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Lietuva gausianti Klaipėdą Kelt nuteistųjų komunistų.

84 žm. žuvo kasykloje
Senatoriai smerkia Francijos 

politiką
Lietuva gausinti Klaipėdą 

tūlomis sąlygomis
Bet bus padarytas iš Klaipėdos 
ar atskiras kantonas, ar po 

tautų sąjungos protektoratu.

PARYŽIUS (Eltos kores
pondencija). — Klaipėdos ko
misija mananti išklausyti Lie
tuvos Vyriausybės atstovą kai 
dėl Klaipėdos klausimo lapkri
čio 6 d. Iš šaltinių, esančių są
ryšyje su Ambasadorių Konfe
rencija, patirta, kad jog Klai
pėdos klausimo išrišimas nu
matomas arba prijungimo for
moj prie Lietuvos su Tautų 
Sąjungos protektoratu, arba 
formoj atskiro Lietuvos kan
tono (valstijos).

84 angliakasiai žuvo 
kasykloje

60 angliakasių sužeista nelai
mėj, kuri buvo uždariusi ka

sykloje 477 angliakasius.

BIRM1NGHAM, Ala., lapkr. 
23.— 84 angliakasiai žuvo ir 
60 angliakasių liko sužeista ne
laimėj, kuri ištiko Woodward 
Iron Co. kasykloj No. 3 tiės 
Dolomite. Nelaimė toj kasyk
loj ištiko vakar. Kasykloje kį- 
lo gaso ar dulkių ekspliozija 
ir po to kįlo gaisras. 477 ka
sykloje dirbę angliakasiai Ūko 
kasykloje uždaryti ir jie iš
sigelbėjo tik pašaliniais išėji
mais, ar prie jų buvo prisi
kasta iŠ kitų kasyklų. Tokiu 
budu išsigelbėjo 333 anglia
kasiai.

Kįlus gaisrui liepsna iš šaf- 
tos šovė keletą šimtų pėdų į 
orą ir gelbėtojai ilgą laiką ne
galėjo tuo keliu įeiti į kasyk
lą. Tik per kitas kasyklas, per- 
sikasant per sluogsnius žemes 
pavyko greičiausiai prie užda
rytųjų angliakasuj prieiti. Ma
noma, kad ekspliozija kįlo nuo 
elektros kibirkštėlės. Keli va
gonėliai be kontrolės pasilei
do kasykloje ir jiems susidau
žius pasidarė elektros kibirkš
tis, kuri uždegė pavojingas 
dulkes. Neužilgo po eksplozi
jos kasykloje atsirado taip 
angliakasių bijamų dujų 
“black damp.” Nuo jų gal ir 
žuvo žmonių. Vienas dakta
ras, kuris gelbėjo sužeistiems, 
tajM) tų dujų apsvaigintas, 
taip kad jį patį prisiėjo iš ka
syklos išnešti, kad ir jis ne- 
pasimirtų joje.

Tai buvo didžiausia nelai
mė Albamos kasyklose. Ang
liakasiai buvo verčiami dirbti

Valdžios pranašas vyriau- 

giojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai©:

šiandie — Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:50 vai., leidžia

si 4:25 valandą. Mėnuo leidžia
si 9:15 vai. vakare.

su didžiausiu paskubamu, kad 
kuodaugiausia anglių iškasus 
ir padarius kiekvieną mėnesį 
vis naują rekordą. Šį mėnesį 
norėta iš kasyklos išimti 
52,000 tonų anglių. Nors in- 
dentifikavimas žuvusiųjų dar 
nepabaigtas, bet manoma, kad 
38 baltieji yra užmušti ir 20 
sužeista. Visi kiti žuvusieji ir 
sužeistieji yra nagrai.

Svarsto Clemenceau kalbą
Didžiausias Wilsono šalinin
kas smerkia Clemenceau ir 

ir Francijos politiką.

WASHINGTON, lapkr. 23.— 
Šiandie senate buvo plačiai 
svarstoma Francijos ex-pre- 
miero Clemenceau kalba New 
York e. Pradėjo svarstymą se
natorius Hitchcodk, buvęs Wil- 
sono administracijos vadovas 
senate. Jis prie Wilsono kaip 
įmanydamas gynė Versailles 
sutarti, bet dabar ir jis pats 
negalėjo rasti jokio pateisini
mo Clemenceau kalbai. Jis tu
rėjo pripažinti, kad Francija 
kalta yra dėl dabartinės klai
kios Europos padėties ir kad 
Francija siekiasi ne taikos, 
bet karo, nes savo reikalavi
mu iš galutinai pavargusios 
Vokietijos kontribucijos ji 
stumia Vokietiją prie sukili
mo. “Francijos valdžios poli
tika yra politika karo, o ne 
taikos. Geriausiu tam priro
dymu yra Francijos kontri
bucijos reikalavimai,” sakė 
Hitchcock. Gabenimas Vokie
tijon negrų kareivių, statymas 
paminklų karui ir musių pa
liaubos paminėjimui irgi nėra 
rodymas noro taikos su Vo
kietija, sakė jis.

Po jo kalbėjo senatorius 
Borah, kuris- visą laiką prieši
nosi Versailles sutarčiai. Jis 
daug aštriau pasmerkė Cle
menceau, “tą kraujagodį fran- 
euzą.” Jis pareiškė, kad Cle
menceau kaltinąs Ameriką su
laužyme pažadų ir už negar
bingą ir neteisingą jos (Ame
rikos) politiką. Tai esąs ne
teisingas kaltinimas iri labai 
sunkus kaltinimas kai dėl at
važiavusio šion šalin svečio. 
Clemenceau sako, kad “mes 
esame ant krašto naujo karo.” 
Tai yra tiesa, bet tai yra dėl 
viešpataujančių Europoj val
stybių, o ne dėl Amerikos pa
sitraukimo iš Europos. Pati 
Francija yra militaristinė ša
lis ir ji labiausia ir priešino
si Washingtono konferencijo
je visokiam nusiginklavimui 

ar bent aprubežiavimui gink
lą vi mos.

Pranašauja daugiau žemės 
drebėjimų.

PARYŽIUS, lapkr. 23.— Ku
nigas astronomas Moreux sa
ko, kad buvusis Čili žemės 
drebėjimas yra tik pradžia vi- 

sos eiles žemės drebėjimų, 
kurie bus ateinančiais metais. 
Tai bus dėl menko saulės veik
lumo 1923 m. Jis pranašau
ja, kad jsemės drebėjimai bus 
Meksikoj, Japonijoj, Turkes
tane ir Vakarų Indijose.

Nuteistieji Komunistų I>a bo partijos nariai, kurie pir iiięji pasidavė valdžiai ir tapo 
išgabenti Jolict (III.) kalėjimą i. Sėdi iš kairūs į dešinę: L. K. Engiami, Arthur Proctor, 
Nieks Kjar, Ludwig Lore ir E Igar Owens. Viso jų nuteista 18, jų tarpe ir milionierius 
William Bross Lloyd. 14 jau sėdi kalėjime, du slapstosi, 1 grista iš Maskvos, o 1 guli 
li/Jįbuty. v . • i • , '

Protestuoja prieš Francija
PARYŽIŲ^ lapkr. - 23. — 

Amerikos ambasada gavo nuo 
valdžios instrukcijų užprotes
tuoti Francijos valdžiai prieš 
nesenai Francijos atstovų bu
te priimtą bilių, kuriuo drau
džiama svetimšaliams pirkti 
žemę Francijoj ar samdyti ją 
daugiau kaip 9 metams be 
formalinio valdžios užgy ri
mo.

Washingtono valdžia gavo 
daugybės skundų dėl to bi- 
liaus nuo daugelio amerikie
čių kompanijų ir pavienių as
menų. Tuo biliuin butų palies
ta milionus vietos nuosavy
bių, kurias valdo Franci joje 
amerikiečiai.

Tą , bilių dabar svarsto se
natas.

Padegėlis Kasmatė.

Laiškai iš Klaipėdos
(Musų Specialio Korespondento)

V. “Lietuvninkai”.
Jie save vadina ne lietuviais 

—jie esą išseno lietuvninkai. 
Tie gyvena palei pat Nemuno 
žiotis, trykampy: Smalininkai, 
Palanga ir Nemuno įplauka į 
taras. Tai gražutėlė šalelė. 
Tiktai miesteliuose gyvena vo
kiečiai, žydai, ak tie patys su- 
vokietėję lietuvninkai. O so
džiuose —• skamba lietuviška 
kalba; vokiškai jie kalba tiktai 
susisiekdami su valdžia bei 
tarpusavy, kai susipyksta. So
džių, kaip mes Lietuvoj tai 
turime, tenai visai nėra. Pui
kus vienkiemiai soduose ir ši
luose paskendę, ne taip toli nuo 
gelžkelio, beveik kasdien gau
na paštą ir laikraščius. Klai- 
nėdos krašte yra 150,000 gy
ventojų, jų 100,000 gyvena 
laukuose ir yra lietuviai, dau
giau ar mažiau susipratę.

Mestoji atgimimo kibirkštėlė 
dabar plačiau, galingu gaisru 
paplito po visą kraštą. Jeigu 
1919 metais jie dar beveik nie
ko neturėjo, vargais negalais 
sulipdė delegaciją į Lietuvos 
Tarybą, tai šiandie jie jau yra 

galingi. Greta grynai roman
tinio idealistinio atgimimo jie 
eina gyva ekonomine galia. 
Pradėję nuo to, kad vargiai- 
vargiai įsitaisė spaustuvėlę, kur 
spausdino mažutį laikraštėlį, 
dabar jie turi jau labai didelę

Vėl įnešė kareivių tonuso 
biliy

WASHiINGTON, lapkričio 
22. — Atstovas Johnson iš 
South Dakota vėl įnešė šiandie 
atstovų bute savo ex-kareivių 
bonuso bilių, kurį pereitame 
kongreso posėdy prezidentas 
Hardingas vetavo.

Numirė 6 žmonės
LANOASTER, ()., lapkričio 

22. — Vienuose namuose ras
ta negyvi 6 žmonės Irvine 
Hendcrson šeimos — vyras su 
pačia ir keturi ju vaikai. Vyras 
su pačia sėdėjo kėdėj palei pe
čių, o vaikai gulėjo lovoj; visi 
buvo pilnai apsirėdę. Manoma, 
kad jie mirė nuo kokių nors 
vaistų.

spaustuvę, kur atlieka ne tik 
savo darbus, bet ir milijoninius 
užsakymus iš Lietuvos. Tai 
bendrovė “Rytas”. Jie jau 

•Klaipėdoj leidžia tris lietuviš- 
*kus laikraščius, leidžia kuri
nius Didžiosios Lietuvos poe
tų ir kompozitorių, kaip antai 
Stasio Šimkaus naują milži
nišką veikalą ir t.. Jie susime
tė į vieną stiprią finansinę or
ganizaciją ir įsteigė didžiausį 
Klaipėdoj banką Lietuvių Ban
kas. Pagaliau, įsisteigė didžiu
le krautuvę-fabriką Laimą, kur 
išdirbinėja.ma visokie pirmo
sios reikmens daiktai. Toksai 
Laimos baldų skyrius savo dir
viniais garsus toli už Klaipė
dos sienų, šios trys organiza
cijos sudaro tvirtą ekonominį 
na matą, kuris koncentruoja 
Klaipėdos lietitvių kuriamąsias 
naiėgas, jas plečia ir tobulina. 
Dabar jau nuolatos tai ta, tai 
k:ta vokiečių įstaigą žiūrėk ima 
ir pareina į lietuvių rankas. Aš 
tau nekalbu apie smulkiąsias 
draugijėlės, kaip antai jauni
mo dainavimo kuopelės, teatro 
kuopelės ir t.t., kurių dabar 
tenai gyva daugybė. Klaipėdos 

krašto lietuvių visuomeninius 
gyvenimas per tuos dvejus me
tus tiek išsirutulojo, kad net 
okupantų prancūzų valdžia ra
do jau nebegalima bent oficia-

(Scka ant 2-ro pusi.)

Partiečiai smerkia valdžią 
Darbo partija parlamente kri
tikuoja Bonar Law valdžią.

LONDONAS, lapkričio 23. 
— Šiandie parlamentą atidarė 
karalius Jurgis. Atvyko jis 
j parlamentą su visomis seno
vinėmis didžiausiomis iškilmė
mis ir lordų bute perskaitė sa
vo trumpą kalbą nuo sosto.

Po to karalius apleido parla
mentą ir tuojdus prasidėjo de
batai dcl jo kalbos. Nors ka
ralius tikrino, kad ir konser
vatyvų (Bonar Law) valdžia 
teiks Lloyd George valdžios su 
manytą, pagelbą darbininkams 
ir ypač bedarbiams, darbiečiai 
savo kalbose parode, kad jie 
nemažai kvaršins konservaty
vų valdžią ir nesitenkins jos 
siūlomomis priemonėmis.

Darbo partijos parlamenti
nis vadovas J. Ramsay Mac- 
Donald, kaipo vadovas opozici
jos atstovų bute, pareiškė, 
kad karaliaus kalba dcl pagel
bės bedarbiams yra visai ne
priimtina darbininkams.

MacDomald sake, kad val
džia visai nesupranta dabarti
nes tragiškos padėties ir kad 
darbiečiai visai nėra ūžta t ere- 
suoti valdžios gelbėjimo prie
monėmis, apie kurias mini 
karalius, bet žiuri į tos val
džios klaidas, kurios ir pagim
dė tokią padėlį, kad visa šalis 
kenčia skurdą ir kad joje yra 
1,300,000 bedarbių.

Jis s'akė, kad darbiečiai 
•neš pataisą prie karaliaus kal
bos, kuri parodys ką darbie- 
čiai darytų pataisymui padė
ties. Jis taipjau reikalavo, kad 
nremieras Boųar Law asme
niniai pasimatytų su bedar
biais, kui.ro jau kelintą dieną 
•bando su juo pasimatyti.

MaoDonald sakė, kad darbie- 
v,iai pagelbės priimti Airijos 
bilių, ratifikuojantį sutartį ir 
legalizuojantį Airijos Laisvą 

Valstiją. Bilius turi būti pri- 
’mtas iki gruodžio 6 d.

Kalbėdamas apie Lausannos 
konferenciją, MacDonald sakė, 
kad ji yra labai svarbi, bet 
kad darbininkai kitaip žiuri į 
taiką su Turkija ir kad jie 
nori tikros taikos, o ne lopy
mo. Tuogi tarpu darbininkai 
Terai žino, kad už Lausannos 

’tulisų yra “paslėpta ranka 
diejaus interesų,” veiklių ir 
tiprių. Tie interesai yra už- 
)ildę visus Lausannos viešbu
čius ir diktuoja taikos konfe
rencijai, kad /gavus šalies pa
gelbą savo pačių projektų vy- 
kinimui.

Taikos konferencijoj
LAUSANNE, lapkr. 23. — 

Šiandie teritorialių ir karinių 
dalykų komisija ir toliau 
svarstė Turkijos reikalavimą 
vakarinės Graikijos. Turkai 
griežtai laikėsi savo reikalavi
mo, bet turbūt ir jie patįs ne
sitiki gauti tos provincijos, ka
dangi jos reikalavimui prieši
nasi ir visos Balkanų šalįs.

Turkai sukėlė triukšmo rei
kalavimu panaikinti slaptą 
diplomatiją. Jie sakė, kad 
kuomet turkai pildė nutarimą 
ir nedavė jokių pareiškimų dėl 
savo reikalavimų, tai Pary

žiaus ir Šveicarijos laikraščiai 
spausdino ištisas Venizelos, 
Stambuliskio ir net paties 
Curzono kalbas. Tada patįs 
talkininkai prądėjo vieni ki
tiems išmetinėti nesilaikymą 
susitarimų ir išdavinėjimą 
konferencijos paslapčių. Kal
bama, kad delei to galbūt pri- 
seis nuostoli bandyti paslėpti 
visą konferencijos darbuotę.

Balkanų šalis — ' Graikija, 
Jligo Slavija, Rumunija ir Bul
garija pirmą kartą po karo 
madare savo konferenciją, kad 
išdirbus bendrą frontą taikos 
konferencijoje ir nustačius 
bendrus reikalavimus linkui 
Turkijos.

Reikalauja paliuosuoti 
kalinius

WASHINGTON, lapkr. 23. 
—- Išrinktasis atstovų butan 
socialistas Victor Berger šian
die apsilankė pas prezidentą 
Hardingą ir ‘pareikalavo pa
liuosuoti visu/ politinius kali
nius, kurie/ tebelaikomi fede- 
raliniuose didėjimuose už ka
ro laiko prasižengimus. Spren
džiama, kad Hardingas jam 
aįsakė, jog jų bylas dabar per- 
kiratinėja justicijos departa
mentas.

Reikalauja rezignacijos.

CHICAGO. — Miesto tary
ba vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioj reikalaujama, kad 
visi apkaltinti sąryšy su graf- 
to tyrinėjimu mokyklų tarybos 
nariai rezignuotų, kad jų vie
ton mayoras Thompsonas ga
lėtų paskirti tokius žmones, 
kuriais publika galėtų pasiti
kėti.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

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

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus

—Užgriebtas arc’iivas. Kai]) 
daugybę kitų Lietuvos turtų, 
lenkai užgriebė Mokslo Apy
gardos archyvą, kuriame yra 
medžiagos ne tik okupuotos, 
bet ir neokupuotos Lietuvos 
dalies švietimo . istorijai.

—Sušaudymas. Rugsėjo 16 
dieną Švenčionyse sušaudyta 
Maksimavičius ir Roličius.

—Pasitraukimas. Parsidavė
lis lietuvis Antanas Jankauskis 
pasitraukė iš miesto valdybos. ,

■—Suėmimas. Suimta dėl ky- 
*>ių milicijos komisaras Lopa
ta ir du tarnautojai.

—Užpuolimai. Rūgščio
Keną apiplėšta Dolhinovo ir 
Servečiaus dvarai, 21 d. —• 
Prūdų stotis.

—Provokatoriai. Lenkų šni
pas “de Mission” (Misiūnas) 
Švenčionyse gavo įsakymą 
žūt būt sudaryti “lietuvių“ ko
mitetą ir kandidatus “lietu
vius” Varšuvos seimui. Mat, 
norima parodyti Tautų Sąjun
gai, jog ir Vilniaus lietuviai 
patenkinti esą tvarka ir daly
vaują rinkimuose.

—Kamajai (Švenčionių ap.) 
Pasak “Slowo” prieš karą ir 
vokiečių metu buvę 3 mokyk
los pilnos mokinių, dabar tė
vai nenoriai teleidžia į jas 
savo vaikus.

—Geriama. Adutišky vieną 
sekmadienį išgerta už 2 milio- 
nu markių. į •

Maisto riaušės Vokietijoj
BERLINAS, lapkr. 23. — 

Vakar iškjlo maisto riaušės 
Brunsvvictke. Policija šovJė į 
riaušininkus ir kelis sužeidė.

Hanoverio kareiviai tapo 
pašaukti užgniaužti riaušes 
prieš pragyvenimo brangumą.

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkr. 23 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 ....... $4.50
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.78
Danijos 100 frankų ........... $20.25
Finų 100 markių ..................  $2.50
Francijos 100 frankų ........... $7.26
Italijos 100 lirų ................... $4.73
Uetuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ..................  M c
Norvegijoj 100 kronų ........ $18.20 
Olandų 100 guldenų ........... $39.40
Šveicarų 100 markių ........... $18.60
Švedijos 100 kronų ........... $26.80
Vokietijos 100 markių ....... l%c
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jadfyta gvarantija 
kožnu įstrumentu

Tikras 
Console. 
lonografas
$225 
vertės

Pavienės kainos 
pardavimo kai
nos tik

kurie lenkiškai ra- 
kurkas gražesne kalba,

DIODĄ TEISIŲ PATARIMUS

Atdaras kas vakaras lig 
9 va., nedėliomis nuo 10 

ryto lig 2 po pietų.

sies Fonografai už netikėti

$150. Mus>

tarytum jtį nabagėlę vaps 
apsėstą gelbėdamas, ii
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Dieną 36c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-30c (ir taksai)

Mes gvarantuojame, jog šis stebėtinas 
pasiūlymas neras sau lygaus niekur.

nėra dar 
pagadinęs, 

Šitie

3320 
West 20fh Street
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prekybai
W. 14 St 
ir septin

ŠITUS AUGŠTOS RŪŠIES PLAČIAI 
IŠGARSINTAS STEBĖTINAI 

SUDERINTAS

Pagerins kraują — užlaikys sveikatoj. Bulga
riška žolių arbata veikia labai greitai. Pasigydymui 
arba sulaužymui šalčio reikia duoti mažiems pilną 
puodelį. Bukit prisirengę kovon su žiemos ligomis. 
Eik pas savo vaistininką šiandie ir paprašyk Bul
gariškos Arbatos, arba mes pasiųsime didelį šei
mynos baksą už $1.25, arba 3 baksus už $3.15, arba 
6 baksus už $5.25. Adresas: Marve! Products Com- 
pany, 451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St, 
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 ▼<!.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 53* 

Tel.: Centraį. 6390
Vak. 812 W. 33 Sh Chicago.

Tel. Yards 4681

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chainber of Comn?erce
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308
. . • . Chicago, UI.

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

Room 706 
Telephone Harrison 421

Viskas Lapkričio 
Mėnesiui

Štai kodėl musų kainos yra tokios žemos: Kada perki 
iš musų — perki tiesiai iš dirbtuvės.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

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

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

Kancleris.

ADVOKATAS
Ofisas vicjurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8395

SUSTOK!
MILIONAI DABAR VARTOJA 
Bulgarišką Kraujo Arbatą 

Nuodų iš viso kūno išvalymui. 
UŽMUŠK TĄ SALTI

Pagerins kraują

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.. 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo- 

Nan?u?» Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ciaus ant lengvų išlygų.

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

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

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

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit 50 cen
tų depozito. Tuomot mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit pąštoriui $7.50. NEATIDĖLIOK 
— RAŠYK DABAR.

VVESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Chicago Avė., Dept. P. 182.

Chicago, III.

šis išpardavimas yra vienintelė proga gyve 
nime!! Tokios vertybes negali būt aukoja 
mos kasdien! Matyk tuos įstrumentus šian 
dien.

Tik Šią Savaitę Skandalingas
FONOGRAFU 
PARDAVIMAS'S

Importuotojai — 
Fabrikantai — 
Smulkmenų 
pirkliai.
Seninusia, vienintelė Chlcajroj 
smulknieninė krautuvė plun

ksnų ir pūkų, taipgi 
užkludžių fabriku.

GERIAUSIOS RUSINS IM
PORTUOTOS DUKNOMS, 

PEŠTOS ŽĄSŲ

PLUNKSNOS 
ir PUKA3

Turime krautuvėj padirbtų 
priegalvių, duknų ir užklo- 
džių. Siuvame įpilus priegal
viams ir duknoms iš geriau
sių materijų; dirbame prie
galvius ir duknas užsakymai!. 
—DIRBAME PŪKINES. VIL 
NINES IR VATOS UŽKLO- 
DES. Pareikalavus išsiunti- 
nėjame pavyzdžius plunksnų, 
puku ir materijų įpilams. 
Pirkdami pas mus užčėdysite 
pinigus. Įsitikinkite patys.

—Kad kitokių lietuviškų nė
ra. Kokių aš jums daugiau 
duosiu! teisinasi vokietis.

—Kaip tai nėra! Turi 
—netiki lietuvninkai.

Jeigu aš sakau, kad 
tai ir nėra!

—Turi būti!
—Jeigu jus sakote, kad yra, 

tai man pasakykite nors vieną, 
aš tuoj išrašysiu ir mokinsiu! 
—šypsos mokytojas.

Čia berniokai jau nieko ne
bemokėjo at 
nas nežinojo, ar yra spausdin
ta kokia lietuviška dainelė, ar 
ne. tačiau mokytoju nepasi
tenkindami siunčia delegacija 
j Klaipėdą lietuviškų dainų 
ieškoti. Gavę reikalingos jiems 
literatūros važiuoja triumfuo
dami namo ir mokytoją jau 
.veja lauk ne tik todėl, kad jis 
vokietis, Bet ir todėl, kad jis 
melagis: tokie tipai esą negalį 
juos mokinti ir neprivalai

mas eina kurkas greitesniu 
tempu, negu Lietuvos valsty
bės idėja prigįja — lictuynin- 
kai laukininkai, nežiūrint į vi
są jų abėlną konservatingumą 
yra dar dideli skeptikai, ir vis 
dar dažnai žiuri į Lietuvą su 
pasididžiavimu ir nepasitikėji
mu. Todėl šio laikraščio per
ėjimas į lietuvių rankas yra be
galinės svarbos laktas. Nega
na to, į tą laikraštį perėjo dirb
ti vienas asmuo, buvęs penke
rius metus Dampfboot’o vy
riausias redaktorius, p. Sva
ras. Jis yra kilęs iš prūsų Lie
tuvos, baigęs vokiečių mokyk
lą, labai gerai pažįsta vietos 
sąlygas, labai gražiai rašo vo
kiškai ir yra 'be galo gabus 
publicistas. Klaipėdos krašte 
vokiečiai dabar nebeturi savo 
žmogaus, kuris galėtų su Sva
ru susilyginti. Nes jisai, kaipo 
lietuvis, yra Kuosas nuo to raš
to sunkumo, kuris yra įgimtas 
visiems vokiečiams, ypač prū

dams. Jis taip moka klausimą 
j pastatyti, taip gražiai savo prie- 
jšininką ingelti ir jį sunaikinti, 
: kad lietuvių publicistikos lite- 
| raturoj (reikėtų jam lygaus ge
rokai pajieškoti. Tokių tipų 
mes turėjome Vilniuje, kai 
ėjo lietuvių leidžiamieji lenkų 
kalba laikraščiai — Tai buvo 
visų pirma A. Rondomanskis 
ir paskui Mykolas ir Viktoras 
Biržiškos.
šydą v
negu Vilniaus lenkai, delko šie 
pastarieji juos begalo keikda
vo/nes lenkų publika jau vien 
dėl kalinis gražumo tuos laik
raščius labiau skaitydavo, ne
gu lenkų leidžiamus. Jie Vil
niuje su kalbos gražumu jung 
davo lietuvišką nuoširdumą, 
budo statumą, atvirumą, pado
rumą ir minties nuosakumą ii 
lenkai su jais polemizuoti ne- 
pąiegdavo —. lenkų publicis
tams vienintelė piremone apsi
ginti tebuvo — 'lenkiškoji po
licija. Bet kai publicistas ape
liuoja į policiją, tai reiškia, kad 
jo 'biznis prakištas.
lA' * * • '.V'

(liūs daugiau

FONOGRAFAS
Visiškai naujas

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštai!., Sekiuad. 
Šventėmis 

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams 

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

® Dideli komediniai aktai ir
* krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petiinų, po $10 iki $20 mažiau megu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $16 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
lr jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.
.. Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai, $8.50 ir daug:au.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų 
1401 S. Halsted St. 739

Atdara kasdien vakarais 
tadieniais.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room llll-fs 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, iSskyrus utarninka Ir 
ketvergę. Nedaliomis npo 9 iki 12 
ryto. C

Rengiamas
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBO 

Subatos vak. Lapkr.-Nov. 25 d., 1922 
Meldažio svetainėje, 2244 W. ?3rd PI.

įžanga 50c ypatat. Muzika G. F. JERECKIO
įl inkimai atsibūva kas pirmą ketvergą, 831 W. 31st Place, Chicago, Illinois.

Pačioj Klaipėdoj šiomis die
nomis Rytas nupirko didžiau
sią Klaipėdos viešbutį, esantį 
geriausioj Klaipėdos gatvėj, bu
vusį Berliner Hof. Padarė ja
me puikų remontą, nutrynė 
vokišką parašą ir per visą sie
ną užrašė: “Lietuvių Akcinės 
Bendrovės “Rytas” Viešbutis”, 
šit eina gatve koks pilvūzas, 
nuo alaus iškleręs, dienos biz
niu susimąstęs vokietis. Ties 
viešbučiu šūktelėja trotuaras, 
vokietis knapt, suknapsi ir in- 
stinktiviniai pakelia akis aukš
tyn pažiūrėt, kas čia painiojas. 
O gi čia siena kažkokiais raš
tais nurašyta! Kraipo vokietis 
nustebęs galvą, kraipo ir slc- 
bizuoja kas raidė: ai-ai-ai! Nie
ko neįskaitęs, o tačiau supratęs, 
kad tai volei lietuvninkai už
ėmė vieną svarbiausiąją pozi
cijų, susideda rankas ant pil
velio ir nusiminusiai galvą nu
leidęs ant krutinės linguoja, 
'['ik šit kažkokia keista mintis 
blikstelėjo jo surambėjusiame 
pakaušy - ir jis staiga sumo
juoja ranka lies pat savo no
simi 
vu 
smarkiai galvą purtydamas į 
šalis protesto ženklui energin
gai nukrapena priekin.

šitokia scena — ne reteny
be, bet ji tokia gyva, taip pui
kiai vaidinama, kad žmogus 
gali sprogti juokais! O tuo 
tarpu joje ibe žodžių, o taip aiš
kiai, taip pilnai atpasakojama 
visa tų vokiečių ideologija, vi
sas jų galvojimo būdas, visas 
jų smegenų sukempėjimas! Ir 
vokiečiai kaskartą 
siunta ir siunta.

Bet niekas jiems 
liek daug kraujo 
<aip sekamas reiškinys 
vokiečiai turėjo Klaipėdos kraš
te du stambiu laikraščiu, vie
nas Memeler Dampfboot, ski 
riamas miestelėnams, pirk
inius, valdininkams, kurie su

daro vistiktai gyventojų ma
žumą, ir antras laikarštis Me- 
melgauzeitung, leidžiamas Ši
lutėj ir skiriamas ūkininkams 
ir ūkininkų daugiausia skaito
mas.- Jis turi Klaipėdos kraš
te apie aštuonis tūkstančius 
skaitytojų, tokio didumo, kaip 
pačioj (Lietuvoj didžiausias laik
raštis Lietuva (turįs prenume
ratorių, priskaitant čia ir vi
sus egzempliorius veltui dali
namus, — irgi apie aštuonius 
tūkstančius). Lietuvninkai šit 
ima i<r nuperka tą Memelgau- 
zeitung’ą p no vokiečių ir pa-; 
(tai o jį ne tik lietuvių dvasios, Į 
bet ir Lietuvos valstybės orie- 
jcntacijos organą.

Keikia žinoti, kad KlapedosI 
krašte lietuvių tautinis atgimi-

VI. Kaikurie kovos 
momentai.

Kovos smulkmenos rodo, 
kad lietuvių judėjimas jau yra 
inėjęs į gaivalinę stadiją. Šit 
pavyzdžiui, Rusuos parapija, 
gulinti visai prie Nemuno įta
kos į mares. Ji yra kuotoliau- 
sia nuo Lietuvos sienos, nuo 
Tilžės, kuoarčiausia Vokiečių 
sienos. Rodos, čia toks senas 
užmirštas, užburtas kampelis, 
kad čia jokia propaganda, jo
kia laisvesnė mintis pati sa
vaime nėra galima. Toj para
pijoj jau nuo karo laikų buvo 
kunigas ir mokytojas — abudu 
vokiečiai. Bet šit parapijonys 
nei iš šio, nei iš to ima ir su
simano, kad jie yra lietuviai, 
ir kad jiems reikia lietuvių ku
nigo ir mokytojo. Ir taip smar
kiai susimano 
nabagėlių tuojau be pasigailėji
mo išveja.

Kad pas juos pasidarė tai be 
okios pašalinės pagalbas, lin
ija smulkmenos. Mokytojas 
uvo sumanęs dar laikytis ir 
dėjo ir žadėjo mokinti taip 
it, kaip galėtų mokinti ir lie- 

uvis mokytojas. Lietuvninkai 
i erniokai pareikalavo mokinti 
hetuviškai dainuoti. “Gerai” 

sako vokietis senas vilkas, 
“mokinsiu”. Jis ima vokiečių 
daineles, išverčia jas kuobiau- 
riausia į Lietuvių kalbą ir eina 
mokinti. “Ne”, — sako ber
niokai, — “čia ne ' lietuviška, 
duok mums tikrų lietuviškų

Nancy Grigaliū
nai t e, nu m. 387 
inusų lietuve 
pardavinėtoja.

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

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

Jis atgabena Padekones Dieną, tikrojo švenčių sezono pirmtaku- 
nę, o su ja ii- kalėdinių reikalų vykinimą. Bet —

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

To laiko pardavinėjimo įvykiai čia įvedama lapkričio mėnesį — 
pardavinėjimai reikmenų užlaikymui asmens ir namų gerume ir sma
gumuos. 1

Linines prekės 
Sidabriniai daiktai. 
Virtuvės reikmeris. 

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

mėnesį. Tėmykite į musų langus.

Tel. Randolph 901

Emory Smith 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris
Trust Bldg. Chicago

UŽSAKYMUS PRIIMAME PER PAŠTĄ.
r?o iT* 0 iCO 1713 iki 1719 s« Halsted St 
.MkVvJ. OT Chicago, Illinois.

Kabydami prisiųskito šitij skelbimu, arba, jei ateisite, atsineškite su savim, o gausite 5 nuoš. pigiau.

šeštadieniais lig 9.vai., ne
dėlioję nuo 10 lig 2 po piet 

URMU PARDAVĖJAI AUGŠTOS RŪŠIES KALBANČIŲ MAŠINŲ.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

linai persekioti lietuvių kalbą 
ir išleido neva įstatymą, ku
riu sulyginama lietuvių ir vo
kiečių kalbų teisės. Tiesa, šis 
įstatymas suredaguotas per
daug vokiečiams palankiai; tie
sa, jo viso lietuvių taryba ne
priėmė, tepriimdama tiktai 
pirmąjį punktą, kur konsta
tuojama lygybės faktas, bet 
vistiktai šio “įstatymo” pasiro
dymas buvo vokiečiams kaip 
šlapia mazgotė per žandą. Kai 
lietuviai pradėjo reikalauti jo 
yykinimo, jis davė vokiečiams 
progos parodyti visą jų bruta
lumą, įžeidžiant pačias elemen
tarines lietuvių teises.

■ ■■■■■■■■ IIHIN ■■■■■■■■Nl ■■ MM ■■■■■■■ HIHN ■■ NH nu ■■ BieH H ■ N ■■■ NNM N

I MILŽINIŠKAS BADUS !
■ Rengia LIETUVIŲ TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ £

Subatoj, lapkričio 25 d., 1922 m.
” JOSEPH KARALLITH SVETAINĖJE,

1430 S. Wentworth Avė., Chicago, Ui.
Pradžia 6 vai. vakarą. . ' Įžanga 25c y patai.

Nepamirškite visi, kaip jauni, taip seni, dideli ir maži, nes bus gardus užkandžiai, skanus gėrymai, sal- g 
dus saldainiai ir kur galėsit linksmai laiką praleisti, linksmai šokdami prie gražios muzikos.

® • Kviečia visus RENGI"'

:M^XS^C
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.
Iš 54 lokalo .nepaprasto 

susirinkimo.

Brooklyn, N. Y. '— Lapkri
čio 9 d., 1922. įvyko Brookly
no lietuvių rubsiuvių narių lo
kalo 54 susirinkimas. Tas su- 
sisinkimas buvo šauktas apkal
bėjimui klausimo asesmentų, 
kuriuos mate reikalą uždėti 
ant organizacijos narių kaip 
generalis ofisas, taip ir bend
roji taryba, idant padėjus or
ganizacijai išeiti iš sunkios pa
dėties, kurioje ji pasijuto esan
ti. Nepaprasti mokesčiai (ases- 
mentai) bus pisk irs lyti į tris 
skyrius, sulig tuo, kokis narių 
uždarbis yra: pirmasis skyrius 
—i 20 dolerių, antrasis — 25 
doleriai, o tretysis — 30 dol.

Susirinkimų atidarė skyriaus 
pirmininkas J. Glaveckas.

Po to, kai tapo perskaity
tas protokolas iš pereito susi
rinkimo, buvo pastebėta sekre
toriui, kad reikia užrašyti ko
misijos pranešimas, jog ben
drosios tarybos direktorių ta
ryba atmetė Gelčiaus atsišau
kimų kaipo pasenusį. Protoko
las priimtas su pataisymu.

Sąryšyje su šituo Gelčiaus 
klausimu turiu tarti porų žo
džių A. Jankauskui. Tikiuosi, 
kad jis nenorės supurvinti sa
vo “švarų” rekordų ir atšauks 
tas melagystes, kurias rašė 
spalio 2 d. “Laisvėje.” Ba da
bar bus aišku ir J. Jankauskui, 
kad J. Bikulčius, unijos ko
respondentas, aprašydamas 25 

• d. rugsėjo susirinkimų, rašė 
teisybę apie Jankauskų, šia
me susirinkime jis pats buvo 
ir girdėjo, kaip kalbamų pas
tabų įrašė į protokolų.

Na, tiek to. Grįškime prie 
susirinkimo eigos.

Kada dienotvarkis buvo per
skaitytas, pirmininkas prirne- 
še, kad pildantysis kom. “po-

litinių” klausimų dienotvar
kių nepriėmė; tegul, girdi, apie 
juos būna rašoma laikraščiuo
se kiek tik norima.

Iš eiles ėjo klausimas, ar 
reikia atšaukti tarimas, lie
čiantis skaitlių bosų vienoje 
dirbtuvėje. Senuoju tarimu 
laike nedarbo buvo leista ke
turiems bosams uždėti dirbtu
vę. Tcčiaus dėl pastarojo tari
mo buvo keblumų su bend
rąją taryba, nes ji leidžia tik 
dviems bosams laikyti dirbtu
vę. Tai yra viena senojo tari
mo yda. Kita gi yra ta, kad 
esant dirbtuvėje daugeliui bo
sų, tokioje dirbtuvėje darbinin
kai būna daugiau persekioja
mi, gauna mažesnes užmokes
tis ir, abelnai imant, unijos ta
rimai nebūna gerai pildomi. 
Ištikro, tegul keturi bosai gau
na tik po vienų savo “draugų,” 
kuris mano, kad bosas yra 
jam geras ir kad myli jį. Tuo 
bildu bosai jau turi dirbtuvėje 
būrį savo šalininkų, kurie pa
deda dirbtuvių darbininkų su
sirinkimuose bosų reikalus gin
ti ir geresni unijistai tokiose 
dirbtuvėse pradedama perse
kioti.

e

Apkalbėjus šį klausimų, se
nasis tarimas, kuris leido ke
turiems bosams atidaryti dirb
tuvę, tapo atšauktas. Dabar už
sidėti dirbtuvę galės tik du 
bosai.

Bet svarbiausias šio susi
rinkimo klausimas buvo — tai 
asesmentų klausimas, kuris 
svarstyta jau nebe pirmų sykį. 
Asesmentų reikalu atsilankė 
siu susirinkiman bendrosios 
tarybos atstovas, Zutkoff, ku
ris aiškino svarba ir reikalin
gumų asesmentų. Kadangi 
asesmentų klausimas paliečia 
lygiai visų lokalų narių kiše- 
nius, tai beveik visi ir dalyva
vo to klausimo apkalbėjime. 
Žinoma, pasireiškė įvairių nuo
monių. Plačiai, visapusiai ap
kalbėjus klausimų, tapo nu-

tartu didžiuma balsų šituos 
asesnientus mokėti.

Šis paskutinis susirinkimas 
tegul būna pavyzdžiu ir ki
tiems susirinkimams. Jis buvo

tvarkingas, ramus, nes visi ap
kalbėjo klausimus be didelių 
užsipuolimų ir užgauliojimų 
kitų ypatų.. —J. B.

Unijos Koresp.

EKSKURSIJA
į Tėvynę

. LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d.
* iš New Yorko į Bremenu, 
o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus į Kauna.
Nematyta proga tiems, kurie nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų 

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apie nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki
Blemeno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.3f

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevič’a 
United States Lines 

45 Broadway, New York 
92 State St., Boston, Mass.

110 S. Dearborn St., Chicago, UI.
U. S. SHIPPING BOARD.

DETROIT, MUM
West 1394 Heml. 6678^

WM. J. STOŲL CO„
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

102® — 25th St., 950® Cardonl 
Detroit, Mick.

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

DETROIT, MICII.
Ofiso valandos: 1—3 dienia 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

v , y

------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas.

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

Darau ir peržiuriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj. .

v------------------------------------------------/
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Kas Norite Pavasaryje 
Lietuvon Keliauti

tai kuogreičiausiai išsiimkite Pašportus, nes po Grudožio 22, 1922, jau 
galite jų negauti.

Sulig naujo Lietuvos valdžios įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 1922, 
neužsiregistruos, nužudys Lietuvos pilietybes teises. Nužudęs pilie
tybes teises negalės Pašporto gauti, o be Pašporto negalima Lietuvon 
invažiuoti.

Ar minėtas įstatymas taps atmainytu, to niekas nežino. Todėl 
kad būti ant “safe side”, tai tie, kurie neesate da Amerikos piliečiais, 
ir pavasaryje ar vėliau manote Lietuvon keliauti, tuojaus išsiimkite 
Pašportus, nes po Gruodžio 22, 1922, galite jau negauti ir daugiau Lie
tuvon parvažiuoti negalėsite. .

A. OLSZEWSKIS
3235 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Štai’ Shoe Co. Storo.
Parūpina pašportus, parduoda laivakortes 

ir siunčia pinigus Lietuvon.
OFISO VALANDOS KASDIEN:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro. 
Nedėldieniais uždaryta.

- ---------- —--------- ----------- ■■ ■- ——□

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

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

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

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

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

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka
muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėtų rū
pintis taisymu atsparuma jiegos.

SCOTTS [MUISION 
gausi sveikatą taisančiais vitamininiais veiks-. 
fniais, padeda didinti stiprumo ir atsparos 

atsargą. Reikalauk iš savo aptiekininko 
tikros Scotto Emulsijos!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted StM kampa* 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Aku šert

os kolegė

Lietuviški
Kalendoriai 1923 m

.'■'"i

M
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*
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Lithuanian Press
199 New York Avė

Newark, N. J

teikiu 
frižiu- 
Dcoda 

mo- 
mergi

n
ki

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

T«L BOU l«v*M USY 
4441 a. Asltorf Av*. 
Kampu 4f Im gal 

»-ru Mg.

Tel. Pullman 5432

Telefonai

Į.

m

SEKAMĄ SAVAITĘ mes turėsim uždarytą visą ketvirtadienio dieną, Padėkos Dieną — todėl mes turėsim atdarą Antradienio ir Trečiadienio vakarais.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akvierkg
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metą pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

►. Pasek- 
patarnau- 

Hš, Ju prie gimdymo. 
?Kiekvienance at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

Atydai Moterių
Kas norite turėti naujau

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

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

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

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

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

Siuskit pinigus Money Orderiais, ar
ba stampomis, adresuodami:

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«L Kedjde 8903

8814-16 Roogeveli Rd.

CBICASO, ILU

22-20

praktika- 
us! Peną* 
silvanijos 
hospital*- 
e. Pasek
ai n gal 
tarnauta 

iria gii» 
tymo. Dua 
la rodą 
ridose 
zose ir 
< ilduose 

x aluose 
e rims
merginoms.

X^uR.HEilZMAH^l
Ii RUSIJOS

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

Gydo aštraia ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu# 
elektros prietaisus.

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

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

t Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

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

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas)

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Stetsono Skrybė
lės. Manhattan 

Marškiniai.
Gent’s Pirštinai
tės. Geriausi Chi- 

cagoj dirbti 
Drabužiai.

O

Atdara 
Ketvir
tadienių 
ir šešta

dienių va
karais.

Garantuojami Chicagos Geriausi 
’LOŠČIAl 

IR
2 Kelinėmis Garniturai

$35
ŪSŲ DĖKONĖS PLOŠČIUS IR DVEJOMIS KELINĖMIS 

GARNITURAS čia laukia jūsų ir jus galit pasitikėti jais — 
jie yra kaip reikiąnt. Grynų vilnų, geros mados — geriausio 
Chicagos pasiuvimo ir pilnas pritaikymas užtikrinama. — Jei 

jums rupi gauti kuo daugiausia už savo pinigus, tai nepadarysite 
klaidos ateidami tiesiog į Continental.

PLOŠČIAI
išdėti musų didžiulėj Ploščiams 
asloj (2) apšviestoj dienos švie
sa, įskaitant kiekvieną pagei
daujamą madą — “sportines” 
madas jaunuoliams, dideliais lo
piniais kišeniaiš — diržu — 
naujomis rankovėmis — dailiais 
vilnoniais nugaroms — taipgi 
ulsteriai ir ulsterėliai — ar Fra
kai, taipgi — tūkstančiai pa«;- 
rinkimui čia 
rytoj po ..................

2 KELINĖMS GAR
NITURAI

vyrams ir jaunuoliams yra gry
nai vilnoniai — nauji škotiniai 
tvydai, kašinirai, ustedai, seržai
— kiekvienas naujas pilko, mė
lyno, žilo, melsvo atšviesis, mai
šyti, družėti, languoti, kletkuoti
— visi dydžiai — dvejos keli
nės prie kiekvieno garnituro — 
stebėtinos vertės čia rytoj mu
sų speciale E
kaina .......

PLOŠČIAI
Importuotų ir naminių gelumbių — siuvėjo dirbti 
didelis išdėjimas visų naujų modelių — niekur negau 
si geresnių musų kaina

Taipgi importuoti Crombie — ir puikiausi Worumbo Ploščiai — 
Amerikos geriausių dirbėjų dirbiniai.

Vaikams ir Mergaitėms kailio 
apikaklėmis ploščiai

Dydžiai 3 iki 18 — daugelis su tikro kailio apikak
lėmis —• kiti ruoninio pliušo apikaklėmis — tai ste
bėtini ploščiai — gerai atrodo — šviesių ar viduti
nių atšviesių — geriausios “pirksenos” Chicagoj čia 
po $22.50 — ir žemyn iki

Patenkini
mas užti
krinama 

arba pini
gai grąži

nama.

Milwaukee and Ashland Avenues
“Didžiausia drabužiu ir avalinės krautuvė už Vidurmiesčio ribą

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

OFISO VALANDOS i
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

patyrimo. 
\ m ingai p

B

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 22D1 W. 22nd St., kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 8222.
Rezidencija 8114 W. 42ad SL 

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.
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Kur vėjas pučia.
The Lithuanian Daily News

Published Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

New Yorke keletas mėne
sių atgal socialistai su pa
žangiomis darbininkų unijo
mis ir su farmerių-leiberių 
partija įsteigė bendrų Darbo 
Partiją. Komunistai mėgi
no į ją taip pat įsiskverbti 
(prisidengę “darbininkų 
partijos” skraiste), bet ne
buvo priimti. Tada New 

Į Yorko komunistai prakeikė 
tą Darbo Partiją ir kiekvie
ną organizaciją, iš kurios ji 
susideda.

Bet Chicagos komunistai 
nutarė laike paskutinių rin
kimų balsuoti už farmerių- 
leiberių partiją, kadangi sa
vo kandidatų jie nedrįso sta
tyti, žinodami išanksto, jogei 
niekas jų nerems.

Taigi, kuomet komunistai 
New Yorke drabstė purvais 
farmerių-leiberių partiją, 
prisidėjusią prie Darbo Par
tijos, tai jų vienminčiai Chi- 
cagoje agitavo už farmerių- 
leiberių partiją!

Dabar socialistai kartu su 
pažangiomis darbininkų or
ganizacijomis rengiasi tver
ti Darbo Partiją visai Ame
rikai . Ir komunistai jau kli
bina savo sustingusius sme
genis, jieškodami spragos,

Francijos imperialistų pa- per kurią jie galgtų įlysti j 
siuntinio, Georgės Clemen- tą partiją. Komunistų laik-

1739 South Haisted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 850(X
Subscription Rates: 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
ĮChicagoje — paštu:

. Metams........................................$8.00
Pusei metų.....................................4.50 I
Trims mėnesiams .... ................... 2.25
Dviem mėnesiam .......... _... ......  1.75
Vienam mėnesiui....................... 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija.......... .........  3c
Savaitei .............................    18c
Mėnesiui ..........  ......................75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu: 9

Metams ....... ................-.......... $7.00
Pusei metų ...............-   4.00
Trims mėnesiams............_..........2.00
Dviem mėnesiam ...... _.........  1.50
Vienam mėnesiui .......................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams......... ...............
Pusei metų...................
Trims mėnesiams .... -
Pinigus reikia siųsti pašto MoneyJ 

Orderiu, kartu su užsakymu. ’

$8.00
. 4.50

2.25

Tiesos žodžiai.

A FISH STORY.

Praeitais metais prof. Fisher 
buvo paskelbęs “fish story” 
apie tai, jog vokiečių moksli
ninkai suradę būdų, kaip iš pi- 
gio metalo daryti auksų. Ne
spėjo tų sensacingų žinių mok
slininkai diskredituoti, 
buvo ‘ pradėta skelbti 
sensacija: esu vienam 
čiui pasisekę paprastus lauko 
akmenis paversti anglimis. Ži
noma, ir ta žinia pasirodė ne
teisinga. . O “išradėjui” prisi
ėjo eiti į kalėjimų už prigau- 
dinėjimą žmonių.

Dabar leidžiama nauja sen- 
“vežimus dei- 

() kadangi sensacija 
Rusijos, tai “Lais- 
nepaprasto įkvėpi- 

kaip poetiškai rašo

jos akyvaiždoje visi Suv. 
Valstybių piliečiai turi ly
gybę, ar jie butų katalikai, 
ar protestonai.”
Toliau aimanuojama, jog 

protestonai nuo pat Jungtinių 
Valstijų susikūrimo prezidento 
vietų uzurpavę ir nenorį jos ki
to tikėjimo žmonėms užleisti. 
Bet į ateitį “Draugas” žiuri

kaip 
nauja 
vokie-

ceau, propaganda jau iššau
kė viešos kritikos Ameriko
je. Vienas pažangesniųjų 
senatorių, republikonas Bo- 
rah, pareiškė:

“Aš negaliu priimti p-o 
Clemenceau išvadžioji
mus. Jisai sako, kad Eu- { 
ropa esanti paskendusi “revoliuciniai darbininkai”, 
skurde. Tikra tiesa. Jai 
mes turime giliausios sim
patijos, bet visame pasau
lyje nėra žmogaus, kuris 
butų labiaus atsakomin- 
gas dėl dabarnykščio Eu
ropos skurdo, kaip p. Cle
menceau. Kaipo žmogus, 
kuris kontroliavo Pary
žiaus taikos konferenciją, 
jisai daugiaus, negu kas 
kitas, atsako už negalimas- 
ir pragaištingas Versalės 
traktato sąlygas . Jis la
biaus, negu kas kitas, sto
vėjo skersai kelio Ameri
kos delegacijos pastan
goms sušvelnyti sutartį ir 
padaryti ją tokia, kad Eu
ropa galėtų atsigauti.”
Taip pat aštriai atsiliepė į 

Clemenceau raginimą, kad 
Jungtinės Valstijos padėtų 
SantaiVės valstybėms sau
goti Europos taiką, — demo
kratų vadas, senatorius Hit- 
chcock. Jisai klausia Fran
cijos imperialistų “tigro”: 
kokiam galui Francijos val
džia laiko 30,000 juodųjų ka
reivių palei Reino upę (Vo
kietijoje) ? Ir jisai reikalau
ja, kad Clemenceau paaiš
kintų, ar Francija tyčia 
stengiasi išprovokuoti vokie
čius į naują karą.

Gerai pataikyta. Borah 
ir Hitchcock išreiškė tais žo
džiais, be abejonės, milžiniš
kos Amerikos žmonių dau
gumos nuomonę apie Franci
jos valdžios politiką ir apie 
buvusįjį jos premjerą. Jei
gu p. Clemenceau mėgintų 
duoti išsemiamą atsakymą į 
pastatytus jam klausimus, 
tai jam visai nebeliktų laiko 
užsiimti, Francijos imperia
lizmo garbinimu. Todėl ji
sai apsimes kurčiu ir j tuos 
klausimus neatsakinės.

raščiai įrodinėja, kad Ame
rikos darbininkai turį “su
vienyti savo jiegas prieš or
ganizuota kapitalistų kla
sę” ; o komunistų vadai ragi
na savo pasekėjus reikalau
ti, kad į tų bendrų darbinin
kų partijų butų priimti ir

Visi, kas skaito laikraš
čius, žino gerai, su kokia pa
nieka komunistai visuomet 
kalbėdavo apie darbo parti
jos idėjų; jiems juk net gry
nai socialistinė partija buvo 
permažai revoliucinga. O 
šiandie jau jie nori būtinai 
patekti į darbo partijų ir net 
nesibijo, kad tenai jie turė
tų susitikti su tais prakeik
tais socialistais!
' Bet jus gal manote, kad 
komunistai trokšta kokios- 
nors nepaprastos darbo par
tijos, su /‘sovietais” ir “pro
letariato diktatūra”? Nie
ko panašaus. Štai, kaip 
Amerikos darbo partija įsi
vaizduoja Brooklyno “Lais
vė”:

“Ji butų kopija Anglijos 
Darbo Partijos.”
Bet Anglijos Darbo Parti

ja yra gana dešinaus kryps
nio socialistinė partija, daug 
dešinesnė, negu, sakysime, 
Amerikos Socialistų Partija. 
Anglijos Darbo Partiją ko
munistai visą laiką smerk
davo, kaipo “išdavikišką”, 
“smulkiai buržuazišką”, 
“geltonąją”, “judošišką”, ir 
1.1. Ir staigu ta partija pa
sidarė komunistams pavyz
dys organizacijos, į kurią 
jie verkdami prašosi priimti!

Ar fte vėju pamušti yra tų 
gaivalų “principai”? Ar jie 
žinosi ką jie šneka, kada jie 
keikia ir niekina visą pasau-

PASKYRĖ GAISRŲ KOMISI- 
ONIERIŲ.

pas-Majoras Thompsonas 
kyrė John F. Cullerton, ug
nies departamento viršininkų, 
gaisrų komisionieriu. Miesto 
taryba priėmė vienbalsiai ma
joro rekomendacijų.

sacija — apie 
mantų.” 
paeina iš 
ve” įgavo 
mo ir štai 
apie tai:

“Per šimtmečius Laplan- 
dijoj, pačioj šiaurinėj Rusi- 

' joj, gulėjo krūvos gražiau
sių deimantų, briliantų, pui
kiausių brangakmenių; ir 
vietiniai gyventoja;! . nesup
rato ir neįvertino viso to 
turto. Rubinai, akvamarinai, 
balti, žali ir ružavi deiman- 

. tai tokie dideli ir tokie gra
žus, kokių dar nebuvo iki 
šiol matęs civilizuotas pa
saulis. Carų ir carienių ka
rimuose buvo sudėti didžiau
si, ir brangiausi deimantai, 
kokie tik buvo žinomi. Bet 
ir tie cariniai brangakme
niai neprilygsta dabar at
rastom brangenybėm.

“Šį brangųjį radinį atra
do Sovietų valdžios moksli
ninkai tyrinėtojai, kurių va
das buvo profesorius Ferst- 
manas.”

Deimantų Laplandijoje esu 
tiek daug, kad juos veža veži
mais :

“Į Petrogradą 
pusantro tono, tai yra trys 
tūkstančiai svarų įvairiau
sių deimantų. Siunčiama dau
giau rogių, kad vežtų brang
akmenius į Petrogradą ir 
Maskvą.”
Deimantai busią panacėja 

bolševikų pinigams, štai ko
kiu būdu:

“Deimantai imami į vals
tybės iždą; ir jie daug pri
sidės prie papildymo gata
vo Sovietų turto; su jų pa- 
gelba galima bus pakelti įr 
vertę popierinių Rusijos pi
nigų; galima išmainyti juos 
užsieniuose ant aukso.”
Visai da nesenai bolševikai 

“kėlė” savo pinigų vertę plati
namo pagelba. Tėda irgi buvo 
leidžiama sensacijos, jog bol
ševikams pasisekę surasti tiek 
daug platinumo, jog iš jo bus 
pinigai liejami. Dabar plati
nu mą pakeitė deimantai, kurie 
vežama Petrogradan tonriis. 
Pasakininko Andersono fanta
zija vargu butų galėjusi ge
resnę “fish story” (prasima
nymą) patiekti.

Kuo kūdikis nesibovytų, bilc 
tik neverktų. Dabar mūsų bol
ševikiški kūdikiai galės bovytis 
Laplandijos deimantais ir bri
liantais, kuriuos kažin kas re
gėjo

parvežta

sapne.

KAS TADA?

“Drauge” ant pirmo pusla
pio rašoma apie didelę skriau
dų, kuri yra daroma Amerikos 
katalikams. Ten sakoma:

“Kuomet praeitais rinki
mais New Yorko valstybės 
gubernatoriumi išrinktas 

Al. j Smith, katalikas, šian
die keliamas klausimas, del- 
kogi S. Valstybių prezidentu 
negalėtų būt išrinktas kata
likas.

“Katalikui kandidatui j 
prezidentus nesipriešina ša
lies konstitucija. Konstituci-

“Tečiaus ateis toks laikas, 
kad Amerikos žmones apsi
pylęs, daugiau susipras, tad 
fanatikams — bigotams šioj 
šaly nebus vietos.”
Vadinasi, Amerikos žmones 

tiek susipras ir apsišvies, jog 
nesipriešins tam, kad Ameri
kos prezidentu butų išrinktas 
geras katalikas. Kas tada? Kų 
gero Amerikos žmonės išloš 
tuo, kad jų prezidentas, vieton 
ėjus šventadieniais j proteė- 
tonų bažnyčių, eis katalikiškų 
mišių klausyti? Nuo to juk 
žmonėms nebūtų nė šilta, nė 
šalta. Ką laimėjo New Yorko 
valstijos žmonės, atsikratę nuo 
atžagareivio gubern. Millerio 
ir išsirinkę Jo vieton tokį jau 
atžagareivį katalikų Smith’ą? 
Nieko. Abu labu tokiu.

baigti tiktai tuomet, jei prie 
valstybės ūkio atgaivinimo 
bus prileista visa liaudis, o 
ne tik vieni komunistų par
tijos darbininkai. Pramonės 
atgaivinimui reikalinga, kai
po būtina sąlyga, pilna poli
tinė laisvė visiems respub
likos gyventojams, neatsižiu- 
rint ar jie priklauso prie 
valdančios partijos ar ne. To
dėl mes prašome valdžios 
leisti mums sušaukti visuo
tinų Rusijos darbininkų su
važiavimų, kur bus girdimas 
tikras gyventojų balsas, o ne 
duonininkų komunistų par
tijos, kuri visuomet kalba 
darbininkų ir valstiečių var
du, nors darbininkai ir val
stiečiai komunistams tos tei
sės nėra davę”.

NAUJI LATVIJOS PINIGAI

LATVIJOS SEIMO 
SUDĖTIS.

Rinkiniai į Latvijos nuolati
nį Seimų įvyko spalių men. 7 
ir 8 dienų. Apie rinkimų davi
nius “Socialdemokratas” rašo:

“Rinkimuose dalyvavo 80- 
85% bendro rinkikų skai
čiaus. Rinkikų rezultatai 
niekais pavertė buržuazinių 
partijų viltis nugalėti seną 
Latvijos Socialdemokratų 
Partijų. Sena Latvijos So
cialdemokratų darbininkų 
partija iš bendro visų bal
savusių skaičiaus gavo bal
sų ir tapo pravesta į Seimų 
31 Socialdemokartų Partijos 
atstovas. Viso labo Seimo 
narių 100, skaičiuje išrink
tųjų yra draugai: Paulius 
Kalninas, J. Rainis, N. želen- 
sas, F. Mendersas, E. Mori- 
te’as, K. Lorinc’as, Bruno 
Kalnin’as, K. Eliass’as ir K. 
Buševičius. Dešinieji socia
listai, turėjusieji Steigia
majame Seime 19 mandatų, 
Seiman tepravedė tik 7 sa
vo atstovus. Abi socialistinės 
partijos- kartu sudaro tokį 
pat socialistų nuošimtį nuo
latiniame Seime, kokį su
darė Steigiamajame Seime 
būtent 38. Kai kuriuos bur
žuazinės partijos: Centro 
partija, sudariusi Steigia
majame Seime 11%, nuola
tiniame gi Seime turi 13%, 
vadinasi 2% sustiprėjo. De
šiniosios partijos (valstie
čių sų junga, tautinės ma
žumos, krikščionys tautinin
kai ir kitos) vieton Steigia
majam Seime turėtų 50% 
dabar gavo 47% atstovų. Va
dinasi pralaimėjo 3% savo 
mandatų. Rinkimų rezulta
tų pasekmes supki padėtis 
sudaryti valdžių. Dabartinė 
koalicija visų partijų be se
nosios Socialdemokratų par
tijos, reakcinių mažumų ir 
krikščionių tautininkų nebe
tinka. Kadangi kairysis Sei
mo sparnas turi nedidelę 
didžiuma 53 balsus prieš 47, 
tai galima koalicija kairių
jų Socialdemokratų, deši
niųjų Socialdemokratų ir 
kairiojo centro. Tuo klausi
niu derybos jau yra prasi
dėję ir jau artimiausiu lai-

Latviai įvedė naujus pini
gus, kurių vienetas pavadintas 
latu. “Liet. Žiniose” apie tai 
paduota tokia žinia:

“Nuo lapkričio 1 d. ofi- 
cialiniu Latvijos piniginiu 
vienetu įvestas latas. Nors 
apyvartoje jų dar nėra, bet 
visi mokesniai, o taip pat 
biržos kursai skaičiuojami 
latais. Vienas 
kurso, lygus 50 
Latvijos rublių,
dienų atidarytas 
bankas. Kol dar

latas, sulig 
dabartinių 
Tų pačių 

Latvijos 
neatspaus

dinti tikrieji latai, apyvarto
je bus leidžiami laikinieji”.

Penkiosdešimts du Ame 
rikes didvyriai
Eugene V. Debs.

vadų silp-

didvyriais, 
bebarnį į- 

klasei.
nes

narsa ir darbi- 
Anierikos

jų nusistatymas.”

RUSIJOS DARBININKŲ 
REIKALAVIMAI.

Atsimenant, kad Darbo Die
na šiemet buvo apvaikščioja
ma tuoju laiku, kada buvo 
kryžiuojamas jo įgimtojo prie
šo, tenka visu atvirumu ir nu
sižeminimu pasakyti, kad tai 
buvo graudi Jungtinių Valstijų 
organizuota darbininkų galybės 
ir karingumo stygio demons
tracija.

Kasyklų ir gelžkelių darbi
ninkai — visa garbė jiems 
Įlinkiai kovojo silpniausių va
dų vedami prieš gaidriausias 
klintis ir jei jie galų (gale lai
mės, ar bent išlaikys savo, ko 
mes karštai tikimės, tai bus 
eilinių narių ir jų instinktyvio 
pramoninio solidarumo perga
lė priešinga jų amatinių unijų 
pasidalinimo ir jų 
numui.

Mano širdis Dabo 
vo kalėjime su tais 
kurie yra ten už jų
sitikininią darbininkų 
Ten aš švenčiau tą dieną, 
ten yra sąžinė, 
ninku įkvėplis bei 
darbininkų judėjimo viltis.

Aš nusiimu, savo kepurę 
prieš tuos penkiasdešimts du 
P. P. D. narius Leavenwortho 
kalėjime, kurie atsisako lenkti 
kelius prieš Jungtinių Valstijų 
prezidentą, kad gavus sau pa- 
liuosavinią. Aš tik ką per
skaičiau jų “Atvirą laišką į 
prezidentą Hardingą”, kuria
me jie pasako jam, kodėl jie 
atsisako daryti iš savęs juokus 
ir» žeminti savo organizaciją, 
prašymu pas jį dovanojimo ir 
jei jis perskaitęs jį, neužraus 
raudonai už laikymą tokių 
žmonių kalėjime, tai jo kri
kščioniška sąžinė bus pagedu
si baltnamy ir tikrai bus dau
giau tikro vyriškumo ir krikš
čioniško pamylėjimo teisybės 
ir teisingumo bei savęs išsi
žadėjimo Leavenwortlie, kaip 
Washingtonc.

Kiekviena? darbininkas ir 
darbininkė Amerikoje privalo 
perskaityti tą atvirą šitų pen- 
kiųdešimtų dviejų Amerikos 
darbininkų judėjimo didvyrių 
laišką į Jungtinių Valstijų pre
zidentą ir pagalvoti gerai ir 
podraug perskaityti Bertos 
Hale Wbite iškalbingą drąsų ir 
jaudrų protestą bei atsišauki
mą dėl jų, užvardintą “The

Rusijos ccn tralinėse guber
nijose pramone smunka. “For- 
verts’o” pranešimu paliuosuo- 
lų iš darbo darbininkų dele
gacija įteikusi Vykdomojo Ko
miteto pirmininkui, Kalininui, 
tokį pareiškimą:

“Rusijos pramonė vis la
byn griūva. Per 3 paskuti
nius mėnesius paliuosuota iš
darbo 180,000 darbininkų. ’ Lase oi t re Vilty Two” (Pen- 

• Pramonės krizis gali pasi- kiųdešimtų dviejų reikalu).

Du puikus dokumentai, ku
rie papildo viens kitą ir tenka 
juodu perskaityti drauge! Nar
sus ir nepabaidomi draugai 
tame kapitalistiniame praga
re Leavemvorthe atsisako 
biauroti savo lupas ir teršti 
savo vyriškumą prašymu ma
lonės pas prezidentą; Bertha 
Hale White užtarė už juos de
ginančiais iš pūslės užtraukian
čiais žodžiais į Jungtinių Vals
tijų dalijo klasę.

pabuskite jus vergai!
Šitie žmonės yra jūsų tikri 

vadai ir jų kalinimas yra jiems 
išteisinimu, o jums gėda. Tas 
žmogus, kuris Sako, kad jie yra 
prasiženlkeliai, ar kad jie nusi
dėjo, yra nožinėlis, ar bailys, 
ar slepia savo paties prasižen
gimus.

.Jie yra kalėjime nubausti už 
tai, kad jie protestavo prieš 
prasižengimą; už darbininkų 
klasės teisių sergėjimą; už bu
vimą P. P. D. nariais ir už 
saugojimą Jungtinių Valstijų 
konstitucijos nuo viliugų gau
jos, kuri darkė ją ir todėl ka
pitalistinė valdžia, kitaip sa
kant, Morganas su kompanija, 
su savo armija ir laivynu pa
būgo penkiųdešimtų dviejų 
darbininkų klasės didvyrių 
Leavenwortho kalėjime.

Daugiau mes nesiųsime pra
šymų pas prezidentą šitų ir 
kitų apie soptyniųdešimtų su
virsimi pramoninės revoliuci
jos kariautojų vardu, kurie 
pūna kalėjime už laisvės rei
kalą ir atsiminę juos užrausi
me ir susigėdysime būti lais
vais.

Ne, mes nemaldausim dau
giau pas Baltnamio duris kaip 
elgetos ir bailiai, o sukelsim 
darbininkų klasę nuo vieno 
krašto iki kitam ir parcikalau- 
sim paliuosuoti musų draugus 
darbininkus^

Mos padarysim šituos pen
kiasdešimt du Amerikos dar
bininkų didvyrius pančiuose 
musų dalyku ir musų obalsiui 
ir ateinantį vajų mes prikai- 
šiosim kiekvienam kandidatui, 
kuris užeis kalbėti už bešir
džių turčių republikonų ir de
mokratų partijos ir pareika- 
lausim atskaitos.

Tik nežinybė, bailumas ir 
vergiškumas, kuriuos plutok- 
ratų spauda vadina “šimto 
nuošimčių amerikietybe,” lai
ko šituos amerikiečius kalėji
mo urvuose ir leidžia kitiems 
musų narsiausiems ir kilniau
siems vyrams, kaltinamiems 
einant nelemtais laisvę naiki
nančiais “sindika'listiniais” įs
tatymais dalintis tuo patim 
biauriu likimu.

Pabuskite jus vergai!
Jie kankina ir bando nužu

dyti jusų vadus ir sunaikinti 
jūsų uniją, kad nugramzdinus 
jus ir jūsų vaikus į vergijos 
pragarą.

Aš neturiu teises ir jus ne
turite jos būti laisvais, kuo
met šitie narsus musų broliai, 
kurie be baimės stojo už mus 
ir musų klasę, kada mes bu
vom perdaug bailus stoti už 
save, yra musų klasės ir musų 
šalies priedo surakinti pančiais 
kaipo prasikaltėliai.

'Prisiekite, kad jus kaip vy
rai sustosite į eiles ir prisako
mu suvienytų darbininkų bal
su pareikalausite paliuosavi- 
ino šitų vyrų ir prisieksite sa
vo vyriškumu ir garbe, kad 
jus niekuomet nenusižeminsite 
ir neperduosite savo klasės ati
duodami savo , balsų už politi
nę partiją finansinamą jūsų 
kapitalistinių ponų.

’ Prezidentui Haivlingui ir 
vyriausiam prokurorui Dau- 
gherty aš tik šitą turiu pasa
kyti dėl musų darbo kankinių 
LeaveiiAvorthc: Aš žinau juos 
ir nėra to vakaro po mano iš
ėjimui iš Atlantos, kada aš ei
damas gulti širdy nesimels- 
čiau už jų paliuosavimą. Taip, 
sveiki, aš žinau tuos žmones 
ir žinau, kodėl jie yra ten ir 
aš sakau jums, kad jie gynė 
konstituciją, kurik jus prisie
kėte ginti, o sulaužėte ii’ to
liau sakau, kad jus geriau pa
dėtumėte dinamito po kapito-

liumi ,Wasliingtone kaip da
bar laikote tuos žmones, kurie 
myli laisvę ir turi drąsos ko
voti už ją prasižengėlių ir 
baudinių kalinimo urvuose.

Musų draugams kalėjimuose 
Leavenworthe, Atlantoje, San 
Quentine, M’cNeil salpj ir ki
tuose tamsiuose kapitalizmo 
urvuose, ir tiems, kurie yra 
areštuoti, ar kaltinami, ar tei
siami už tarnavimą darbinin
kams ir kovojimą su pelna- 
gaudomis galiu tik tiek pasa
kyti, kad aš busiu su jumis 
kol lašas kraujo bus mano gįs- 
lose ir aš niekuomet nepasįlsė- 
siu ir niekuomet neatsikvėp- 
siu iki jus busite liuosi.

Tik ką išleista Chicagoje už- 
draustis pusiau užbadėjusių 
streikuojančių gelžkeliečių nu- 
sticbiinui, kuri butų sugėdinu
si Rusiją prie aršiausiu jos 
carų, padės prižadinti bemie
gantį darbo liūtą ir privers 
jį prie protesto ir sukilimo 
bliaute bliauti.

Jei mes butume geram upe, 
tai mes sustotume alkūnė
mis susisiekdami ir juoktu-1 
mes ši tos uždrausties ir pa
darytume ją ir teismą, kuris 
ją išleido apjuoko dalyku vi
sai šaliai. Ret kadangi to ūpo 
nėra, nes prie kapitalistinės 
administracijos tragingoj ko
voj už duonos kąsnį, aš iš sa
vo pusės laikau tą uždraust}, 
teisėją, kuris ją išleido ir vy
riausią prokurorą, kuris jos 
prašė, drauge su armija jo 
šnipų ir pakalikų, didžiausioj 
paniekoj.

Tenka tik dirstelti už kulisų 
ir pamatyti kas padėjo tą tei
sėją ten, kur jis yra ir tą vy
riausią prokurorą ten, kur jis 
yra, o bus visai aišku. Šitie* 
rimtai atrodą ponai savo ofi- 
cialiniais veikimais taip atsi
liepia tai privilegijos galybei, 
kurios tvariniais jie yra, kaip 
laikrodžio rodyklės atsiliepia 
mašinijai po ciferblatu.

Per bertainį šimtmečio taip 
vadinamieji darbininkų vadai 
klūpojo pas kongreso duris 
melsdami korporacinių advo
katų, kad jie išgelbėtų nuo už- 
drausčių įsakytų tų korpora
cijų, kurių jie buvo advoka
tais. Tai yra liūdnas ir juokin
gas dalykas, kuriam yra sun
ku tikėti. Tai butų tas pats, 
jei žiurkių delegatai prašytų 
kačių kongreso, kad jos iš- 
sitraukytų sau dantis ir nagus.

Žmonės, kurie vadovauja 
darbininkų judėjime ir kurie 
skaito sau bankininkų algas 
už tarnavimą jam ir užsistoj’- 
mą už jį galėjo padaryti galą 
uždraustams, jei jie nebūtų 
buvę perdaug gaigus ir vergiš
ki kalėjimai! eiti. Didžiausį pa
tarnavimą jie galėtų suteikti 
savo sekėjams šią pat valan
dą, atmesdami tą uždraustį-, 
ten, iš kur ji atėjo ir patys 
nueidami į kalėjimą labui ei
linių narių, kurie moka jiems 
baisias algas.

Wendell Phillips pasakė, 
kad vyrai padeda neteisingus 
įstatymus po savo padais ir 
juos sumina purvyne. Tai bu
vo jo būdas žiauriems ir des- 
potingiems įstatymams bei įsa
kymams atplėšti ir jo buvo 
liesa ir jis turėjo drąsos atsis
toti ir pasakyti tą taip garsiai, 
kad visa .Amerika girdėtų. Jie 
nekišo jo j kalėjimą. Jie ger
bė jį. Jis buvo vyras!

Priėjėkime šiandien, mano 
draugai darbininkai, kad mes 
seksini įkvėpingu Wcndello 
Phillipso pavyzdžiu, atsisto
si m stati, petys į petį kiekvie
noj šitos vienybės valstijoj ir

Busim Vyrai!

’ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 11d 8 vakar* 
Rezidencijos tek Kedzia 7716

Telephone Poulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Sa. Haisted St., Chicago, III.
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Tarptautinė Socialistu 
Iškilmė

DEBSAS SOCIALISTŲ PAR
TIJOS VARDU SVEIKINS

LONGUElį

Iškilmėj dalyvaus darbininku 
organizacijos.

Senelis Eugene V. Debsas, 
darbininkų klases gerbtiniau- 
sias karžygis, priėmė Socialis
tų Partijos pakvietimų daly
vauti priėmime gerbiamo Jean 
Longuel’o, Karaliaus Markso 
anūko, žinomų Francijos dar
bininkų klasės karžygį. Savo 
atsakyme į pakvietimų Debsas 
sako: “Su dideliu džiaugsmu 
aš priimu jūsų nuoširdų pa
kvietimų... dalyvauti masinia
me susirinkime ir bankiete pa
gerbimui musų pasižymėju
siam svečiui ir mylimam drau
gui, Jean Longuet’ui... ” Sene
lis Debsas sveikins Jean Lon- 
guot’ą Socialistų Partijos var
du!

Tarptautinėj iškilmėj daly
vaus darbininkų organizacijų 
mases. Darbo Fedc-

rucijos priėmė pakvietimų da
lyvauti ir ragina savo virši
ninkus ir delegatus tai daryti. 
Delegacijos nuo veik visų A- 
matinių distriktų tarybų dar
bininkų .organizacijų tarybų 
surysiu dalyvaus iškilmėj. Kai 
kurių unijų delegacijos yra 
sekamos: Amalgamėtų Ilubsiu- 
vių, Kepėjų, Internacionalus 
Moterų Drapanų Siuvėjų, Dar
bininkų Batelio, Žydo Amatų 
Sųryšio, Mašinistų ir Dailyd- 
žių, Geležinkelio Darbininkų 
Mokytojų Federacijos, Farme- 
rių-labor partijos, ir daugy
bes kitų organizacijų. Įžanga 
visiems 50 centų. Tikietai ran
dasi “Naujienose”, 1739 So. 
Halstcd gatvės. ,

BANDITAI IŠPLĖŠĖ KRAU
TUVŲ.

Užpercitą naktį banditai įsi
laužę Gemee Moterų drapanų 
krautuvėn, 4715^ Sheridan rd. 
ir išnešė 167 dreses ir šešis 
švarkus, kurių visų vertė sie
kia $10,000. Pranešta Town 
Hali policijai.

ATIDARO MADISONO 
TILTĄ.

Miesto inžinierius paskelbė, 
kad Madisono gatvės tiltas, 
prie Canal gat. tapo atidarytas 
vakar po pietų.

Lietuviu Rateliuose
POVILO STOGIO KONCER- 

TAS.
Lapkričio 22 d., C. S. P. S. 

svetainėje įvyko Povilo Stogio 
koncertas. Kažin kodėl publi
kos buvo visai nedaug. 'Pra
yrame dalyvavo, apart paties 
Stogio, p-lė Rakauskaitė, p-ios 
Nora (Ingis, Ona Biežis ir Su
omija sCherrys, pp. A. Pocius, 
\I. Juozą vi tas ir A. Olįs.

Tai' seni chicagiečių pažįsta
nt, todėl apie juos nėra rei
kalo daug kalbėti Publika, 
natoma, irgi buvo patenkinta, 
ves kiekvieną dalyvį lydėjo 
gausiais aplodismentais.

NORTH SIDĖS ŽINIOS.

NEPAPRASTAS DRUTUOLIS 
LIETUVIS.

Chicagon atvyko nepaprastai 
stiprus lietuvis Pranas Matu- 
ševičius-Mattis. Jis yra dar tik 
18 metų amžiaus, sveria 142 
sv., bet, pasak anglų laikraš
čių, esąs stipriausias pasauly 
jaunikaitis. Jis galįs pirštais 
lakstyti storas vinis, rankom 
lankstyti geležines štangas, su
traukyti geležinius grandžius 
ir tt. Jis gimęs Mount Carmc- 
ly, Pa., bet jo tėvai atvykę iš 
Lietuvos (Suvalkijos). Pranas 
būdamas beturčių tėvų vaikas, 
dirbęs kasyklose. Dabar jis 
atvyko Chicagon ir savo stip
rumą žada parodyti rytoj, laip- 
kričio 25, 7:30 vai. vak J. 
Žalandausko svet., 4501 So. 
Hermitage avė., Town of La-

POLICIJA PADĖJUSI DINA
MITĄ.

IT’ctl Mader, buvęs Chica- 
gos statytojų tarybos prezi
dentas. ir dabar teisiamas nu
žudyme policisto Terrence 
Lyons, papasakojo kriminali
nio teismo teisėjui Hebei, aptu
rėjęs veik pozityvių informaci
jų, kad dinamitas, rastas poli
cijos iškrėtusios namus John 
Millerio tuoj po nužudymo mi
nimo policisto, buvęs padėtas 
pačių detektyvų. Tuo reikalu 
busianti padaryta investigaci- 
ja. /

NORĖJO PABĖGTI — NE
PASISEKĖ.

Sam Shapiro, 1301 South 
Central Park avė., tapo užpul
tas policisto gatvekary bekra-j 
tant kišenius. Kišelninkas no
rėjo pasprukti, bet automobi
lius perbloškė jį. Automobilius 
nulaužė jam koją. Shapiro nu
gabentas ligoninėn, jo frontas 
pish - - policijos nuovadon.

Kriaučių Kliubo Sav. Pas. 
)r-jos prelekcijos įvyko lap- 
cričio !’•> <1., ll-juosybes saloj, 

kalbėjo Dr. Clierrys apie gam- 
ą. Prelekcijos pavyko gerai; 
įmonės buvo užganėdinti. Pre- 
egentas atliko savo užduotį 
;erai. t

Reikalu statymo sales North- 
idėj konferencija įvyko lap
kričio 20 d. Skaityta protoko- 
ai iš pereitų trijų susirinkimų 
r visi likosi priimti. Atstovų* 
{alyvavo nuo 10 draugijų. Nu
arta įteikti draugijoms visus 
danus. Namas kainuos apie 
>68,000; bus dvejų augštų; 
Jaru apšildomas. Pirmą aukš- 
a užims dvi krautuvės ir 
Ivi mažos sales. Ant antro au
kšto bus didelė' salė su 500 sė- 
lynių ir galerija su lOOsėdy- 
lių, — viso 600 sėdynių. Na- 
nui vieta siūloma Westcrn 
įve. ir North' avė., arba Wes- 
ern avė. ir Mihvaukee avė. 
Kainas inkorporuotas ant $75,- 
)00 korporacijos teisėmis. Šė- 
ai i)o $25. Jei draugijos pri- 
ms planus, nutarta atsiklaus- 
i tų draugijų, ar daug narių 
nisižada pirkti Šerų ir po ke
is. Taip sakant, norima pa- 
laryti šiaudinį balsavimą, kad 
laviršutiniai sužinojus, kiek 
kapitalo butų galima sukelti. 
Susirinkimas tęsėsi iki po 11 
vai. vakaro. Pamatysime, 
kaip draugijų nariai atsineš į 
tą musų pageidavimą įsigyti 
mosavą svetainę North sidėj. 
Ir visi vyrai stos petis petin?

Viešojo Knygyno Draugijų^ 
šąryšys rengia vakarą su pro- 
;iamu ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 26* d., 7:15 vai. vak., 
Liuosybčs svetainėje. Apart 
muzikos, dainų ir deklamacijų 
vra pasižadėjęs kalbėti V. Pa- 
ekauskas, ką tik atvažiavęs iš 
Lietuvos. Vietos lietuviai ne
praleiskite progos išgirsti apie 
musų brangią tėvynę — kaip 
musų jaunimas ir pati Lietuva 
gyvuoja.

Sandaros 23 kuopa rengia
vakarą su programų trečia
dienį, lapkričio 29 dieną, 7:15 
vai. vakare. Norintieji pasišok
ti, linksmai vakarą praleisti 
ir gyvą vištą Padekavonės 
dienai gauti, lai susirenka 
Liuosybčs svetainėn..

— K. Rugis.

CICERO ŽINIOS.
Lapkričio 418 dieną kun. 

Rumšas, kalbėdamas bažnyti
nėj svetainėj, pareiškė, kad 
vietinė Lietuvių Liuosybčs 
svetaine yra patogi ir graži iš 
Oro pusės ir iš vidaus, bet ap
gailestavo, kad minėtoj svetai
nėj nėra Dievo. Turbūt jis 
užmiršo, kad Šv. rašte yra pa-

sakyta: “Dievas yra danguje, 
ant žemės ir ant kiekvienos 
vietos.” Tai delko Dievas nega
li rastis minėtoj svetainėj? 
Reiškia, svetainė nėra bedie
viška. Atleisk jam Dieve, nes 
jis nežino ką pliurpia.

* * *
Lapkričio 21 d. tūlas Ž. at

sikėlęs ryte paprastame laike 
išėjo dirbti. Už valandos lai
ko ateina senbernis — kava
lierius S. Jakštis, pas jo pačią 
su kokiu tai tikslu. Tame laike 
kažin kas patelefonavo vyrui, 
kad jojo name randasi paukš
tukas ir reikia jį pagauti. Vy
ras dūmė namon kuogreičiau- 
siai ir radęs ištikrųjų svečią 
namuose pradėjo kovą, kurios 
laike pribuvo ir palrolius. Po
licijai išvežus senbernį, mote
ris apgailestavo, kad jo nepa
kartų už nusidėjimus; vyras 
gi apčiupinėjo savo žaizdas, 
kurias gavo nuo senbernio. 
Kažin ką vietinis senbernių 
kliubas darys su tuo senber
niu?

Lietuvių Liuosybčs Svetai- 
. ’iės Bendrovės kasierius, p. 
. Tokožauskas, nusiskundžia 
dalininkams, kad perdaug į- 

■ įlankų atneša minėtas namas 
kas mėnesį ir* kadangi jaip 
pirmiau nepasitaikę progos 
tiek daug pinigų perleisti per 
savo rankas, tai bauginasi, 
kad kas nepadarytų “Hold up“. 
Prie to jis pareiškia, kad jeigu 
ir _ tolinus tiek įplaukų kas 
menesį Dus, tai svetaines na- 

mas išsimokės pirmiau negu 
vietinė lietuvių bažnyčia. 
Kadangi bažnyčia pastatyta 
virš dešimt metų atgal, o sve- 
t’.inė tik pirmi metai gyvuo
ki, tai butų stebuklai, jeigu 
svetainė pirmiau išsimokėtų. 
Pagyvensime, pamatysime.

* * *

A. L. T. Sandaros 76 kuopa 
rengia draugišką vakarienę 
Liuosybčs Svetainėje, gruodžio

“Kalėdinis Kliubas”
Padaryk Kalėdas 1923 
m. “Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia mokėti prisira
šant.

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chieago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

t............... . ........................
I Tel. Lafayette 4223

Plivnbing, Heating
ii Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuo geriausiai.
M. Yuška, /

į 3228 W. 38th StM Chieago. 111.^

6 d., p. Pilkis, restorano savi
ninkas, ketino pristatyti ska
nių valgių minėtoj dienoj, bū
tent “Chop Suey“ už numažin
tą prekę, mat jis pats narys 
Sako, b uis daug chicagiečių 
minėtoj vakarienėj ir viskas 
bus žaidžiama bepartiviškąi; 
prakalbos ir šokiai taipgi ne
bus užmiršti. Chicagiečiai, ne
pamirškite ir musų užkampio 
atlankyti ir1 sustiprinti drau
giškus ryšius su mumis, o mes 
jūsų ncužimršimc ant visados. 
Valgysime, kalbėsimės, žaisl
ine, šoksime, ir atmintis paliks 
gal ant visados.

—Jurgio Sūnūs.

BRIGHTON PARK.
Aptiekorius apsigavo.

Ponas M. L. Ziinmermanas, 
lietuvis aptiekorius, kurio ap-

tieka randasi po numeriu 4254 
Archer avė., apsigavo. Tapo 
sužinota, kad jis prieš savo va
lią gavęs apleisti savo biznį — 
kaimynai pasakoja, kad jo 
moteris jį išvariusi su advo
katais. Taipgi kaimynai pasa
koja, kad jis buvęs užrašęs vi
są savo turtą ant savo pačiu
tės vardo - gyvenamąjį namą 
ir aptieką. Kadangi jų tarpe 
šeimyniniai santikiai buvę ne
kokie, tai ponia Zimmerman, 
buk pereitą pirmadienį, paė
musi advokatą ir užvaldžiusi 
turtą išvariusi savo vyruką 
laukan ir įsakiusi jam dau
giau negrįžti. Bet taip kaimy
nai pasakoja...

Iš ponios Zimmerman man 
tvko sužinoti, kad ponas M.

(Seka ant 6 pusi.).

Oųf name and locadon

SKLEINBROSg
•J 20 and I Lilsted Street

Rul/ai Dėkones Krežys hyLQį H IY K H 8 pilnas Vaisių, Riešutų, Sa- g IY K ĄI 
M J 11W 8 lierih Saldžiųjų Bulvių, M J M1 

Spalgenų, Kapotos Mėsos,
Prezervų ir figų. Pilnas krežis vertas apturėti su

Garnkuru arba Ploščiu
Kur tu gali gauti tokius pasiūlymus — pui
kiausiu siuvėju dirbti) garnitury ir ploščiu.

'V

PLOščIAl yra Raglan ir Ulsteretai, mados lan
guotais užpakaliais ir dvitonės materi
jos; taipgi plyni keršai aksominių apy
kaklių mados. Dydžiai 33 iki 48.

GARN1TUKAI yra puikus, rankomis sinti, vie
nomis ir dvejomis kelinėmis ma
dos. Gelumbės yra puikus ustedai 
ir kašmirai, vienu ir abiem šonais 
segami. Dydžiai 34 iki 46

PLOšč’IAI yra naujybiniai languotais užpakaliais 
ulsteretai, sezono pageidau.jamiausios 
njados nepaprastai žema kaina

GARNITŪRAI yra daugiausia 2 kelinėm mados, 
naujausių madų, spalvų ir petrinų. 
Dydžiai 32 iki 44. Specialiai šeš
tadienį tik

PLOŠČIAI yra Raglan ir Ulsteretai, languotais jn M^|
užpakaliais, senovinių ir pačių kraš- 
tutinių modeliu, taipgi ulsteriai. Dy- 
džiai 34 iki 44 ‘

GAKN1TURAI. Puikiausių importuotų materijų, ■ H
vienom® ir dvejoms kelinėms mo- g
deliai. Vienu ir abiem šonais se- 

gami. Dydžiai iki 4į8

1500 Newyorkinlų Orėsiu $8.88
išpardavimas, kuris ilgai bus atmenamas

$15.00 Dreses — $20 Dreses ir iki $25 Dreses į 
Bus parduodamos prieš Dėkonės laiką |

Mes nupirkom New Yorko išdirbėjų visą sandėlį, tik galvokit. s 
Tarp jų yra vėliausios mados dreses. Padirbtos iš

Šilkinių Nėrinių
Kantoninių krepų

Šilkinių pliušų.
Pliušinių ir nėrininių kombinuočių.

Matlasai
Puarėtiniai tvilai

Trikotiniai
Viena partija krepinio satyno užpakaliais
— krepiniai Šarmuzai
Visa vienoj didelėj partijoj po iki $25.

Merginoms dydžiai 16 iki 18. Moterims dydžiai 
36 iki 46. Drūtoms 48 iki 54.

Nematyta grupė SkrybėliŲ iki $7 Sensacin
gam išpardavime po

Puikus rinkinys naujausių rudeninių skrybėlių žemiausia šio se
zono kaina. Pasirinkimas iš Satyninių ir Metalinių Kombinuočių, Ly
ons Pliušines Skrybėlės, aptaisytos sidabrinėmis liepsnomis ir raštais. 
Turbanai aptaisyti šilkiniu pliušu ir satynu, vainikinės skrybėlės 
kailiniais bryliais,,kiekviena po

Šviesą ir pajiegą sūvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
| 1619 W. 47th St., Tel. Boultvard 7101,1892. Chieago.

T A-

Jis linksmas, nes turi

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinj BankąBAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau I 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

Draugo ar draugės atmintis 
pasiliks ilgai, jeigu suteiksi tą, 
kas verta atminti. Taigi pirk
dovsintis iŠ clžiilctu. IVIes
turim tą viską piueinamiausia 

kaina ir užtikriname pilną ge
rumą visiems, kas iš mus*pirks.'1

FAANDRIUS
LAIKRODININKAS

AUKSORIUS /gA
PHONE N—YARDS 0760
S255So.HalstedSt. Chica^o.Ill.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

'statom į namus. Užtikriname gerinu
sį patarnavimą.

Reikalaukit: \
E. J. McOUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chieago, III.

DB. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halstcd St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chieago.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROP-RACTOR

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. Pątarimai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

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

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

Nature Gura Institute j
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

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

3261 S. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
...... - ------------ ---- , ..r „■> 

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

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewatei’ 8380

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

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

... ...................... ...................... u. imi. »■! Į.......... .. ..........

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Į ............................... ................... ... .......................................

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street
Chieago, į

Turtas virš $7,000,000,00. I
' -H  -/

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

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

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

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

T«l. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kųtik sugrįžo ii Californljoa ir 

vii tęs savo praktika virai po M©.
5208 W. Harrisoa St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyritkų, 
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halstcd SU Chieago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicags

|Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CUIRURGAs

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud S 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaia naa 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 9257
Naktinis Tei. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halated St., 

Kampas 18 ir Halated Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halstcd St.

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

Tel. Lafayette 0098
—...... ......... /

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

943 W. 33rd Piace
Phone Boulevard 0313 

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

ir,.u ;
Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICK1
81D7 So. Morgan StM 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Nadllioms ofisas yra

Te]e"phone Yards 6884

DR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chieago, UI.

I,..,.,,, Į. ............ . .....—... -------------------------- - .... .
Z""1 ............ '

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chicaga.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chieago, I1L 
kampai 18th St.

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

........... ..
nmn n» i— ................ . .......... ..............

' 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, 3159 So. Union Avė. Į 
Tel. Yards 1699
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NAUJIENOS, Chicago, III,

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKŪJIMAILietuviu Rateliuose. REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ(Seka nuo 5-to pusi.)

IReikiaSo. 
nes

REIKALAUJAMA VYRŲ, GERAS 
musų 
. At-

Penktadienis, lapkr. 24, ’22

'j-
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Ziinmernian, jos vyras aptie- 
korius, buvęs pabėgęs jau perei 
tą mėnesį, o vėliau 
žęs ir paskelbęs kai 
ktų išpardavimą, 
memian sako, kad 
kreivai vedęs biznį 
bilų nemokėdavęs 
kur pinigus dėdavęs. Taigi ji
nai, bijodama, kad jis nesu- 

• bankrutitų 'biznio, pareikala
vusi jo pasiprovyti. Bet jis to 
nepaklausęs, kas ir privertę 
jį išvaryti. Jinai pasisakė, kad 
visas turtas yra jos vardu. Be 
to vyras grąsinęs ją nušauti. 
Pabėgęs aptiekorius mėginęs 
kelis kartus išplėšti krautuvę 

be pasekmių. Dabar pavo
gęs automobilių, kurs irgi 
pačiai priklausąs.

— Reporteris.

Draugystė šv. Mateušo A] 
laikys mėnesinį susirinkimą la 
25, 7 v. vak., K. Mačius svet 

Morgan gt. Visi nariai a 
yra svarbių reikalų.

F. Bakutis, nut.
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PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

vėl sugrį- 
kurių dai- 
P-ia Žini
jos vyras 
— jokių 

ir nežinia

jo

D. L. K. K. Dramos Skyrius ren 
vakarą subatoj, gruodžio 2 d., 1 
Kinley Park salėj, 39 gat. ir West 
Avė. Prasidės 7 v. vak. Statoma s 
noj komedija “Kurčias Žentas.”, 
kitais pamarginimais. Pranešame g 
biamai visuomenei, kad tikietų p 
durų neparduosime. Tikietus vaka 
pirkite pas viršminėto skyriaus nar 
iš kalno. — Komitetas

Bumside. — Apšvietos ir Da: 
Draugija rengia vakarą 26 dieną k 
kričio, 1922 m.

— B. Barniškis.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
vo mėnesinį susirinkimą lapkričio 
d., 1922, McKinley Parko svetain 
39th St. ir Westem Avė. Pradžia 1 
v. po pietų. Visi nariai privalo b 
susirinkime. — Valdyba

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo nr 
nesinis susirinkimas bus laikomas s 
batoj. lapkričio 25 d., 7:30 v. v., 
Ukialio svetainėj po num. 3436 S 
Auburn Avė. Draugai malonėkit b 
ti laiku, nes turim svarbių reikalų

J. M. Vainauckas, Prot. Rašt.MOTERŲ PROTESTAS.
Prieš Liet, pilietybės įstatymą 

ir registraciją.
Lietuvių Moterų Draugija 

“Apšviet,” Chicago, III., mėne
siniame susirinkime laikytame 
lapkričio 5 dieną, 1922, Mark 
White Sąuare parko svetainė
je, 175 narių skaičiumi, priė
mėte šitokią Registraciją:

Kadangi Lietuvos atstovybe i va|_ širdingai 
VVashingtone per savo “Infor-i visus, -•* 
macijų biurą” paskelbė, 
Lietuvos Steigiamasis 
išleido tokį įstatymą, kuris iš
meta iš Lietuvos piliečių skai
čiaus kiekvieną žmogų 
niusį kitos šalies pilietybę nors 
ir ne atsižadėjusį Lietuvos;

Kadangi tiems, kurie neat
lieka šitos registracijos įsaky
mo grąsinama tuo, kad jie ne-jtrauckio svet.’, 6103 So. State gt. 
teks (Lietuvos pilietybes teisių,! 
kas savo keliu atima jiems tei
sę įsigyti nekilnojamą nuosa-

Gvardijos D. L. K. Vytauto nur 
sinis susirinkimas įvyks sekmadiei 
lapkr. 26 d., 2 vai. po pietų. Šv. Kry 
parap. svet. Visi nariai atsilankykit 
nes yra daug dalykų svarstyti.

N. Raštininkas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Na 
laičius šelpti ir S. L. A. 208 kuo] 
bendrai rengia Lietuvos našlaičių a 
klėjimo naudai rankdarbių ir nam 
gamintų valgių bazarą, gruodžio 2 < 
abiejose Mildos svet.. 3142 S. Kaisti 

i meldžian 
, kaip su išdirbiniais taip 

’ s^a’tlingu atsilankymu paremti ši pri 
J°8ei kilnų darbą. — Baz. reng. komisija, 

seimas --------------------------

priė-

North Sidės Draugijų Sąryšis rei 
gia pasilinksminimo vakarėli su pr< 
gramu ir prakalbomis, sekmadier 
lapkričio 26 d., 7 vai. vak., Liuosybi 
svet., 1822 Wabansia Avė.

— R. Shaikus.

Englewood. — Susivienijimo Liet 
vių Amerikoj 25 kp. rengia pasilin 

j smimmo balių, lapkričio 25 d., M. P 
„.J.., C122 Z.. Z-. o2. P 

j geidaudama, kad kiekvienas engi 
woodietis atsilankytų į šita vakarą.

— A. Balchunas.

Racine, Wis. — A. L. T. S. 35 kuo 
pos teatras įvyks lapkričio 26 d., Da 

Draugija nia Hali, State Str., 2 vai. po pietų 
Bus lošiami šie veikalai: “Vag;s”, dra 
ir.a; “Jaunystės Karštis,” komedija 

i pa 
si leido” ir “Kunigėlis”: deklemaciji 

“Rudens vaka

7»n*in I šokiai: ant galo dainos: “Močiutė ma 
tna“‘lno,” “Mažas Piemenėlis”.
ne iš seni žmonės”, “Amerika

I va.” širdingai kviečiame visus vieto 
i lietuvius ir iš apielinkių skaitlinga 
susirinkti, nes programas bus gražus 

— Rengėjai.

Tat Liet. Moterų P 
Apšvieta laikydamosi tos nuo
monės, kad augščiau paminė- ^nart to bus ir monoliogai: “Pati 
tasai įstatymas apie lietuvių ipieniėnėHs"," “ .....
pilietybę yra skaudus ir netei- ras Lietuvoje”; vaizdas “Stumbling 
singas Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie 
gero noro yra apleidę savo gim 
tąjį kraštą, o tiktai nepaken
čiamų carizmo sąlygų verčia
mi, ir kurie nors ir svetimoje 
šalyje būdami nesiliovė nie
kuomet rėmę Lietuvą savo au
komis, įsakymas Amerikos lie
tuviams įsiregistruoti ir išsiim
ti pasus užsimokant Lietuvos 
Atstovybei nustatytas duokles, 
yra neteisingas ir nepamatuo
tas praktikos atžvilgiu, nes 
Amerikos valdžia nereikalauja 
jokių pasų iš savo žmonių, ku- 
ri® gyvena svetimose šalyse ir 
nereikalauja nę jokių pagalvi
nių, todėl ir mes nematome už 
ką turime mokėti Lietuvos vai 
džiai, kuriai ligi šiolei mes ne
same niekuo kalti.

Kad tas registracijos patvar
kymas, surištas su atėmimu 
Lietuvos pilietybės teisių, veda 
prie to, jogei daugelis lietuvių, 
kurie dar ir nėra patapę Ame- 
r ikos piliečiais, bus atstumti 
nuo Lietuvos pilietybės ir visai 
bus atšaldyti nuo Lietuvos rė
mimo, 

lodei Lietuvių Moterų Drau
gija Apšvieta grieštai reika
lauja Lietuvos valdžios, kad ši
tas netikęs patvarkymas butų 
kuoveikiausiai atšauktas.

Valdybos parašai:
P. Petraitienė, pirm. (
P. Balickienė, rašt. '
M. Pišnienė, kasierė.

M , “Pri*odin< 
” ir “Lietu

Dr. V. Kudirkos Dr-jos mėnesini: 
susirinkimas įvyks larkričio 25 d., 1 
v. v., M. Meldažio svetainėje. Visi na 
riai ateikite laiku, nes yra daug svar 
bių reikalų.

J. Makauskas. Nnt. Rašt. 
2258 W. 25th St.

Lietuvių švietimo Draugija rengi? 
orakalbas. kurios Įvyks sekmadienyj 
lapkričio 26 d.. 7:30 vai. vak., Rav- 
moncl Chapel’yj. 816 W. Slst St. Vi
si kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Vaiku choro repeticija įvyks lankri 
Čio 26 d., 10 vai. ryto, Raymond Cha- 
pel’yj. Duodama ir smuiko lekcijos 
Mokytojas n. Sarpalius greit nariij 
nebepriims. Norint:eii mokytis muzi
kos privalo dabar prisirašvti.

— Komitetas.

Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa
mokos vaikams būna kas utarninką 
ir pėtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Kviečiame tėvus leisti savo vaikus j 
šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalbos. — Mokytojas J. Briedis.

Lietuvos Did. Kun. Gedimino susi
rinkimas bus lapkričio 24 d. Mitin
gai laikomi kas paskutini penktadie
nį kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 341 Kensington Avė.

Anton Buttin, Prot. Rašt.

North Sidės Viešas Knygynas ren
gia vakarėlį septintadienį lapkr. 26 
d., Liuosybės svetainėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Vakarėlis su programų. Pro- 
grame tarp kitko kalbės tik ką iš 
Lietuvos sugrįžęs Paškauskas. Norin
tieji išgirsti apie Lietuvos padėtį kvie
čiami atsilankyti. Po programo bus 
šokiai. — Komitetas.

Pranešimai
ASMENŲ JIESKŪJIMAI

D. L. K. K. Dramos Skyrius rengia 
vakarą subatoj gruodžio 2 d., 1922, 
McKinley Park Salėj, prie 39 gatvės 
ir Westem Avė. Prasidės 7 vai. va
karą. Bus statoma scenoj komedija 
“Kurčias Žentas”, su kitais pamargi- 
nim-ais.

Pastaba Gerbiamai publikai/ Ti- 
kietai prie durų neparsiduos. Norint 
gauti tikietus minėtam vakarui rei
kia kreiptis prie D. L. K. K. Dramos 
Skyriaus narių išanksto.

Kviečia Komitetas.

West Pullmano Liet. Pašelpinis 
Kliubas rengia balių su įvairiais pa
marginimais subatoj, lapkr. 25 d., Ba- 
jorino svet., 12001 S. Halsted St. Vi
li kviečiami atsilankyti.

t— Komitetas,

PAJIEŠKAU JIMO WALTERO; 
pirmiau gyveno Chicagoj, dabar ne
žinau kur, Chicagoj, ar kur kitur iš
važiavo. Turiu prie jo svarbų reika
lą. Kas žino apie jį ar jis pats meld
žiu atsišaukti adresu:

A. SHIMKUS.
5912 So. State St.

PAJIEŠKAU PUSBROLIO Broni
slovo Galinskio. Paeina iš Kvėdarnos 
miestelio, Tauragės apskričio. Pir
miau gyveno Chicagoje. 1916 m. iš
važiavo i Waterbury, Conn. Nuo to 
laiko apie jį nieko negirdėti. Jei kas 
žinote apie tokią ypatą arba jis pats 
praneškit:

alo PAJIEŠKAU • ANTANO VEN-
ičio slovo, paeina Kalniškių sodžiaus, Er- 
301 iogalos valščiaus, Kėdainių apskričio. 
ite» Yra svarbus reikalas iš Lietuvos.

Kreipkitės sekamu antrašu:
t. ’ GEORGE MAZILIAUSKAS,

609 E. 87 Place,
gia Chicago, \I11.
VI c-
ern JIEŠKAU Juozo Mičiulio, Suvalkų 
ce- rėdybos, Keturvalakių parapijos. Se- 

hu niaus gyveno 331 W. Rievs St., Ela- 
er- yio, Ohio. Vadinosi save Jos. Mitchell. 
►rie Atsišaukite! Kas žinote — praneškite, 
rui Busiu dėkingas.
ius THOMAS ABRAITIS,
• 2143 Clark Avė.,

Detrojt, Mich.
lės 
ip-

JIEŠKAU savo giminaičių Marijo- 
, nos, Anielės, Julės ir Jurgio Stor

pirščių. Pirmiau gyveno Wilmington, 
III., o dabar girdėjau,*gyvena Chica- 
#oj. Malonės jie natys, ar kas kitas 

_. pranešti, busiu dėkinga.
ONA VAITKEVIČIŪTĖ, 

GLEBAUSKIENĖ, z
L,tl 917 W. 18th PI.

, Chicago, III.

£ APSIVEDIMlII
>O. .... ..........  .................. ........-
n- PAJIEŠKAU susipažinimui arba 
b apsivedimui vaikino nuo 30 iki 33

metų ąmžiaus. Va'kinas turi būti ne- 
girtuoklis ir netinginys; ne plikas ir ne 
žilas. Turi buti geltonais arba tam’- 

e* siais plaukais. Augštas ir storas. Tu- 
qb ri turėti 4000 ar 5000 dolerių. Aš esu 
z* moteris 29 metų amž'aus; turiu na- 
c» mą $11.000 vertą. Turiu du vaiku

čius. Meldžiu vpatiškai atsilankyti.
ANTANINA. STATKUS,
3127 So. Emerald Avė. |

§_ Chicago, III.

E JIESKO KAMBARIŲ |
ie REIKALINGAS RUIMAS SU vai- 5 
ir giu vienam geram vaikinui, Bridge- “ 
i- porto apielinkyje. Kas turite tokį rui- - 

mą, praneškit j:
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.i-i- 1

i. REIKALINGAS KAMBA-
!S rys vienam vaikinui, Bridge-

porto apielinkėj. I
Atsišaukite į Naujienas -

laišku Box 158. i

SIŪLYMAI KAMBARIU 1
RENDON KAMBARYS VAIKINUI 1 1 

arba merginai. Prie laisvų žmonių ir 
_ jaunų vaikų mvlinčių muziką. Maty- 
L ti galima nuo 5 vai. iki 9 vai. vaka

re, o nedėlioj visą dieną. j
1835 Canalport Avė.

1 fl. front. 1 u
a
• IŠDUODU KAMBARĮ DVIEM vai- 
J k'nams, ar vienam, merginoms, ar ve-1 
- dusiai porai. Kambarys didelis, šiltas 

ir šviesus, su valgiu ar be valgio.
Kreiptis adresu:

? 703 W. 21st PI., Į
’ antros lubos. i

JIESKO PARTNERIŲ
5 - - - . . . .

REIKALAUJA PARTNERIO, n 
Reikalaujama gero, gyv6 žmo-J 
gaus .partneriu išdirbystes ver
sle. Turi turėti kiek kapitalo.

t Alga ir dalinimos pelnu. Ge-
, riausia gyvenimo proga atatin

kamam žmogui. Ateik pats. 
Room 706, 309 S. La Šalie St., 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI 1

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkę j. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. Į D] 
Dunne. Roofing Co., 3411-3413 Ogden (L 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi ‘ 
Skyriai. , 1

ŽIEMOS šalčiams užėjus medus 
yra geriausia gyduolė nuo visokių Ii- 
gų. Grynas bičių medus 5-kių svarų 
viedrukas tiktai $1.85 centai, perkan
tiems daugiau negu 6 viėdrukus tik j. . 
po $1.75. Kreipkitės: M. Dundulienė, D1 
1258 No. Wood St. Vakarais nuo 8 j 
vai. iki 9:30. Galima kreiptis ir laišku.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA PATAR-Į™ 
nautoja į švarią valgyklą. 
Darbas ant visados ir geras 
užmokesnis.
ROYAL RESTAURANT, 

131 E. 35th St.
PRITYRUSIŲ SIUVĖJŲ REIKA- 

laujama. Turi mokėti lietuviškai. Tu- 
ri būti prityrę siūti moterų fr Vaikų 
drabužius.

Atsišaukti:
MAX HOSSMAN, Į

1251 S. Halsted St. Į

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo ir padėjėjų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Darbas nuo stukių darbą iš
mokus. Ateikit pasirengę 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135ta gatvė ir I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

mokesnis, nuolatinis darbas r 
dirbtuvėj, dienomis ar naktimis, 
eikite prisirengę prie darbo.

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė.,

Arti 22ros ir Crawford Avė.

REIKALINGAS BARĖE- 
ris subatomis dirbti, iš mo
kyklos neatsišaukit.

3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir sal
daini! krautuvė, su rakandais ir pa
gyvenimo kambariais, visokių tautų 
apgyventoj vietoj. Turiu parduoti la
bai greitai ir pigiai, nes palikau vie
nas.

4352 So. Mozart St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 

sernė arba mainysiu ant saliuno, ar 
loto, už tai kad nesu biznio patyręs. 
Patyrusiam1 biznieriui gera vieta, nes 
kitos bučernės arti nėra. Pigi randa, 
geri ruimai gyvenimui, garažas, dide
lis beizmentas. Atsišaukit:

2900 So. Ix>we Avė.

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
biznevo namo. Baltos duonos, keksų 
ir visokių pajų kepyklą ir grosernę 
sykiu. Biznis daroma iki $200.00 į die
ną; dirba 6 darbininkai, lysas trims 
metams; randa nebrangi; Puiki proga 
padaryti daug pinigo; kas mylite pi
nigus, skubinkite nupirkti.

Atsišaukti:
IDEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

K. GALINSKAS, 
3301 Wallace St.

Chicago, III.

REIKALINGA MERGI- 
na, ar moteris s prie namų 
darbo; maža šeimyna, geras 
mokesnis ir kambarys ir $10 
: savaitę. Atsišaukit adresu: 

1730 So. Halsted St.

DARBININKAI 
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAŪM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

REIKALAUJAMA TEKIN
IU ir poliruotųjų.

Kreiptis:
ARNOLD SČHWINN & 

COMPANY,
1718 N. Kildare Avė.

REIKALAUJAMA žinklinin- 
o ir padėjėjų sėngeležių 'kie
le. Geras mokesnis. Nuolati- 
is darbas per visą žiemą, 
ieliable Iron & Steel Co., 2141 
. Savvyer Avė., % bloko nuo 
2 gatvės į šiaurę.

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLATINIS DARBAS — 
GERAS MOKESNIS.

Kreiptis:
22ra ir Fisk St.

25tą ir Quarry St.
Roscoe ir California Avė.

o

VYRŲ
Sengeležių
Nuolatinis

kiėnie.
darbas ir geras

Kreiptis: 
PRICiE & 
52nd Avė., & 161 h St.

STEEL CO.,

DARBININKŲ PRIE GARI

Ka itin tojų
Molderių
Karų iškrovėjų
Darbininkų į lentų kiemą

Kreiptis:
1734 Fullerton Avė.

REIKALAUJAMA .VY- 
3 prityrusio metalus skir- 
;yti sengeležių kieme.

Atsišaukti: 
WARSHAWSKY & CO., 

1915 S. State St.

REIKALAUJAMA DAR- 
ninkų kieme, nuolatinis 
irbas. Atsišaukti: . '
EMPLOYMENT DEPT.

Link Beit Co., 
329 W. 39th St.

REIKALAUJAMA DAR- 
ninkų plieno kieme, $4.00

ICRETE ENGINEER- 
INGCO., 

1926 W. 52nd Avė.
REIKALAUJAMA DARBI- 
nkų prie dirbtuvės darbo. At
šaukti : 1800 Foster Avė.
Paimk į šiaurius einantį Clark 
Robey gat. karą iki Foster

REIKALAUJAMA JAU- 
j vyrų užsakymams rinkti, 
okama geri pinigai. Klausk 

pono GREEN 
Room 703, 

417 S. Dearborn St.

REIKALINGAS BUČE- 
ris mokąs savo darbą — tu
ri mokėti lenkų kalbą.

I. KATZ,
4622 So. Ashland Avė.
Phone Boulevard 9126.

PARDAVIMUI t— Dvi krautu
vės, šeši pagyvenimai po ketu
ris ir penkis kambarius; geriau
sia kerte per aštuonis blokus j 
abi pusi. Chas. M. Weber, 2243 
22 Street.

PARDAVIMUI saliunas ir namas 
visokių tautų apgyventoje vietoje; biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

L. DOMARK, 
15715 Woodbridge Avė. 

Harvey, III. 
Phone Harvey 561 W.

PARDUODAMA MEDL 
nis namas 2 augštais. Par
duos su nuostoliu.

Klausti telefonu: 
Lawndale 6274.

PARDAVIMUI CIGARŲ KRAUTU 
vė, su 5 kambariais. Biznis labai ge 
ras. Ilgam laikui lysas. Randa pigi 
Kaina $1,600. Parduosiu greit. Atsi 
šaukite, kurie norite pirkti.

2523 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir bučernė, lietuvių kolo
nijoj. Biznis neša pelno, bet 
turiu parduoti, nes išvažiuo
ju iš Chicagos.

1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, už prieinamą kainą; tu
ri būti parduotas į greitą 
laiką.

Kreipkitės:
3225 So. Halsted St.

MEDINIS NAMAS 2 AUGŠTAIS, 
konkreto pamatu ir 7V2 pėdų beiz- 
mentu, susidedantis iš keturių pagy
venimų po 4 kambarius. Išeinamoji 
vieta ir gazas kiekvienam pagyveni
me ir krautuvė beizmente; taipgi du 
niedin;ai pagyvenimai po 4 kamba
rius užpakaly. Randa $90; galima pa
kelti iki $100 į mėnesį. Nuosavybė 
po num. 4856 So. Wells gat. Del mir
ties šeimynoj savininkas nori palei
sti už $5,400 išmokėjimais, įmokant 
$1,500.00, o likusius kas mėnesis.

G. F. MATTHEWS & CO., 
4443 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas; visokių tautų kolonijoi. 
Biznis senas ir geras; prie 
pat dirbtuvių.

/ 3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. arba 
mainysiu ant loto, mažo namo, bučer- 
nės, grosemės, arba ant automobi- 
liaus; nedaro skirtumo kad ir namas 
hutų su dideliais morgičiais. Prieža’s- 
ti-- pardavimo nenoras būti karčiami- 
ninku. Kreipkitės: M

3347 So. Wallace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
3 kambariai užpakaly pagyve
nimui. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
153 E. 107th St.

RESTAURANAS PARDUODAMA 
geroj vietoj, geras biznis, vieta ap
gyventa visokių tautų, pigi randa, lv- 
sas 3 metams: įplaukų nuo $40 iki 
$50 į dieną. Noriu parduoti greitai 
dėl kito biznio. Atsmaukite į Naujie
nų Skyrių Num. 165.

PARDAVIMUI ĘŲčERNe ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas nuo seno. Par
duosiu laibai pigiai. Atsišauki
te: ELTA COMMERCE CO., 

3251 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj, la
bai geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — liga.

2349 So. Oakley Avė. 
Phone Rooscvelt 7855.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, biznis senas ir ge
rai išdirbtas. Lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

2611 W. 44th St.

PARDUODU BUČERNĘ IR 
groscrnę visokių tautų apgy- 
ventoj vietoj. Biznis gerai 
na, bet turiu parduoti — 
žino j u į Lietuvą. Kreiptis:

2136 So. Halsted St.

ei-
ya-

PARDUODAMA SALIU- 
nas rusų, lenkų ir lietuvių 
apgyventoj apylinkėj.

1750 W. 22nd St.
PARDAVIMUI GROSER- 

nė ir žuvų krautuvė, lietuvių 
kolonijoj. Labai gera proga 
lietuviui padaryti gerą, biz
nį. ' x

3641 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė. Sena vieta; 
išlaikyta per 28 metus. Prie
žastis pardavimo liga..

Kreipkitės:
3139 W. 38th St.

DIDELIS IŠPARDAVI- 
mas truputį vartotų drabu
žių Hull House, Polk ir Hal
sted gat., šeštadienį lapkri
čio 25 d., 10 vai. rytą.

PARDUODAMA GROSERNE 
ir skanskonių krautuvė, turi bū
ti parduota tuoj aus dclei ligos, 
4 geri kambariai užpakalyj. Ge- 
ra vieta tarp darbo žmonių.

OTTO AMSDEN, 
5135 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, lietuvių ko
lonijoj, gera vieta geram 
žmogui. Atsišaukite į Nau
jienas, Num. 166.

PARDAVIMUI 4741 Justice St. me
dinis namelis ir lotas $1500.00. 471 
W. 28 PI., arti Normai medinis na
mas dviem pagyvenimais $2500.00. 
Aberdeen St., arti 77tos gat. 30 pėdų 
lotas, p:gus už $1200.00.

Kreiptis:
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.

PARDUODAMA AR Iš
duodama nuomon barbernė, 
vėliausios mados, trimi krė
slais. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą, 1739 So. Halsted St., 
No. 167.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas įvairių tautų apgyvento
je kolonijoje. Biznis išdirb
tas. .Priežastį pardavimo su
žinosite ant vietos.

1818 W. 47th St.

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

Mes turime tuojaus parduoti savo 
gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito, pigumo. Visa kaip 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. Kcdzie Avė., 1-mas 
augštas.

NMUI-ZEME
MAINAIS AR Už PINIGUS. 

Didelis Bargenas.
2 augštų mūrinis namas, 2 

pagyvenimai 5 ir 6 kambariais, 
rendos neša $90 mėnesiui. Pri
ims automobilių ar bet kokį biz
nį.
M. J. KIRAS, IMPROVEMENT 

COMPANY, 
Klauskit J. Stukis, 

3335 So. Halsted St.
Tek Yards 6894.

PARDUODAMA PIGIAI 30 PER 
125 pėdas lotai parinktinėj būstinėj 
daly už $525, $130 įmokėti, likusie po 
$10 kas mėnesis. Srutynė, vanduo, 
gazas įvesta, šaligatvis cimentuotas 
ir viskas išmokėta, arti 95 gatvės ir 
So. Park Blvd. Rašyk: 1739 So. Halj 
sted St., No. 161.

PARDAVIMUI ARBA, MAINYMUI. 
f

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- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

mo, 
nio.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI.
6 flatų kampinis muro namas, par

siduoda labai pigiai, arba išmainoma 
ant bučemės, lotų, ar mažo namo. 
Perkant reikia įmokėti $2,500. Kitus 
kaip rendą.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulcvard 9641.

PARDAVIMUI BIZNEVA NUO- 
savybė, 3 augštų mūrinis namas prie 
Halsted gat. arti 35 gatvės, krautu
vė ir gyvenami kambariai pirmam 
augšte ir 6 kambariais pagyvenimas 
2 ir 3 augštuose. šitas namas yra 
tikrai naujovinis ir yra statytas apie 
8 metai atgal. Apšildomas garu. Ta;p- 
gi yra mūrinis dvigubas garažas už 
pakaly. Su gera cimentuota asla, 
elektra ir vandeniu. Randos $240 j 
mėnesį. Savininkas nori apleisti mie
stą ir numažino kainą $2000. Nauja 
kaina $19,000 išmokėjimais.

STANDARD REALTYXX)., 
736 W. 35th St.

isi'

MORTGECIAI-PASKOLOS
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

PARDAVIMUI PIRMAS MORGI- 
čius $2500.00 ant medinio bungalow 
5 kambariais ant konkretinio pama
to su fomiso šiluma ir visais pato
gumais ir lotu 35 per 125 pėdas. Na
mas parduotas už $5700.00.

Atsišaukti:
1739 S. Halsted St., No. 163.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaifltnimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininki.

HOFFMANO MOKYKLA
įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Milwaukee Avė.)

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

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

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College,

653 ir 609 W. Madison St


