “Laisves” 
skaitytojai, kad ir “Naujienos” 
varo tą “pragaištingą” darbą.

Gaila tik, kad p. R-as “už
miršo” priminti, jog New 
Yorko organizuoti darbininkai, 
atrado, jog “frentų” paskirtojo 
komiteto raportas yra nepriim
tinas. O tai juk labai svarbu. 
Antra, kodėl p. R-as nieko ne
sako apie tai, kas paskyrė kny
gų peržiūrėjimui komisiją? Tą 
komisiją, kaip visi žino, pasky
rė patys ‘frentai”. Ir ji, žino
ma, surado tik tai, ką “fron
tai” norėjo, kad butų surasta.

Abraham Čabano atsakyme 
p. BakhvinTii mes skaitome:

“Musų įtarimas, jog dide
les pinigų sumos buvo nau
dojamos ne tam tikslui, ku
riam tie pinigai buvo ren
kami, yra tik dalis musų 
kaltinimų. Visa ‘frentų’ dar
buotė sukelia nužiūrėjimų. 
Mes įgavome įspūdžio, jog 
jų knygų vedimas buvo toli 
gražu netobulas ir palieka 
daug spragų, pro kurias ga
lėtų išlįsti abejotino sąžinin
gumo asmenys.

“Mes iššaukėme Dr. Hart- 
manną patraukti mus teis
man, bet jis to nepadarė.

“Visa jų darbuote buvo to
kia, jog nenoroms kilo dau
gybė klausimų. Sovietų 
Rusijos Draugų pasiryžimas 
savo apmokamą auditorių 
priskaityti prie jų pačių pa
skirtojo tyrimui komiteto 
yra labiau negu keista.”
Atremti tų “Forvertso” lta.1- 

. tinimų nepajėgia rimtais ar 
gumentais nė “Freiheit” nė 
“Laisvė”. Na, o koliojimais 
vargu ką nors galima įtikinti. 
Visa, ką p. R-kas įrodė, — yra 
tik tai, jog ir jo gyvenimo tiks
las, kaip wno Sologubo žmo
gaus, susiveda prie spiaudymo- 
si

demokratai visokio plauko 
tegali, prie tokios blasfemi- 
jos, kad kviestų masių krau
ją lieti ir tai vadinti ‘Dievo 
baismės įvykinimu’.

“Lietuvos visuomenei, ne- 
bepirmiena, kad Vailokaitis, 
Krjipavičius ir kiti skaitosi 
Dievo vietininkais Lietuvoje. 
Kas gi, kad ne kun. Krupa
vičius ragino kunigus nesi
bijoti kraujo praliejimo.

“Bolševikai iš krikščionių- 
demokratų ruošia audrą Lie
tuvoje. ši audra nušluos 
juos pačius, bet ji gali nu
šluoti kartu ir nepriklauso
mą Lietuvą.

“Del šio pavojaus mums 
teks išsitarti ne kartą, 
Kiekvieno tėvynainio pareiga 
nesiduoti juodąja! provoka
cijai ir kovoti su ja”.
Prisiminus, kad ir Amerikos 

krikščionys-demokraai ne kar
tą labai karingu tonu kalbėjo 
apie žydus, yra pagrindo ma
nyti, jog “Tėvynes” Balso” 
spėjimas yra labai artimas tei- 
tybei. Ištikrųjų, kas gi kitas 
gali savo juodus darbus dirbti 
Dievo vardu, jeigu ne krikšč.- 
dem.?

Visos įmonės jau buvo išban
dytos, bereikėjo tik pradėti 
kurstymų kampaniją prieš žy
dus, kad galutinai susigiminia
vus su rusų juodašimčiais ir 
vokiečių monarchistais. 
---------- f---------- ----- ---------- -

Ilgėsiaį.
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Čion viskas kitaip, negu tėviškėj mano!
Dangaus mėlynumas, saulutes šviesa, 
Rytai, vakarai, debesėlių varsa...

Čion viskas kitaip, negu tėviškėj mano!

Čion žiūrai — jau gėlės pražydę paseno,
Ir vasara pralekia tartum sapne, 
Ir eina nuo šiaurės žiemužė viešnia...

Čion viskas kitaip, negu tėviškėj mano.

Dar taip nesenai grožėj saulėto tvano,
Po žydinčius tėviškės kopiau laukus, 
Svajojau ir pyniau rausvus vainikus...

Čion viskas kitaip, negu tėviškėj mano.
Gimtinėje žpionės kitokį gyveno;

Ten žinomi sodžiai ir sodžių takai, 
Tenais pražydėjo jaunystės laikai...

Čion viskas kitaip, negu tėviškėj mano.
Meva.

bet ir uoliau- 
prie žmonių 

stovio kėlimo
Amerikos spauda 

apie Lietuvą

suomenę savo leidiniais, kaip 
plačiai veikią iš Washingtono 
įvairus informacijų biurai, ka
žin kodėl pamini tik tris biu
rus. “Svetinių šalių agitacijų 
centrai (lobbies) — sako laik
raštis — dažnai prisiimą var
dus informacijų biurų. Tokie 
kraštai, kaip Estonija, Latvi
ja, Lietuva turi Washingtone 
biurus iš kurių milionai žo
džių “informacijos” siuntinė
jami Amerikos spaudai.”

Ir dar prideda: “Kitais žo
džiais sakant, svetimos vyriau
sybės ne tik siunčia čia savo 
specialius m misterius ir am
basadorius prie Suvienytų Val
stijų valdžios, bet taip-pat jos 
dar siunčia specialius amba
sadorius rolėje spaudos agen
tų.”

valiutos

• Kairiųjų komunistų orga
nas, “Darbininkų Tiesa”, 
praneša savo 37-am nume
ryje, kad ji daugiaus nebei
sianti, ir siūlo savo skaity
tojams toliaus imti dešinių
jų komunistų laikraščius, su 
kuriais ji per visų savo gy
vavimų taip piktai kovojo.

Tokio finalo senai buvo 
galima laukti. Nuo to laiko, 
kai Bimba ir keletas kitų 
agitatorių, prisidėjusių prie 
‘‘Darbininkų Tiesos” įsteigi- 
njp, apleido jų ię nuėjo pas pradėta spjaudyti į viską, kas

Ir prabilo vienas skreplys: 
—Mes čia, o žmogaus nėra. 
—O kitas tarė:

Gi trečias padare tokią išva
dą.

—Jis čia ir atėjo tik tuo tiks
lu, kad mus palikus. Mes — 
žmogaus gyveninio tikslas. Jis 
nuėjo, o mes pasilikome.

Kada skaitai bolševikų laik
raščius, nenoroms prisimena tą 
pasakaitę. Jų gyvenimo tiks
las ištikrųjų yra tik spjaudytis. 
Iš lengvos p. Dūdelės rankos

KURSTO RUOŠTI POGROMUS

“Tėvynės Balsas” perspaus
dino plačiai visoj Lietuvoj 
skiedžiamą atsišaukimą, kurį 
išleido kokis tai slaptas ko
mitetas. Vienoj atsišaukimo 
vietoj mes skaitome:

“Bet kreipdami domės į 
išorinius priešus, mes už
mirštame apie savo viduji
nius, kurie kai kuriais atve
jais dar daugiau mus slogia, 
kaip tie svetimieji. Ir kuo

toliau, tuo labiau tas kiek
vienam jaučiasi. Jau labai 
laikas kiekvienam apie tai 
pagalvoti ir pamesti tą, kai 
kurių vadinamą ‘lietuvišką’ 
kantrumą. Beveik kiekvie
nam aišku, kad tie vidaus 
priešai—iydai”.

Toliau skaičiuojama visi žy
dų esami ir nesami “grįekaį”. 
Kaip prancūzų posakis—“chcr- 
chez la fenime” numato visas 
blogumo šaknis moteryj, taip 
ir tas komitetas atranda, jog 
Lietuvoj visų blogumu prie
žastis yra žydai. Tų blogumų 
pašalinimui siūloma štai ko
kis receptas:

“Bet ar nelaikąs pasakyti 
jiems gana nors čia Lietu
voje? Ar tam keturius me
tus vargome, kad žydą su 
‘ciceliais’ sau ant sprando 
užsisodinti? Nieko čia ir 
musų valdžia negelbės. Ji 
yra bejėgė prieš juos. Mes 
saVo rankomis tai turim pa
daryti. Nors daug kartų jie 
buvo perspėti, bet dar vieną 
paskutinį sykį privalome per
spėti, kad baisi Dievo baus
mė juos laukia ir kad toji 
bausmė bus įvykinta musų 
rankomis. Galų gale ir mes 
pritruksime kantrybės. Lai 
atsimena, kad musų Tėvy
nėj jie yra atėjimai, ir pri
valo būt dėkingi už musų 
Vaišingumą per tiek metų. 
Jie privalo ne tik musų kal
bos išmokti, 
šiai prisidėti 
ekonominio
savo kapitalais bei tvirtinti 
Lietuvos nepriklausomybės 
pagrindus. O apie siurbimą 
paskutinio skatiko iš musų 
vargingo valstiečio ar kariš
kio, besinaudojant
svyravimais jie privalo už
miršti. Jei to neišpildys, 
privalome atsakomybę nuo 
savęs nuimti ir ne žodžiu, 
bet darbu parodyti jiems 
kelią Palestinon. O kurs į 
ten nenorūs, tai vargas tam! 
Prisimins jis senai užmirš
tus Jeruzoliįno griuvimo lai
kus! Tada be jokio pasigai
lėjimo privalėsime griebtis 
paskutiniaušių priemonių 
Lietuvos apvalymui nuo žy
dų. Maža vilties, kad žydai 
pasitaisys ir bus išmintinges
ni, užtaigi mes turime reng
tis savo valymo užduotį at
likti. Tik tą padarius, ga
lėsime atsidusti ir lengviau 
pagyventi. Mažiau vargins 
mus valiutos svyravimai; 
dažniau miestų ir miestelių 
miestelių gatvėse girdėsimo 
lietuvišką šneką, o ne įvai
riausi internacionalinį žargo
ną, kaip dabar; nebevargins 
taip musų studentus ir mo
ksleivius butų klausimas, 
jiems mokslus einant; nebe
bus kam raikšti atsidėjus mu
sų Valstybes pamatus, kad 
mus galutinai nuskandinus, 
todėl nereikės mums dide 
lės armijos laikyti, nei tiek 
akyliai sekti, kad pagrindas 
mums iš po kojų neišslystų. 
Už taigi išgirdus pirmutinį 
šauksmą prie Dievo bausmės 
įvykinimo, visi kaip vienas 
privalome stoti įvyki irimui
nors ir sunkios l>ei nešinu
sios pareigos, bet kurią vie
ną syk atlikus džiaugsimės 
ir mes ir musų vaikai.

“Lai gyvuoja nepriklau
soma iLėtuva be žydų—judų!

“žydai! Liaukitės »mus er
zinę ir rimtai pagalvokite 
kas jus laukia!

“Lietuvos nuo žydų apva
lymo slaptas Komitetas”.
Šaunesnio atsišaukimo nebū

tų parašęs nei rusų juodašim
tis Markovas II. Kas yra jo 
autoriai? Į tą klausimą “Tė
vynės Balsas” atsako šiap:

“Iš jo nfatyti, kad tai tik
riausia krikščionių-demokra
tų darbai. Jult tik jie vie
ni, privedę kraštą prie be
dugnės tegali meluoti, kad 
girdi ‘šiek tiek sutvirtinome 
savo bendrąją palitinę padė
tį’.

“Tik vieni krikščionys

[LIB] Pastaruoju laiku Ame
rikos laikraščiai apie Lietuvą 
rašė gana daug. Buvo paduo
dama žinių iš Lietuvos ekono
minio progreso, išį jos preky
binių santikių su kitomis ša
limis. Visi laikraščiai indėjo 
savo laiku žinią apie Lietuvos 
atsisakymą prisileisti Tautų 
Sąjungos komisiją pravedimui 
demarkacijos linijos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Tuo klau
simu laikraščių mintys pasi
reiškė šiais sakiniais: “Lietu
va pastoja kelią Tautų Sąjun
gai,” “pasistatymas užgauna 
Sąjungą,” “Lietuva atsisako 
veikti sienų klausime,” “Lygos 
Komisija įpykusi apleidžia Lie
tuvą” ir t. p.

Tuo tarpu Amerikos lenkai 
nesnaudžia ir savo propagandą 
varo. Karkimuose New Yorko 
ir Ncw Jesrey’s laikraščiuose 
tūlas A. De Monzie rašo apie 
Klaipėdą, kaipo nepriklausomą 
miestą; iš vedžioja, kaip Klai
pėdos krašto nepriklausomybe 
pakėlusi ekonominiai visą ša
lį, kaip gyventojai pamylėję 
nepriklausomybę, kaip nenorį 
josios atsižadėti ir kaip jie jau
sis laimingi, jeigu Klaipėda 
visuomet busianti Prancūzų ir 
Anglų globoje.

Gi “Pittsburgh
mes” tūlas Fred Haskin rašy
damas, kaip viso pasaulio (au
los apeliuoja į amerikonų opi
niją, kaip užpilta Amerikos vi-

Žydų laikraščiai su pasigai
lėjimu užčitavo Lietuvos Vi
daus Reikalų ministerio įsa
kymą apskričių viršininkams 
akyliai daboti, kad neįvyktų 
kur nors pogromų. “Jevvish 
Chronicle” bara latvių vyriau
sybę, kad ši Genevoje atsisa
kiusi duoti savo tautinėms ma
žumoms tų garantijų, kurias 
sutikusi duoti Lietuva.”

“Brooklyn Standard Union” 
editariale “The Baltic States” 
rašo, kad “iš atsiskyrusių nuo 
Rusijos Valstybių nei viena 
kita valstybė taip gražiai ne
progresuoja politiniai ir eko
nominiai, kaip trys Pabalti jos 
respublikos Lietuva, Latvija ir 
Estonija, ypatingai nuo to lai
ko, kaip įų nepriklausomybe 
buvo pripažinta Suvienytų Val
stijų.” Toliau pažymi, kad vi
sos įveda savo pinigus, aprašo 
tų kraštų didį ir valdžios for
mą.

Vaikai ir suaugę milionais yra 
užmušami, ar blogų sąlygų su- 
iTaikinami.

Anglosaksų tauta giriasi tuo, 
kad ji veda pasaulį ir kad ang
lų kalba ilgainiui patapsianti 
viso pasaulio kalba.

Gcriaus jai butų žiūrėti, kad 
nepraradus tos savo vadovy
bės. Ji ne tik veda neišmin
tingus karus, o ir palaiko ne
išmintingą skurdą.

Savo piliečių susilpnėjimo 
galima lengvai išvengti, panai
kinant kapitalizmą ir pakei
čiant jį socializmu. Laukutinis 
priešas yra menkas palyginti 
su vidiniu priešu skurdu.

Sąlygų tyrinėtojai sugaišta 
daug laiko ir patiekia daugelį 
ilgų pareiškimų — bet visi tie 
pareiškimai nepasako apie 
biednuomenę taip aiškiai, kaip 
didysis dramaturgas—kad bied- 
nuomenei kenkia jos skundas.

Anglosaksai turėtų teisę 
vadovauti pasauliui, jei jie pa
darytų save to vertais.

O tas lengva padaryti, sunai
kinant vidinį baisūną —skur
dą. Tegul jie duoda agšfes- 
nės civilizacijos pavyzdį, o pa
saulis paseks juo, nes jis yra 
geras. Ir tai yra puikiausias 
vadovavimas, kuris bus priim
tas dėl jo gerumo, o ne iš bai
mės.—Mil. Leader.

Redakcijos Atsakymai |
■ ' • - ....................... .................

(laže t te Ti-

Vidinis priešas.
George Rernard Shaw sako, 

kad iš 800,000 kūdikių gimu
sių Didžiojoj Britanijoj vienais 
metais, 100,000 numiršta ne
sulaukę vienų metų amžiaus.

Skurdynai, blogas maistas ir 
ncžinybė — kurie pareina iš 
skurdo — o skurdas pareina iš 
kapitalizmo — padaro mažne 
tas pačias sąlygas šitoj šaly.

Al. Lapinskui, West Frank- 
frot. — Jei Tamsta esi įsire
gistravęs Lietuvos pilietis, 
tamstos nemetis sūnūs, Lietu
voj gimęs, skaitosi taipjau Lie
tuvos pilietis; ligi nesulauks 21 
metų, registruotis nereikia.

K. Kudliui, Clcveland. —Pa
prastai dainininkai dainuoja, 
kam ir kur jiems patinka, 
asmens dalykas. Nedėsime.

K. J. Palioniui, Chgo.— 
patarimą ačiū. Su laiku 
pasinaudosime.

J. Mockui, Chgo. — Naujie
nų koncertas bus po Naujų 
Melų, turbūt vasario mėnesį.

Jų

UŽ 
gal

Ne

Adresas

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

3. Ar Tamsta pritari tani Lietuvos Atstovybės y/asbingtone Taip 
t‘sakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 

$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5? L—

1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame* Taip 
rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 

metų gruodžio 22 dienos? __

Ne

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

Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Seį- Tai • Ne 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkyniai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo
Vardas-Pavarde .....................................................................................................
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Trečiadienis, lapkr. 15, 1922

Stebuklingi K^min-į'S""
terno Teziai.

(Feljetonas)

Aš ilgai negalėjau suprasti, 
kodėl prie komunistų prisidėjo 
daug žmonių, kurie anie socia
lizmą visai nieko nežinojo, ar
ba daugumas net tokių, kurie 
buvo ger\iusi katalikai ir vy
čiai. Bet dabar tas dalykas man 
visai netikėtai paaiškėjo.

Vieną šventadienį pasiėmęs 
knygą atsisėdau ramiai pasi
skaityti. Staigu suskambėjo 
durų skambutis. Atidaręs du
ris nustebau pamatęs savo se
ną draugą, kurio nebuvau ma
tęs per dešimtį metų. Jis visą 
laiką gyveno rytinėse valstijų 
se. Įleidęs svetį vidun ir šir-

pasakotis viens kitam savo gy
venimo nuotakius, laimes ii 
nelaimes, kokių patyrėm šio
je šalyj. Besišnekant apie as
meniškus dalykus, musų kalba 
nukrypo į visuomenės iir po
litikos sritis.

—O kas tu dabar esi?—stai
gu paklausė mano draugas.

—Kaip tai, kas aš esu? — 
tariau nesupratęs jo kalusimo.

—Nugi, mat, ar komunistas, 
ar menševikas?

—Tai jau aš turbūt esu men
ševikas—atsakiau.

, —A-a! Aš taip ir supratau iš 
tavo Šnektos, kad tu menševi-

Ir ka- 
atsiminiau tą

iš tolesnio pasikalbėjimo pa
sirodė, kad jo esama karšto 
komunisto ir “veikėjo 
daugi aš vcl 
klausimą, kurio taip ilgai ne
galėjau suprasti, užklausiau sa
vo draugo, ar jis negalėtų man 
jį paaiškinti.

Mano draugas pasižiurėjo į 
mane, nusišypsojo ir tarė:

—Tu, matyt, visai atsilikęs 
nuo veikimo ir nieko nesupran
ti apie kominterno tezius. Nes 
jeigu suprastum kominterno 
tezius, tai tas klatišiiiias tau 
butų visai aiškus. Tu turbut 
žinai, kad kai Rusijoj komu
nistai paėmė valdžią į savo ran-' 
kas, tai jie paskelbė, kad Ru
sijoj bus tuojau įvykdintas ko
munizmas, ir surašė tezius, iš- 
siuntinėjt) juos kitų šalių dar
bininkams, kad ir jie pagal 
tuos tezius elgtųs, keltų revo
liucijas ir steigtų komunizmą. 
Bet visi menševikai nesutiko su 
tais teziais, jie pradėjo pasa
koti, kad komunizmą pagal 
užmanymą negalima įvykdinti, 
nes tūlose šalyse sąlygos tam 
nepribrendę, o svarbiausia, 
kad darbininkų klesa dar nėra 
užtektinai apsišvietus, nėra už
tektinai susiorgarųžavus, kad 
galėtų paimti valdžią į savo 
rankas.

■ Na, tai juk jie sakė tiesą, 
ar ne? —pastebėjau savo drau
gui.

<Mes žinom, kad jie sakė

tas klausimas, kurio tu negali 
suprasti, — tęsė toliau mano 
draugas, —j Kaip jau sakiau, 
visi jūsų sociališdavikiški va
dai, taip pat ir kitų šalių ap- 
šviestesni darbininkai nepatikė
jo kominterno teziais ir komu
nizmu, bet mes už tai radom 
daug sekėjų tarpe tamsesnių 
darbininkų. Juk tu žinai, kad 
kuo žmonės tamsesni, tuo la
biau jie tiki į visokius stebuk
lus. Todėl, 
kominterno 
komunizmą 
sakėm, kad 
kio mokslo

Juk tu žinai, kad 
i- tuo la-

kada mes pagal 
tezius pradėjom 
ant rytojaus, ir 
darbininkams jo- 
nereikia, nes tai 
ii’ ją tarnų so-

cialistų išmistas, jie mums ir 
patikėjo, tuo labiau, kad mes 
jiems sakėm, jog ant rytojaus 
jie visi sėdės palociuose, o vi
si buržujai gatves šluos. Tas

žmonių. 1 u žinai, kaip jie ti-
Į žadamą jiems rajų ix> mir

ties, tai kodėl jie negalėtų pa
tikėti mums? () antras daly
kas, — jie visada girdėdavo 
kaip kunigai keikia socialistus, 
0 Pagal kominterno tezių mes 
keikiam socialištus geriau ne

, todėl jie mums ir

—Na, gerai, — tariau aš. — 
Bet juk jus gerai žinot, kad 
socialistai sake tiesę, būtent, 
kad Rusijos komunistų suma
nymas buvo didžiausia klaida, 
kad dėl tų komunistinių nesą
monių visa Rusija atsidūrė di- 
deliausiam varge ir skurde, ir 
kad ten vietoj komunizmo 
skubinama atstcigt kapitaliz
mas, ir kad tie patys komuniz
mo apaštalai nenori jau nė už
siminti apie komunizmą,— 
jus vistiek keikiat socialistus ir 
pasakojat savo sekėjams, kad 
Rusijoj vyksta komunizmas, 
nors iš antros pusės pradeda 
daryti tą, ką socialistai moki
na, tą patį, ką jus pirma pagal 
kominterno tezių buvot prakei-

Tai nejaugi tu nori, kad 
prisipažintumėm jiems, 

buvo musų klaida ir kad 
nežinojom, ką darom. Juk 
rytojaus mes pasiliktu-

—Et!—nekantriai numojo 
ranka mano draugas. — Aš jau 
tau pirma sakiau, kad tu nieko 
nesupranti apie kominterno te- 
zius. Mes gerai žinom, kad 
Rusijoj yra vargas, kad ten nė
ra jokio komunizmo ir kad 
ten yra atsteigiamas kapitaliz
mas. Bet nejaugi tu nori, 
kad mes sakytumėm teisybę 
savo sekėjams ir prisipažinta
me prie savo klaidų? Jau ir 
taip ačiū i socialpardavikų aiš
kinimams daugiau pasilavinu- 
sioji dalis darbininkų pasitrau
kė nuo musų, o tamsesnieji ir 
tikintieji, nesulaukdami to mu
sų žadėto ant rytojaus komu
nizmo, irgi pfadcda mus apleis
ti.
mes 
kad 
mes 
ant
meni vieni, be jokių sekėjų! 
Man, žinoma, nieko čia bai
saus, nes aš jokios svarbios 
vietoj neužimti: kaip dirbau 
dirbtuvėj, taip ir tebedirbu. 
Bet kurgi dingtų visi musų 
šviesti ir nedašvičsti vadovai ir 
parkalbininkai, kurie į dirbtu
vę. eiti dirbti tingi? O keikda
mi socialistus pagal kominter- 
no tezių, jie daro sau puikų 
gyvenimą. Taigi, kad nepasi- 
likus visai be sekėjų, mes, pa
gal kominterno tezių, steigiam 
visokias naujas partijas ir kei
kiau! socialistus, kam jie aiš
kina darbininkam musų nesą
mones.

—Bet ir stebėtini tie jūsų 
kominterno teziai. Vieną die
ną jus kalbat vienaip, kitą ki
taip, ir vis pagal tuos pačius 
kominterno težins, — paste
bėjau savo draugui.

—Kad tu nieko neišmanai 
apie tuos kominterno tezius, 
todėl jie tau taip keistai ir at
rodo. Kominterno teziai eina 
pagal mados, mes juos galim 
pritaikiu t visus ir visada. O 
musų sekėjams ir nesvarbu ta
tai žinoti,— atsakė mano drau
gas.

Kada mano draugas išėjo, aš 
pasilikęs vienas atsiminiau 
daug stebėtinų dalykų, j ku
riuos pirma nekreipiau domės. 
Vieną kartą buvau matęs skel
bimus, kad tūlas “komisaras” 
aiškinsiąs savo draugams apie 
naujai užgimusią “Darbininkų 
Partiją”. Norėdamas ka nors

arčiau išgirsti apie tą sutvėri
mą, nuėjau ir aš pasiklausyti.

Kada įėjau svetainėn, radau 
jau “komisarą” beaiškinant. 
Pabaigus jam kalbėti, atsisto
ja vienas “tavorščių” ir sako:

—Ką tu čia mums pliauški, 
tu melagi! Ar tu neatsimeni, 
ką tu peniai kalbėjai? Tu 
Jeffersono miškuose po medžiu, 
kaip Taujėnų kunigaikščio 
bulius, išspardei didžiausią 
duobę kalbėdamas mums apie 
revoliuciją ir apie komunizmą 

o Į ant rytojaus, o ką tu dabar 
kalbi?

Staigu pašoka “komisaras” ir 
sako:

—Sėskis, drauguti, sėskis! 
Tu nieko neišmanai apie ko
minterno tezius, todėl taip ir 
kalbi. Mes tą partiją pagim- 
dėm ne savo sumanymu, bet 
pagal paliepimą iš Maskvos ir 
pagal kominterno tezių. Todėl 
čia jokio melo nėra.

—-Na, jeigu taip, tai aš su- 
^inku, — atsakė “draugutis”, 
ir nusiraminęs atsisėdo.

Pp tų mano draugo paaiški
nimų aš dabar matyte matau, 
kah kominterno teziai yra ste
buklingas išradimas. Štai jums 
dar vienas pavyzdys. Jus ge
rai žinot, kaip komunistai, pa
gal kominterno tezių, buvo 
prakeikę parlamentų rinkimus 
ir balsavimus. Jie liepė savo 
sekėjams nebalsuoti už socia
listų ir kitus darbininkų kandi
datus į valdžios vietas; jie sa
kė, kad tai yra “socialpatriotų” 
išmistas. Na, ir pagal komin
terno tezių jie gerai pasitarna
vo kapitalistams, pagelbėdami 
jiems sumušti darbininkų kan
didatus. Bet darbar, pagal tų 
pačių stebuklingų tezių, jau vi
sai kitaip daroma

štai, 84 num. “Vilnies” vie
nas “komisaras” rašo, kad jų 
“daiibininkiška” partija, taip 
išbujojus, jog juos imanti bai
mė, kad ji visai neišnyktų. To
dėl, pagal kominterno tezių, 
nutarė kelti revoliuciją iš ant
ro galo, arba, kaip rusai sako: 
“zadnim chodom”. Nutarė ir 
paliepė savo sekėjams balsuoti 
už Farmer-Labor partiją... To
liau tas “komisaras” sako, kad 
nekurieins išrodo • keista toks 
nutarimas, bet, sako, keista iš
rodo tik tiems, kurie nesupran
ta kominterno tezių. Na, o 
jeigu po balsavimo už Farmer- 
Labor partiją komunistai ne
sukels revoliucijos ir neįvyk
ti ins komunizmo, tai, pagal ko
minterno tezių, jie nutars ir 
palieps savo sekėjams balsuoti 
už republikonų arba demokra
tų partijas, o tada tai jau jie 
tikrai įvykdins komunizmą...

Stebuklingi tie kominterno 
teziai!—Sparva.

Jaunystės Spėka Nau 
jaustame Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesni 
ir už tą kuris gydo gilės (gi and s)

— tai magiška spėka iš Af- z 
rikos medžių šaknų.

Didyjį Valstijinį Banką

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

ii;

■1 A
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedalioj nvo 10 iki 12 ryto.

3261 Se. Halated StM Chicago, HL
V1*........................................................ .. ~ ■■      ■ ii

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

IDEAL HEATER MFG. WORKS, 
224 N. Dės Plaines St., Chicago, III.

Ar jus pametėt savo jaunystę, 
rūmą ir “pep”? Ar neišrodo, 
gyvenimas yra atbukęs ir darnas ne
malonus? Nesirūpinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip vadinamą “ožkos gilę” ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystes stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iŠ 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kari tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinime elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net į 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas’ vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re- 

Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelį apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne* 
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir ardresą į Re-Bild Laborator
ies, >279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild-Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite apie šį gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas.

vik- 
kad

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

Ateikite phs mane, aš duosiu 
larimą.

pa-

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

Canal 5838

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago,

Turtas virš $7,000,000.00.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Aldų SfecJalistas

n* akių Itampiiuiį, kuri* 
astimi galvos skaudi  j imo, 
akių aptemimo, nervuotu- 

atitaiso 
ą, atitai-

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

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

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

Tol. Vičtory 9082 
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

I <

*sti, 1 
svaig 
mo, sto 
kreivas

imuosi! M^zamlnavlmas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 y. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Weat 47th St.

Phone Boulevard 7589

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iš CaJifornijos ir 
'vii tęs savo praktikavimų po K*.

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

vakare išskiriant nedė]dienius.

• :|

AKIŲ DAKTARAS

^runaiLick
Ant Bridgeporto

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

Patarimai suteikiami dovanai

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

f

tt.
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DR. A. MONTVID 
Lletvvis Gydytojas ir 'Chirurgą* 

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

Telephone Central 8362 
1824 'Wa banda Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Roridancijos tai. Kedzie 7715

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Or. MaurlCB Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava.
Tel.} Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Dd 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniai* nuo II 
iki 1 vai. po pietų.

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

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

Valandos: 1.1 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadiėnių vakarus.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St, 

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

TeL Lafayette 0098

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Or. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 19—12 A. M.

Kesidence Canal 2118

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
I«l. Kedite *«m

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ncdėlioms ofisą* yra 

uždaryta*

Dr. Natalija Žukauskas, 
Qydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniAkaa li
gas; taipgi ir nei-vų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd I’lace
Phone Boulevard 0313 

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

Jums leisime ant lengvų sąlygų. Krau
tuvė vakarais atdara iki 10 valandos.

Juozas F. Budnk

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
.Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriftų, Vyriikų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

■
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MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Grojikliii, Pianų Išpardavimas
TIK PER KELIAS DIENAS 

Puikus 
88 gaidomis 

uUNDERWOODn 
Grojikliai Pianai

kaip stovi su suolu, 12 Rutulių, artistinga Aslinc žibykla ir pritaiky
ta rutuliams skrynelė:
Krautuvė atdara ANTRADIENIŲ, KETVIRTADIENIŲ ir ŠEŠTA
DIENIŲ VAKARAIS.

Visa už

$345
Išlygos $10 kas mėnesis. z

r^Cut Rate Piano liouse
1301 Milwaukee Avė.
(arti Paulina gat.) *

: ’ • v V 'f t V •••/?> •.<*

LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ

Laikrodėlių, Pianų, Phonografų ir 
čia rasite tobuliausius Phonografus 
naujausiais pagerinimais, kurie groja 
visokio darbo rekordus geriaus ir aiš
kinus negu kita kuri mašina.
Pakol sau pirksi Phonografą, pinna
ateik mano krautuvėn, mes įsrodysi-
me Jums kokybę Brunswick ir kitų
mašinų, kurios yra geresnės ir mes

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

f.

i

j f;
3514-16 Roofevelfi Rd.

CHICAGO, ILK

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli- 

juotojas
Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

Tel. Kedzie 0971
A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

į DECDRATINC Cū.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

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

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

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

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

. Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. P. ŽILVIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
. 9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 

Rezidencijos Tel. Fairfar 5574 
Chicago.

v

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicag*.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, TU.
kampa* 18th SU

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

a
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DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

/
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEMEžada ^neužilgo pribūti Chica- 
gon. Lapkričio 28 dieną jis 

i Auditorium 
Congress ir Wabash 
G. Clemenceau seniau 
keletą metų Amerikoj.

11 I P A Q gon. Lapkričio
W I * 1 V A VI VI 2^ kalbės Chicagos

ŽINIOS
teatre, 
gatvių.
peleido
Jis kalbės, angliškai. Politiniuo 
se biteliuose sprendžiama, kad 
Clemenceau mėginsiąs suar
tinti Franciją su Amerika.

pirko Hinsdale, III., SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
(ūkį) iš 180 akrų žemės, už 
kurią užmokėjo $40,000.00. 
Ateinantį pavasarį jie _______
tyli čia savo vienuolyną su

, | išduodama kamba-
- Xd«Ttn rys, šviesus, elektros šviesa, 

; j maudynė, ant antrų lubų, 
brolių marijonų mokykla. Da- Galima matyti vakarais nuo

VYRŲ

PASISAUGOKIT PLAUČIŲ 
UŽDEGIMO.

Tapo patirta, kad pneumo-
nia gemalai, kurie pagimdo I RADO NEGYVĄ ADVOKATĄ, 
plaučių uždegimą, randasi ap- Charles B. McCoy, 69 metų 
ščiai ore. Tuo reikalu sveikatos Į amžiaus advokatas kurs laikė 
komisionierius H. N. Bunden- 
sen išleido buletiną, kuriame 
paduota nurodymai kaip pasi
saugoti tos ligos. Svarbesnieji 
nurodymai yra šie:

dalinkitės peršalimo ir drėg
numo.

Vaikščiokite arba mankšty- 
kitės kiek galima daugiau at
virame ore. v

Nešiokite tokias drapanas, 
kokios teikia daugiausiai sma
gumo lauke ir viduj.

Nešildykite gyvenamų kam
barių virš 70 laipsnių.

Laikykite savo kojas sausai.
ir šiltai.

Prisilaikykite vienodumo 
gyvenime valgyme ir pasilsėji
me.

Nečiaudėkite ir nekosekite
kitam į veidą.

Pasak Dr. Bundenseno, pri
silaikant aukščiau paduotų 
nurodymų bus galima lengvai 
išvengti plaučių uždegimo.

ofisą po nr. 69 W. Washington 
gat., tapo atrastas negyvas 
maudynėj savo namuose, 2500 
Prairie avė. Policija pranešė, 
kad širdies liga buvusi priežas
tis mirties.

AREŠTAVO KETURIS 
BANDITUS.

Po vijimosi ir ilgo šaudymo- 
si policijai pasisekė areštuoti 
keturis banditus prie Locust ir 
VVells gatvių. Policijos vejami 
banditai šaudė iš automobi
liaus kol pritruko amunicijos, 

į Į P° to jie liuosnoriai pasidavė.
Manoma jie yra tife patys ban
ditai, kurie nesenai pavogė 
penkias moteris, apmušė jas ir 
apiplėšę paleido.

EASTLAND KALTININKAI 
TEISME.

Prisaikintieji teisėjai Circuit 
teisme šiandie perkratinės by
lą prieš Indian Transportation 
kompanijos viršininkus, savi
ninkus Eastland laivo, kuriam 
apvirtus Chicagos upėj septy
ni metai atgal žuvo šimtai 
žmonių. Kaltinimo padavė 
Jesse Wileox, ad minis t ra to
rius turto Rosie Kotovvskio, 
kuri tuo laiku žuvo. Reikalau
ja $10,600 atlyginimo. Metai 
atgal ta pati byla buvo pralai
mėta kai kurių techniškumų 
dėkai. Jei šiuo sykiu pasisek
tų skundėjui laimėti bylą, tai 
panašių skundų rastųs šimtai.

TARPTAUTINĖ GYVULIŲ 
PARODA.

Nuo gruodžio 2 iki 9 Chica- 
ga pataps tarptautiniu agrikul
tūros centru — Union skerdy
klose įvyks tarptautinė gyvulių 
paroda. Dešimts tūkstančių 
gyvulių — ragočių, arklių, 
avių ir kiaulių — bus atgaben
ta iš visų šalių. H. C. Wallace, 
agrikultūros departamento se
kretorius, 
Parodos 
pigintas 
liais.

kalbės į lankytojus, 
lankytojams bus nu
važiavimas gelžke-

20 MILIŪNŲ NUOSTOLIŲ 
GAISRAIS.

H. W. Evans, pirmininkas 
durnų sumažinimo komiteto, 
paskirto VVestern Inžinierių 
draugijos, buvo pašauktas svei 
katos komisionieriaus Bunden- 
sono išduoti raportą durnų su
mažinimo konferencijoj. Iš 
raporto pasirodė, kad miestas 
turi 20 milionų dolerių me
tinių nuostolių ačiū gaisrams, 
ir dūmams. Organizuota prie
šgaisrinė komisija.

G. CLEMENCEAU ATVA
ŽIUOS CHICAGON.

Georgės Clemenceau, buvęs 
Francijos premieras ir žino
mas kaipo “Franci jos tigras,”

PETRAS K. BUTKUS.
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

lapkričio 14 dieną, 1922 m., 6 
valandą rytą, sulaukęs 40 metų 
amžiaus. Velionis paėjo iš mies
telio Nemakščių, Raseinių ap
skričio. Paliko nuliudime mote
rį Juozapą, suhų Petrą 12 metų 
ir dukrelę Juozapą 4 mėnesių. 
Laidotuvės įvyks penktadieny, 
lapkričio 17 d., iš namų 3262 So. 
Morgan St. į šv. Jurgio bažny
čią, iš tenais i Šv. Kazimiero 
Kapines. Giminės ir pažįstami 
bukit malonus dalyvauti laido
tuvėse.

Lai bunie tau lengva šios ša
lies žemelė. Ilsėkis mano myli
mas vyre. Paliekame nuliūdę

Moteris, Sūnūs ir Dukrelė.

bortiniu priežiurėtoju yra pas
kirtai R. Mačiulionas, 
marijonų tėvas.

—Illinojaus farmerYs.

brolių
6 iki 10 vai. Kreiptis: 1504 
W. 20th St., 2 lubos.

ISRENDAVOJIMUI

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTOMOBF- 
LIUS.

Užvakar banditai pavogė še
šis automobilius. Tą pačią 
dieną policija surado dešimts 
pavogtų automobilių.

NELAIMĖS SU AUTOMOBI
LIAIS.

Viena nežinoma 
apie 50 metų amžiaus, 
užmušta automobiliaus 
nas vyras, Robert L. 
sunkiai sužeistas.

moteris, 
, tapo 

ir vie- 
Nelson,

AREŠTAVO 100 VYRŲ IR 
MOTERŲ.

Pereitą septintadienį policija 
areštavo šimtą vyrų ir mdterų 
tvirtinimd lizduose. Daugiau
sia areštuota pietinėj daly mie
sto.

Lietuviu Rateliuose
ŠAU-

kad
Ho-

BANKIETAS LIETUVOS 
LIŲ ATSTOVUI.

Mus prašo paskelbti, 
šiandie vakare Morrisono 
tely (Bose Room) keliamas
bankietas Lietuvos Šaulių ats
tovui p. A. Žmuidzinavičiui. 
Bus muzikalis programas. Dai
nuos Valerija Bruchienė, Nora 
Gugienė ir Saboniene. Bus 
kalbų. Kalbės advokatas 
Jurgelionis.

ir
Kl.

Kam toji baimė?
“Naujienų” 260 num.

Dainorius klausia kam esą or
ganizuojamas naujas . mišrus 
choras. Mano buvo aiškiai pa
rašyta, kad daugumas norinčių 
dainuoti neišdrysta eiti prie se
nesnių chorų ir nori naujo. 
Choras yra organizuojama ne 
kad griovus kitus chorus, bet 
kad praplatinus daugiau daino- 
rių. Mano niekur nebuvo pa
sakyta, kad kiti chorai negeri, 
o tik pastarasis bus geras, ir 
šis choras visai nemano duris 
uždaryti į kitus chorus, — ga
li eiti prie visų, jei tik aplin
kybės leidžia... Žinoma, jeigu 
butų iš kurio nors choro būrys 
dainorių pasitraukęs ir organi
zuotų naują chorą, tai gal butų 
galima primesti ir draskymas 
ir garbes troškimas, kaip kad 
Ex-dainorius įsivaizduoja.

Garbė nėra nei perkama nei 
parduodama, ir jei kas ką vei
kia, tai vietoj garbės greičiau 
gauna purvą, kaip štai kad 
ir Ex-dainorius vos spėjęs per
skaityti pranešimą apie naują 
chorą jau “pagarbino” ir orga
nizatorių ir choro vedėją. Bet 
nesisielokite. Chorai negrius; 
priešingai, dar pasidaugins ir 
norintieji lavintis kuo dažniau 
dainuos, tuo bus geresnių dai- 
norių. — Organizatorius.

Ex-

Broliai Marijonai kuria 
naują vienuolyną.

Chicagos lietuvių vienuoliai, 
taip vadinami “Broliai Marijo-

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

SUPERIOR FEATHER & , 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

SOUTHSIDĖJ PAGYVENIMAS pa- 
randavojimui. 3720 Wallace St. 2 lu
bos, 7 kambariai, krosnimi šildomas 
tik $25 mėnesiui.
Atsišaukti pas

DRAPER AND KRAMER INC., 
341 E. 47th St. 
25 N. Dcarborn

REIKALAUJAMA vyrų; 
nuolatinis darbas.

GREAT NORTHERN 
CHAIR CO., 

2500 Ogden Avė.
REIKALAUJA DARBININ- 

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ LA 
bai geroje biznio vietoje, lietuviais ir 
kitoms tautoms apgyventoje. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Priežast 
pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4314 So. Wood St. 

Tel. Lafayette 5090

PARDUOSIU LABAI PIGIAI 
šaltumynų, tabako, minkštųjų 
gėrymų ir visokių smulkių daik
tų krautuvę. Pigi randa, yra gy
venimui kambariai. Kreiptis — 
125 E. 107 gat., Roseland, Iii.

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

E. G. PAULSON, 
1153 S. Taylor Avė.

Oak Park, III. Tel. Oak Pk. 6654

MORTGEClAI-PASKOLOS

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Dramos Drau

gija stato scenoje penkių veiksmų ko
mediją “Avinėlis Nekaltasis” trečia
dienį, lapkričio 15, Lietuvių Liuosy
bės svet., 14 gat. ir 48 Ct. Pradžia 
7:30 vai. vak.

— Korespondentas.

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

Kviečia Komitetas.

P. A. Žmuidzinavičiui rengiamai va
karienei bilietus bus galima gauti 
šiandie vakare, 8 vai., Morrison Ko
tely prie Rose Room durių.

— Komitetas.

A. L. T. Sandaros 23 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 15 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet. 
Visi nariai atsilankykite, nes bus rin
kimas centro valdybos.

E. Petrėnienė, rašt.

D’eną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTIf
Monroe gat. arti State 

Bepcrstoginis' Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

. šventėmis
45 ir 22c (ir taksai).
Šeiminiams rateliams

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

Dideli komediniai aktai ir 
pavaikslai

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

krut.

Naujienų Exkursija!
Kurie manote važiuoti ant 

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

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

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

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

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

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

Todėl, kurie manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų. kelionę, 
atsilankykite j Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JOSEPH AUGAITIS

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALAUJA BUČERIO, 
kuris supranta savo darbą. At- 
sišaukit tuojaus.

836 W. 20 gat.

RAKANDAI

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

REIKALAUJAMA TEKIN
IO jų ir glūdintoj ų.

Atsišaukti pafc: 
ARNOLD SCHWINN, 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIEŠKAU moters prižiūrėji
mui mano 5 metų mergaitės. Ga
li atsišaukti jauna pora, kur pa
ti neina į darbą. Duosiu kamba
rį už tą patarnavimą. Atsišaukti 
3630 S. Union Avė. 1 pagyveni
mas nuo pryšakio.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ: A
3 dailydŽių, 68c į vai., darbas vi

dui, nuolatinis.
Maliavotojo padėjėjų, 48c į vai.
Inžinierių vandeniui daboti, 8 

landos darbo, $135.
Sargų, 8 valandos darbo $110.
Kalviij padėjėjų 45c į valandą 

torrobiliu šapoj.
Mašinistų, 68c valandai.
Keltuvinių inžinierių, 75c valandai.
Vaikų 14 metų ir senesnių prie vi

sokių darbų, nuo $12 iki $20 į savai
tę-

2 užkalinetojų, 45c i valandą. 
MOTERŲ:

Moterų prie dbifbo trumpomis va
landomis, dieną ar1 naktį, trobose ar 
valgyklose.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,

4193 S. Halsted St., 2 lubos.
Mes kalbame lenkiškai.

va-

au-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

--------- n———
ACME STEEL GOODS, 

135th St., & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALINGAS BEKĖRIS, kuris 
mokėtų atsakančiai kepti juodą ir bal
tą duoną. Alga gera.

Kreipkitės:
B. VISOCKIS, 

1800 Westli46th St., 
Phone Lafayette 2831.

REIKALAUJAMA dviejų iš
tikimų vedusių vyrų firmoj 
įsteigtoj 1858 m. pardavinėti 
jos prekes Chicagoj. Geras už
darbis. Atsišaukti pas

J. R. WATKINS,
17 N. Crawford Avė.

REIKALAUJAMA 
rankinėmis staklėmis 
austi. Prityrimas nėra 
Darbas nuo šmotų, 
nuolatinis.

OLSON'RUG CO., 
1508 W. Monroc St.

audėjų 
kilimus 
būtinas. 
Darbas

vyru
Reikalaujama kiaulių skerdėjų ir 

darinėtojų, taipgi prityrusių pakau
nąs darbininkų. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.

WESTERN PACKING & 
PROVISION CO., 

3854 So. Morgan St.

REIKALAUJAMA ŽIRK- 
lininko ir padėjėjų sengele- 
žių kieme.

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

REIKALINGAS ANTRARAN- 
kis kepėjas, kuris bent kiek nuj 
simanytų apie keksų kepimą. 
Valgis ir guolis; darbas ant vi
sados. Kreiptis į Naujienų Sky
rių 3210 S. Halsted St. No. 5.

REIKALINGAS BARBER1S 
darbui kiekvieną subatą tuoj po 
pietų arba biskį vėliau. Nepaty
ręs tame darbe lai nesikreipia. 
Darbą mokančiam barberiui už
mokestis gera.

4600 So. Marshfield Avė.

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

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

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

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

Union Stock Yards.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
KEPYKLA, 
GEROJ 
VIETOJ.

918 W. 63 gatve.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pajrdavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
3759 VVallace St., Chicago.

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

WHITE CLOVER SAJJUNAS, 
1632 West 46 St. •

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė. Geroj vietoj ant 
kampo, renda nebrangi, išdirbtas biz
nis per devynis metus, priežastis par
davimo — turiu du biznius.

Atslšaukit:
3305 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1601.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernė visokių tautų apgyventoj vie
toj, pigi randa, lysas šešiems metams 
su kambariais pagyvenimui, biznis “ 
nas. Kam reikalingas tokis biznis 
gul atsiliepia.

5744 So. Union Avė.
Tel. Englevvood 1430.

se- 
te-

PROGA KURIOS DAR NEI VIE- 
nas nėra turėjęs. — Pardavimui be- 
kemė su visais įtaisymais. Taipgi 
randon krautuvė. Pardavimo priežas
tis, liga.

3008 W. 39 St.
(Pershing Rd.)

PARDAVIMUI CIGARU, SALDAI- 
nių, minkštų gėrimų, arba sodos, ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Lietu
vių apgyventa, labai gera proga ne
turėjusiam biznio. Aš išmokysiu.

Atsišaukite:
2012 So. Peoria St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas. Biznis senas ir geras. 
Vienas ant 4 gatvių kam
pų.

3200 Federal St.

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

1922 So. Kedzie Avė.

Pardavimui geras verdamas pečius su 
vandeniui šildyti įtaisymu, kaina $18. 
Geras kietoms anglimis šildomos pe
čius, kaina $25, Davenportas, geras 
kaip naujas, karna $26. Kreiptis: 6925 
S. California Avė., pirmos lubos.

PARDUODU 4 KAMBARIŲ RA- 
kandus pigiai, nes noriu apleisti šį 
miestą.

Atsišaukite:
1916 S. Union Avė.

Galima matyti po 6 v. v. Subatoj 
po pietų ir nedėlioj visą dieną.

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ MĖNE- 
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, veluro gyvenamojo kambario 
e’lė, valakiško riešutu valgomojo kam*- 
bario eilė, 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davcnportinis stalas, 3 
dideli kaurai, 2 aslinės žibyklos, skai
tymui žibykla, taipgi stalinė žibykla. 
Gražus grojiklis pianas su ukalelės 
įtaisymu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. .Parduos pigiai perkant tuojaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

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

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.

Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 
pagyvenimų po 6 kambarius; elek

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

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette G824

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

5224 S. Mozart St.

PARDAVIMUI.
Savininkas parduoda 2 lotus, pui

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

906 W. 51 PI.

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis 
namelis, elektra, gasas. Didelis auk
štas beizmentas su išmurintu Ice bak'- 
siu, bizniška vieta. Parduosiu arba 
mainysiu ant didesnio namo, loto, biz
nio automobiliaus. Namas randasi 
South Sidėj. Kreipkitės, antros lubos, 
J. LEPA, 3452 So. Halsted St.

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

ŠITO NAMO PRAGYVENTI.

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

Kreipkitės nas:
J. NAMON.

W. 33 Place, arti Halsted St.808

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAK1NG 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterin ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PKIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madisnn St

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

MOKYKLOS
Vyrams ir moterims mokin

tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber Collegc 
653 ir 609 W. Madison St.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo- 
rindamas. Ateik, ar parašyk.

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

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU

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

ama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.


