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Francija nutarusi užgriebti 
Ruhr khnį

Francija kitaip nesitiki išgauti 
iš Vokietijos kontribucijos.

PARYŽIUS, lapkričio 28. — 
šiandie kalbinėto susirinkimas, 
kuriame pirmininkavo Franci- 
jes prezidentas Millerand, bu
vo svarstomas pienas tiesiogi
nio Franci jos veikimo, kad iš
gavus iš Vokietijos kontribu- 
Ąję.

Tuo pienu turi būti užgrieb
ta Vokietijos valstybes kasyk
los ir eksporto muitai Ruhr 
distrikte, kartu paimant abso- 
liutėn kontrolen tas žemes 
palei Reino upę, kurias dabar 
laiko okupavusi Franci jos ka
riuomenė.

Kabineto nariai atsisako pa
sakyti kas tapo susirinkime 
nutarta, bet visi, mano, kad 
pienas tapo priimtas be jokio 
pasipriešinimo. Tas pienas ta
po išdirbtas vakarykščiame 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
prezidentas Millerand, promie- 
ras Poirtcare, itiaršhlas Foch, 
karo, finansų ir keli kiti mini
steriai ir karininkai.

Francijos valdžios viršūnės 
daugiau riebepasitikinčios, kad 
talkininkai išrištų kontribuci
jos klausimų, kad ir Bruselio 
konferencijų sušaukiant. Mar
šalas Foch ir kiti generolai pa
sakę, kad jie jau turį išdirbę 
pienus užgriebimui dešiniojo 
Reino kranto ir jie gali jį 
užgriebti davus tik 24 valandų 
pranešimų. Kiti įrodinėjo, kad 
franeuzams reikia pasigriebti 
ir civilinę valdžių okupuotoje 
Vokietijos dalyje.

Šis programas bus vykina
mas tik sausio 15 d., nes iki 
pabaigai gruodžio mėn. Vokie
tija turi moratoriumų. Jeigu 
ir pasibaigus moratoriumui 
Vokietija neužmokėtų kontri
bucijos, tai Franbija mano tu
rėsianti teisę veikti savysto- 
viai. •

Francija dabar mano veikti 
viena ir ji tikisi gauti kų-nors 
iš Vokietijos tik užgriebiant 
jos svarbiausi industrinį distri- 
ktų. Užgriebdama Ruhr klonį 
ji mano netik užduoti didelį 
smūgį Vokietijai, bet ir save 
apsirūpinti anglimis ir gele
žim, kad ji galėtų išvystyti 
Lotaringijos geležies industri- 
Jq-

Užginčija.
t

PARYŽIUS, lapkričio 28. — 
Preunieras Poincare užginčija 
žinioms, kad buk Francija nu
tarusi užgriebti Vokietijos 
Ruhr distriktą. Jis sako, kad 
tų žinių Amerikoje paleidusi 
Wall gatvė tikslu nupuldyti 
Francijos frankus.

Šiandie — apsiniaukę ir šil
čiau. '

Saulė teka 6:53 vai., leidžia
si 4:21 vai. Mėnuo leidžiasi 
2:02 vai. nakties.

Graikija sušaudė 6 buvu
sius ministerius

Anglija delei to pertrauksianti 
diplomatinius *iyšius su 

Graikija.

ATHiENAI, lapkričio 28. — 
šiandie tapo sušaudyti šeši bu
vusieji ministeriai ir armijos 
komanduoto j ai, kuriuos pas
merkta nužudymui už šalies iš 
d&vystę, sąryšy su Graikijos 
pralaimėjimu karo Mažojoj 
Azijoj. Juos teisė karo teis
mas naujosios Graikijos vald
žios įsakymu.

Sušaudyti: buvusieji premie- 
rai Gounaris, Proto papadakis 
ir Stratos, buvęs karo minis- 
teris Theotokis, buvęs minis- 

'teris Baltazzis ir Graikijos ar
mijos komanduotojas Mažojoj 
Azijoj, kada jų sumušta, gen. 
Hadjancstis. Vienas admirolas 
ir vienas generolas tapo nutei
sti visam amžiui kalėjimam
Atšauks savo ambasadorių.

LONDONAS, lapkričio 28.— 
Oficialiuiuose rateliuose kalba
ma, kad dėl kuro teismo įsa
kymo sušaudyti Graikijoj šešis 
buvusius ministerius ir gene
rolus, Anglija veikiausia at
šauks savo ambasadorių iš 
Graikijos ir pertrauks su ja 
diplomatinius ryšius.

Anglijos ambasadorius Grai
kijoje iLindley nesenai prane
šė Graikijos valdžiai, kad jei 
ministeriai bus sušaudyti, tai 
jis apleis Graikijų. Gavus ži
nių apie sušaudymus, užsienio 
reikalų ministerijoj pasakyta, 
kad Lindley galbūt jau apleido 
Graikijų. Sakoma, kad tokis 
graikų pasielgimas jiems pa
tiems busiųs kenksmingas, nes 
jie netik neteksiu moralinės 
pagelbos, liet galbūt didžiosios 
valstybės neduos jiems dau
giau ir finansinės pagelbos.

Anglai sako, kad precedentu 
tokiam pertraukimui diploma
tinių ryšių yra pertraukimas 
ryšių su Serbija 1903 m., kada 
sukilėliai nužudė niekurius 
Serbijos karalių šeimos narius.

Rusijos reikalavimai 
atmesti

Nebus duota pilno balso kon
ferencijoje. Amerika pastaty- 

sianti naujus reikalavimus.

LAUISANNE, lapkričio 28.— 
Rusijos reikalavimas teises 
dalyvauti artimųjų rytų taikos 
konferencijoje lygiomis su ki
tomis valstybėmis bus griežtai 
atmestas. Anglijos ir Franci
jos delegacijos yra griežtai 
nusistačiusios prieš tokį Rusi
jos dalyvavimų ir jos privers 
ir Italiją pildyti pirmesnį susi
tarimų, kad Rusija galės da
lyvauti lik kada bus svarsto
mas Dardanelų ir Bosforo per
teku klausimas. Italija jau su
tikusi su tuo.

Atsakymas Rusijai busiųs 
pasiųstas už poros dienų, nes 
Italijos delegatai dar nori pasi
tarti su savo valdžia. Tečiaus 
tai nė kiek neperkeis talkinin
kų nusistatymo neprileisti Ru

Lenkės Mrs. Tillie Klimek (uždengusi veidų) ir Mrs. N Jl-ie S. Kulik prieš teisėjų 
Šeiminiam Jos abi yra kaltina uos nunuodijinie kelių savo vyrų, tikslu pasigriebti jų 
turtų, taipjau ir kitų savo giminių ir net vaikų. Kaltinama, kad jos yra nunuodijusios virš 
20 žmonių. Tyrinėjimai vis dar tęsiasi. x ,

sijos prie tarybų, išėmus Dar
danelų klausime. Rusija tomis 
sąlygomis ir buvo pakviesta 
konferencijom Bet tik atvykęs 
konferencijon Rakovskis pa
reikalavo pilnų teisių konfe
rencijoje, o čičerinas apsiliko 
Berline laukti talkininkų atsa
kymo į ta reikalavimų. Rusija 
statydama tų reikalavimų, pri
grūmojo visai pasitraukti iš 
konferencijos, jei jos reikala
vimai nebus išpildyti. Pasi
traukdama iš konferencijos ji, 
žinoma, nepripažins jokių su
tarčių, kurios bus padarytos 
šioje konferencijoje, kas reiš
kia, kad paskui delei to bus di
delių kivirčių ir nesusipratimų.

Anglija reikalauja pašalinti 
Rusiją iš svarstymų apie pieti
nės Turkijos rubežius dar ir 
todėl, kad ir be jos yra užtek
tinai kivirčių ir jokiu būdu ne
prieinama prie sušitaikimo 
apie Mosul apygardų.

Jungt. Valstijos paduos kon
ferencija’ naujus reikalavimus. 
Jos pareikalaus atdarų durų ir 
Dardaneliuose, taip kad jie bu
tų atdari įėjimui į J lindusias 
juras ir priėjimui prie Rusijos. 
Tai bus padaryta kada bus 
svarstoma Dardanelų klausi
mas. Atvykus adm. Bristo!, 
kuriam yra pavesta ginti Ame
rikos interesus jurose, Jungt. 
Valstijų dabotojai jau pradėjo 
ruošti savo pareiškimų Darda
nelų klausimu. x

Niekuric kalba, kad Jungt. 
Valstijas galbūt pareikalaus 
sau vietos internacionalinėj 
Dardanelų kontrolės komisi
joj.

Jungt. Valstijos nereikalaus, 
kad Turkijos kapituliacijos pa
siliktų ir sutiks su jų panaiki
nimu. lik gal reikalaus, kad 
amerikiečius Turkijoje teistų 
ne turkų, bet maišytas teis
mas, kaip kad yra Egypte.

Reikalaus Rusijos 
pripažinimo

WASHINGTON, lapkr. 28. 
— Senatorius Borah paskelbė, 
kad neužilgo senate prasidės 
didelė kampanija už Jungt. 
Valstijų pripažinimų Rusijos. 
Tas klausimas bus pastatytas 
pačiam kongresui, jeigu vald
žia nenori suteikti to pripaži
nimo. Borah ateinantį šeštadie
nį tuo reikalu kalbės Bostone.

Yra žinoma, kad tam reika
lavimui pritaria La Follette ir 
kiti pažangesni senatoriai.

Mūšiai Meksikoje
Meksikos fašistai puola komu

nistus ir socialistus. Daug 
žmonių užmušta.

MENICO CITY, lapkr. 28.— 
Smarkių susirėmimų ištiko 
tarp naujai susikirtusių fašistų 
ir komunistų ir socialistų.

Netolimam miestely Xochi- 
milco dvi priešingos politinės 
demonstracijos susitiko ir iš
tiko susirėmimas, kuriame ke
li ižmonės liko užmušti ir daug 
sužeista. Tikimųsi, kad ten bus 
ir daugiau susirėmimų.

Campeche valstijos socialis
tai telegrafavo vidaus minis
terijai, kad 8 < socialistai vakar 
tapo užmušti dėl* politinių prie
žasčių, kada jie buvo nuvykę 
politinei kampanijai ant Car- 
men salos. Likusieji partijos 
nariai liko sunkiai sužeisti. 
Padėtis Campeche nuolatos 
blogėja besiartinant rinki
mams.

Pati Meksikos sostinė yra 
netikusiai valdoma mavoro ir 
aldermanų, taip kad miestas 
neturi vandens ir neturės jo 
dar gal per 10 dienų. Smul
kioji buržuazija ir fašistai de
lei to surengė demonstracijų. 
Manoma, kad mayoras rezig
nuos. šalies kongrese irgi eina 
aštri kova. Siaurinama ir vals
tijų valia ir neleidžiama joms 
turėti savo atskirų kariuome
nę. ; JJW

Vera Cruz provincijos gu
bernatorium yra komunistas 
Tejeda. Jis buvo pavedęs ko
munistams geriausius namus 
ii’ jie gyveno pertekliuje. Jis 
dabar jiems pranešė, kad jie 
tuos namus bėgy savaitės ap
leistų. Jis dabar taikosi prie 
fašistų.

LONDONAS, lapkričio 28.— 
Airijos savy valdybės bilius 
perėjo antru skaitymu. Nėra 
abejonės, kad parlamentas jį 
priims trečiu skaitymu dar 
prieš gruodžio 6 d., sutarty nu
statytų dienų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 28 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 ....... $&53
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.34
Danijos 100 frankų ........... $20.40
Finų 100 markiu ................... $2.55
Francijos 100 frankų ....... $6.90
Italijos 100 lirų ................... $4.79
laetuvos 100 Litų ............... $10.00
Trenku 100 markių ................... ^c

.. Norvegijos 100 kronų.............$18.50
Olandų 100 guldSnų ........   $39.60
Šveicarų 100 markių ........... $18.65
Švedijos 100 kronų ............... $27.00
Vokietijos 100 markių ........... 1*4 c

Menka viltis susitaikinti 
su Turkija'

LAUSANNE, lapkričio 28.— 
Viltis padaryti pastovių taikų 
artimuose rytuose nyksta. Ti
kimųsi, kad kaip turkai, taip ir 
rusai iššauks nemažų kivirčių 
delei konferencijos atmetimo 
Rusijos reikalavimo pilnos na
rystės konferencijoje.

Rusijos taikos delegacijos 
narys Rakovskį sako, kad ru
sams nėra reikalo čia pasilikti, 
jei jie bus tik pašaliniais da
botojais, kuomet kitos valsty
bės spręs svarbius klausimus, 
kurie paliečia Rusijos Juodųjų 
jūrių pakraštį.

Nors konferencija vis dar 
skirsto visokius sub-komitetus, 
kurie |mažai kų įstengia nuvei
kti, tikroji konferencija tęsiasi 
Anglijos užsienio reikalų ini- 
nisterio Curzono kambariuose, 
kur jis nuolatos laiko ilgus 
pasikalbėjimus su Turkijos at
stovais. Ir čia, o ne visokiose 
subkomisiijose yra lipinama 
busiančioji “taikos” sutartis su 
Tu riti ja.

Vokietija už prohibiciją
BERLINAS, lapkričio 28. — 

Prohibicijos sentimentas labai 
plečiasi visoje ' Vokietijoje. 
Daugely miestų buvo demons
tracijų už prohibicijų, o mies
teliuose karčiamos užsidaro 
šimtais dėl stokos lankytojų. 
Tas blaivybės judėjimas didėja 
dėl netikusio alaus, kuris visai 
nebėra panašus į senų j į Vokie
tijos alų — delei netikusio der
liaus ir augštų kainų.

Osnabrueck vakar tapo pa
darytas bandomasis balsavi
mas ir 5,700 vyrų ir 6,700 mo
terų balsavo už prohibiciją, o 
tik maAiau 1,000 žmonių prieš

Demokratai gina lynčą
WASIIINGTON, lapkričio 28. 

Demokratai senate įspėjo res
publikonus, kad jie sutrukdys 
visų senato veikimų ir nepri- 
leis jokių balsavimų ir net no
minacijų, jei republikonai ir 
toliau stengsis pravesti Dyer 
bilių prieš lynčo teismus (go- 
vedos žudymų žmonių ir ypač 
negrų). Bilius taikomas sus
tabdymui lynčiavimų.

(Tęsinys)
Didžiosios Skokholmo konfe

rencijos metu plačiosios ken
čiančiųjų žmonių masės, kaip ir 
karieviai, kur buvo apkasuose, 
trokšte troško taikos, ir siuntė 
mums tūkstančius laiškų pareik- 
šdami, kad visas savo viltys jie 
dedą į Stokholmo konferencijų 
ir į viso pasaulio socialistų judė
jimo kovų prieš karų.

Tuo pačiu metu diplomatinėse 
ir valdžių sferose imta kalbėti 
apie galimybę taikos. Artimiau
sių žmonių patariamas Austrijos 
karalius Pranas Juozas per savo 
švogeiį davė tokių propozicijų,’ 
sulig kuriomis Francija turėtų 
atgauti Alzatija ir Lotarangijų, 
bet tie pasiūlymai buvo bruta- 
liškai atmesti dėlto, kad mūsiš
kiai imperialistai ir džingos no
rėjo tęsti karų toliau. Jie norėjo 
būti pilni karo laimėtojai, jie no-j 
rėjo aneksijų, jie norėjo vėl su
skaldyti Vokietiją, prijungti vi
są kairįjį Reino kraštą, vadinas 
vešli tradicinę politiką, kurią iš; 
seno vedė daugelis Francijos ka-1 
ralių ir dagi pats Napoleonas 
Pirmasis. Jie tęsė karą, nes Ita-1 
Ii jos valdžia geide pasiglemžti 
Adrijos jūres, pasiglemžti Dal-. 
mafiją, o Anglijos imperialistai Kai kas sako, kad kadangi jis
vėl troško gauti Vokiečių koloni-; negalėjęs, taip kaip kiti, maini- 
jas ,troško sunaikinti Vokiečių 
laivyną.

“Tuo metu mes tikėjome, kad 
mes galime per viešpataujančių
jų klesų galvas apeliuoti į Vokie
tijos žmones ir suderintomis sa
vo pastangomis priversti musų i 
pačių valdžią priimti deramas [ 
visų musų trokštamos taikos są
lygas. Bet tai nepavyko. Sočia-1 
listų, darbininkų judėjimas ap-1 
lamai pasirodė nepakankamai i 
dar stiprus, kad padarius I , 
mes tikėjomės . O dėlto ir susi
laukėme tokių taikos sutarčių, * 
kokias turime. Jos ir negalėjo 
būti kitokios, nes jos buvo tie
sioginės karo psichologijos išda
vos — aklos karo išauklėtos ne- i 
apykantos — tos karo psicholo
gijos, kur sako, kad priešas rei
kia sutriuškinti ir kad taiką te
gali laimėti tik jį visai sutriuš
kinęs.

kauti savo reikalavimais, jis 
mainikavęs savo principais. Aš 
taip negalėčiau sakyti. Bet šiaip 
ar taip, jis šitose aferose pasiro
dė visiškai silpnutis, visiškai ne
sugebąs stoti akis į akį su tais 
‘triksų’ pilnais žmonėmis, su ku- 

■ riais jis čia susitiko, ir jis padė- 
1 jo savo parašą, padėjo savo var- 
. dą po sutartim, kuri galutinai 
j sumindė, sutrempė visus jo 
‘keturiolikų principų’, kuriuos jis 

įKunmi . j. . skambiaį i)UVO paskelbęs vi
lai, ko! .sam pasauliui.

Tos taikos sutartys buvo ly
giai tokios pat, kokias mes 

1 turėdavome praeity, Teritorijų 
tvarkymo žvilgsniu padaryta 

: kai kas geresnio, štai p. Wil- 
[ sonas iškelia rasių ir tautų 
i skirtumus, iškelia viršum pre
kybos ir kultūros ryšių, nori 
apsaugoti sienas, bet ne žmo
nių laimę. Bet dagi tautų ap
sisprendimo teisės žvilgsniu

Kas galėjo ką padaryti (Versalio taikos derybose pada- 
prieš tokį sriautą? Ką galėjo ryta nebent tiek gera, kad at- 
atsiekti buržuazijos idealistai steigta Lenkija, čia, supranta- 
prieš toki didelį valstybininkų j ________________________________
skaičių? vKai jus skaitote p. / (Seka ant 2-ro pusi.)

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana bytų 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.

Maynard Keynes knygą apie 
Ekonomines Karo Išgales, kai 
skaitote tuos didelius tipingus 
taip vadinamų Keturių Didžiulių 
derybų vaizdus — Keturių Di
džiulių, kurie ateity, man regis, 
pasirodys labai mažiukai [ Aplo
dismentai], — jus matote, kaip 
visi jie buvo dominuojami to pa
ties žmogaus, kurs dabar atvyko 
į Ameriką karkti vėl savo seną 
neapykantos, militarizmo ir im
perializmo giesmę ir kuris po ke
lių dienų bus sveikinamas čia 
Chicagoj, būtent — pono Ole- 
menceau. Maynard Keynes sa
vo knygoj parodo jį kaip žmogų 
visai be vilties, sausą, aitrų, se
nų ir pailsusį, neturinčio jokio 
pasitikėjimo kitais kaip tik sa
vim, pilną neapykantos visiems 
kitiems pasauly žmonėms, į visa 
žiūrintį vien siaurom Francuzų 
nacianalizmo akim.

Prieš tokį žmogų, ir prieš bu
klumus pono Lloydo George’o, — 
kuriam tik dabar Anglijos žmo
nės davė tokią skaudžią lekciją, 
— ir prieš tolygius Italijos impe
rialistų ‘triksus’ — ką gi garėjo 
padaryt ponas Wi'isonas? Ne
daug jis težinojo apie Europos 
politiką...



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Trečiadienis, lapkr. 29, 1922

Jean Longueto kalba
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mas dalykas, atitaisyta tik di
džiausia istorijoj piktadarybė, 
kur Vokiečių, Austrų ir Rusų 
viešpačiai pasismaugę laike 
Lenkiją per visą devynioliktą
jį šimtmetį. Darbininkų ju
dėjimas kovojo prieš tokią pik
tadarybę — jau Tarptautinis 
Darbininkų Susivienijimas, Ka
rolio Markso įkurtas 1864 me
tais, pasisakė už Lenkijos iš- 
liuosavimą, — bet ta Lenkija, 
kuri dabar tapo taikos dery
bose atgaivinti, susideda jau iš 
didelių sričių, kurios visai nė
ra lenkų! Lenkų vals
tybei! įbrukta milijonai prūsų, 
ukrainiečių, vokiečių ir trys 
milijonai žydų, su kuriais len
kai elgiasi visai ne kaip su 
savo naujosios valstybės pilie
čiais, bet kaip su priešais.

Tai vienas dalykas, kuriuo 
mūsiškiai politikai dar didžiuo
jasi, bet daugybė kitų jų nu
veiktų darbų pagyrimo visai 
nenusipelno.

Jeigu jie sugrąžino Franci- 
jai Alzatiją ir Lotaringiją, tai 
čia buvo atitaisymas tos nuo
skaudos, kurią smerkė Mark
sas, Liebknechtas ir Bobelis, 
kurs už jos smerkimą Vokieti* 
jos reichstage (parlamente), 
1871 metais, buvo įgrūstas ka
lėjimai! aštuoniolikai mėnesių.

Bet mes, socialistai, mano
me, kad butų daug teisingiau 
buvę—atsiklausti pačių Alza- 
tijos-Lotaringijos žmonių, kaip 
jie nori, kam jie norėtų ge
riau priklausyti.

Tiek su tuo. Bet- ką sakyti 
apie padėtį tų šešių šimtų tū
kstančių Saaros Klonio vokie
čių, kurie tapo atplėšti nuo 
savo tautos tuo pretekstu, kad, 
mat, reikią tą anglies sritį ati
duoti Francijai kaip atlygini
mą už sunaikintas jos kasyk
las? Ar tie žmonės tur būt 
lakomi tik kaipo anglių dalis, 
ai leaip žmonės turintieji tei
sės apsispręsti, kaip kad buvo 
skelbiama juos turint?

Ir visos kitos sutartys, ku
rios tapo padarytos dėl Austri
jos — teisingiau, prieš Austri
ją, — dėl Bulgarijos ir Turki
jos, yra perimtos tos pačios 
dvasios. Bet teritorialiniai per
tvarkymai dar nėra blogiausia 
jų dalis. Blogiausia jų dalis 
yra ekonominiuose nuosprend
žiuose. Tai nustatymas milži
niškų kontribucijų, kurių už
mokėjimas pastatytų vergijon 
visą tą šalį, kuri tą kontribu
ciją turi užmokėti. Tuo žvilgs
niu didžiausia piktadarybe bu
vo įdėti taikos sutarti n netik 
atlyginimą už nuteriotas Fran
ci jos apygardas, bet taipjau ir 
atlyginimą visų Franci jos, An
glijos ir Belgijos karo obliga
cijų. Pasekmėje pasidaro to
kia milžiniška suma, kokios 
Vokietijos šalis negali užmokė
ti.

Ir tuo pačiu laiku tai griež
tai priešinga Francijos šalies 
interesams, nes jeigu butų at
lyginta tik už nuteriotąsias sri
tis, mes gautumėm devynias
dešimt du nuošimčiu, kurie 
tektų Francijai, bet kuomet 
mes tapome įvelti į tą milžini
šką sumą, mes gaunajjae, arba 
mes turėtume gauti, jei tie pi
nigai galėtų būti sumokėti, tik 
penkios dešimt antrą nuošim- 
•i-

Bet kas dar blogiau, negu vi
sa tai, tai neapykanta, kurią 
ji palaiko tarp Europos šalių;

tai palaikymas didelio militari- 
zmo musų šalyje.

Laike karo, kada musų jau
nimas mirė tūkstančiais ir 
tūkstančiais, džingos sakyda
vo: “Tęskime karą ne dėl ka
rinės pergalės, bet kad ant vi
sados panaikinus karus”. Taip 
kad musų sunarna niekad dau
giau nepriseitų matyti tai, ką 
mes matėm: bombas mėtomas 
ant musų miestų, ištisas pro- 
vincijas paverčiamas į griuvė
sius, vienoj Franci joj iš 38,- 
000,000 gyventojų žūvant karo 
laukuose J,400,000 žmonių. 
Mums sakydavo, kad jeigu ne
norite to daugiau matyti, jeigu 
norite tikros taikos, jus turi
te tęsti karą; ir tai buvo viena
tinis dalykas, kuris skatino 
daugelį nelaimingų jaunuolių, 
kurie tikėjo, kad jie kariauja 
ne už karinę pergalę, bet kad 
jie kariaują už padarymą pa
saulį saugiu demokratijai, kaip 
sakė p. Wilsonas.

(Bus daugiau).

jų išvaizdos, įbrukta litų vieto 
je kerenkos. Vietos iždinė ne
gali suspėti mainyti ostus, mar 
kės net pastovią valiutą (do
lerius) į litus. Turgaus dieno
mis iždinėje tokia kamšatis, 
kad net gatvėje stovi ilga žmo
nių eilė. Lito vertė apyvarto
je laikoma ligi 20 prieškarinių 
auksinių kapeikų. Pavyzd
žiai: kiaušiniu dešimtis 1 
—2 litų, sviesto svaras 2 litų, 
rugių pudiis 5 litai, malkų ve
žimas 15 litų, beržinių — 22 
litai. Mastinės prekes 'kiek 
brangesnis. Visi amalnipkai 
irgi ima litą)#/ tą litą lyginda
mi 20 prieškarinių auksinių 
kapeikų. Litą įvedus apyvar
ton ir ji sulyginus su prieška
rinėmis 20 auksinėmis kap. 
daugiausia kenčia valdininkai 
ir tarnu u lo ja i. Jie toli gražu
negauna prieškarinių algų 
už viską luri atsilyginti prieš
karinėmis kainomis. (Elta).

Iš Vilniaus

skandalas dėka nes- vyko į dekanatus gauti studen-lažas
veįkos atmosferos ir apriboji- tų baletus, bet jiems buvo pa- 
mo įstojančių žydų į universi- reikšta, kad ten jų dokumen- 
tetą apskritai ir ypač į inedici- tų pesą.
uos skyrių. \

Vienas studentas —- lenkas, 
pramintas ”Kostek,” ėmė tar
pininkauti tarp įstojančiųjų į 
įvairius fakultetus, studentų .. .
ir universiteto dekanų remda- ^os Prive a suvaržymo po- 

. . , . llliL-n onin n Iibj „.„T___ 1_
niasis neva, savo įtaka ir 
žintimi. Už savo darbą 
imdavo nuo 300,000 iki 1 mili- 

jono markių.
Staiga minėtas studentas —• 

aferistas nežinia kur dingo ir 
jo afera buvo atidengta. Pasi- 

| rodė, kad jis išdavinėjo falsi- 
dekanų ir 

Nurodytu 
at-

Apgautųjų skaičius siekia 30 
žmonių. Paduodamas šią žinią 
“Unzer Tog” daro sekantį pa
stebėjimą:

“Štai prie kokios demorali-

litika apie aukštosios mokyk- 
P*’ los atžydinimą, kurį taikoma 
J1.9 j Vilniaus universitete.”

TURIU garbes pranešti savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Uždėjau gražią laikrodėlių krautuvę 
su naujais vėliausios mados tavorais. 
Kainos labai numažintos, kiekvienam 
apsimokės atvažiuoti mano seniems 
kostumeriams ir bus užčėdyta pini
gai. Taipogi taisau laikrodėlius, eg
zaminuoju akis ir pritaikau akiniuš.

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL,

10947 So. Michigan Are. 
Roseland, 111.

Tel. Pullman 0649

K. GUGIS
ADVOkukTAO 

ofhrod
127 N. Dearboro Si., Room 1111-18

Tai. Centrai 4411. Vai. nuo 9-6
CyveniftM) vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Negiliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

P

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

MAJESTir
Pl-THEATne-^

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

prodekanų pa] 
raštuose laiku

Kas Dedasi

EŽERYNAI (Zarasai). — 
Litai mažai .tėra paplitę pas 
mus. Kai kurių įstaigų tarnau
tojai dar ligi šiol nėra gavę al
gos net už rugsėjį mėnesį: tai 
orderiai negauti, tai pinigų iž
dinėje (kuri randasi Dustetuo- 
se, 30 kini, nuo Ežerėlių) nesą. 
Pas žydus krautuvėse daug pi
giau auksinais nusipirksi, negu 
litais., Ūkininkai už savo 
kės taip pat negali kainos 
tatyti. Ištikro, imdavo 
tais, tūkstančiais, o dabar 
kitu reikia pasitenkinti.

pre- 
nus- 
šini- 
litu,

OBELIAI. — Jaučiama 
ka litų. Pasirodė prekyvietėj 
daug sidabrinių “caro rublių”. 
Už juos prašo po 5 litus, bet 
parduoda ir už 4 litus.

Kainos produktų keistokos. 
Sodiečiai, neturėdami tikrų ži
nių apie tos dienos pinigų kai
nas, usprašo tai labai aukštas, 
tai peržemas, ir žiuri vaikiškai 
pirkėjui į akis laukdami jo 
kritikos, ir dažniausia nuleid
žia pusę kainos. Vertelgos su
tinka sodiečius už 2 — 3 ki
lometrų už miestelio ir kiša 
jiems markių, o sodietis, atvy
kęs į miestą, už tas markes 
nieko nebegali nusipirkti.

Sto

RASEINIAI. — Litas čia pri- 
gyjo nuo pirmos atsiradimo 
dienos. Nuolat krintanti Vo
kiečių markė daug padėjo litui 
laimėti. Su litu varžos tik 
kerenkos. Jau buvo atsitiki
mų, kad kai kuriems asme
nims, ypač sodiečiams, nema
čiusiems litų ir nežinantiems

įvykis universitete.

Diddis Išpard avimas 
Ateik į mūšy Dirbtuvės 

Skyrių

■Esioo

Atydai
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, . Francuzų siuvi
mo mokykloje, ir Amerikoj 
10 mėty.

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

Moterių

E. VILNIUS.—Vilniaus uni
versitete įvyko negirdėtas San

Kl. Jurgelonisi
ADVOKATAS

OVODA TEISIU PATARIMAS

JMMH^ Dabar 
nr $39

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co.

2116 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469.

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

2241 W. 22nd St., kertė Leavitt St 
Telephone Canal 2552 

Valandos: 4 Iki 6 po piet, ir nua 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzuminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant La- 
tus, barnus, Farmas ir Bisnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

V............... 1 **——*,*■—1 ■ 11 ——

■■ P!1’.! «'J‘ J—UJĮgB-e*--;
|| Tel. fomdolph 4758

ADVOKATAM 
Ofisas vtdunsiestyj. 

AS8OC1AT10N BLUa 
lt Be. La Baile BL 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą |

Tdl.: Hyde Park 8395 j

! V. W. RUTKAUSKAS
į Advokatas

18 So. La Šalie St. Room 584 
Tel.: Centrai 6890 

Vak. 812 W. 83 St. Chicago.
Tel. Yards 4681V- —..... ....  ------ - ■

T———----------------------------------- - - ■ ———————

UZSISAKYKIT
PIRMAS RUDENINIS

BALIUS
t u-

Rengia Dr-stė Šv. Petronėlės,
,. ■ ....y

Ketverge, Lapkričio 30 d., 1922, m.
Mildos Svetainėje, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c ypatai

Extra! BALIUS Exlra!
Rengia

LIETUVIŲ JAUNIMAS
DĖKONĖS DIENĄ, 

Ketvirtadienį, lapkr. 30 d., 1922 m.
I

Bažnytinėj Svetainėj, 35th ir S. Union Avė.

Savo Giminėms ir Pažysta
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min
ties dienraštį

“Lietuvos Žinios”
V V t f* - ’

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodi.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Tol. Haymurket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambariu 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\et> 

I Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ikt 
9 vakare.

S. W. BANE8 
ADVOKATAS 

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

7V Weit Monroe Street, Cbicago 
Phone Centrą) 266t 

Rok. 3203 So. Haioted St. 
Yardu 1015. Vai.: 6 iki 9 vai

Tel, Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris
Trust Bldg. Chicago

-................ — 1 11 11 "■
Herman P. Haase 

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce 

133 W. VVashington St., 
Phone Main 1308 

Chicago, III. L

Pradžia 7:30 vai. vak.

Balius bus papuoštas, kadangi paskutinis balius užeinant adven
tui. Panašus baliai prasidės po Naujų Metų, nepirmiau.

Taigi kas sveikas į Balių. Kviečia nuoširdžiai.
VALDYBA.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabask Avė. 

Tol.: Pullman 6377.

Bazaras ir Šokiai
Chicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiams šelpti ir Sus. Liet. Amer. 208 moterų kuopa bendrai rengia 

I Lietuvos našlaičių auklėjimo naudai.

I Rankdarbiu ir Namie Gamintu Valgiu Bazarą
šeštadieni, gruodžio 2rą d., 1922 m.

Mildos abiejose svetainėse, 3142 S. Halsted St.
Pradžia bazaro 7-tą vai. vak. — šokių 8-tą vai. va k. Šiam Bazarui jau nuo seniai yra pažadėję Lietuvių 

Moterų Globos Komitetas, k:»ui e prisiųsti įvairių Lietuvos Našlaičių išdirbinių, kurie labai pagrąžins musų 
Į rengiamą Bazarą.
B * ' /

Visus be skirtumo nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, nes kiekvieno atsilankymas gali nušluostyt ašaras 
I vargstantiems Lietuvos našlaičiams. BAVARO RENGIMO KOMISIJA.

LIETUVIŲ KLIUBŲ FEDERACIJA 
rengia

PADĖKAVONĖS DIENĄ, 
Ketvirtadienį, lapkr. 30 d., 1922 m. 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place
Įžanga 50c ypatai. Pradžia 7:30 vai. vak

SANDARA
GĘRIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA- 

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, • 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

ni I :
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Išdirbčjas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon Mfg. Co., 

817 Blue Island Ave^ 
Chicago, IH.

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating a

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Yuška,
3228 W. 38tb St., Chicago. III.

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

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50. >

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
šČių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
it jaunuoliams $18.50 ir augšČiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $26 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

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

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniais.
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Į KORESPONDENCIJOS
VALPARAISO, IND.

Labai retai tenka pastebėti 
žinutė iš Valparaiso, Ind. Tam 
yra priežastis. Valparaise nė
ra apsigyvenusių lietuvių išski
riant moksleivius lankančius 
Valparaiso universitetų. Ne
esant lietuvių kolonijos nėra 
nei jokio veikimo, tad ir ko
respondentams nėra kas rašy
ti.

Čionai lietuvių moksleivių 
yra apie keturios dešimtys. 
Dauguma jų lanko aukštųjų 
mokyklų (High school). Jų yra 
po keletu atstovaujančių be
veik kiekvienų lietuvių srovę, 
ir gana tvirtai persiėmę savais 
idealais, bet neesant vietinės 
dirvos veikimui, laikosi nuoša
liai politikos, o gal l>ut ir to
dėl, kad negalima du darbu 
tinkamai atlikti — nėra tam 
laiko, — kiekvienas turi pasi- 
brėžęs tikslų, tai yra mokyties.

Valparaisiečiai turi vienų 
bendrų dalykų—Lietuvių Mo
ksleivių Literatūros Draugijų. 
Toji draugija palaiko Liet, kny
gynų ir Liet, kalbos klases yra 
mokyklos priežiūroj ir yra pri
pažinta aukštojoj mokykloj 
kaip svetima kalba). Kiekvie
nam moksleiviui yra naudinga 
išmokti lietuvių kalba ir susi
pažinti su lietuvių literatūra. 
Tatai dėl L. M. L. D. visų pa- 
žvalgų moksleiviai veikia be- 
partiviškai.

L. M. L. D. laiko kas penk
tadienis susirinkimus, kuriose 
esti rengiami programėliai, 
idant suteikus progos moki
niams viešai lavinties; pabai
goje kiekvieno metų bertai- 
nio surengia viešų pasilinksmi
nimo vakarėlį su programų, 
kuris paprastai susideda iš dai
nų, muzikos gabalėlių, kalbos 
ir šokių bei lietuviškų žaismių. 
Į tuos vakarėlius atsilanko 
gpielinkių lietuviai. Atsilankiu
sieji susipažįsta su mokslei
viais ir jųjų siekiniais.

šio rudenine bertainio L. M. 
L. D.x vakarėlis ruošiamas šeš
tadienį, gruodžio 2. Kaip aš
tunta valanda bus paruošta 
vakarienė puošnioj universiteto 
valgomojoj salėj Alturia ir po 
vakarienės seks programas, 
kuris, tikimasi, bus irgi indo- 
mus. Komisija norėtų, kad 
vakarėliu gausiai atsilankytų 
apielinkių lietuviai.

Manantieji dalyvaut vakarė- 
lyj prašomi pranešti laišku 
dienų ar dvi pirm atvažiavi
mo, adresuojant taip: V. R. 
Komisija, 751 Cyrus St., Valpa
raiso, Ind.

Kurie norėtų mokytis, pa
tartina važiuoti šion mokyk
lon—ji yra prieinamiausią ne
turtingam žmogui (joje moki
nas ir turtingi). Mokykla ap
rūpinta gerais mokytojais, 
mokslo apratais ir laboratori
jomis..

Žieminis bertainis prasidės 
gruodžio 11 dienų.

—-Valparaisietis.

HERKIMER, N. Y-

Lapkričio 9 dienų buvo čia 
sušauktas vietos lietuvių susi
rinkimas. Pirmininkas J. Mar- 
cevičius paaiškino susirinkime 
tikslų. Sakė, kad čia tapus su
tverta vietos kuopa tikslu tu
rėti savo kasų įvairiems reika
lams, kaip parodoms rengti, 
etc. Nariai turėsiu mokėti po 
10 centų mėnesy, o kas nepri
klausysiąs kuopai, tai žino
sim, kad jis lenkbemis, ir kai 
toks parvažiuos į Lietuvų, tai 
Lietuvos valdžiai busią praneš
ta, kad jam neduotų jokios 
valdininko vietos. Tik da esą 
nenutarta, kokį tai kuopai var
dų duoti, — tai busią nutarta 
kitame susirinkime. Vienas 
susirinkusiųjų buvo įnešęs, 
kad reikėtų įkurti T. M. D. 
kuopą, bet pirmininkas įneši
mų atmetė. Paskui pirminin
kas aiškino, kad norima pirk
ti namas nuo ukrainiečių 38 

tūkstančių dolerių vertės. Na
mas su sale lietuviams csųs 
būtinai reikalingas. Susirinki
mas nutarė tam tikslui suruoš
ti balių Dėkavojimo dienų, 
lapkr. 30, suorganizuoti akci
nę bendrovę ir pardavinėti Še
rus, — Šeras 100 dol. (Keturi 
susirinkusiųjų balsavo prieš, 
aiškindamies, kad jie nenorį 
dėtis prie ‘'bolševikų’, nes jie 
turį pačias — lenkes). Dar 
aiškina, kad kų mes darome, 
tai negarsinti gazietose. Sako: 
žiūrėkite, kai mes turėjome 
koperatyvinį štorų ir nerašė m 
į gazietas, tai niekas ir nežino
jo, kaip tas štoras užbaigė sa
vo dienas, o dabar tai menkai 
kas, tuoj ir atsiranda žmogus, 
kur paduoda į gazietas...

Rugsėjo 10 dienų vietos uk
rainiečių kunigas buvo pasik
vietęs vietos lietuvius į savo 
cerkvę. Laikydamas prakalbų 
jis pasakė: Nebijokit lietuviai, 
la jūsų Vilnius jums nepra
žuvo, mes jums padėsime jį 
itiinti iš Lenkų. Ukrainiečiai 
r lietuviai visados gyveno sa
iki me, tarp savęs niekados ne
sipyko ir nekariavo. Lenkai 
ai labai bijo dabar ukrainie
čių, nes tai 45 milionų tauta. 
Tik vargas, kad ukrainiečiai, 
)er šimtmečius lenkų ir rusų 
paudžiami, labai nupuolę dva- 
ioj. Lietuviai, kad ir buvo 
paudžiami, bet vis dėlto kaip 
enovėj jie buvo nepalaužiami 
įei kryžiuočių, nei lenkų, nei 
ūsų, taip ir dabar jie pasili

kę tvirti dvasioj. Del to kad ir 
laža Lietuva, bet jų dabar vi- 
os valstybės pripažinusios, o 
’kraina kad ir labai didelė, 
et jos nieks nepripažįstąs. —
—'Dabar vietos lietuviai su

roto tapti Amerikos pilie- 
iais, bijodami, kad Lietuva 
ali išbraukti juos iš savo pi- 
iečių skaičiaus dėl nesiregisit- 
avimo. —Herkimerietis.

Rezoliucijos
Chicagos komunistinių ele

mentų sušauktoji lapkričio 5 
'. konferencija “Draugijų Sų- 
yšiui” organizuoti priėmė ši
okių rezoliucijų:
Rezoliucija Lietuvos politikos 

klausimu.
Kadangi paskutinių Lietuvos 

žeimo rinkimų pasekmės pa- 
odo, jog klerikalų (krikščio- 
lių-demokratų) partija pasilie
ja Seime ir vėl tvirčiausia 
lartija;

Kadangi klerikalų partija yra 
notina reakcijos, juodųjų spė- 
iu, kurios per paskutinius mė
lis Lietuvų valdė, — 'kryžia

vo j o Lietuvos liaudį;
Kadangi Lietuvos liaudis 

>askutiniuose rinkimuose ne- 
jepasitikėjo klerikalais, nebe- 
š rinko Seimo didžiumos ir žy
niai savo balsais sustiprino 
airįjį sparnų, išrinkdami 5 

itstovus iš Profesinių Sąjun
gų tarpo.

10 N. Dcarbom St Chicago, III

(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga j Danzigą ir Piliavą.
_ Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.. į//\ Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems

k // > dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
m // \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
afp. 1\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-

vo Šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
lįnĮty j \ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 

l vi sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
MM I 1 kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
vakorčių agento arba prie

Kadangi kairysis Seimo spar
nas atstovauja darbininkus, 
mažažemius, bežemius ir ka
reivius, kurių yra Lietuvoj di
džiuma ir kuriem priklauso tu
rėti savo valdžių;

Kadangi tas kairysis sparnas, 
pasiskirstęs į partijas ir įvai
rias frakcijas, stato augščiau 
savo partijos reikalus, negu 
liaudies ir priešinasi sudary
mui bendro fronto prieš kleri
kalus, buržujus ir dvarinin
kus; ir

Kadangi tik profesinių Sų- 
j tingų frakcija rimtai žiuri į 
tų klausimų ir pirmon vieton 
stato liaudies reikalus ir stovi 
už bendrų darbininkų frontų 
kaip ekonominėj, taip politinėj 
kovoj—

Todėl Chicagos ir Apielin- 
kės Draugijų Sąryšio konferen
cija, atstovaudama 17 drau
gijų ir organizacijų, susirin
kusi 5 dienų lapkričio, 1922 
metų, Meldažio svet., 2244 W. 
23 pi., Chicago, III. pilnai su
tinka su Profesinių Sąjungų 
frakcijos nusistatymu daryti 
bendrų frontų iš kairiųjų par
tijų Seime, kad tas frontas su
sidėtų iš Profesinių Sųjungų, 
Socialdemokratų, social-liaudi- 
ninkų ir Darbo Federacijos at
stovų, kurie sudaro didžiumų 
Seimo;

Taipgi mes stovime, kad ši
ta korhbinuotė be jokios ato
dairos į (Lietuvos liaudies prie
šus, vestų Lietuvos politikų 
naudai pačios liaudies, kuri 
juos išrinko, kad iš tos frakci
jos išplauktų Darbininkų Val
džia Lietuvoj, kurių ir Ameri
kos lietuviai darbininkai pa
turėtų;

Ant galo, lai būna nutarta, 
šitų rezoliucijų pasiųsti Lietu
vos kairiojo sparno Frakci- 
,oms, jų spaudai ir Amerikos 
dėtuvių spaudai.

Revoliucija prieš Lietuvos val
džios paskelbtų registracijų.
Kadangi Amerikos Lietuviai 

perilgus metus karštai rėmė 
Lietuvos reikalus kaip finan
siniai, taip ir moraliai;

Kadangi tie patys Amerikos 
lietuviai pastaraisiais laikais 
dėjo savo centus pirkimui Lie- 
r.vos paskolos bonų, kurie 
luvo čia pardavinėjami, tikė
damiesi, kad už tuos pinigus 
visiems Lietuvos piliečiams 
jus išgauta daugiau laisves;

Kadangi Lietuvos valdžios 
itstovas Amerikoje ponas Čar
neckis neatsižvelgdamas į tuos. 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
darbus savo gimtiniam kraš- 
ui, pareikalavo, idant ,kožnas 

Lietuvos pilietis, gyvenantis 
Amerikoj užsiregistruotų ir 
ižsimokėtų po dešimts dole

rių;
Kadangi tokis reikalavimas 

yra didžiais ne demokratingas 
r skriaudų nešantis lietuviams 

gyvenantiems Amerikoje;
Todėl mes, Chicagos ir Apie- 

tinkės Draugijų Sąryšio kon
ferencijos delegatai savo susi 
ink i m e, lakytame 5 d. lapk

ričio, 1922 m., Meldažio sver. 
nutarėme grieščiausiai užpro
testuoti prieš tai ir sykiu ra- 
. '.rus lit neklau- 
yti pono Čarneckio reikalavi

mo ir nesiregistruoti.

Rezoliucija spaudos klausiniu 
Lietuvos valdžiai.

Kadangi Lietuvos valdžia 
persekioja Amerikos lietuvių 
radikalę ir darbininkišką spau
dą;

Kadangi toks varžymas daro 
didelę skriaudą Lietuvos darbi
ninkams ir yra (retežiai musų 
^isvės, už kurių Lietuvos liau
dis daug kraujo praliejo,—

Todėl Chicagos ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio de
legatai griežtai reikalaujam, 
kad Lietuvos valdžia nuimtų 
savo cenzūrų nuo užsienio lie
tuvių spaudos, taip kad ta 
spauda galėtų laisvai pasiekti 
Lietuvos liaudį.

Pirm. P. V. Zalpis,
Sek r. M. R. Lekčšienė.

Lietuvos Respublikos 
Atstovybė

Pa j ieško sekamų asmenų 
įteikimui svambių žir(ių nuo 
giminių iš Lietuvos:

Alaševičius Pranas,
Atruševičia Adalpas, gyvenęs 

Detroit, Mich.
Anulis Adomas, paeinąs iš 

Šunskų kaimo.
Adomsonas (Černerkis-Če- 

paitis) Juozas. •
Berseiiienė-Minclgaitū Barbo

ra.
Butvilą Valerijonas
Bataitis Jurgis, iš Raseinių.
Daugirdas Edvardas, gyve

nęs Chicago, III.
Grigaitis Julius
Gedminas Peliksas, gyvenęs 

Big Bay, Mich.
Cembickas, iš Švenčionių 

apskr.
Gusševska Magdelena F.

Herpelis Jonas
Ivanauskas Stanislovas, gy

venęs Paincsdale, < Mich.
Ivaškevičius Anufras, gyve

nęs Chicago, III.
Jandžiamis Aleksandras, gy

venęs New Yorke.
Jackevičienė Veronika, gy

venus Spokane, Wash.
Juška, Jos. J., gyvenęs Ra- 

cine, Wis.
Jankauskas Tadau^as
Jaročevskis. Bronis V.
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Važiuok Chicagoj Kur Nori
Savaitine"“ ” Perlaida

Gali važinėti po visą Chicagą kuo tankiausiai nuo pir
madienio ryto iki sekamo septintadienio vakaro, savo 
neaprėžto, važiavimo, pervedama,, savaitine, perlaida. 
Vartok ją važiuodama^ į darbą ar iš darbo, važiuodamas 
namo užkąsti, i bažnyčią, teatrą, į krautuves ar į sve- 
čius. Paskolink ją kam nors kitam šeimynykščių af (frau- 
gU, kuomet pats jos nevartoji.

Vaikai dabar Važinėja Pigiau
Vaikai jaunesni kaip 7 metą, kuomet važiuoja su dide
liais, vežami dykai. Vaikai virš 7 metu ir jaunesni kaip 
12 metu važiuoja už 3c. Vaikai 12 metu ir vyresni moka 
paprastą kainą. Chicagos mieste mokyklų vaikai jaunes
ni kaip 17 metu gali važiuoti už 5c pirkdami knygutę 50 
važiavimu už $2.50. Šitos knygelės bus pardavinėjamos 
parodantiems liudymą, kad jie lanko kokią moky
klą, viešą, ar privatinę. Liudymu blankos galima gauti 
iš augštutiniu keliu tikietų agento.

Vartok Savo “L” Perlaidą
— CHICAGOS AUGŠTINIAI KELIAI.

Jančenko Vincas, iš Bišvine- 
lių, Raseinių apskr.

Kasnauskis Vincas, gyvenęs 
Chicago, III.

Kryžiiokias Augustais, gyve
nęs Jersey City, N. J.

Laukis Kasltantas, iš Kaval- 
tišių, Švenčionių apskr.

Linkevitz Mike, gyvenęs
Scranton, Pa.

Mielinskis Kazys, Šunakių
kaimo

Mintz Marria, gyv. New 
Yorke.

Paulauskis Kazimieras, gyv.
3enton, Wis.

Pėstininkas Jonas, gyvenęs 
Cleveland, Ohio.

'Puklevičius Mateušas
Paplauskis Antanas, gyvenęs 

Chicago, 111.
Rymoms Vincas (Gydytojas)
Ripalis Renas, gyv. Scran

ton, Pa.
Romenatas Jonas, gyvenęs 

New Haven , Conn.
Rocas Edvardas ir Rocas 

Jonas, gyv. Racine, Wis.
Svideravičia Jonas, šunkiš- 

kių kaimo 
šrederis (Schroder) Ėdvard, 
jyveifęs Cleveland, Ohio.

Savickas Stanislovas, gyve
nęs Mąnevell, Pa.

Seniūnas Kazys, gyvenęs 
Chicago, III.

Toniašauskas Vincas, gyve- 
lęs New Yorke

Uzeinbla Pranas, gyvenęs 
Chicago^ III.

Vaitiekūnas Jonas
Visockas Gabrys, gyv. NeNv 

Yorke
Valavičius Jonas
Vofson Villiam ir Gordonie- 

ič Dora, gyv. Boston, Mass.
Zebitis Jonas, iš Arlenų, 

Salantų vals.
žunavskis Juozas, iš Žaslių.
Žuravskis Marijona, iš Stra- 

venikių.
Prašome atsišaukti jei kas

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės vai- j 
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių! 
skyriuie, įplaukų ta*ų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudysimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines j šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. AŠ tūrių pa- 
tyrįijią šiuose dalykuose ir sučedysiu 
jums pinigų. .

<W —■ 1 J ,,, ........ I »

turi žinių apie minėtus asme
nis prašome pranešti šiuo ad
resu : 9

Lithuanian Legation
1925 F st. N. W.

Washington, D. C.

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Telefonas Yard» 1119

ir

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė 
ilga

praktika
ms! Penw 
silvanijos 
hospitali- 

«e. Pasek- 
oingai pa
tarnauta 

i»rie gina 
iymo. Dub 
la rodą ▼i 

Il
ki- 
roi 
mo

Ir
merginome.

Į LIETUVA
White Star Line

New York — Southampton 
OLYMPIC gruod. 2; gr. 30; saus. 20 
HOMERIC ....... ......................  gruod. 9
MAJESTIC gr. 16; saus. 6; kovo 10 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New York — Hamburg ir Danzig

MANCHURIA...................... lapkr. 30
MONGOLIA.......................... gruod. 11
MINNEKAHDA (3 klesa) gruod. 21
SAMLAND ........... (3 klesa) sausio 3
Anapus susijungimai su Baltijos uo
stais.

Red Star Line
New York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
Finland gAiod, 2; Kroonland gruod. 23 
Zeeland ............................. . gruod. 30
Lapland (Antwerp tik) .... gruod. 9 
Gothland 3 klesa (Antwerp tik) gr. 16 

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos agentus, arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 No. Dearbom St., Chicago. III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
Balchiunas pagelbininkaj 

(arba asistentas) v../
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mick.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų

Tel. Market 6234, Market 4526

-----------------------------------------------
Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas.

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

Darau ir peržiūriu visokius raš
tus. Stoju j visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

k _______ ___________________ j

^uR.liERZMAN°^l
Ii RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4188

Telefonai:

3313 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

tSOBSS

' DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labo# 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir .
Vaikų ligų , 1

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet. < 
Telefonas I)rexel 2880 

k...... ......... ... -I.......... ...........

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akwierktl
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau 
įu prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikto 
ypatiškų trižiu- 
rejimą. Cnodo 
patarimu* mo 
terims ir mergi 
noms veltui.

Tel. Pullmnn 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

b b k b b b b b b b h bb bbbbbū
Telefonas: Boulevard 7043

Į DR. C. Z. VE2ELIS :
■ Lietuvi* Dentistas

4712 South Ashland Ava^
M nzarti 47-tos gatvia g
*11BG GBB ■ B O

' DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas B 

Leavitt St. Tel. Cana! 6222.
Kazidenclja 3114 W. 42wi 8G

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

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

T«L BOU l«v*n4 S4ST 
4MS B. Av*.
g.mfiM 4f sat.

MSB.

__ L._ __ L_ *__
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Pnbliahed Daily exoept Sunday by 
The Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti®. , 
173* Soath Halsted Street 

Chicago, III.
_____ Tęlephone Reoaevelt 8500

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada.'
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago. »

8c- 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, {{skiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metams..............~..... ......... $8.00
Pusei metų.............._..... ..... ........4.50
Trims mfatsiams...... .........  2.25
Dviem mėnesiam......................  1.75
Vienam mėnesiui............ ............ 1,00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija_________________ 3c
Savaitei ____   18c
Mėnesiui ___ 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams ___________________ $7.00
Pveei metų ........ ... ——_______ 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui __ _____________ , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams......................... $8.00
Pusei metų_________________4.50
Trims mėnesiams__________  2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

(74,000,000) markių, o iš so
vietų valdžios gavb septy- 
niasdešimts septynis ir pusę 
milionų (77,500,000) markių. 
Pašalpa pusketvirto miliono 
markių didesnė, negu išlai
dos!

Iš to galima numanyti, 
kad Vokietijos komunistų 
partijos centras visai nesi
stengia imti duokles iš savo 
partijos narių. Kam jam 
reikia duoklių, kad jisai ne
suspėja sukramtyt tuos 
“sandvičius”, kuriuos prista
to Maskva!

Bet kuomet Rusijoje so
vietų valdžia siunčia milio- 
nus markių Vokietijon ir už
laiko tenai ištvirkusių rėks
nių gaujas, kurios nedaro 
nieko kita, kaip tik ardo ir 
demoralizuoja darbininkų 
judėjimą, — tai pačioje Ru
sijoje žmonės miršta badu. 
Ir bolševikai šaukia visų ša
lių darbininkus gelbėti ba
daujančius!

rencijų, kurioje liko nutar
ta suartinti finų darbininkų 
judėjimų su Europos darbi 
ninku ir socialistų organiza
cijomis.

“Gal būt komunistų opo
nentai sukurs savo organi
zacijų. Tatai neišvengiamai 
bus padaryta, jeigu komu
nistai užsispirs prisidėjimd 
prie Maskvos nutarimų pra
vesti gyvenimam Didžiuma 
darbininkų pritaria vakari
nės ir centralinės Europoš 
socialistų organizacijoms.”
Visų šalių komunistai laiko

si vienokios taktikos: anįmes
ti darbininkams savo diktatū
rų. Šaukdami, kaip už liežu
vio pakarti, apie “bendro fron
to” steigimų, jie visur griau
na ir demoralizuoja darbinin
kų judėjimų.

rininkas” nepasitenkinęs. Jis 
norėjęs surasti “tikrųjų prie
žastį.” Ir suradęs, kad “tarp 
‘N.’ bosų ir darbininkų esu di
delis susikirtimas.” Tokia tai 
buvusi laikraščio pasivėlavimo 
priežastis.

Meluodamas per akis, tas 
besarmatis drįsta kitus vadin-

ti melagiais. Jeigu jam butų 
rūpėję tikrųjų priežastį suras
ti, tai jis galėjo tatai sužinoti 
presmanų unijoje. Tąsyk jam 
butų paaiškėję, jog laikraštis 
tomis dienomis susivėlino to
dėl, jog presmanų unija pri
siuntė du darbininku, kuriuo
du nemokėjo savo darbo.

Del Lietuvos Seimo sudėties

Seimo narių 
mokslo cenzus.

Į paprastąjį Seimą Lietu
vos žmonės pasiuntė daug 
dauginus mokytų žmonių, 
negu į St. Seimą . Patyri
mas parodė jiems) kad neap- 
sišvietęs atstovas negali būt 
geras įstatymų leidėjas. Net 
komunistai, kurie nuolatos 
keikia inteligentus, iš 5 savo 
atstovų turės vieną inteli
gentą — buvusįjį kunigą, Pr. 
Viliuną.

Inteligentingumo žvilgs
niu tečiaus visas Seimo frak-

Apžvalga
finlendijos darbininkų
JUDĖJIMAS IR KOMUNISTAI

ti jas, kaip pirma, taip ir da-. H-

Amsterdamo Darbininkų In
ternacionalas išleido raportų 
apie Fnlendijos darbininkų 
judėjimų. Raportų sakoma, 
kad pirm revoliucijos Fnlendi
jos darbininkų unijos turėjo 
100,OCH) narių. Bet karas ir re- 
voliuciija sunaikino darbinin
kų organizacijų, kurios turtas 
buvo konfiskuotas.

1919 m. finų darbininkų va
das, Malti Paasivuori, atsteige 
unijas ir liko išrinktas jų pre
zidentu. Bet naujai organizaci
jai prisiėjo daug vargo pakelti 
bekovojant prieš baltų j į tero
rų, o vėliau prieš bolševikiškų-

VYRIAUSIAS TEISMAS 
METE “LAISVES” 

PRAŠYMĄ.

AT-

Kiek laiko atgal p. K* Pilė
nas patraukė “Laisvę” teisman 
už pavadinimų jo šnipu ir pro
vokatorium. Iš “Laisves” p. K. 
Pilėnas reikalauja $100,000 už 
apšmeižimų. Laisviečiai bandė 
tų bylų panaikinti, bet vyriau
sias teismas jų prašymų atme
tė. “Keleivis” rašo:

“ ‘Laisvininkų’ advokatas 
Brodski padavė į vyriausį 
teismų (supreme court) pra
šymų, kad tų bylų panaikin
tų kaipo nepamatuotų, nes 
žodžiai ‘šnipas’ ir ‘provoka
torius’ turį tųi pačių reikš
mę, kaip žodis detektivas’, 
o pavadinti žmogų detekti- 
vu nesųs joks įžeidimas.

v“New Yorko ‘Law Jour
nal’ 16 lapkričio 
praneša,
teismo teisėjas
‘Laisvės’ advokato prašymą 
atmetė ir pripažino, kad by
la yra pamatuota, nes ‘pro
vokatorius’, tai ne ‘detekti
vas’. Jei tarp tų žodžių ne
būtų skirtumo, tai kodėl gi 
pirma ‘Laisve’ nevadino p. 
Pilėno ‘detektivu’?

“Žinoma, 100,(KX) iš ‘Lais
vės’ p. Pilėnas negaus, nes 
ji tiek ir neturi, bet pamo
kyt jis jų pamokys. Perdaug 
jau ji buvo įsityžus svaidyti 
į visus ‘šnipais’ ir ‘provoka
toriais’. ”

numery 
kad vyriausiojo 

Gavigan

(Musų specialinio korespondento)
"r.. .. ...
komisijų ir Respublikos prezi
dento.

S.-d. frakcija nežada nešti 
savo taktikos Seime pamati
niais klausimais: ji nepriims 
pasiūlymų įeiti valdžion, Seime 
bus nuosakioj opozicijoj, nesi- 
dedama blokan su jokia kita 
grupe ir tik atskirais (klausi
mais ieškos kontakto ten, kur 
galės rasti paramos darbinin
kų reikalams.

Yra visų davinių, kad s.-d. 
frakcija stos j darbų pilnai su
derintomis pastangomis ir su
gebės atlikti tų sunkų uždavinį 
Seimo ir Partijos darbuose, 
jai skiria vedamoji Partijos į- 
slaiga.

Apie kitų Seimo frakcijos 
sudėtį trumpai tuo tarpu te- 
paminėsiu. ‘^Darbininkų kuo
pų” atstovai turi savo tarpe ke- 
turius darbininkus ir vienų in
teligentų, Pranų Vilūnų, buvu
sį kunigų. Valstiečių Sujungė 
pakeitė keletu inteligentų iir 
porų ūkininkų. Darbo Federa
cija, prityrusi St. Seime, kiek 
jai gali būt naudingi žmonės 
Sinianauskų tipo, šį kartų pra-

grupe v0(|£ vietoj eilinių darbininkų 
4 inteligentus, kurių kai kurie

Kaunas, lapkričio 10 d.
Lapkričio 10 dienų Vyriau

sioji Rinkinių Komisija pa
skelbė naujai išrinktojo Seimo 
sudėtį. Paskelbta pavardės 76 
atstovų, trūksta da dviejų. Tai 
Utenos apygarda iki šiol ne
spėjo išaiškinti, kam bus pri
skirtos tos dvi trūkstamos 
tos. Galima 
klausimų paaiškejusį. 
krikščionys-demokratai viso
kiais suktais aiškinimais bando 
ten pasisavinti dar vienų atsto
vų, tačiau Utenoje vienas at
stovas bus priskirtas Valstiečių 
Sqjungai ir vienas Socialdemo
kratams.

Tuomet Seimo partinė sudė
tis bus tokia: Krikščionių-den 
inokratų 15 atstovų, Ūkininkų 
Sąjungos 12, Darbo Federaci
jos 11. Viso “krikščionių” 
bloko 38 žmonės. Valstiečių 
Sųjunga gavo 14 vietų; liaudi- 
ninkai-demotkratai 5 vietas. Vi
so valstiečių-liaudininkų blokas 
turi 19 atstovų. Socialdemo
kratai turi 11 atstovų, “Darbi
ninkų kuopos” 5, žydai 3, len
kai 2. “Pažanga”, vokiečiai, ru
sai, “Žemės ir Laisvės” 
Seiman visai nepateko.

Iš buvusiųjų St. Seimo narių yra vjsaį naujai krikštyti.

vie- 
skaityti ir tų 

Nors

bar pralenkia socialdemo
kratai. Septyni jų atstovai 
(iš 11) yra išėję augštąjį 
mokslą, trys — vidurines 
mokyklas, o vienas — prade
damąją mokyklą.

Stipendijos iš 
Maskvos.

Buvo senai žinoma, kad 
komunistų partijos visose 
šalyse gauna dideles pinigi
nes pašalpas iš Rusijos so
vietų valdžios, bet buvo sun
ku patirti tikras sumas, ku
rios joms plaukia iš to šalti
nio. Laiks nuo laiko tečiaus 
slaptos komunistų atskaitos 
patenka į “negeistinų” žmo
nių rankas ir tiesa išeina 
aikštėn.

Pereitą vasarą Franci j oje 
tapo susekta, kad centrali- 
nis komunistų partijos orga
nas, “L’Humanitė”, gauna 
kas mėnesis iš Maskvos 400,- 
frankų. Dabar įdomių skait
linių paduoda Berlino “Vor- 
waerts” apie Vokietijos ko
munistų įplaukas.

“Vorwaerts’o” redakcijai 
pavykę gauti Vokietijos ko
munistų pastijos centro fi
nansinės apyskaitos nuorašą 
už du mėnesiu, ir ve kokių 
tenai randasi skaitlinių: Iš
laidos už rugpiučio mėnesį, 
23,750,000 markių; pašalpa 
iš Maskvos 30,000,000 mar
kių. Rugsėjo mėnesį išleis
ta 50,250,000 markių ; pašal
pa iš Maskvos 47,500,000 
markių.

Taigi per tuodu mėnesiu 
Vokietijos komunistų parti
jos centras išleido septynias- 
dešimts keturis milionus

Kadangi revoliucionieriai ne
paprastai žiauriai elgėsi su 
darbininkais, tai Maskvos a- 
gentanis sekėsi varyti propa
gandų tarp Finlendijos darbi
ninkų. Tie agentai įtikino dar
bininkus, kad greit kils pa
saulio revoliucija ir tada jie 
galės tinkamai atsiskaityti su 
savo vergėjais. Žinoma, komu
nistai vedė šlykščiausių agi
tacijų prieš socialistus ir Am
sterdamo internacionalų.

Daugelyje darbininkiškų or- 
i ganizacijų, kurios pateko ko
munistų kontrolėn, nariai bu
vo verčiami mokėti mokes
nius Komunistų Partijai. Dar
bininkai tuo labai pasipiktino 
ir ėmė apleisti organizacijas.

1921 m. komunistai pravedė 
referendumų, kas dėl prisidė- 

i jimo prie Maskvos Internacio
nalo. Iš 59,470 narių balsavo 

1 tik 15,266. 10,000 su viršum 
balsavo už tai, kad finų dar
bininkai pasiliktų nepriklau
somi — nesidčtų nė prie Mas
kvos, nė Amsterdamo interna
cionalų.

O dabartiniu laiku Finlendi
jos darbininkų judėjimas esųs 
toks:

“šiais metais prisidėjimo 
prie internadionalo klausi
mas vėl buvo iškeltas. Įvy
ko referendumas. Narių 
skaičius sumažėjo nuo 59,- 
470 iki 48,589, bet komunis
tų skaičius padaugėjo. Bal
savo 12,000 už prisidėjimų 
prie Maskvos, o 6,000 prieš; 
didžiuma narių susilaikė 
nuo balsavimo.

“šiuo momentu tukstan- 
čiai apleidžia organizacijų, 
nepatenkinti komunistų me
todais. Komunistai nubalsa- 

4 vo prie Maskvos prisidėti, 
bet darbininkų federacijos 
viršininnai dar nepravedė 
gyvenimai! to nutarimo.

‘"Kad išgelbėjus organi
zacijų nuo galutino susmu
kimo Finlendijos Socialis
tų Partija sušaukė konfe

grįžo 40; 
yra 38. T" 

naujų žmonių 
kr.-dem., Uki- 
turi 6 naujus,

ŠAUNI PORA.

jau vaikštinėja 
sau laisvas, ir per 
skelbiasi iš teisino 
jokio pakvietimo, 

po krikščionių de- 
tvirtovę ant Ožeš-

gatves vaikštinėja

Kaunan sugrįžo avantiūris
tas Gabrys ir šinugehiinkas 
Purickis. Krikščioniškai demo
kratiška valdžia jiemdviem nėr 
daro jokių kliūčių: mat, savo 
žmonės. '“Vienybė” delei to ra
šo:

“Kaune
Purickis
‘Lietuvų’ 
negavęs 
Ten pat 

‘mok ra tų 
kienės
markizas de Garleva, arba 
musų gerbiamas Gabriukas, 
kuris per kadų laikraščius 
vėl pamokinimus duoda lie
tuvių tautai, kaip reikia po
litikų vesti. Apie jo patrau
kimų atsakomybėn nesigir
di daugiau kalbų.

“Mat... jiedu abudu nuo
lankiai ir nužemintai tar
nauja kunigams, iškeltiems 
į tautos vadovavimų neapsi-- 
švietusių davatkų ir zakras- 
tijonų balsais. Bet ateis die
na, kad tauta gaus atsiskai
tymų.”

nuolatiniu Seiman 
naujai išrinktų 
žiausia įėmė 
liaudininkai ir 
ninku Sąjunga
D. Fed. 5, Valstiečių Sąjunga 
7, liaudininkai 1, s-d. 6, žydai 
visus 3, lenkai vienų, “Darb. 
kuopos” 5.

Inteligciitinėniis pajėgomis 
vėl stipriausia bus s.-d. frakci
ja. Dabartinėj jos sudetyj yra: 
6 asmenys baigę aukštąjį mo
kslų, vienas baigęs technikos 
kursus aukštųjų mokyklų tei
sėmis, trys baigę vidurinį mo
kslų, vienas — pradedamų j į. 
Asmenine s.-d. frakcijos sudė
tis yra tokia: vienas Čepins
kis (prof.), Vincas Galinis 
(liaudies mokytojas), Steponas 
Kairys (inžinierius), Enrikas 
Kromeris (technikas), Miečius 
Markauskas (advokatas), Anta
nas Pilkauskas (darbo inspek
torius), Jeronimas Plečkaitis 
(liaudies mokytojas), Vladas 
Požėla (advokatas), Liuda Pū
reli ie n ė- V ienož i nska i te (a dvo- 
katas), Kazimieras Venclaus- 
kis (advokatas), Antanas Bud- 
reika (darbininkas).

Jei prof. Čepinskis neis Sei- 
>mm, jį gaus pavaduoti Juozas 
Glaveckis, V. Kontrolės valdi
ninkas. Galimas daiktas, kad 
artimoj ateityj s.-d. frakcijos 
sudėtis bent kiek pasikeis, 
frakcija dabartinėj savo sude
tyj neteko labai veiklaus drau
go K. Bielinio, kuriam žemai
čiai Telšių apygardoj nesume
tė pakankamo balsų skaičiaus. 
Už tai naujai inėjusių tarpe tu
rėsime darbščių ir Partijai at
sidavusių darbininkų.

Praėjusi L. S.-D. Partijos 
konferencija parodė, kad jos 
tarpe yra neskaitlinga idėjinė 
grupė, kurios reiškėju buvo A. 
Janulaitis, stojusi gana smar-

Žymiai “pasistiprino” intcli- 
Ma- geniais Ūkininkų Sųjunga, ir 

krikšč.-dem. Ūkininkų Sąjun
ga turi savo tarpe partinį per
krikštų Stasį šilingų, naujai 
atsivertusį katalikybėn Vincų 
Karoblį (teisingumo ministe- 
rį) ir p. Skardinskų, naujų 
“buožių” kovotojų. “Krikščio
nys” įėmė naujų krikščionį p. 
Oleka (Vid. Reik, m misterį), 
KonkuIeviČių ir kun. Bistrų,

Iš viso tenka pasakyti, kad 
nuolatinio Seimo sudėtis moks
lo cenzo žvilgsniu yra žymiai 
aukštesnė, kaip buvo St. Sei
mas.—Ragutis.

Kas išrinkta 
Seiman.

m.

m.

m.

Vyriausioji Rinkimų Komisi
ja šiuo skelbia, kad 1922 m. 
spalių m. 10-12 d. išrinkti Sei
mo nariais šie asmens:

1. Ambrozaitis Kazys 30 
amž. S t. Seimo narys.

2. Akinenskis Juozas 40 
Visuomenės darbuotojas.

3. Alcliunas Tadas 50 
Amatninkas.

4. Balčas Stasys 36 m. Ūki
ninkas.

5. Bistras Leonas 32 m. Uni
versiteto docentas.

6. Beržinskas Viktoras 48 m. 
šaltkalvis-mechanikas.

7. Bru'ckus Julius 51 m. Gy
dytojas.

8. Bičiūnas Vytautas 29 m. 
Laikraštininkas.

9. Bergeris Juozas 38 m: Gy-

BESARMATIS.

“Laisvėje” koks tai “N.” 
rininkas rašo?

šė-

“Lapkričio 10 ir 11 d. 
"Naujienos’ išėjo daug vė
liau, negu paprastai. Klau
siau per telefonų, kame prie
žastis ‘Naujienų’ pasivėlavi
mo. Atsake; kad sulužusi 
kokia tai labai svarbi maši
na.”

Bet tuo aiškinimu tas “šč-

tiniam branduoliui. St. Seime 
ta, srovė turėjo žymesnį šali
ninkų skaičių; dabartiniam Sei
me neturi nei vieno atstovo.

z Seimo S.-D. Frakcija šaukia 
pirmutinį savo posėdį lapkri
čio 12 dienų. Ji iš karto gaus 
nustatyti pamatinę savo dar
buotės linijų Seime, vaduojan
tis Konferencijos nutarimu ir 
Raitijos tarybos rezoliucija; 
gaus susiavarkyti vidujiniam 
savo darbui ir pasisakyti dėl 
linkimų Seimo prezidiumo,

10. Borkcrtas Juozas 38 
Miško sargas.

11. Bagdžius 'Gabrielius 
m. Mažažemis.

12. Čepinskis Vincas 51 
Profesorius.

13. Draugelis Eliziejus 
m. Gydytojas.

14. (Dominas Kazys 25 
Amatninkas.

15. Galdikienė Magdalena
m. Mokytoja.

16. Galinis Vincas 25 m. Mo
kytojas.

17. Gvildienė Emilija 35 m. 
Mokytoja.

18. Grinius Kazys 55 m. Gy
dytojas.

19. Garfuirkelis Levas 26 
ui. Žydų Tautos reikalų vedė
jas.

20. Jočys Petras 27 m. St.

m.

27

m

34

m.

30

Seimo narys.
21. Josiukas Petras 

Visuomenės daibuotojas
22. Jokantas Kazys 

Gydytojas.
23. Jurgutis Vladas 

Profesorius.
24. Kairys Steponas 

Inžinierius.
25 Karoblis Vincas 55 m. Tei

singumo ministeris.
26. Kregždė Petras 28 m. Ag

ronomas.
27. Kardišauskas Andrius

m. Ūkininkas.
28. Kasakaitis Vaclovas

m. Gimnazijos mokytojas.
29. Kromeris Henrikas 42 

technikas.
30. Krupavičius Mykolas

m. Kunigas.
31. Konarskis Kalikstas 

iii. Inžinierius.
32. Kvieska Vincas 32

Gimnazijos mokytojas.
33. KonkuleviČius Mykolas

44 m. Miškų inspektorius.
34. Kudla Kazys 31 m. Ūki

ninkas.
35. Kuzmihskis Povilas

m. tlkininkas.
36., Kubickis Jonas 40 

I >ar*bin i nik a s.
37. Lašas Vladas 42 m.

dytojas.
38. Lapinskas Ignas 45

Ūkininkas.
39. Liaus Bronislovas 45

Kunigas.
40. Afarkauskas Mečius

m. Advok.
41. Mieleška Vincas

Kunigas. ' .
42. (Mikšys Peliksas

Veterinorius.
43. Makauskas Jonas

Provizorius.
44. Matulaitis Kazys

Lauko darbininkas.
46. Natkevičius Vladas 36

Karininkas.
46. Norkūnas Povilas 28

Dvaro darbininkas.
47 Oleka Kazys 40 m. Tei

sininkas (Vid. R. M-ris).
48. Požėla Vladas 42 m. Ad

vokatas.
49. Petkevičaitė Gabrielė

m. Gimnazijos mokytoja.
50. Purėnienė Liuda 35

Pris. advokato padėjėja.
51. Pilkauskas Antanas

m. Darbo inspektorius.
52. Plečkaitis Jeronimas

m. Liaudies mokyt.
53. Rimkus Antanas 34

Apskr. Vald. narys.
54. Račkauskas Vytautas

m. Inžin.
55. Radzevičius Petras 28

St. Seimo narys.
56. Ralys Kazys 36 m. Ra

šytojas.
57. Raulinaitis Pranas 26 m.

Teisiu.
58. Riauka Sikstas 32 

įlinkas.
59. Staugaitis Jonas

Gydytojas.
60. Starkus Zigmas

St. Seimo narys^
61. Stulginskis Aleksandras

38 m. Agronomas.
62. Sleževičius Mykolas

m. Advokatas.
63. .Skardinskas Vladas

m. Statybos inžinierius.
64. Steponavičius Jonas

m. Daktaras—kunigas.
65. šilingas Stasys 36 m.

ristas.
66. Šmulkštys Antanas 36

m. Kunigas.
67. Šukys Kazys 38 m. Gclž- 

kelio kontrolierius.
68. Tornau Aleksandras

m. Apskr. Valdybos narys.
69 Tumėnas

Teisiu.
70. Toliušis

Juristas.
71. Urbonas

Ūkininkas.
72. Vailokaitis Juozas 42

Kunigas.
73. Venslauskis Kazys 42

Prisiekusis advokatas.
74. Viliunas Iranas 10

Mokytojas,
75. Volokovckis Kazys 25

Valdin.
76. Žygelis Balys 36 m. Mo

kytojas.

27 m.

41 m.

37 m.

46 m.

29

27

m.

37

50

m.

29

30

Pastaba: Dviejų IV Rin
kimų Apygardos atstovų pa
vados ir vardai bus vėliau pa
skelbta.

Vykiausios Rinkinių Komi
sijos Pirmininkas (pas.)

P. Leonas.
VI. Mačys.

Nariai: pas.)
Bernar. Fridmanas.
K. Jokantas.

Baimė ar tikė
jimas

40

m.

Gy

ni.

m.

30

m.

m.

37

37

m.

m.

m.

m.

62

m.

31

3!

m.

11

m.

m. Ūki

54 m.

29 m.

37

39

42

Ju-

27

Antanas 42

Jonas 57

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

Kadangi jis laidojo savo nu
mirusias žmones ir kadangi net 
vėlesnieji Neandertalio žmonės 
laidojo savo numirėlius7ir mato
mai su maistu ir ginklais, tai 
buvo sakoma, kad jie tikėję bub
simuoju gyvenimu. Bet tiek pat 
pamato yra tikėti, kad pirmie
ji žmonės laidojo savo numirė
lius su maistu ir ginklais dėl
to, kad jie abejojo, ar jie buvo 
numirę, kas nėra tuo patim, ką 
tikėjimas jų nemariomis dvasio
mis; ir dėlto, kad jų tikėjimų 
tolesniu jų gyvumu patvirtino 

| sapnai apie pasimirusius. Jie 
gal priskaitė numirusiems kaip 
ir vilkalokų būtį ir norėjo jiems 
pasigerinti.

Stirnų laiko žmogus, mano
me, buvo perdaug protingas ir 
perdaug panašus į mus, kad ne
būtų turėjęs kokios kalbos, bet 
labai gali būti, kad jos užteko 
tik tiesiam pareiškimui, arba 
faktinių dalykų papasakojimui. 
Jis gyveno didesnėj bendruome
nėj negu Neandertalio žmogus, 
bet kiek didesnėj, mes nežinom.

Išskiriant tuos| laikus, kada 
žvėrys rujojasi, medžiotojų ben
druomenės negali būti didelės, 
nes joms pareitų badauti. Indi- 
jonai, gyvenantieji iš karibų 
(šiaurinės Amerikos stirnų) La
bradore, turi gyventi tokiose 
apystovose, kuriise gyveno stir
nų laiko žmonės. Jie išsisklaido 
mažomis grupėmis, kadangi Ka
ribai išsisklaido maisto be j ieš
kodami ; bet kuomet stirnos su
sirenka sezoniniam persikėlimui, 
tai ir indi jonai susirenka. Tai 
būva laikas prekybai, pokyliams 
ir apsivedimams.

Paprašei ausis Amerikos indi- 
jonas yra 10,000 metų gudres
nis už stirnų laiko žmogų, te
čiaus gal tokis susirinkimas ir 
išsiskirstymas būdavo ir pas 
stirnų laiko žmones. Salutreje, 
Franci jo j yra didelės stovykli
nes ir puotų vietos ženklai. Be 
abejo, ten buvo apsikeitimas 
žiniomis, bet tenka abejoti, ar 
buvo tokis daiktas kaip apsikei
timas sąvokomis. Tokiame gy
venime nematyt vietos teologi
jai, filosofijai, prietarams ar teo
rijoms.'Baimėms, taip; bet ne- 
sistematintoms baimėms; vaiz
duotės vaizdai ir užmačios yra 
tik asmeniniai ir pranykstamie- 
ji vaizdai ir užmačios.

I
šituose susitikimuose gal bu

vo tam tikra pasakos (sugesti- 
I jos) galybė. Tikrai jaučiamai 

į baimei išreikšti užtenka kelių 
žodžių; kam nors paskirta ver
tė labai lengva pasakyti.

Gyvenimas be “praeities”.
šituose pradžiapradės minties 

ir tikybos klausimuose mums 
tenka atminti, kad nūdienos pra
stuoliai ir laukiniai žmonės gal 
nedaug šviesos meta ant proto 
stovio tų žmonių, kurie gyveno 

' prieš pilnų kalbos išsipletojimų.
Pradžiapradis žmogus nedaug 

. galėjo turėti padavos, ar visai 
jos neturėjo prieš kalbos išsivy- 

, stymą. Visi laukiniai ir pradžia- 
pradžiai nūdienos žmonės, prie
šingai, yra persisunkę padava — 
tūkstančių gentkai’čių padava. 
Jie gal turi ginklus tokius, kaip 
jų nutolusieji proseniai turėjo, 
ir vartoja tokius budus kaip 
anie, tečiaus kuomet jų prose
nių protuose buvo menki ir ne
gilus įspūdžiai, tai dabar yra gi
lios ir painios rievės pasidariu
sios per susipynusius šimtmečius 
gentkartė po gentkartės. I

—. II. G. Wells: Outline 
of History.
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belieka p _ 
artyn. Jei savo dovanų ne

Union Bank of Chicago 
25 North Dearbom Street 

Near Washington
Charles E. Schlystern, Daniel V. Harkin, 

Tarybos pirmininkas. Prezidentas.

Tik kelios savaitės belieka pinigams siųsti už
sienin. Kalėdos eina , 
pasiųsite dabar, tai jūsų mylimieji taps suvilti. 
švenčių Dieną.

Musų kainos pinigams siųsti užsienin yra aktu
aliai biržos paskelbimai — draftams, money or
deriams ar kabeiui.

Mes turim patogumų išmokėjimui pinigų pa
čiais doleriais — kuriuos kaikuriose šalyse priima 
geriau kaip savo valiutą.

Ateikite Šiandien ir pasiųskite pinigų užsienin.

KLAUSKITE PAS LANGELI No.7.
Užrubežinis Skyrius.

Nesuvylkyte jų
Kalėdų Dieną

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

Lietuvon Daugiau Negalė- 
. site Parvažiuoti • 

JEIGU DABAR PAŠPORTO NElšSIIMSITE.
Sulyg Lietuvos valdžios naujo įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 

1922, neužsiregistruos, (neišsiinvs Pašporto), nužudys Lietuvos pilie
tybės teises. Nužudę pilietybės teises, negaus Pašportų, negales Lie
tuvon išvažiuoti ir praras savo Žemę kokią Lietuvoje turi.

Todėl tie, kurie manote kada-nors laetuvon apsilankyti, ir tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pašportus prieš Gruo
džio 22, 1922, nes kitaip viską pražudysite ir daugiau nei svečiuosna 
Lietuvon negalėsite apsilankyti.

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

Ofisas Viršui Star Shoe Co. štoro.

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES

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

ĮSIGIJĘ šį ŽMOGŲ turim 
garbės pranešti visuomenei, kad 
jis per ilgus metus yra Įgiję;; 
plačią pažintį ir gerai apsipaži
nęs su Real Estate verslu. Ta
tai drįstam kviesti pirkėjus, par- ( 
davėjus ir spekuliantus, kurie' 
norite parduoti namus, farmas, 
biznius, arba ką mainyti ant ko, 
kreiptis į musų įstaigą.

Mes reikalaujame namų: Ha
miltone, Auburne, Parkuose, Ci- 
ceroj, Brighton Parke, Bridge- 
porte ir kitose miesto dalyse, 
ypatingai South Sidėj. Taipgi 
farmų Pirkėjai laukia ofise. 
Trumpoj ateity atidarysim pini
gų siuntimo skyrių.

Apdraudžiant nuo ugnies ir k.

LEMONT, DARGIS &
VON SCHILL

R. N. BARSIS
140 So. Dearborn St. Room 521 

Phone Randolph 1372

BS14-16 Roosevelt B<

CMICA»O,UJL.

: Rosišta ii Turkiškos Vidos
■ 12th STREET!

Tel. Jedrie 89ti2

ŽMIID..H.-finu.,.

] tarp arenų ir žmonių šiaurryti- 
Pirmieji bambėjusieji ja nėj Azijoj. Nuo šitos juros įIš Mokslo Srities

Europos pradinės kalbos
Negali būti, kad butų kuo

met buvęs toksai daiktas kaip 
bendra žmonių kalba. Mes nie
ko nežinom apie senesnesės ak
mens gadynės žmogaus kalbų; 
mes net nežinoki, ar senesnė
se s akmens gadynės žmogus 
kalbėjo liuesai.

Mes žinom iš senesnesės ak
mens gadynės žmogaus braiži
nių, kad jis gerai nusimanė 
apie lytį ir stovėtę; ir yra sa
koma, kad jis savo sąvokas 
labai dažnai išreikšdavo ges
tais. Gal tie žodžiai, kuriuos 
pirmieji žmonės vartojo, buvo 
daugiausia gus ties,' ar j aušina 
šūksniai ar vardai konkretiems 
daiktams ir daugelyje atsitiki
mų jie gal buvo-pamėgdžioja- 
mi garsai, padaromi minėtų 
daiktų, ar su jais susirišę.

Pirmutinės kalbos gal buvo 
mažais tokių žodžių rinkimais 
jos susidėjo iš jausmažodžių 
ir daiktavardžių. Daiktavar
džiai gal buvo pasakomi ki
tokia priegaida kitokios reikš
mės išreiškimui.

Jei senesnesės akmens gady
nės žmogus turėjo Vardą ark
liui, ar meškai, tai gal prie
gaida, ar gestu jis parodė, kad 
jis nori pasakyti, kad “meš
ka ateina”, “meška nueina”, 
“meška reikia medžioti”, “ne
gyva meška”, “meška čia bu
vo”, “meška tą padarė”, ir t.t.. 
Tik labai palengva žmogaus 
protas išplėtojo įmones veiks
mui ir santykiavimui parodyti 
formaliu būdu. Naūjovines 
kalbos turi po daugelį tūkstan
čių žodžių, tačiaus pirmosios 
kalbos galėjo susidėti tik iš ke
lių šimtų. Sakoma, kad net 
naujoviniai Europos kaimiečiai 
gali apsieiti su mažiau kaip 
tūkstančiu žodžių, ir tas labai 
gali būti, kad vėlesniojo ak- 
meųs gadynes laikotarpio pra
džioj tai buvo didžiausias žo
dynas kokis buvo galima rasti. 
Tais laikais žmonės gal netu
rėdavo pasikalbėjimų, ar api- 
pasakojimų. Pasakojimo tiks
lams jie greičiausia šokinėjo, 
ar vaidino, kaip kalbėjo. Skait- 
liavimui kitos įmonės jie netu
rėjo kaip įmonę parodyti du 
dviejų pirštų pagalba ir kokį 
nors būdą daugeliui išreikšti.

Kalbos angis iš pradžių ėjo 
labai palengva ir gramatiškos 
formos bei atitrauktinių sąvo
kų išreiškimas galėjo apsireikš
ti labai vėlai žmonijos istorijoj, 
gal tik 400 ir 500 gentkarčių 
tam atgal.

Kalbų tyrinėtojai (kalbinin
kai) pasakoja mums, kad jie 
negali su tikrumu surasti ben
drų bruožų visose žmonijos 
kalbose. Jie negali surasti net 
elementų bendrų visoms kau- 
kaziččių kalboms. Jie randa 
ant didelių plotų grupes kalbų, 
turinčių panašius šakninius 
žodžius ir panašius budus tai 
pačiai sąvokai išreikšti, bet 
kituose plotuose jie randa kal
bas, kurios atrodo kitokios net 
savo pamatine sudėtimi, kurios 
išreiškiu veiksmą ir santykia
vimą visai kitokiomis įmonė
mis ir turi visai kitokį grama
tikos sutvarkymą.
“Motina” visuomet prasideda su 

“M”.
Pav., viena didelė kalbų gru

pe dabar užima mažne visą 
Europą ir nusidriekia toli į In
diją; į ją įeina anglų, francu- 
žų, vokiečių, ispanų, italų, grai
kų, rusų, armėnų, persų ir vi
sokių kitų Indijos kalbų. Ji yra 
vadinama indo-europinė, arba 
arenų šeima. Tos pačios pa
matinės šaknys, tos pačios gra
matinės idėjos eina per visą 
šitą šeimą. Palyginti, pav., 
anglų fatber, mother; vokiečių 
vater, mutter; lotynų pater, 
mater; graikų pater, meter; 
fracuzų pere, mere; armėnų 
hair, mair, sankirtų pitar, ma- 
tar, ir t.t. Tolygiu budu arenų 
kalbos padaijb skambėjimo 
permainas daugybėje pamati-

nių žodžių, vokiečių kalbos f 
patampa lotynų kąlbo p, ir t.t. 
Jos seka kitejihio dėsniu, va
dinamu Griinmo Dėsnis. Šitos 
kalbos nėra sunkus daiktai, 
jos yra vieno daikto atmainos. 
Žmonės kalbą šitomis kalkė
mis, protauja tuo patim budu.

Kadai tai tolimoje praeityj, 
vėlesnėj akmens gadynėj, va
dinas apie 6,0000 metų tam 
atgal, ar daugiau, galėjo būti 
viena prasta pradinė kalba ar
ba prokalbė, iš kurios išaugo 
visos šitos arenų kalbos. Kur 
nors tarp vidurinės Europos ir 
vakarinės Azijos turėjo basty
tis eibe ginčų tiek susidurian
čių, kad jos galėjo vartoti vie
ną kalbą. Čia bus pravartu 
pavadinti jas trėnais. Seras 11. 
II. Johnson pavadino jas “arė-- 
aiškiais rusais”. Jos priklau
sė daugiausia Kaukazo tautų 
grupei ir šviesplaukei bei šiau
rine grupes daliai, vadinasi 
šiaurinei padermei.

Čia tenka tarti prasergėjimo 
žodis. Buvo laikas, kuomet 
kalbininkai buvo palinkę mai
šyti kalbas ir tautas ir many
ti, kad žmones kada tai kalbė
jusieji viena ir ta pačia kalba, 
turėjo būti visi to paties krau
jo. Tačiaus taip nėra, Kaip 
skaitytojas supras, jei jis at
simins apie Jungtinių Valstijų 
negras, kurie visi kalba ang
lų kalba, arba airius, kurie iš
skiriant politines demonstraci
jas, kalba ne sena airių kalba, 
o anglą kalba, arba kornišns, 
kurie pražudė savo senovinę 
keltišką kalbą. Bet bendra kal
ba parodo tik tą, kad butą 
beiKlrų reikalų ir galimybės 
susimaišyti; ir jei tas nerodo į 
bendrą pradžią, tai rodo bent 
į bendru ateitį. -

Bet net šita pradine arenų 
kalba, kuria buvo kalbama gal 
i,()(K) ar 3,000 mėtų prieš Kris
tų, anaiptol nebuvo pati pradi-

nė kalba, ar laikinės tautos kal
ba.
žmonės buvo vėlesnėsės ak
mens gadynės civilizacijos lai
psny, ar jį jau perėję. Ji tu
rėjo gramatiškas formas ir ga
na painias veiksmažodžių ly
tis. Pav., išnykusieji vėlesnio
jo senesnės akmens gadynės 
žmonių, azilų, ar pradžios vė
lesnėsės akmėns gadynės, vir
tuvinių sąšlavynų žmonių, iš
sireiškimo budai gal buvo daug 
ncdarytesni negu pati elemen
tarinė arenų kalbos forma.

Arenų kalbų grupe gal pasi
žymėjo plačiame krašte, kurio 
svarbiausiomis upėmis buvo 
Dunojus, Dniepras, Donas ir 
Volga, tame krašte, kuris 
kės anapus Uralo kalnų 
Kaspijos juros į šiaurę, 
tas, po kurį bastės, gal
nepasiekė Atlantiko, o pietinėj 
Juodųjų jurų pusėj pasiekė 
ne toliau kaip Mažąją Aziją. 
Griežto atskyrimo Europos 
nuo Azijos ties Bosforu nebu
vo. Dunojus tekėjo rytų lin
kui į didžiąsias juras, kurios 
driekės pagal Volgos sritį piet
rytinėj Rusijoj iki pat Turkes
tano, apimdamos šios dienos 
Juodąsias ir Kaspijos juras ir 
Aralo ežerą. Gal jos turėjo 
susisiekimą su Šiaurės vande
nynu. Tai bvuo didelė siena

trau- 
nuo 
Plo-

nepertraukiamas 
Balkanų iki AfgA- 
šiaurvakarius nuo

pietus ėjo 
krantas nuo 
mistano. Į 
jos ėjo pelkėtas ežeruotas kraš
tas iki Baltijos jurų.

(Bus daugiau)

ŠVEDIJOS A 
AMERIKOS

LINIJA
n<geBman 

LLOYD 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMENi 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą. 

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St.

Chicago, III.

rtche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pdun stops 

Contain no habit-formlno drugs 
Have you trisd Dr. Milės' Nervino?

Asfi votir Dtuyiiiat

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo į
NEW YORKO iki LIEP0JAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

Liepoj ų
S. S. DROTTNINGHOLM, Gruod. 9, 

Sausio 13, Vas. 10.
S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir P1LIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELI....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pašporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

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

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
R u Įlies nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. aptiekoso, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Chicagos Lietuviai
IS VISŲ DALIŲ MIESTO 

Perka sau namams reikalingus daiktus iš
67>e PEOPLES FURNITURE COMPĄNY

Nes jie žino, kad jokia kita rakandų krautuve neįstengs užganėdinti savo pfrkejų taip kaip LIETUVIŲ

AMERIKOC
_____ Ivay, Neverk, N Y

elLIETUVA
PER. HAMBURGĄ.PlLL4mL 
/; ARBA. L1EP0JH

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliw 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
Specialia Kalėdų Išplaukimas.

S. S. “LITUANIA” ................... Gruod. 6-tą
S. S. ESTONIA . Gruod. 27-tą

TREČIOS KLASOS KAINOSHAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ IR MEMElĄ $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

L! N U A 9 Broa dvay, 
TIESI 
KELION

RAKANDŲ KORPORACIJOS KRAUTUVES.
Kadangi visuomene žino, kad ši korporacija yra suorganizuota ne 

dėl privatiškos ypatos pelno, bet dėl visų žmonių naudos ir jos ekono
miškasis surėdymas daleidžia mum parduoti pigiaus negu kad kitos krau
tuves parduoda.

Kietoms Ang
lims šildomas 

pečius

Jaunystės Spėka Nau
jaustame Išradime

ŠILDOMAS PEČIUS
Kuris pilnai atsako už kuro eko
nomiškumą. Yra padirbtas Alcazar 
pečių dirbtuvės. Turintis plieno šo
nus, viršii ir apačią, iš lietos gele
žies. Vidutinės mieros kurui vieta, 
pilnai Apnikeliuotas, dabar Lietuvių 
Rakandų Krautuvėse (3? 4
phr si duoda po ■ ■■UU

Aukštos klesos Crown pečius, turi 
didelį ugnies dugną ir prietaisą už
laikant šilimą visą naktį. Didelės 
mieros, visi nikeliniai daiktai lygus 
ir gražus. Pilnai užtikrintas, vienas 
trečdalis žemiaus
verčios po B bwW

HOT BLAST PEČIUS.
Galima vaitoti kietus ir minkš

tus anglis. Padarytas iš šaltai ko
čioto plieno su išlietos geležies apa
čia. Turintis pilnos mieros dubel- 
tava ugniaviete. Pilnai apnikeliuo- 
tas ir dailiai išvaizdintis ir galin
tis suteikti šilunvą dėl 4 kambarių. 
Yra vertas ir visur parsiduoda po 
$30.00. Musų kaina $19.50

Nepadarykite klaidos; gerai įsitėmykit musų korporacijos Vardą ir musų krautuvių vietas.

Itjąn w c Sf , 3rui™taie.K«ęis. Stovės, Kanos.
UJU-dZ o. naiStea oL phonoįraphs. Paints,Hardtvare.

near i n! la and General Household Goods
KRAUTUVES ATDAROS KAS VAKARAS IKI 9 VALANDAI

PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

41.77-79 Archer Avė.
CORNER R1CHMONO ST.

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af
rikos medžių šaknų.

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

Principialė gyduole yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su tta 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net į 
dieną ar por^ dienų ir į trumpą lai
ką stipruma®. vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re- 

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

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

Laikrašty “Gurrent History”, 
spalio mėnesio laidoj, Frances 
A. Blanchard rašo gana ilgą 
straipsnį antrašte “Lithnuania 
after Four Ycars of Freedom” 
(Lietuva pt^ke tūrių metų ne
priklausomybės). čia paduoda
me svarbesnes to straipsnio 
vietas.

Vasario 18 d., 1922 m. bu
vo apvaikščiotos ketvirtos me
tinės Uetuvos nepriklausomy
bės sukaktuvės. Šita šalis, bū
dama toj pačioj platumoj ką 
Alaskos pussalis, padaro plo
tą apie du kartu tokio didu
mo kaip Danija ir turi gyven
tojų apie 4,500,000. Tai yra 
didžiausia iš trijų taip vadina
mų Pabaltės valstybių, įs
prausta tarp kaimynų rusų 
rytuose ir taip kaimynų len
kų ir vokiečių vakaruose, ir iš 
jos pasiekė musų kraštus pro
tėviai apie miliono musų gy
ventojų. Formalis Jungtinių 
Valstijų pripažinimas Lietuvos 
liepos 27 d., 1922 m. sukėlė 
naują susidomėjimą jos žmo
nėmis.

Nors amerikiečiams buvo 
žinoma, kad dideli šitų balta
odžių, šviesplaukių žmonių 
skaičiai parūpina musų anglių 
kasykloms, musų liejyklomis, 
musų šilkų ir gelumbių au
dykloms, musų žibalo ir cuk
raus grynykloms ir daugybei 
kitų pramonių užsiėmimų 
stiprius ir tvirtus darbininkus, 
tečiaus gal labai maža min
ties buvo kreipta į jų gyveni
mo “laisvės šaly” pilietinę veik 
mę ir jų tėvų šalį. Bet šita 
išeivybū į musų šalį žymiai 
paveikė į Lietuvą. Amerikos 
lietuvis, sugrįžęs atgal į savo 
šalį, rado didelės pagarbos. Jis 
parsigabeno naujus papročius. 
Jis įsteigė bankus ir pastatė 
mokyklas j aprūpintas naujo- 
viniais patogumais. Jis siun
tė knygas ir laikraščius, lei
džiamus Amerikoje. Jo nauja 
pažiūra labiau negu pirmiau 
kada vertė jį pamatyti atsili
kimą ir priespaudą, kuriais 
rusų režimas pasižymėjo per 
125 metus; ir jis nešė atgal 
nepriklausomybės dvasią, kuri 
padrąsino svarbesniuosius lie
tuvių galvo tojus įsteigti res
publiką.

Nepriklausomybės Ireikalah 
v imas nebuvo urnai sugalvotas 
planas; jis buvo nuo to laiko, 
kada tauta savo suverenumą 
prarado ir aiškiai veiklią lytį 
įgijo per pirmą rusų revoliu
ciją 1905-06 motais, padrąsi
nant ir remiant Amerikos lie
tuviams. Kad tokis reikalavi
mas pagimdė painų klausimą, 
tai yra aišku, atsiminus, kad 
vadai šitos naujos valdžios, ku
ri turėjo būti tikrai lietuviška, 
turėjo atsistoti prieš tris stip
rias užsienines įtakas —• ru
sų, lenkų ir vokiečių — ku
rie pavydumo akimis žiurėjo 
į šalį, turinčią derlingą žemę 
tinkamą intensyviam ukiui, 
didelius miškų plotus ir juros 
uostą, kuris yra prieinamas 
per apskritus metus.

Senai tam atgal, tryliktame, 
keturioliktame ir penkiolikta
me šimtmečio pradžioj šita 
senovinė indoeuropiečių tauta 
valdė didelę Didėsės Rusijos 
dalį, visus Baltgudžius ir žy
mią dalį to, kas dabar žinoma 
kaipo ('kaina. Jos žemės ėjo 
nuo Baltijos jurų šiaurėje iki 
Juodųjų jurų pietuose ir nuo

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami,) pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės nas

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Ugros upės ištakų rytuose iki 
Narvos ir Bugo upių vakaruo
se. \

1386 m. lenkų karalaitei Ju- 
dvigai ištekėjus už Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Jaga- 
liaus, tarp šitų šalių įvyko 
kaip ir susivienijimas, daug 
maž panašus tam, kuris bu
vo tarp Austrijos ir Vengri
jos. Lenkai pradėjo rinkti sa
vo karaliais tuos žmones, ku
riuos lietuviai buvo pasirinkę 
savo didžiausiais kunigaikš
čiais ir abiem valstybėm pir
mininkavo viena galva, ir bu
vo leidžiama turėti tik vienas 
senatas ir vienas seimas, arba 
įstatybos kūnas, kuris susirink
davo tai vienoj, tai kitoj ša
ly. Tečiaus Lietuva laikė to
linus savo kariuomenę, savo 
finansų ir teismų sistemą ir 
savo administracinius virši
ninkus. Lietuvių bajorija pa
mažu priėmė lenkų kalbą kai
po savo, nors lietuvių kalba 
buvo vartojama kasdieniniame 
gyvenime ir literaturo’s kuri
niuose.

Lenkijai puoius antrojoj aš
tuoniolikto šimtmečio pusėj, 

Rusija paėmė iš Lietuvos arti
miausias rusų provincijas. Po 
dviejų dešimtmečių visa Lie
tuva pateko po Rusijos val
džia, išskyrus Suvalkų guber
niją, kuri pateko Prūsijai. Vė
liaus Napoleonas paėmė ją iš 
Prūsijos ir prijungė prie Var
šuvos kunigaikštijos. Viennos 
kongresas Suvalkų gugerniją 
drauge su Lenkija pavedė Ru
sijai.

Penki šimtai metų prieš tai 
vokiečių karžygiai buvo už
plūdę Lietuvos dalį šiaurva
kariniame pasieny pagal Prie- 
galės, Širvontos ir Nemuno 
’ipes ir einant pakraščiu nuo 
Nemuno upės iki Klaipėdos 
uosto. Šitą ve dalį Vokietija sa- 
vinasi sau, l>et lietuviai mano, 
kad ji privalo priklausyti Lie
tuvai, kadangi tai yra vienjntė- 
’is vertę turįs uostas ir 75 
nuoš. jos gyventojų yra lietu
kai. Ačiū latvių ir lietuvių 
konferencijai, lietuviai gavo 
sėjimą- į Baltijos juras maža 

Žemės juosta ties Palanga, ma
žu miesteliu, kuris niekuomet 
nebuvo vartojamas kaipo svar
bus uostas.

Klaipėda dar vis tebesaugo- 
;ama franeuzų okupuotės ka
reivių. šiltame Klaipėdos kraš
te yra trys atskiros grupės, 
didžiausia dalis, norinti, kad 
kraštas priklausytų Lietuvai, 
antra nori, kad jis butų savi- 
valdingas ir mažiausioji grupė 
tikisi susijungti su Vokietija. 
Tie, kurie geriausia apsipažinę 
su padėtimi, mano, kad nėra 
abejonės tam, kad visas kraš
tas, vadinamas Prūsų Lietuva 
galų gale turi priklausyti Lie
tuvai.

Neprikla usomybės Ipasfkelbi- 
mo laiku (1918 m.) Lietuva 
dar buvo po militarine vokie

šito apsižiurėjimo?
Ar motina nėra verta

Atsimink šitą skirdamas jai 
Kalėdų dovaną — kad Moti
nos stiprumas, sveikata, gra
žumas ir jaunumas tamstai 
daug reiškia. Kodėl nepasi
rinkus Federalinio Elektrinio 
Skalbtuvo kaipo dovanos jai 
šioms Kalėdoms? Niekas ki
tas nebus tokia didele pagal-

Taipgi musų mažose šapose Apylinkes Elektrinėse Krautuvėse,

DECDRATING CO. Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

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

W lairdirr^DccoraM W

čių imperijos kontrole; vokie
čių armijos parėjo Rusijos 
provincijos sieną 1915 m. ir 
laikė tą provinciją per visą 
karo laiką su matoma vilti
mi laimėti ją kaipo vokiečių 
valdybą. Pas vokiečius taip 
maža buvo abejones tame, kad 
Lietuva pataps Vokietijos da
limi, kad jie įtaisė elektrinės 
p jiegos gamyklas miestuose 
ir įvedė elekrinės šviesos sis
temas.

Iki nekurto laipsnio vokie
čių šeimininkavimas padare 
geros įtakos į kaimiečius ūki
ninkus, nors ji buvo nemaloni, 
nes buvo priverstina. Vokiečių 
karo valdžia reikalavo iš ūki
ninkų tam tikros apšties javų 
per sezoną, tam tikro skai
čiaus gyvulių, bulvių bušelių, 
kiaušinių, ar kokių kitų daik
tų, kurie užauga, Visas išaug- 
lius, žinoma, ėjo ne patiems 
kaimiečiams, o vokiečių armi
jai. Bet, norėdami gauti re
zultatų, vokiečiai turėjo vers
ti tuos žmones prie įntensy- 
vaus ūkio vedimo, mokslinio 
ūkio vedimo, kuris nebuvo’ ži
nomas prie senojo rusų reži
mo, kurio viršininkai draudė 
žemdirbystės draugijas ir pas
kaitas, f

Nors vokiečiai paifodė lie
tuviams, kaip yra galima turė
ti didesnių derlių, tečiaus bu
vo daug priežasčių dėl kurių 
jie nebuvo pageidaujami lietu
viams; tatai vos įsikūrus nau
jai Lietuvos valdžiai (vasario 
mėnesį, 1918 m.), tuojaus for
maliai buvo Jos pareikšta vo
kiečių valdžioms, kad jos iš
eitų. Parodymui to, kad ji ne
juokauja, pradėjo organizuoti 
karines jiegas visoj šaly aiš
kiu tikslu atėjūnams išvyti. 
Nors oficialė Vokietija pripa
žino lietuvių norus patiems 
valdytis ir pradėjo ištraukti 
savo kareivius, bet tam tikri 
susijungusieji elementai Rusi
joje ir Vokietijoje pasiuntė 
langiau kareivių, reikalauda
mi, kad Lietuvos valdžia re
zignuotų.

(Bus dauginus)

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 fclesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidi! važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

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

MUZIKA 1
Sarpaliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352----------- .----- .J

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli- 

juotojas

įvairenybės
—,------ •

10,000 melų pamelavo, 2 sen- 
mergi pabučiavo — ir vis 

tik prakišo.

Iš Omahos, Neb., rašo : L. W. 
Little praeitais rinkimais kan
dydavo į Ncmaha apskrities še
rifo vietą, bet balsavimuose pra
laimėjo. Dabar jis paskelbė vi
są savo kampanijos apyskaitą. 
Pažymėjęs, kad kampanijai jis 
išleidęs viso 27dolerio, tas iš
laidas smulkmeningiau šiaip iš
dėsto:

“Mokėjau už gasoliną ir alie
jų; 1000 mylių suvažinėjau au
tomobiliu ; 900 mylių pėsčias su
vaikščiojau ; septynis kartus 
sprogo “tairai”; sudovanojau de
vynis jardus flanėlės, tris tink
lelius plaukams, dvi poras šilki
nių kojinių; du kartu buvau 
šuns kąstas; du kartu iš farmos 
išspirtas; pamelavau 10 tūk
stančių melų; pabučiavau šešias
dešimts du kūdikiu ir dvi sen
merges; dalyvavau vienoj puto
to j, kur visas paršas buvo iš
keptas ; vieną kartą be mažo nė- 
įsirašiau parapijon; pasakiau 
vieną prakalbą — o jei bučiau 
dar ir antrą pasakęs, bučiau, 
turbut, negavęs rinkimuose nė 
vieno balso.”

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.

TOURING CAR

ir su daugelių nau

Pasimatyk su kuriuo nebūk Fordo ir Lincolno įgaliotu

IŠSIUNT. VIE
TOJ DETROITE

Tai yra žemiausia kaina, kokia Fordo Touring ma 
šina buvo kada pardavinėjama
jų pagerinimų, įskaitant uždengimų, yra didesnė ver 
tė, negu kuomet buvo siūloma. Pirkis dabar. Erno 
kėjimais, jei pageidaujama.

Naujos 
Kainos

KADA SUSIRINKS SEIMAS.
. ------------

Respublikos Prezidento įsaky
mas Nr. 115 Pirmojo Seimo 

sušaukimas.

Pasirėmęs Lietuvos Valsty
bės Konstitucija (§ 26) ir Sei
mo Rinkimų Įstatymu (§ 88) 
šiuo šaukiu Seimą, ( skirdamas 
jam susirinkti šių metų lapkri
čio ničn. 13 d. Seimas renkasi 
jam paskirtuose rūmuose.

A. Stulginskis.
E. Respublikos Prezidento Pa
reigas.

Steigiamojo Seimo Pirminin
kas.

Galvanauskas.
(Ministęris Pirmininkas.
Kaunas, 1922 m. lapkričio 

mėn. 9 d.

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

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia pagalbų ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 4()c. pasiunčiam per 
Parcel -Post tiesiai iš labaratorijos.

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

104-114 So. 4th St.

fsUSIVIENIJIMAS LIET. MOKO?
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

EKSKURSIJA 
į Tėvynę

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d.

iš New Yorko į Bremeną, 
o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus į Kauną.
Nematyta proga tiems, kurie nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų 

draugystėje, ta
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apie nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki
Blemeno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.31

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia 
United States Lines

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

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

Brooklyn, N. Y.

Gulėdama Lovoj 
Negalėjau Apsiversti.

Išgelbėta nuo operacijos 
per vartojimų Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

Dayton, Ohio. — “Aš taip blogai 
sirgau, kad negalėdavau apsiversti 

gulėdama lovoj, 
mane turėdavo ki
tas apversti, kai 
katrie sakydavo, 
kad būtinai reika
linga operacija. 
Mano motina daž
nai klausdavo: 
Henrietta, kodėl 
tu nevartoji Pink
ham’s? Ei, mama, 
aš jau perdaug 
visko išmėginus.

Bet vieną kartą ji man sako; na pa
lauk, aš tau gausiu po vieną butlelj 
abiejų rūšių, vistiek iš tavęs gero ne
bus, jeigu aš tavęs negelbėsiu. AŠ 
nežinau, ar jus įtikėsite man, ar ne, 
bet kaip aš išgėriau dvi bonkas Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound ir viena Lydia E. Pinkham’s 
Blood Medicine, tai aš pradėjau ge- 
rin eiti, taip pagelbėjo, kad dabar ne
turiu jokių nesmagumų, nei galvos 
skaudėjimų.

Kada aš atsigulu į lovą, aš galiu 
apsiversti ir atsikelti be niekeno pa- 

’gelbos ii’ be jokių skausmų. Aš ne
galiu jums apsakyti kaip aš išrodžiau 
ir kaip jaučiuosi.

Kad aš pradėjau taisytis, pradėjau 
atgauti stiprumą ir svarumą ir dabar 
aš esu tokia kokia iŠ teisybes reikia 
būti.

Niekados man neišeina iš imjnties, 
kaip stebėtinai man pagelbėjo. Jeigu 
kas nenorėtų tikėti Šitam, tegul rašo 
pas mane, o aš apsakysiu viską, ko
kiame padėjime buvau kaip aš išro
džiau. Aš esu pasirengus visokiais 
budais platinti jūsų gyduoles.” — 
Mrs. HENRIETTA MILLER, 137 
Spaque St., Dayton, Ohio.

Jeigu jus abejojate, rašykite pas 
Mrs. Miller, o gausite pilną aprašy
mą.

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

Patarimai suteikiami dovanai

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

DR. VAJTUSH. O D.
Urtvvta 4kią Specialistu

1 feeugvins akių įtempimu, suris 
esti, nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu-
rao. skaudamą aidų karitj, atitaiso 
i re i va s Uds nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* vi’zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

/----------------------------------—----------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

OR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite eievaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, IU.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil 
dieniais 10-1 po piet. PanedČlyj, 
Seredoj ir Suhatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJI 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Šmugeliavo munšainą iš Ken- 
ltieky Chicagon. Nuteistaisiais

“KONSTITUCIJA PADARYS
TEISMUS CARAIS.”

Debsas kalbės šiandien
įtaikys prakalbą Polk ir 

Dearborn gat. gelžkelio stoty 
12:25 valandą vidurmiesty.

Senelis Eugene V. Debsas 
šiandie apleidžia Chicagą ir iš
važiuoja į savo namus, Terre 
Haute, Ind. Pereitą sekmadie
nį, lapkričio 26 dieną, Ash
land Auditoriume, kur jis lai
kė prakalbą, tūkstančiai žmo
nių negalėjo jo išgirsti, nes sa
lėj nebebuvo vietos. Tūkstan
čiai žmonių už salės durų r il
gojo ir reikalavo surengti pra
kalbas ant oro. Bet tai pasiro
dė nepraktiška. Senelis E. V. 
Debsas prašė Socialistų Parti
jos sekretoriaus paskelbti, kad 
jį galės išgirsti tie, kurie ne
galėjo jo išgirsti Ashland Au
ditorių nic, šiandie gelžkelio 
stoty, Polk ir Dearborn gatvių, 
apie 12:25 valandą vidurdieny. 
Čia jis atsisveikins su savo san 
darbininkais chicagiečiais. No
rintieji jį išgirsti nueikite mi- 
nėton vieton.

buvo Mike Heitler, kaipo lyde
ris, ir jo agentai N. Perlman, 
M. Greenburg, F. McGann ir 
G. F. Quim. Sako, jie importa
vę Chicagon už $200,000 mun- 
šaino. Jie visi nuteisti po 18 
mėnesių kalėjimo ir užsimokė 
Ii po $10,(MM) baudos. Vienas iš 
jų nuteistas vieniems metams 
kalėjimo ir tiek pat! baudos. 
Jie buvo padavę apeliaciją į 
Jungtinių Valstijų aukščiausį 
teismą, kurs patvirtino federa
linio teismo nuosprendį. Dabar* 
jie turi eiti kalėjiman.

PASIRODĖ NUOGAS NE 
VIETOJ.

C. D. Povėli, 40 m. amžiaus, 
atkeliavęs iš New Yorko par
davėjas, apsinakvojo Drake 
hotely. Priešais jo kambario 
langą, skersai gatvės, vienuoli
ka mirsiu, pirmininkaujant 
Dr. Krace S. Nightman, laikė 
susirinkimą. Jam persiren
giant prieš eisiant gulti, nur- 
sės pamatė per langą nuogą 
asabą ir pradėjo klykti. Pašau
kta policija, kuri aprengė p. 
Powell ir nugabeno belangėm

IŠKAS DAR DU LAVONUS.

Koronieriaus Peter M. Hof- 
fman reikalavimu teisėjas 
John R. Caverly įsakė iškasti 
dar du lavonu sąryšy su p-nių 
Tillie Klimek ir Nellie Koulik 
investigacija. Iškastas busiąs 
dar vieno N. Koulik vyro la
vonas ir lavonas Marciej Woz- 
i)iewski, giminaičio, kurs mis- 
£<M*išlcai mirė 101-4 m. Jo dvie
jų vaikų lavonai taipgi busią 
iškasti. Jau tapo iškasta virš 
dešimts lavonų, kurių kiekvie
name rasta arseniko. Visi nu- 
•žurtytieJT buvo vyrai arba gi
minės moterų, kurios jau ap
kaltintos žmogžudystėj, sėdi 
pavieto kalėjime ir laukia tei
smo. Koronierius Hoffman 
mano, kad*jiedvi nunuodino 
virš dvidešimts penkias ypatas.

KAMPANIJA PRIEŠ DIVOR- 
sus.

IŠVAŽIUAJA LENKŲ KONSU
LAS.

>

Vakar naktį įvairios lenkų 
organizacijos davė banketą’ 
Auditorium hotely išvažiuojan
čiam Lenkijon Sigmundui No- 
wickiui, kurs buvo čia konsu
lu ir prieituose rinkimuose ta- 
)o išrinktas Lenkijos senatai), 
•oandie jis apleidžia Chicagą. 
Vteinančią savaitę išplauks iš; 
Xew Yorko Lenkijon, kad uže- 
nus naują vietą.

PATARIA MOKINTI LYTIES 
HIGIENOS.

Pasak Dr. J. F. Crawford, 
psichologijos. profesoriaus 
Beloit kolegijoj, pataria mo- 

i kinti jaunuomenę lyties etikos 
j ir higienos. Tokios pamokos 
turėtų būti paremtos fiziologi- 

I jos, psichologijos ir sociologi
jos mokslais. Į tokius dalykus 
jis pataria motinoms /atsinešti 
pozityviai, bet ne negatyviai.

PADAVĖ BANKROTO PETI
CIJĄ.

Addison Blakely, buvęs lek
torius politinio mokslo Chica- 
gos universitete, pareiškė, kad 
naujoji Illinois konstitucija, 
jei bus ratifikuota, “padarys 
teismus ir teisėjus carais.” Pa
sak jo, naujoji konstitucija 
panaikins gubernatoriaus galę 
suteikti pardoną ir įsteigs au
tokratišką galę valstijoj — ca
riškus teismus. Žmonės busią 
po autokratiška teisėjų vald
žia ir iš jų buriančios atimtos 
sovėrinės teisės valdymosi ir
atiduotos į rankas teisėjų, ku
rie bus skiriami aukščiausiojo 
teismo. Pataria visiems bal
suoti prieš konstituciją.

TIKTAI UŽSIREGISTRAVU
SIEJI GALĖS BALSUOTI

George F. Lohman, vyriau 
sias klerką rinkimų tarybos, 
pranešė, kas galės balsuoti 
gruodžio 12 dieną, kuomet bus 
ratifikuojama naujoji Illinois 
valstijos konstitucija. Pasak 
jo, galės balsuoti 'tiktai tie pi
liečiai, kurie yra įsiregistravę 
pereito spalio 7 ir 17 dieno
mis. Neįsiregistravusieji netu
rėsią teisės dalyvauti balsavi
me konstitucijos. Naujos regis
tracijos tuo reikalu nebusią, 
nebent nauja rinkimų taryba 
butų paskirta prieš balsavi
mus. Įsiregistravusieji spalio 
7 ir 17, bet persikėlę kitur gy
venti, gali balsuoti affidavitais.

JAUNIAUSIAS KONSULAS.

Ponas Tringhetas tapo pas
kirtas graikų konsulu Chicago- 
je. Jis yra 28 metų amžiaus

jauniausias konsulas Jungti-
nėse Valstijose. Vakar rytą jis 
atidarė savo ofisą Transporta- 
cijos KFttiiie. John F*. Oavaris, 

1/07 Margute tcrrace, bus kon
sulato advokatas.

EKSPLIOZIJA DIĖBYKLOJ.

kambary, 1238 W. Washing- 
ton gat. Visi langai buvo užda
ryti. Daktarai sako, jis užtro
ško dėl stokos degonies.

PATARIA NEVALGYTI 
KALAKUTŲ.

Russell J. Poole, pragyveni
mo invesligacijos komiteto 
sekretorius, pataria chicagie- 
čiams nevalgyti kalakatų Padė
kavonės Dienoj. Kalakutai esą 
perbrangųs šiemet. Vištiena, 
antiena ir žąsiena esanti daug 
pigesnė ir lygiai tinkama 
dėkavonės pietams.

UŽSIMUŠĖ.

jo tuo tarpu dar nieko netarė 
.apie atšaukimą savo delegatų 
iš “draugų” skyriaus, bet, ma
tyti, dauguma narių nepaten
kinti jų veikimų ir naudojimu 
suaukautų pinigų neskirtam 
tikslui. Prie pirmos progos 
žadama delegatus ištraukti iš 
“sovietų draugų” lietuvių sky
riaus.

(Tąsa ant 8 pusi.)

į>" t Sevęroo Gyduoles užlaikc? :» 
šeimynos sveikata. '•

Pa-,

Chas Holm, 207 N. Wells 
gat., • norėdamas pasisaugoti 
aiitomobiliaus smarkiai šoko 
į šalį ir griūdamas užgavo 
galvą į šalygatvį. Iš pirmo 
manyta — tai niekis, bet už 
kelių valandų jis mirė.

Lietuviu Hataliuas
WEST SIDE.

Dro V. Kudirkos D-jos susi
rinkimas.

PAIN-EOTLLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
roumatiško skaus
mo, narvus kratan
čio! neuralgijos,kan
kinančio ir riečiam 
čio į kruvp atrėnų 
dieglio, tuojaus nu- 
sipirkit® šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expell«ria turi musą INKARO 
vaiibaženklį. Visi kiti yra pa- 
įnėgzdžiojhnaii. Kaina 35o. ir 70®. 
aptiekose arba iš

r. AD. RICHTER & CO., 
184-114 Seatk 4th St, Braaklyn, N. Y.

•i

-Pereitą šeštadienį, lapkričio 
25 d., Meldažio salėj, Dro V. 
Kudirkos D-ja laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Perskaičius 
protokolą ir pereito susirinki
mo, buvo duodam raportai de
legatų bei komitetų. Pirmiau
sia tulrėjo išduoti raportą de
legatai nuo “Friends of Siviet 
Bussia” lietuvių skyriaus. Ne
žinia dėl kokių priežasčių nū 
vienas delegatas nepasirodė ir 
dėl to raportas lapo atidėtas ki- 

1 tam kartui. Kai kurie šios 
draugijos narini sako, kad 

“.li'ąuįįij” skyrius jau nesą---
jau subankrutijęs. ši draugi-

MARIJONA BERTULAITĖ |
Paminėjimui vienų metų su- j 

kaktuvių. Jau praėjo vieni me- I 
lai laiko, kaip persiskyrė su I 
Šiuo pasauliu musų mieliausia Į 
dukrele ir sesutė. Ji mirė lap- i 
kričio 29tą dieną, 1921 m., tu
rėdama 16 metų amžiaus, ir ta
po palaidota Tautinėse Kapinė
se, kur jai yra pastatytas pa
minklas amžinai atminčiai.

Giminės ir pažįstami pa
gerbkime tą liūdną metų sukak
tuvių dieną ir atjauskite musų 
širdies skausmą. Paliekame nu
liūdime tėvai, Franciškus ir Ago
ta Bertuliui, broliai Franciškus 
ir Juozas, ir sesuo Elena. Lai 
būna tau lengva ta šalta žeme
lė, musų neužmiršta dukrele ir 
sesute!

T“

Vakar Julius C. Birk, dažy
mo ir valymo dirbykloj, 4410 
S. Stage gat., įvyko ekspliozi- 
ja — ėkspliodavo naftos kubi
las. Dešimts žmonių tapo su
žeista; jų tarpe ir dirbyklos 
prezidentas F. J. Prasil. Po ek- 
spliozijos įvyko gaisras. Nuo
stolių pridaryta už $3,500.

UŽEIK J
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui ciganj, cigaretę ir tabako, 
kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St. < v

y

Kgdapgi Ketvirtadienį lapkričio 30 d. pri
puola legališka šventė, (Thanksgiving Day) Pa- 
dėkavonės Diena, tai šis bankas nebus atdaras.

KOSULYS
I 

' yra greita, sulaikomas jeigu I 
vartojama • laiką

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

FaEr.gvir.s Kosulę ir prašalins daug 
kcr.Rjimu. Priimnas dėl vaikams , 
ir rvkguftrr.s

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

3EVERA’b
COLD AND CR1P TABLETS

Šalčiui ir Gripu. •> Gaivus sK^udė- 
’imui paeina nuo peršalimo.

i Kama bOo.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per* •

Didyjj Valstijinj Banką

Central Manufacturing
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7.000,000.00.
L.m ................. , Z

S ■ CtDAR RAPIDS, IOWA

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
S2S1 fk. Hatoted SU CkJcago. UI.

Dr. M. T. Strikol’is ’ 
Lietuvi® 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Aokland Avė.

Vai. « iki 8 vaje. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

L- - -j ------ į----------  -1- , r 1.7

DR. A. MONTVID
Lieta vi® (lydytojas ir Chirurgą* 

25 E. VFsairington St.
Valandos; ano 10 iki 12 ryt® 

Tdephone Central 8362 
1824 Wabana1a Avė.

Valandos: nuo fl iki 8 vakare
Rezidencijo* tai. Kecizla 7716

i į—j~, - n į-..  —i ~tr-i^Lr ■ *-

David O’Shca, A. M., M. D
Bustas, Edgevvatcr Beach Hotel 

5349 Sheridan Road’ 
Tel. Edgevvater 8380

Ofisus, 17^4 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

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

Dr. V. A. Šimkus1
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeres 

3261 S. Halsted St. į 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
*-------------------------------- ------------------------------j

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas Moteriškų, Vyriilnij 
Vaikų ir visų chronlikų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. J139 Indenendence Blvd. Chicag®

Tel. Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo H Cah’fomijos i? 
vėl tęs tavo praktikavimų po Ke.

6208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius 
V ——   '■i. . ■ ...... . J

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava.
Tel.; Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nadėMieniais nu® 16 
iki 1 vai. po pietų

Ganai 0207
Naktinis Tel. Canal 2118

DK. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 Iki 12 ryte t
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted SI

įžymesnieji Chicagos pilie
čiai mano, kad Chicagos divor
sų teismas neprisilaiko Illinois 
valstijos divorsų patvarkymo. 
Pasak jų, teisėjai be mažiau
sio atidėliojimo išduoda divor- 
są ir priteisia alimonijos kiek
vienai moteirai, kuri tik to pa
reikalauja. Minimi piliečiai 
nusistatė tą juokingą blogą pa
šalinti —apsunkinti divorsų 
išdavimą. Tuo reikalu jie ve
da kampaniją jau trečią savai
tę. Propagandistai skelbia 
obalsį: “divorso išgavimą rei
kia padaryti ant tiek sunkiu, 
ant kiek sunku yra apsivesti”. 
Kampanija jau davė gerų pa
sekmių: divorsų reikalavimo 
skaičius nesvietiškai sumažė
jęs. Pirmiausiai pinųadieniais 
būdavę nuo 25 iki 35 divorsų 
reikalavimų, o dabar, jei pasi
taiko trys ar keturi tai skaito
ma labai daug. Jei ir ant toliau 
taip busią, tai teisėjams prisei- 
sią atleisti kelioliką .darbinin
kų. Mat dauguma jų nebegalį 
pasidaryti pragyvenimo.

PASIUNTĖ MUNšAINO ŠMU- 
GELNINKUS KALĖJIMAN.
Pusantrų metų atgal fede

ralinis Chicagos teisinas nutei
sė penkis šmugelninkus, kurie

Sužinota, kad kreditoriai pa
davė teismui bankruto petici
ją prieš Peter Soteros, savinin
ko restorano vidurmiesty, 30 
W. Randolph gat. Advokatas 
F. A. Zimmernian išpildęs peti 
ciją, Sakoma, kad visiems 
kreditoriams bus atlyginta ir 
kad p. Steros esąs tik laikinai 
n u bitui nėjęs finansiškai.

žuvys užkimšo vandens
DŪDAS.

Pereitą sekmadienį ir pirma
dienį šimtuose Westsidiečių 
namuose pritruko vandens, 
lai įvyko dėl to, kad žuvįs iš 
ežero užkimšusios vandens dū
das. Viešųjų darbų departa
mentas pasiuntė 25 plumbe- 
rius, kurie mėgino išvaikyti 
žilvis iš dūdų. Užvakar naktį 
jiems prisiėjo dirbti viršlaikį.

IEŠKO STEVENSONO.

Policija pradėjo ieškoti Wal- 
ter Stevensono, kurs tapo nu
teistas 14 metų Jolieto kalėji
mai! dėl užmušimo policisto 
Auroroj. Šerifui Poole įteiktas 
instrukcijos tuoj jį įkalinti. 
Aukščiausias šalies teismas at
metė jo apeliaciją atmainyti 
nuosprendį. ;• -j

AĮTGAIVINO.

Louis Zlinik, 28 m. amžiaus, 
1025 W. 18 pi. tapo atrastas 
pritroškęs nuo gazo savo kam
bary. Jis greitai nugabentas 
pavieto ligoninėn, kur tapo at
gaivintas.

PASIKORĖ KALĖJIME.

Frank Martinick, 40 m. 
amžiaus, įkalintas Jolieto kalė
jimo, pasikorė savo kameroj. 
■Jis buvo areštuotas užpuolime 
ant žmogaus ir kaltinamas pa
sikėsinime pastarąjį* užmušti 
Jis kalėjime laukė bylos nag-y 
nuėjimo. i

IEŠKO VYRO.

Andre McCoy, 40 m. am
žiaus, 857 W. 71 gat. pereitą 
penktadienį apleido savo na
mus ir dar nesugrįžo. Jo žmo
na paprašė policijos pasidar
buoti ir surasti, kur jos vyru
kas randasi. Policija prižadėjo.

RADO UžTROšKUSl LOVOJ.

Nežinomas asmuo tapo at- 
ra.Ads užtroškęs lovoj savo

•aaair

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ..........   12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui .............................. 10c.
Švarių klevo išgrindimui .............     10c.

• Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar no esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

F*.KJILIL.a -J T1*

Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus nam-us, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektrom Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicagj.
■■■■.. . —............. —............ „V

DR A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SUItGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So, Union Avė 
Tel. Yards 1699

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
19G0 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

..........
Dr. Natalija Žukauskas,

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
vibokias staigias ir chroniikaa li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų.

943 vV. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

V..........  ........ .. Į /

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS .

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

Vklkndos: 9—12 ryto ir 1—y*k. 
Phone Canal 0267

"david rutter & co.,] 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu> pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statonv i namus. Užtikriname gerinu
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICD
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedllioms ofisas yra 

uždarytas
ii

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicage.
V. ............   /
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Delegatas į West Side Liet. 
Viešąjį Knygyną išdavė rapor
tą, kad minimas knygynas dar 
vis nėra sutvarkytas ir turįs 
dar skilų. Po Naujų Metų, 
kai skolos (bus sumokėtos kny
gynas žadama atgaivinti. West- 
sidiečiai turėtų prodėti stro
piau rūpintis ' atgaivinimu 
Viešojo Knygyno. Tas pada
ryti jiem, rodos, nebūtų sun
ku, nes čia yra gana daug į- 
vairių draugijų bei kliubų, ku
rie galėtų paremti šį darbą. 
Westsaidiečiams, matyti stoka 
žmonių, kurie mokėtų įvertin
ti bei įrodyti svarbą knygyno, 
kaipo kultūros nešėjo, savo nu
liams.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad jau paėmusi lo
šėjus ir veikalą Naujų Metų 
vakarui. Veikalas busiąs 
“žmogžudžiai”. Iš komisijos 
raf>orto paiškėjo, kad ji gerai 
veikianti ir žadanti surengti 
šaunų vakarą.

Kadangi šiame susirinkime 
nesirado musų bolševikėlių, tai 
susirinkimas buvo labai ramus, 
viskas ėjo tvarkiai ir greit už
sibaigė.

Po mitingui, kur buv^s nebu
vęs, ateina į salę vienas Troc
kio kareivis, J. G. šios draugi
jos narys ir delegatas į “drau
gų” skyrių. Kadangi buvo iš
traukęs “stalovosios”, tai jo 
revoliuciniai jausmai smar
kiai veikė ir čia pat jis norė
jo revoliuciją kelti. Jis įpuolęs 
į salę pradėjo barti D-ro V. 
Kudirkos D-jos pirm. A. A., 
kam šis uždaręs susirinkimą 
ir nelaukęs jo ateinant. Nors 
gana drąsiai sukinėjosi kumš
čiu sugniaužęs, bet visgi naba
gas revoliucijos nesukėlė, nors 
to asmens vardas figūruoja 
tarpe bolševikų kaipo komisa
ro. Kai bolševikai tverė “drau
gijų sąryšį” iš draugijų dele
gatų, kurie buvo prisiųsti pro
testui prieš Johnsono bilių, tai 
šio komunistėlio •vardas buvo 
Įtrauktas visų išrinktųjų lita
nijom—Westsidietis.

“BIRUTES” DRAUGIŠKAS 
VAKARAS.

kavonę už aukas, kurias mes 
siuntėme savo namiškiams. 
Papasakojo apie karo baise
nybes ir skriaudas, padarytas 
musų tėvynėj. Sako, kad dau
gel žmonių dar ir šiandien te
beverkia iš širdperšos, karo 
baisenybių padarytas. Mat dau
geliui žmonių sudeginti na
mai ir visos gerybes Taipgi pa
pasakojo apie dabartinę politi
nę padėtį Lietuvoj; kaip ku
nigai pavertė bažnyčias nešva
rių agitacijų lizdais, pagiežos, 
melų ir vienybės ardymo į- 
staigomis.

Sandariečių 23 kuopa duos 
vakarą su programų ir šokiais 
lapkričio 29 d., 7:15 vai. va
kare, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabanisa Avė. Sandariečių 
duklerįs sudainuos solo ir pa
skambins pianą laike dalinimo 
publikai paukščių. Padėkavo- 
nės Dienos pietams. Bus įdo
mu pamatyti. K. Rugis.

NAUJAS “ANTONIA” LAI
VAS HAMBURGO LINIJA Į 

LIETUVĄ.

Pradedant nuo gruodžio 21 
dienos naujas žibalu kuriana- 
mas Cųnardinis laivas “Anto- 
nia” plauks vokiečių tarnyboj, 
eidamas tiesiog į Hamburgą, 
tuos žemyno Europos vartus 
ir loginį punktą, iš kurio pa
siekiama kiekviena vieta Lie
tuvoj. x

Naujasis cųnardinis laivas 
yra visais žvilgsniais vėliau
sios mados. Kajutes yra dide- 
ės ir ruimingos, o bendruo
menei kambariai skaitlingi ir 
štaigingi.

“Antonia” papildis “Saxonią” 
■ *ly m o u t h C herbou rg-Ha m
jurg tarnyboj.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

PRATESIMAI_ _
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš

laičius Šelpti ir S. L. A. 208 kuopa 
bendrai rengia Lietuvos našlaičių au
klėjimo naudai rankdarbių ir namie 
gamintų valgių bazarą, gruodžio 2 d., 
abiejose Mildos svet., 3142 S. Halsted 
gt., 7 vai. vak. širdingai meldžiame 
visus, kaip su išdirbiniais taip ir 
skaitlingu atsilankymu paremti šį pra
kilnų darbą. — Haz. reng. komisija.

Lietuvių Jaunimas rengia balių Dė- 
konės Dieną, Ketvirtadienį lapkr. 30 
d., Bažnytinėj svetainėj, 35ta gat. ir 
S. Union Avė. Pradžia 7:30 v. v.

North Side. — L. T. Sandaros 23 
kp. rengia vakarėlį — šokius prieš 
Padėkos Dieną, trečiadienio vakare 
lapkr. 29 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi north sidiečiai kvie
čiami į jį atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su krutumais paveikslais, Pa- 
dėkavonės Dieną, ketvirtadienį, lap
kričio 30 d., 7:30 vai. vakare, Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 gat. Visi 
kviečiami atsilankyti ir smagiai pra
leisti vakarą. Įžanga dykai. Kolektos 
nebus. — Komitetas.

North Side. — Programą su šokiais 
rengia A. L. T. Sandara 23 kp. lap
kričio 29 d.. 7:39 v. v., uiuosybes Sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Visi north- 
saidiečiai širdingai kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

L. L. P. Chicagos Apskričio komi
teto susirinkimas įvyks gruodžio 1 d., 
8 vai. vak., Aušros Vart. Parap. Svet., 
23rd Pi. ir Oakley* Avė. Visų Stočių 
kom. prašomi susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų.

J. A. Mickeliunas, Pirm.
E. Statkienė, Rašt.

“Birutė” praneša visiems nariams 
rėmėjams ir veikėjams, kad šiandie, 
lapkr. 29 d., kaip 8 v. v., Mildos svet., 
yra rengiamas draugiškas vakaras. Vi
si meldžiami atsilankyti.

— “Birutė.”

VIEŠAS PAKVIETIMAS.
“Birutė” kviečia visus dailės mylė

tojus, chorų vedėjus bei valdybas at
silankyti bendran susirinkiman, ku
riame bus išrinktas bendras Komite
tas rengimui Lietuvos Operos Artis
tu koncerto. Mitingas įvyks penkta
dienį, gruodžio t <1., Raymond Cha
pel, 816 W. 31 gat.

— “Birutė”.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Šiandie “Birutė” ruošia 
draugišką vakarėlį su užkan
džiais ir trumpu programų, 
kurį išpildys patys “birutie- 
čiai” bei kai kurie dainininkai 
iš svečių. Visi rėmėjai bei 
“Birutės” draugai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Vaka 
i“,ly bus pranešta ame atvyki
mą operos artistų iš Lietuvos. 
Vakarėlis bur Mildos salėj; 
pradžia 8 v. v.—“Birutė”.

NORTH S ĮDĖS ŽINIOS.

Viešojo Knygyno vakaras 
nusisekė gana gerai. Progra
mas buvo geras ir žmonės juo- 
mi buvo pilnai patenkinti. Ypa
tingai svečio V. Pačkausko 
kalba buvo įsupinga. Jis at
vežė pasveikinimus nuo musų 
giminių ir pažįstamų ir padė-

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
'Clark ir Adams gat.) alsiim- 
i. Beikia klaust prie langelio, 

kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERI, kaip kad šiame sąraše 
lažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturioliką dienų nuo 
paskelbimo.
503 Alijošius A
506 Bartasavivius Antanas
508 Kazimierui Barancukui
509 Beneta Jonas
517 Bružas Kazijmera
519 Dankas George J 
524 Esmier Jonas 
529 Gulbin Stenley
537 Jakzedieus Petr
538 Juktonis Antana
539 Jataikaite Waronika
540 Jankus Pauline
541 Jonik Aniele
544 Kanaverfkis Antanas 
546 Kenzgaila Kazimiers
552 Koutas Aleck
553 Kozakevic Onupas •

554 Maloflybei Jos
556 Lindzius Wm
560 Martinkėne Ono
561 Matcu:s Ignatavicis
564 Matikonis Antonas
565 Meikauskas Jonas
566 Minarcinz Auna 
569 Molis Charles
571 Narvid M
572 Niuniava Juzapas
574 Palkavits John Co.
575 Panga John
577 Peciulewiene Mike
578 Pehrausku Kaczimeru 
581 Povilauckas Jozas 
584 Ragauskisi Stepani 
588 Sadauski F
599 Sepertis Jonas
601 Siliene Mrs Anie
602 Smitas Julis
604 Spudvilas Anton
607 Tamulonis Alex
608 Urbanovici Joseph
609 Vabi Petrumoniantru
610 Valiulis George
611 Vikiras Ignas 
613 Voinovski Peter 
613 Voitkus Jonas
622 Zalandauskas Jonas 
628 Zilvitaitei Stefanijai / •

IĮ II imUB*

__ _

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

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.

Bridgeport.. — Jaunuolių lietuvių 
kalbos ir gramatikos pamokos bun» 
aubatomis nuo 2 iki 4 vai. po pietų. 
Mark White Sųuare, 29 ir Halsted gat
vių (Library Room). Mokyklą veda 
Dr. A. Karalius.

Al. Grušaitė, Rašt.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų oŲsan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto 

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji 
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka

mi.
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 

be jotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat 
iakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
los Naujienas, turi priduot savo pa 
•skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va 
karo.

“APŠI VEDIMUI
.Trinj-ni-in - 1-1 -y-u-u—~ -j~-u •—1»>—u r-

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGŲ 
nos nesenesnes kaip 30 metų, kuri 
myli ramų šeimynišką gyvenimą. Aš 
esu vaikinas 30 metų amžiaus, moku 
hizneva amatą, kuriuo galiu padary
ti gi*ažų gyvenimą sau ir savo šei- 
rrynai. Norinčios gauti platesniu ži
nių nrisiųskite savo paveikslą, kiek
vienai duosiu atsakymą. x

W. J. K.,
648 Buena Avė., 

Chicago, III.

ISRENŪ AVOJIMUI
PARANDAVOJAMA ofl- 

sas dentistui.
3267 S. Halsted St.
Kampas 33rd St.

IŠRANDAVOJAMA PAGYVENI- 
mas, gražioj vietoj, lietuvių kolonijoj 
Ciceroje, 7 kambariai, kampinis pagy
venimas. Ofisas ir kambariai, vėliau
sios mados. Garu apšildomi, tinkamas 
dentistui ar daktarui.

4845 W. 14 St. 
Cicero, III.

ANT rendos 4 ruimų flatas, 
•lektra, vanos, skalbykla su 
visais patogumais. Renda pri
einama. Garažas mašinai.

Kreipkitės:
5442 So. Spaulding Avė

IŠDUODAMA randon 4 rui
mais pagyvenimas, elektros 
šviesa, maudynės, gazas. Ran
da $28 mėnesiui. Atsišaukit: 

4438 S. Richmond St.

IŠDUODU randon 3 kamba
rius mažai šeimynai, arba ne- 
vedusiems vyrams ar mergi
noms. Atsišaukit: 1955 Canal- 
port Avė., užpakaly.

Mary Smith.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarius pake- 

lieviams žmonėms, kurie atvažiuoja iš 
kitur, gali gaut tnampam laikui, ar
ba visados gyventi. Kambariai švię^ 
sus ir dideli, atiduosiu nebrangiai, 
kaip norėsit, ar su valgiu, ar be val
gio. Mes apsiimam valgį pagamini, 
arba patys kad norėsit pasigaminsit 
valgį. Mes gyvename ant 2 lubų iš 
priekio. Jonas Klimavičius, 703 W. 21 
Place, Chicago, Illinois.

ANT rendos du kambariai 
vaikinams arba vedusiai porai. 
Kambariai su visais patogu
mais. z

Atsišaukit:
3031 So. Union Avė.

IŠDUODAMA švarus, švie
sus kambarys, elektros švie
sa, ant antrų lubų.

2821 S. Emeraild Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAr
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-8413 Ogdcn 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai. <

ĮIEŠKO DARBO
.JIEŠKAU darbo už kepėją. 

Galiu dirbti prie kepinio keksų 
ir baltos duonos. Turiu paty
rimo tume darbe. Atsišaukit 
laišku: M. K.
3210 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų pliene kieme, $4.00 
į dieną.
CONCRETE ENGINEER- 

ING CO, 
1926 W. 52nd Avė.

ReOda «•
■ ♦ - i i

Darbininkų^
Kreiptis l 

JOSLYN MFG.
COMPANY, 

37th St. ir Morgan St.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų kieme, nuolatinis 
darbas. Atsišaukti:

EMPLOYMENT DEPT.
Link Beit Co,

329 W. 39th St.

feiki® -
Darbininkų prie troko ir 

mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas nėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

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

’ RK1KALAUJAMĄ LAN- 
gų valytojų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO, 

62 W. Washington St.
Room 21

REIKALINGAS APYSE- 
nis žmogus prie namų dar
bo mažam hotely, su valgiu 
ir kambariu.

1606 S. Halsted St.
~REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų, nuolatinis viduj 
darbas, 45c valandai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO, 

3534 Shields Avė.
REIKALINGAS APYSENIS žmo-> 

gus prie namų darbo, porai pečių pri
žiūrėt dėl šilimos; turi būt pavienis, 
męs duodam valgi, ruimą ir algą pa
gal žmogaus darbštumą. Atsišaukite 
tuoj dirbti pas Chas. Prast, 785 W. 
73rd St., durys iš užpakalio, Chica
go, III.

REIKIA DARBINJNKŲ
VYRŲ

REIKIA agentų visuose mies
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti dienraštį 
“Naujienas.” Gabus žmogus 
gali. uždirbti po $10 į vieną 
vakarą. Platesnėms žinioms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago.’

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI krautuvė 75 pėdų 

frontas, grosernė ir bučernė ir Ma
liavų bei Hardware, parduosim ar pri
imsim į partnerius; pinigų daug ne
reikalinga; geroj vietoj, arti moky
klos; Atsišaukit tuojau.

6652 Archer Avė.
Telefonas Prosnect 1707

PARDAVIMUI SALIUNAS geroj 
vietoj, apgyventoj visokių tautų prie 
stock jardų. Atsišaukite greita1, nes 
turime greitai parduoti; gausite už 
teisingą pasiūlymą.

4503 S. Ashland Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtauč’ų, ly
gas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singu pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, pigi randa, svetainė 
draugijų susirinkimams, ve
stuvėms ir tt.; važinėtojų už
eiga. Atklausti:

1131 So. Jefferson St.

PARDUODAMA KVIET- 
kininko įstaiga lietuvių apy
linkėje. Duodama išlygos at
atinkamam žmogui. Kreip
tis: 1739 S. Halsted St, No. 
170.___________________ _

PARDAVIMUI saliunas ir namas 
visokiu tautų apgyventoje vietoje; biz
nis išdirbtas. Pą^lųosįu pigiai. Prie
žastis pardavimo pabirsite ant vietos.

L. DOMARKj 
15715 Woodbridge Avė. 

Harvey, III. 
Phone Harvey 561 W.

PARDAVIMUI KEPY- 
kla ir 2 pagyvenimai po 5 
kambarius. Kaina $7,500, 
netoli Archer Avė. ii* Craw- 
ford Avė.

4043 Ahcher Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visokių tautų kolonijoj. 
Pigiai. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3759 Wallace St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė. siuvimui naujų ir senų drapa
nų. Didžiausioj lietuvių kolonijoj ant 
Bridgeporto. Biznis išdirbtas per pen- 
kius metus. Parduosiu pigiai, nes ei
nu į kitą biznį.

3216 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas. Vi
sais barais. Lysas 3 metams. 
Pigi randa $35.00 į menesį.

Kreipkitės:
3512 So. lLo»we Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj; namas garu apšil
domas; randa nebrangi $45 
mėnesiui. Lysas dviem metam. 
Kreipkitės:

5136 S. State St.
PARDAVIMUI saliunas mai

šytų tautij apgyventoj vietoj; 
turi būti parduotas greitu lai
ku. Atsišaukit:
2114 S. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu už cash 
ar mainysiu ant namo.

562 W. 18 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 eiles, 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. Kedzie Avė., 1-mas 
augštas. *

RAKANDAI
PARDUODAMA labai pigiai 

4 kambarių rakandai tik 1 me
tus vartoti, visai nauji. Taipgi, 
Victrola ir Pianas. Atsišaukit 
greitai, nes trumpu laiku iš
važiuoju į Europą. A Widy, 

5340 Sawyer Avė

NAMAI-ŽEME
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.

Ki eiptis: x
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

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

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
Parsiduoda 2jų aukštų naujas mū

rinis biznevas namas, Storas ir prie 
Storo 4 kambariai pagyvenimui, vir
šui 6 kambarių flctas, karštu van
deniu šildomas, elektro šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotas skapas, 
ir kiti parankamai, vėliausios mados 
įtaisymais, užpakaly namo randasi 
mūrinis garažas, 6 mašinoms; galima 
talpinti 6; parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant mažesnio namo, farmos, 
loto, automobilio, bučernės arba k to- 
kio gero biznio. Namas turi būt par
duotas, ar išmainytas į trumpą lai
ką; nepraleiskite tos progos; kas pir
mesnis, tas laimės. Kreipkitės pas 

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDUODAMA 2 augštų medinis 
namas 5 ir 6 kambariais su dv'em lo
tais, tuščiasis 25 pėdų kertėj, prie 
43čios ir Normai Avė. Metinė randa 
atneša $456.00. Kaina $2,100.00. Iš
mokėjimais.

JOHN W. SWEENEY & CO., 
655 W. 43 St. 

Tel. Yards 0860

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 mūriniai namai, vie

nas: 2-jų pagyvenim-ų, kitas 4-rių — 
South Sidėj. Visi namų įtaisai sulyg 
naujausios mados. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant bizniavo hamo. Taip
gi mainant priimsiu, ir tiek paruokuo- 
siu, kiek vertė lotų arba automobilių. 
Namus galiu parduoti abu sykiu arba 
po vieną. Informacijų delei kreipki
tės: Magnus Betters Išdirbystė.

4602 So. Wpod St., 
Telefonas Lafayette 5179.

PARSIDUODA mūrinis namas, gro
sernė ir kraučiū dirbtuvė ir 5 ruimai 
gyvenimui su elektra; garažas maši
nai; ta viską parduosiu už $3,975.00. 
Morgičiaus $1.000. Parduodu gazo pe
čiu. mažai vartotas, pilkos spalvos 
Priežastis pardavimo tiriu apleisti 
miestą. Kreipkitės:

3604 So. Wallace St.

PARDUODAMA: 6600 So. 
Claremont dvi krautuvės ir 
gražus pagyvenimas 5 kamba
riais. Naujas namas. Naujovi- 
nis, gerai pastatytas. Vieną 
krautuvę galima tuojaus užim
ti. Pašaukti: Republic 4163.

MORTGEČUI-PISKOIOS
r pinigaTpaskolai

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

LOUIS STERN & CO. 
•5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS ~
PR1VATES AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateil 

ir pasimatyk su mumis. Mokinami 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu būdu 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mderuoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi. »

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Sfr.. ant 4 lubu

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

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

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

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA.
įsteigta 1910 ’

Išmokina angliškai j 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. y. ■

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbejom. 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 ivisai 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
kindamas. 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 Barbėr College,

653 ir 609 W. Madison St.


