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Didelės riaušės 
Lenkijoje

Pogromas Bavarijoje
Kviečia ginti respubliką

Vokietijos klerikalų partija su 
monarchistais

Didelės riaušės 
Lenkijoje

Ypač smarkių riaušių
Krokuvoj, kur iki 30 žmonių 
užmušta, streikieriams uži
mant miestą. Bomba mesta 
į socialistų raštinę Varšuvoje.

buvo

VARSA VA, lapkričio 7. — 30 
žmonių liko užmušta ir 260 
sužeista mūšiuose tarp strei- 
kierių ir Krokuvos policijos, 
sako Krokuvos žinia. Policijai 
pagelbon atėjo kareiviai. Tarp 
užmuštųjų yra ir kavalerijos 
majoras.

Mūšiai gatvėse tarp streikie- 
rių ir policijos prasidėjo antra
dieny. Streikieriai buvo apsigin
klavę šautuvais, kuriuos jie įsi
gijo pirmesniuose puolimuose. 
Policija bandė užimti streikie- 
rių pozicijas, bet jai nepavyko. 
Ištiko mušis ir policija atsiga
beno kulkasvaidžius. Taipjau 
policijai pagelbon atėjo kavale
rijos brigada. Betgi padėtis žy
miai pablogėjo kada du infan
terijos pulkai atsisakė klausyti 
savo oficierių.

Darbininkai padarė ataką, 
pasigriebė aštuonius kulkasvai
džius ir ginkluotą automobilių, 
kurio įgula liko užmušta ar su
žeista.

Pasekmės Krokuvos 
sako, kad miestas tebėra 
kierių rankose, bet kad
bos yra vedamos su miesto 
valdžia ir kad didžiuma strei- 
kierių reikalavimų liko išpildy-

Kita žinia apie Lenkijos riaušes
VARSAVA, lapkričio 7. — 

23 žmones liko užmušti ir apie 
60 žmodių sužeista riaušėse ir 
bombų metimuose, gimusiuose 
iš priežasties geležinkelių dar
bininkų streiko.

Sumišimai kįlo nežiūrint so
cialistų sutikimo atšaukti strei
ką, valdžiai prižadėjus pašalin
ti kariuomenę nuo geležinkelių.

Smarkiausios riaušės buvo 
Krokuvoj, kur minia apsupę ir 
nuginklavo infanterijos rotą. 
Kareivius išgelbėjo kavalerija, 
padariusi ataką, kurioj 20 žmo
nių liko užmušta. Didžiuma 
užmuštųjų yra kareiviai, jų tar 
pe trys oficieriai.

Socialistų raštinėj Varšavoj 
vakar sprogo bomba, užmigda
ma du žmones. Del to įvykio 
miestas labai nusigando, bet 
tolimesnių sumišimų nebuvo.

Socialistų vadovas liko už
muštas Boryslave, Galicijoj, 
laike sumišimų tame mieste.

Kareiviai patruliuk>ja miestus 
ir naujų žinių apie sumišimus 
negauta.

Žydy pogromai Ba 
varijoje

žinios 
strei- 
dery-

Nacionalistų “kareiviai” 
žydus iš lovų ir apipiešė

išvilko 
namus.

Tuo laiku kareiviai evakavo 
miestą, kad pašalinus priežas
tį tolimesnėms riaušėms.

Lenkijos karo ministerija 
pranešė Krokuvai, kad ji paša
lino Krokuvos garnizono ko- 
manditotoją ir kad ji suteikia 
amnestiją visiems streikie
riams, kurie yra areštuoti.

Sumišimų taipjau buvo Tar- 
nove ir Borislave.

Bombą mesta į socialistų raš
tinę Varšavoje. Vienas žmogus 
liko užmuštas, o raštinė su
griauta.

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti j| ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

COBURG, lapkr. 7. — Nacio
nalistų nelegalinių bandų nariai, 
kurių skaičius siekia apie 10,- 
000 ir kuriuos sukoncenruota 
palei Bavarijos-Turingijos ru- 
bežių, pradeda nerimauti ir no
ri “ką-nors” pradėti. Nakti
niuose girtuokliavimuose Lore
lei salėj jie geria už “respubli
kos mirtį”. Jie nekantriau ja 
delei politikierių atidėliojimų ir 
atsargumų. Jie yra įsitikinę, 
kad prie jų prisidės nacionalinė 
armija, kad ateis tam laikas. 
Tikrinama, kad 100 nacionalis
tų kareivių vakar pabėgo iš Sak
sonijos ir prisidėjo prie monar- 
chistų.

Begirtuokliaudami pereitą 
naktį tie nacionalistai surengė 
|X)gromą ant žydų, pasekant 
Berliną. Jie ėjo nuo namo prie 
namo kur žydai gyvena, traukė 
žydus iš lovų ir namus apiplė
šinėjo.

Tikimąsi, kad šiandie į Co- 
burg atvyks kapt. Erhnardtas 
asmeniniai perimti komandą.

Fašistų vadovai sako’, kad jų 
vyriausias vadovas Hittleris tu
ri nuolatinius susirašinėjimus 
su Henry Ford, bet nėra tikrai 
žinoma, kad jis gauna Fordo pi
li gų, nors niekurie ir tai tvir
tina.

DOORN, Holandijoj, lapkri
čio 7. — Ex-kronprincas Frie- 
drich Wilhelm tebėra ant Wie- 
ringen salos, kur jis gyveno 
nuo pradžios jo internavimo 
Holandijoj.

Ex-kaizeris palaiko artimus 
ryšius su monarcistų vado
vais Vokietijoje.
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Vokietijos respublikonai 
stoja ginti respubliką

Pareikalauta 2,500 savanorių, 
atsiliepė 12,000. Klerikalai 
nesipriešins monarchijai. Val
džia ir nacionalistai 
pradėti žygį.

bijosi

BERLINAS, lapkričio 
Kancleris Stresemannas 
labai atsargiai. Jis bando ati
dėti išbandymą spėkų tarp de
šines ir kairės ir kartu bando 
prisitaikinti prie kasdie besi
mainančių sąlygų.

Kaip jis veikia galima su
prasti iš to, ką jis skiria vie
ton rezignavusių iš kabineto 
socialistų. Prie dabartinių ap
linkybių jis negali atvirai pri
imti ministerijon nacionalistų ■ 
partijos atstovus, bet 
kiausia paves liuosas 
ministerijoje tokiems
tyviams” žmonėms, kurie yra 
priimtini nacionalistams. To

kios koncesijos, manoma, gali 
atidėti monarchistinių partijų 
ginkluotą puolimą. .

Tusi pats atsargumas paskati
no jį atsisakyti 
atsišaukimu* stoti 
ginti respubliką.
vidaus reikalų ministeris, soci
alistas Severing išgavo jo leidi
mą atsišaukti stoti savanoriais

veikia

jtis vei- 
vietas 

‘bepar-

pasirašyti po 
savanoriais 

Bet Prūsijos

atsišaukimą tečiaus išleido so
cialistinės darbininkų unijos ir 
respublikonų organizacijos.

Pirmas atsišaukimas Berline 
dėl 2,500 savanorių jau liko už
pildytas ir dar 12,000 žmonių 
užsirašė stoti savanoriais kada 
tik bus reikalas. Visi jie yra 
karo veteranai, geri kareiviai ir 
ištikimi respublikonai. Jų pa
reiga bus daboti tvanką Berli
ne, tuo paliuosuojant valstijos 
policiją, kuri galės gelbėti reich- 
swehrui.

Tokis rinkimas savanorių vei
kiausia bus padarytas ir kituo
se Prūsijos miestuose, kur tik 
bus didesnis pavojus iš monar-i 
chistų pusės.

(jautosios nepatvirtintos ži
nios sako, kad dviems pulkams 
Erherdto brigados, kuriuos jis 
suorganizavo Berline, kada jis 
čia lankėsi slapta lapkr. 1 d., 
taipjau tūkstančiams antros li
nijos monarchistams savano
riams šiaurinėje Vokietijoje, 
įsakyta pasilikti namie, lau
kiant galutinų mobilizacijos pa
tvarkymų.

Darbininkų unijos pienuoja 
daryti sistematinę obstrukciją 
monarchistų besiveržimui, or
ganizuojant (lokalinius streikus, I 
naikinant geležinkelius, bet 
šiaip palaikant narius ramiais.

Tvirtinama, kad ir monar
chistų vadovai yra palinkę būti 
atsargiais, bet yra pavojaus, Į 
kad karštesni kareiviai gali ne
išlaikyti ir sukurti sukilimo I 
liepsną ne laiku. Į

Klerikalai
Centralinė 
Central i nė 

ro?) partija, 
perėjo iš rankų buvusio 
miero Wirth, taikaus respubli
kono, į rankas buvusio Prūsi
jos premiero Stegervvald, vakar 
priėmė keistą rezoliuciją, ku
rioj yra šitokis pasakymas:

“Valdžios forma dėl mus nė
ra priežastis kovai. Mes priima
me bile formą (valdžios), kuri 
gvarantuoja mums tvarką, ge
rovę ir religinę laisvę.” !

Tai reiškia, kad partija sutin
ka priimti monarchijos atstei- 
gimą.

Atsisakydami užgirti atsi
šaukimą į savanorius ginti res
publiką, centristai (klerikalai) 
galutinai prisidėjo prie deši
niųjų partijų, taip kad sociali
stai į šį kabinetą daugiau nebe
sugrįš. 1

už monorchiją.
(katalikų vent-

(ikata'likų) cent- 
kunios kontrolė

pre-

HS-
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Kviečia ginti Vokietijos 
respubliką

Demokratai ir socialistai išlei
do atsišaukimą.

BERLINAS, 'lapkr. 7. — De
mokratai ir socialistai vakar iš
leido beveik vienokias prokla
macijas, kuriose kviečiama vi
sus gyventojus, kurie tik gali 
nešioti ginklus, būti prisirengu
siais stoti ginti tėvynę, jei res
publikos priešininkai bandytų 
nuversti valdžią.

Prezidentas Ebertas yra pasi
ryžęs paskelbti Berline karo 
stovį, jei plėšimai sankrovų ne
apsistos. Jau daugiau kaip 
1,000 sankrovų 'liko išplėšta.

Ruhr derybos nutruko
Thyssen uždarė kasyklas, o 

Stinnes reikalauja daugiau 
laiko apsivalvojimui.

DUSSELDORF, lapkr. 7. — 
Derybos tarp franeuzų ir vokie
čių Ruhr distrikte nutruko. 
Thysseno interesai uždarė visas 
savo kasyklas, o Hugo Stinnes 
nors galutinai ir nenutraukė de
rybų su franeuzais, vienok pa
reikalavo vienos savaitės laiko 
apsigalvoti ir pasitarti su kanc
leriu Stressemannu.

Fabrikantų atmetimas fran
euzų sąlygų visą Ruhr distriktą 
įstumia į bedarbę.

Paryžius atnaujina dery 
bas su Amerika

Pasiuntė naujas instrukcijas 
savo ambasadoriui.

Mokyklos laimėjo užva 
karykščiuose balsavi

muose
Žvėrynas atmestas. Teisėjais iš

rinkti republikonai ir demo
kratai, jų tarpe didžiausi dar
bininkų priešininkai.

CHICAGO. — Pereito trečia
dienio teisėjų rinkimuose, pa
vieto teisėjais išrinkti demokra
tai ir republikonai, jų tarpe ir 
aršiausi darbininkų priešinin
kai, kurie pasižymėjo išdavinė
jimu injunetionų prieš strei
kuojančius darbininkus.. Vienu 
tokių teisėjų buvo demokratas 
Denmis E. Sullivan, kuris tur
būt dar nė vieno prašymo in- 
junetiono neatmetė. Bet rinki
muose jis (laimėjo, nors prieš jį 
vedė agitaciją Chicagos Darbo 
Federacija ir daugelis darbinin
kų unijų. Taipjau laimėjo visi 
kiti senieji teisėjai. .

Į Circuit Court teisėjus, lai
kinai, užpildymui vietos miru
sio teisėjo Windes, liko išrink
ta p-lė Mary Bartelmes, kuri 
ikišiol buvo teisėjo Arnold pa- 
gelbininkė jaunuolių teisme. 
Tai yra pirma moteris Illinois 
valstijoje, kuri laimėjo teisėjo 
vietą.

Taipjau laimėjo pakėlimas 
taksų naujų mokyklų pabuda- 
vojimui. Tas pasiūlymas liko 
priimtas 239,403 balsais prieš 
105,002 balsus. Reiškia, Chica
go galės neužilgo susilaukti dau 
giau mokyklų ir pašalinti dabar 
tinį didelį mokyklų trukumą..

Pąsiulymas įsteigti Riversi- 
dėj didelį zoologinį daržą (žvė
ryną), kuris butų Rainavęs tak
sų mokėtojams apie $7,500,000 
liko atmestas 92,664 balsų di
džiuma.

Be to priimta priskirimas 
prie miesto žemės ploto ties 
Nortvood Park, pabUdavojimas

PARYŽIUS, lapkr. 7. — Pre- 
mieras Poincare pasiuntė naujų 
platesnių instrukcijų Francijos 
ambasodoriui Jungt. Valstijose I tilto per upę priį La Šalie gat- 
Jusserand, taip kad jis galėtų Lčs, kad tuo davus automobi- 
duoti valstybes sekretoriui liams dar vįen% keną j vidur- 
Hughes platesnių paaiškinimų miestį, kas kainuos apie du mi- 
apie Francijos nusistatymą lin- lionus dolerių ir paskirimas 
kui ekspertų konferencijos ir virj dviejų mHionų dol. vakari- 
statomų jai aprubežiavimų. I ngs mjesto dalies parkų pagra- 

—------------- žinimui.

Republikonai pasilieka di- n ,. ..
džiumoj kongrese Prohibicijąpralaimėjo

Buvusi sausa Kanados provinci
ja pUnaikino prohibiciją.WASHINGTON, lapkričio 

7. — Iš priežasties vakarykščių 
rinkimų repuMikonų didžiuma. GALGARY Alberta> lapkr. 7. 
atstovų bute kiek sumažėjo.! Ižbuvusi 7 metus A1. 
Dabar atstovų bute vietos yra va]stija užvakarykščiuose 
sekama! pasidalmuSios: repub- balsavimuose panaikino prohibi- 
1‘kona1 225 demokratai 205,1.. d iau kaip 40)000 balsų 
socialistai 1, nepriklausomi 1, Lįdžiuma 
farmer-labor 1, dvi vietos neuž- už anaikinimą prohibicijos 
imtos. RepuMikonų didžiuma micstai) bet už jos pa.
atstovų bute 18. naikinimą didžiumoj balsavo ir

Senate republikonai didžiu- ukininkai> nors buVo tikėtųsi, 
moję yra 6 vietomis. Į ka^ -e baisuose ug sausuosius.

„JTZ x u m s Valdžia yra įgaliojama kont-
$« ,000 už bučkį. Į rokuoįį aflų, vyną ir degtinę ir 

NEBV YORK, lapkr. 6. — pU pardavinėjimas turi būti at- 
Augščiauisias tdjsmas huspren- Į liekamas valdžios sankrovose, 
dė, kad JLouis Goodman turi I Alus gali būti geriamas namie 
užmokėti p-iai Alice Mercer|ar karčiamoje. Bet kitus svai- 
$5,000 už pavogt bučkį. 1921 
m. jie gyvenę viename ir ta
me pačiame name, tad Good
man susitikęs Mercerienę ko
ridoriuje ir ją pabučiavęs.

. Bet kitus svai
ginamuosius gėrimus galima 
bus pirkti tik aprubežiuotame 
daugyje ir valdžiai leidus.

20 plėšikų užėmė miestelį ir 
apiplėšė du bankus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkričio 7 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100,000 kronų ........  $1.4?
Belgijos 100 frankų .... $4.97 
Danijos 100 markių ........... $17.07
Finų 100 markių .................... $2.70
Italijos 100 lirų ................ $4.46
Franci jos 100 frankų .... $5.76 
Lietuvos 100 Litų...................$10.W
Norvegijos 100 kornų ....... $14.76
Olandų 100 kronų ............... $38.65
Švedijos 100 kronų ............... $26.35,
Šveicarijos 100 frankų .. $17.77 daugiai? kaip valandą laiko.

SPENCER, Ind., lapkr. 6. 
— Apie 20 plėšikų pereitą nak
tį atvyko 4 automobiliais, ne
kirto visas telegrafo ir telefo
no, taipjau ir elektros šviesų 
vielas ir užėmę miesteli api
plėšė du bankus, taipjau sužei
dė du žmones. Jie dinamitu iš
sprogdino bankų seifus ir pa
siėmė apie $15,000, pabėgo, iš
laikę miestelį savo rankose

 

Talkininkai įspėja 
Vokietiją

100 žmoniy sužeista 
Berlino riaušėse

Reikalauja Vokietijos pasi
aiškinimo.

Plėšimas maisto sankrovų vis 
dar tebesitęsia. “Krikščioniš
kos sankrovos.”

Į PARYŽIUS, lapkr. 7. — Tal
kininkų ambasadorių taryba 
pasiuntė Vokietijos valdžiai no
tą, reikalaujančią, kad ji iki 
lapkr. 10 d. paaiškintų kokių 
priemonių ji mano stvertis už
tikrinimui, kad galės veikti tal
kininkų militarinė kontrolė. Į 
pirmesnį paklausimą, padarytą 
Spalio 3 d. Vokietija nieko ne
atsakė.

Nota esanti parašyta aštrio; 
formoj ir reikalauja tuojautinio 
atnaujinimo gen. Nolle kontro
lės ir kad komisijos oficieriai 
galėtų veikti savo uniformose.

Vokietijai taipjau praneša
ma, kad kontrolė bus praplėsta 
ant visos Vokietijos, taipjau ir 
Bavarijos ir talkininkai bendrai 
Stversis prievartos priemonių, 
jei jų reikalavimai nebus išpil
dyti.

'BEBILJNAS, lapkričio 7. — 
Plėšimai maisto sankrovų Ber
žine tęsėsi ir šiandie.

Prie daugelio mažesnių sank
rovų liko iškabinėtos iškabos 
“Krikščioniška sankrova”, ypač 
tuose distriktuose, kur per tris 
pastarąsias dienas buvo piešia
mos žydų sankrovos.

šimtai 
ir dau- 

sužeista

Bulgarija atsiprašė Jugo 
Slavijos

sankrovų liko išpiešta 
giau kaip 100 žmonių 
tuose plėšimuose. .

Plėšikai gerai pasinaudojo 
tuose distriktuose kur gyvena 
svetimšaliai, kurie yra slapta 
atvykę į Vokietiją ir neužsire
gistravę, kaip to reikalauja įs
tatymai. Tokių svetimšalių 
daugelį apiplėšta, bet jie nesi
kreipia prie policijos, bijoda
mies išsiduoti.

Pcli ei j a visiškai Uždarė nie- 
kurias gatves, kur buvo riau
šių. c

SOFIJA, lapkr. 7. — Bulga
rijos ministerių taryba pasiun
tė notą, priimančią visas Jugo 
Slavijos ultimatumo sąlygas ir 
išreiškia gilią apgailą už neži
nomų piktadarių užpuolimą ir 
sužeidimą Jugo Slavijos amba
sados militarinį atašė pulk. 
Krastič. Nota sako, kad tas 
užpuolimas padarė kliūtį at- 
steigimui Bulgarijos draugiškų 
ryšių su savo kaiminais, ypač 
su Jugo Slavija. Vienok kartu 
nusiskundžiama ant sunkumo 
Jugo Slavijos sąlygų, kurios 
taipjau kliudo draugiškiems ry
šiams.

Užsienio reikalų ministeri
joje pasakyta, kad Bulgarija 
delei savo finansinės padėties ir 
nuginklavimo nieko kito nega
lėjo padaryti, kaip priimti rei
kalavimus, kas juos nė butų pa
davęs.

Jugo S'lavija gi dėl paprasto 
užpuolimo pastatė pažeminan
čias sąlygas: atsiprašyti Jugo 
Slavijos, pagerbti Jugo Slavijos 
vėliavą ir duoti tokį atlyginimą, 
kokį nustatys internacionalinis 
teismas Haagoje.

Belgai nepripažįsta 
separatistu

COBLENZ, lapkričio 7. — 
Belgijos komisija, atsakydama 
į Pareinio separatistų vadovo 
Matthes protestą prieš Belgijos 
kariuomenės privertimą separa
tistus evakuoti Aix4La-'Chapel- 
le, sako, kad negalima tarti* su 
Pareiniio respublika, kadangi ji 
niekad nebuvo pripažinta kaipo 
de jute ar de f acto valdžia.

Atsakymas pažymi, kad Bel
gijos pasielgimas Aix-La-Cha- 
pelle išvarant separatistus buvo 
pilnai teisėtas, kaangi pirmą
ją Religijos Pareinio okupacijos 
kareivių pareiga yra palaiky
mas tvarkos ir užgniaužimas 
prievartos.

ŠIANDIE — giedra, gal tuš
tį šalčiau.

Saule teka 6:30 valandą, leid
žiasi 4:37 valandą. Mėnuo teka

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
genaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si Chicago, Dl.

*
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir lietuviai bolševikai.

Rašo Nebejaunas SLA. Narys

(Tęsiny#)

Pradžia griežto ant SLA. 
puolimo.

Bet taip griežtai priešais 
SLA. Pildomąją Tarybą ir abel- 
nai visą organizaciją bolševi
kai dar niekad neišsišoko, kaip 
pastaraisiais laikais.

Kas gi šiandien nežino Su
sivienijime įvykusio skandalo 
delei išmetimo A. Bimbos iš 
narių tarpo. Visa skaitančioji 
visuomenė tuo, atsiprašant, 
štankalu, pavaišinta ir dar te
bevaišinama. Mat bolševikų 

buvo slaptai suplanuota griež
tai užpulti SLA. Pildomą Ta
rybą ir nušluoti ją nuo “šios 
žemės paviršiaus”. To delei jie 
parinko savo vieną akyplėšų, 
A. Bimbą, ir tas pradėjo savo 
krucijados darbą priešais SLA.

Kaip tai pradėta.
Gal kas antras lietuvis yra 

pirkęs Suvienytų Valstijų Li
berty Bonų. Kam jie tuos bo
nus pirko— nereikia daug aiš
kinti: vienus vertė tani tikros 
aplinkybes* ,kįiti pirko todėl, 
kad matė tuose Bonuose gerą 
ir saugų pinigų įvestavimą. Su
sivienijimo Lietuvių Amci$ko
ja Pildomoji Taryba, irgi ma
tydama geru jvestmentu S. V. 
paskolos bonus, jįjį nusipirko 

už tam tikrą pinigų sumą.
Tokis Pildomosios Tarybos 

elgęsis musu bolščvikams DA
BAR lapai nepatinka* (žinoma, 
tuomet kada tuos bonus pir
ko, nepatikti negalėjo, nes jie 
vieni slapstėsi nuo S. V. ka
reiviavimo, Uiti dar nebuvo 
apžiūrėję, kad Susivienijimas 
gerai stovi finansiniai ir narių 
skaičiumi.)

Todėl minėtas akyplėša, A. 
Bimba, viename SLA. kuo
pos išvažiavime jr užsipuolė 
ant SLA. Net neprašytas kal
bėti, nusistumęs tvarkdarius 
šalin nuo platformos, pats ant 
jos užsilipo ir pradėjo bjau
riausiai dergti Pildomąją Ta
rybą, abelnai Susivienijimą, 
podraug agituodamas už grynai 
bolševikišką vaikelių lygą.

Už pirkimą S. V. bonų tasai 
d ra u gliti s Pildomąją Tarybą 
net žmogžudžiais išvadino. 
Girdi, “Už jūsų nupirktus bo
nus Francijoje užmušta 12 
darbininkų”.

Tai buvo tikrai planuotas 
ant Susivienijimo puolimas. 
Tai įkriminuojantis nekaltų 
žmonių įtarimas. Tai buvo 
priešais organizacijos įstatus, 
konstitucijos nekurtuos punk
tus įsišokta.
Už tai jį Pildomoji Taryba 

išmetė.
SLA. Pildomoji Taryba, ga

vusi dviejų kuopų skundus už 
tokį Susivienijimo nario elge
sį, rado reikalingu tą reikalą 
rinitai apsvarstyti. Jie, laiky
dami savo posėdį, pasišaukė ir 
kaltinamąjį, kad šisai pasitei
sintų, kodėl jis taip pasielgė.

Vienok draugutis, manyda
mas, kad jis labai daug žino ir 
visai netikėdamas, kad jis gali 
būt nubaigtas, Tarybai tiesiog 
veidan spiovė ir atsisakė stoti 
tardymai!. Tuomet Taryba, 
pasiremdama gėlėtu konstitu
cijos punktų, draugutį prašali
no iš organizacijos.

Tai buvo pradžia skandalo.

Bolševikai labai (nepaikitenkino 
tokiu Pildomosios Tarybos el

gesiu.
Jei butų išmesta paprastas 

narys, — nė laputė nebūtų su
lojusi. Vienok dabar, išmetus 
“tūzą”, kuris turėjo pradėti 
mūšį ir būt generolu šiame 
gręžimo iš vidaus kare, —bol
ševikai pakėlė didelį triukšmą.

Jie savo spaudoje ir per pra
kalbas bei SLA. kuopų susirin
kimuose gvoltu sušuko: “Su
sivienijimas mėto laukan ne 
savo įsitikinimų žmones!” 
“Susivienijimas persekioja dar
bininkus!” “Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomoji Ta
ryba paskelbė karą savo poli
tiškiems priešams”. Ir 11, ir tt.

Bet skaitytojas juk mato, 
kurie tą karą pradėjo—Pildo
moji Taryba, ar bolševikai. 
Juk P. T. nieko bolševikams 
nedarė. Ji tik įdėjo saugion 
vieton SLA. pinigų dalį. Ir ji 
pasielgė tinkamai, neišėjo

priešais konstituciją, niekuo 
neprasižengė. Jai yra duota 
pilna galia vesdinti pinigus, 
tvarkyti organizaciją. O už tai 
bolševikai ją, P. T., įtarė žmog
žudžiais, išniekino visą organi
zaciją.

Ar tai ne jų, ne bolševikų 
pradžia ?

Ar ne jie pirmieji iFžpuole 
Pildomą j ą Tarybą ?

Kaip gi jums, gerbiamieji, 
išrėdytų, jei jūsų organizacija 
butų niekinsima, Inkriminuo
jama, jei po jos pastoge butų 
sukama lizdas visai kitos or
ganizacijos? Kaip jus tokia
me atsitikime elgtumėtės? Ar 
neišmestumėt tokio organizaci
jos ardytojo?

Pagaliau, kaip pasielgtų net 
ir patys bolševikai tokiame at
sitikime?

Beabejo, tokį žmogų jie pa
šalintų.

Kiekviena organizacija, net 
ir paprasčiausia draugija, brau
kia ir lukan stumia savo drau
gijos ardytojus, provokatorius, 
griovikus.

Taip pasicjlgė jr Pildomoji 
Taryba. Nekitaip jai ir pride
rėjo elgtis. Kitaip ji butų nusi
dėjusi prieš SLA. įstatymus, 
prieš valią didžiumos narių.

(Bus daugiau)

DRAUGAI PATEMIJO

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 2Sc ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 50c.

F. SEVERĄ CO... 
\ę^DAR RAPIDS, IOWA

C

Tikras Suderinimas

švarumas ir gerumas pieno 
yra neatskiriami dalykai, 
štai kodėl Borden’s “Select- 

ed” pienas su jo specialiu 
prižiūrėjimu išdirbime, šal

dymu ir supilstymu; tai yra 
pienas kurį jus privalonte 

vartoti nuolat.

F-8

............11
ANGLŲ KAL
BOS GALI IŠ
MOKTI SAVO

NAMUOSE
Trumpam laike bo pagelbos mo
kytojo. Nereikalauji eiti j moks- 
lainę. Rašyti ii’ kalbėti išmokin
sime i keletą mėnesių.

Kreipkitės per laišką i
LIETUVIŲ MOKSLO 

DRAUGIJA
5556 VVindsor Avė., 

CHICAGO, ILL. 
> i ■■■■■ .....

IŠKILMINGAS KOSTIUMŲ BALIUS!
Rengia

LIETUVIŲ MOTERŲ PAŠELPINIS KLIUBAS
Subatoje, Lapkričio-Nov. 10 d., 1923

MILDOS SVETAINĖJ, 3142 SO. HALSTED ST.
Pradžia 7 vai. vak.

Bus duodamos dovanos, kas bus apsirengęs geriausiais ir prasčiausiais 
Kostiumais. Visus kviečiame atilankyti.

RENGIMO KOMITETAS.

Jonas I. Bagdžiunas
ADVOKATAS

Šiuo praneša Lietuvių visuomenei, jog savo laiką pašven
čia ir pašvęs advokatūros praktikai ir atidarė advokato 
ofisą vidurmiestyj adresu:

1538 Tribūne Bullding, 7 South Dearbom St.
Telefonas Randolph 3261.

O vakarais turės ofisą adresu:

2151 W. 22nd Street

Tel. Canal 1667 ’

Veda bylas visuose teismuose, padaro pirkimo ir pardavi
mo dokumentus bei ingaliojimus.

Ankstybi švenčiu
Persiuntimai

Pradėkite persiuntimą pinigų šventėms anksti. 
Musų kursas persiuntimui į užrubežį yra tikras 
kaip paduoda marketas — ar tai dtaftai, money 
orderiai arba kabeliu.
Mes turime privilegijos išmokėti pinigus tikrais 
doleriais — bet kai kurios šalys reikalauja savais 
pinigais.
Patarimai kas link persiuntimo pinigų į svetimas 
šalis suteikiami maloniai.

Klauskite prie langelio No. 6 
Užrubežinis Departamentas

UNION BANK
O F G HIG A Gj O

25 N. Dearborn St.
Netoli Washington

CHARLES E. SCHLYTERN, DANIEL V. HARKIN, 
Diretokių Prezidentas Prezidentas

Užsisakyki!
Borden’s 

“Sdected” 
šiandien

BORDENS
&mFh)(hictsCo. of~ ff/inois

Franklin 5110

raltijos-amerikoc eL9 LINIJA 9Broadvay, Nev\ork.NY Lr 
T,EaEiLIETUV\

PER HAMBURGĄ.P1L1A\Ą

S.

S

I LIETUVĄ
ANT KALĖDŲ IR NAUJŲ 

METŲ ŠVENČIŲ 
Greitais ir dideliais expresiniais 

laivais.
S'. POLONIA .............................. Nov. 21
S. ESTONIA ................................ Dec. 5
S. LITUANIA ............................ Dec. 19

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prio savo agentų

ELEKTRA 
.t / 

šviesą ir pajlegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. 

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Ofiso Telefonas BD R A RPOAD Buto Telefonas 
Central 4104 n. Annitage ;

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

3209

SERGANTI ŽMONĖS
Gali gauti patarimą nuo

DR. VAN PAING
Ir surasti priežastį savo ligos

GAUKITE PILNĄ EGZAMINAVIMĄ PER SPE
CIALISTĄ SU MIKROSKOPU IR 

KRAUJO IŠBANDYMU.
Jei jus turite chronišką vidurinę ligą, lytišką 

ligą ar kraujo užnuodijimą, tuomet jus 
reikaalujate specialio gydymo.

Serumas dėl privačių ligų.
JOHN F. VAN PAING

3101 So. Halsted St.
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.

Dovanos
s %

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $8.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass. "

L ...... '. H..,.. .... - . .......

PASITAISYMU
Puikus rezultatai nuo Ly

dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Beloit, Wis. — “Mano moteriški ne
smagumai pasidarė nuo persidirbimo.

Aš dirbau krautu
vėse ir aš turėjau 
dirbti sunkesnį dar 
bą negu mano svei
kata daleido. Ir 
turėjau stovėti ant 
kojų visą laiką. 
Galų gale aš turė
jau apleisti tą dar
bą visai ir pasilik
ti namie. Medici
nos daktarai nesu
teikė daug paleng-

vuumo ir mano motina privertė ma
ne vartoti Lydia E. Pinknam’s Vege- 
table Compound. Aš išvainojau porą 
butelių ir maniau, kad man nepagel
bėjo tiek kiek aš tikėjau, aš pamečiau 
jas ir pradėjau vartoti ką kitą. Ką 
kitą vartojau irgi nieko man negelbė
jo, tada aš vėl nusprendžiau vartoti 
Vegetable Compound antru sykiu ir 
vaitojau jų daug tikėdamasi, kad pa
gelbės man. Aš vartojau jas dau
giau kaip metus ir jos suteikė man 
puikias pasekmes. Aš įgavau dau
giau svarumo nuo 93 svarų iki 110 ir 
aš dabar užlaikau stubą. Mano drau
gai pastebėjo mano sveikatos pasitai
symą. Aš mielai atsakysiu visus laiš
kus kur moterįs rašys man klausda
mos apie Vegetable Compound.” — 
Mrs. W. G. Manson, 1515 Park Avė., 
Beloit, Wis.

Mrs. Manson yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteliai sergančiai to
kia pat liga kain ji kad Birgo.

* TIK PATRINKU JUOMI
* Kuomet jus kankina ekaudus atakas į
* reumatifikų skausmų, ar užpuola neu- ‘ 

ralgija, strCndieglis, skaudami Mina- .
‘ riai ir muskulai—kokis neapsakomas .
* palengvinimas patiriama tvirtai patrl-
* nant sd /■'".O-Tl|- *

, Įreff. 8. V. fmZLit 11 Pat. Biure.

* ir tuojaus pajaučiama maloniai de- •' 
ginanti Šiluma besiskleidžiant po sknu- •

* damų vietų, kuri suteikia malonų sma- *
, gumų ! Visiškai nC-ra reikalo kankintis 

turint po ranka tokių tikrų pagalbų. •
Pain - Expelleris tikrai pagelbės ir *

• jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito-
. miem tūkstančiam žmonių per daugel) *• 
t metų. Visuomet laikykite jo bonkų * 

parankioje vietoje. •
« 35c. ir 70c. už bonkų nptiekosc. *
• F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4lh St., Brooklyn, N. Y. ,
Fi i Abu i.i iJirSrhAJ

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. Į

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1) 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ix)tus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
>- —■ ------------------

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3396

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardg 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Akiy, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis 

visokios rųšies gy
džiau per 25 metus 
prie State gatvės.

Žvairas akis ati
taisau saugiai, tik
rai, ir greitai; tonsi- 
lus išimu prieblan
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už

- $5.00 ir daugiau.
Paprašyk dykai knygelės.

Franklin 0. Barter
SPECIALISTAS

120 So. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieiais 

10 iki 12
v

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausioms žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovanų

$60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.
»...

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SY., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. VVabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.
------------------ ----------------

V, W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viisudoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. YuŠka
3223 W. 38th St., Chicago, 11.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio m-aterijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

Pirmos durys į rytus nuo Halsted S't. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre. 

Nedelioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose



Ketvirtadienis, Lapkr. 8, ’23

L.S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

>——■■■.....   ..i. ■■■■■■

i Ar buty naudos LSS. at- 
siskirus nuo Socia-

listy Partijos

NAUJIENOS, Chicago, D1

Lapkričio 8,1923 Eilinis No. 31

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Ilalsted St., Chicago, III.

nėjama byla Skuodo gimnazijos 
mokinių 2 brolių Kaupiu ir Sė- 
lenio už draskymą seimo rinki
mų metu socialdemokratų atsi
šaukimų. S.-d. Skuodo organi
zacijos įgaliotas dr. Antanas 
Kairys palaikė kaltinimą. Mo
kiniai nuteisti užsimokėti po 
25 litus arba patupėti arešte po 
20 dienų.

Vienas iš jų tai

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
.1. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J
.1. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

vilks, 1511 N. Wood St.

L.S.S. Vni Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 2538 Charles- 
ton St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. lafayette 1017, 
Chicago, 111.

Kasierius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 1G42 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Iš G. M. Dalias 
prakalbos

diktuoti 
kaip 

šalyje.

Iš musų išrinktų 144 atsto
vų yra kasyklų darbininkų, 
gelžkelio darbininkų, profeso
rių, mokytojų, advokatų, biz
nierių, daktarų ir kunigų.

Darbininkai greit kontroliuos 
Angliją.

Darbo Partija dabar yra ant
ra partija. Musų partija yra 
tikra opozicijos partija. Darbo 
Partija greit bus didžioji jėga. 
Labai dažnai klausia musų: 
“ką didesnieji finansistai da
rys’’ ? Labai maža, arba nieko. 
Jei jie užsimanys kliudyti, su
kels didelį pasipriešinimą ne
tik musų partijoje, bet ir viso
je šalyje. Mes netoleruosime

“Aš neturiu tikslo 
arba duoti nurodymus, 
jus turite elgties šioje 
Jus turite rišti savo klausimus 
patys. Aš jums papasakosiu 
apie Anglijos darbininkų judė
jimą, ir jei musų patyrimai bu
tų jums pamokinimas ir pri- 
duotų jums didesnio noro veik
ti, aš bučiau labai patenkintas.
Vienas didelis skirtumas tarp 

jūsų darbininkų judėjimo ir 
musų darbininkų judėjimo yra I jokių nekonstitucinių pasiprie- 
tas, kad musų profesinių uni-1 ginimų nei iš komunistų nei iš 
jų judėjimas yra labai tamp-1 finansistų. Mes jau esame da

bar prisirengę. Mes turime ko- 
prižiurėj i-

dalykų, ap-

ar visai nu

pasi- 
svar- 
t. y.

Palanga. 23. IX. Palangos s. 
d. organizacijos buvo sumanyta 
paskaita švietimosi reikalu, 
bet nesulaukus iš Centro kalbė
tojo paskaita neįvyko. Tą pa
čią dieną buvo laikomas antras 
iš eilės visuotinas organizaci
jos susirinkimas. Atvyko di
desnioji pusė ir dar keli nauji 
nariai prisirašė. Po posėdžio 
buvo suruošti šokiai. Darbi
ninkai gėrėjosi draugų įsigyta 
sale. Jai įrengti musų organi
zacijos nariai nesigailėjo kas 
pinigų, kas darbo dideliam sa
lės remontui. Salėje yra dido
ka scena vaidinimams. Čia pat 
bus ir skaitykla. Dabar rūpi
namasi dekoracijomis ir valdy
tomis.

ri gražų nuosavą knygynėlį, 
kur yra ir labai vertingų kny
gų ir kuriuo nariai gali laisvai 
naudotis, žodžiu, kuopa, po 
visų pergyventų, iš Maskvos 
atpūstų audrų ir avantiūrų, da
bar jau atsigriebė ir sutvirtėjo.

Ir vis tik kai ko pasigenda
ma. . Pasigendama dar tos, ka
daise Ketvirtojoj o viešėjusios, 
gyvosios dvasios, tos ener
gijos, to judrumo. Daugelis 
narių — šiaip geri ir rimti 
draugai — aptingę, kaž-kokie 
apatingi, nerangus, neišjudi
nami, neįkaitinami. Kviesk ne
kviesk, ragink neragink dalba 
negali išversti iš grinčios ir 
atvaryti kuopos susirinkiman. 
Ir jei kada ateina, tai lyg jie 
didelę malonę kam darytų!.. 
Na, kur senesni ,sakytum, at
siprašant subobėjo, 
vyručiai. Bet bėda,
glėbeliai nori būt ir kai kurie 
kavalieriai, kuriems, regis, per- 
anksti butų subobėti.

Tai vienok laikinas apsireiš- 
gale nusibos 

želti.
ir dar-

muos, 3827 Archer Avė.
Visi nariai kviečiami daly

vauti. Nariai, kurie yra už
vilkinę savo duokles, prašomi 
būtinai atvykti ir užsimokėti, 
kadangi reikia neatidėliojamai 
sutvarkyti kuopos piniginius 
reikalus Socialistų Partijos 
raštinėj.

Vietos draugai, kurie dar nė
ra musų kuopos nariai, bet no
rėtų būti ir bendrai dirbti so
cialistų darbą, kviečiami irgi 
atvykti. —Organizatorius.

suglebo 
kad su-

riai surištas su politiniu judėji-Į| • ’ --
mu. Musų profesinės unijos! mitetus sveikatos 
visuomet yra politiniame judė-Įmuj, užrubežinių 
jime ir jos ten pasiliks. UnijųLvjet0S jr ^.t. 
darbininkai kaip kada nori nu- Nelabai senai 
eiti į Parlamentą ir paprašyti, užsimanė padaryti 
kad kas nors butų nuveikta jų K targ sumažinti 40>00() 
abui. Pavyzdžiui angliakasių pieno> kurie yra skiriami ne_ 

Unija nori, kad kompanijos turtingų vaik penejimui. Mes 
geriau įtaisytų kasyklas, kad smarkiai užprotestavome, kad 
ten kuomaziausiai butų suzei- nebuty daroma ekonomija iš 
dnnų ar užmušimų, ir jie nori, sveikatos ir gyvasič neturtin. 
kad tam dalykui butų praves-1 y vaiky Ir mes laimėjome. 
tas statymas. Ir tas yra pa- pirmiau žmon-s pas mus 
a*on\a’ . .. . I labiausiai skaitydavo laikraš-
Profesines unijos yra nusi- čiuose apie arkliy lenktynes> 

stačiusios pasalinti abidvi se-|bojgs visokius sensa-
nąsias partijas. Socialistai jau Į cjnįus skandalus. Dabar jie 
tai skelbia per daug metų. I pirrnjausjaį skaito žinias apie 
Profesinės unijos ir Socialistų Į pariamentą. Parlamentas pir- 
Partija sutvėrė Nepriklausomą! mįau buvo žinomas kaipo ge- 
Darbo Partiją. Unijos, Sočia-1 rusins kliubas Londone; bet 
istų Partija, Fabian Draugija,I kuomet Darbo Partija pasida- 

Nepriklausomoji Darbo Partijai jame stipri, tai sesijos kar- 
ii Kooperacijos sudaro vienetą! tais yra laikomos nuo 2:45 iki 
ir stato tuos pačius kandidatus!9 va]e nakties.
į pailamentą. I Pagalvokite, ką tai reikš

Pirmą syk( tik du kand.da- darbininkams> jei raes turėsime 
tai buvo išrinkti , Parlamentą. tik socialisti valdžia A 
sesiems metams praslinkus, I • -eį (
dvidešimts devyni buvo išrinkti Kapitalizmo susekimas la- 
' ParnmK 4 "u» .^"klauso bai net01imas. Marija iabai 
mos Darbo Partijos. Dyide- sil ai ja Pat k ita 
simt devyni iš septynių šimtų, listai padarg_ Mes dabar tu.
ai nėra daug, bet j!e darė dide-|rime pusantro milijono bedar- 

les Įtakos. 1910 m. skaičius biy. Vyrai> kurie aukojo savo| 
a stovų padaugėjo iki keturias-lgyVastjs varde patriotizmo, su- 
desimts dviejų. Atėjo didysis rado> kad jų šalis negaii su.| 

Nobuvo rinkimų iki I teikti jiems nei paprasčiausio 
1918 Lloyd George iš-1 darbo. Dešimtimis tūkstančių
ėjo į linkimus su obalsiu, kadlvaikų neturi užtektinai maisto, 
jis laimėjęs karą. Bet nežiu-| žmonės sako, jei tas yra pro- 
rint to, darbininkų atstovų pa-įdubtas kapitalistų, tai mes tu-1 
sidaugino iki penkiasdešimts! h 
septynių.

Jums nėra reikalo nusiminti 
šioje šalyje. <" 
vaizduoti kas buvo kalbama irlginga su 1 
veikiama Anglijoje per tą lai-Įšaulyje. Anglija 
ką, t. y. nuo 1918 iki 1922, bu-lrankas į visą pasaulį ir pasa
vo padaryta labai maža progre-1 kys: “Užbaigkime visus karus 
so. Mes buvome atmušami at- j ir lai jų niekuomet daugiau 
gal kaip guminė bolė.

Paskutiniais rinkimais į Par
lamentą mes 
penkiasdešimts
šimto keturias dešimts ketu-Įme apie ką kalbėti. Tiesiog ne- 

.. Bet skaičius musų narių (galima nei įsivaizdinti, kaip 
galima atskirti socialistų ju
dėjimą nuo unijų 
Darbininkai turi
politinį veikimą. Visos kitos 

partijos yra kapitalistų parti
jos ir joms rupi jų reikalai. Aš 
tikiu, kad Amerikos darbinin
kų politika bus Socialistų Par
tijos politika”.

pasi- 
butų di- 

pirma 
politinės 
nariais,

Viekšniai. Dabar tik antras 
mėnuo, kaip čia pradėjo veikti 
L.S.D.P. kuopa. Tuoj aus apy
linkės daugiau susipratę darbi
ninkai susispietė į jąją, bet 
daug apylinkės draugų dar ne
organizuoti. Viekšnių akty
vesni draugai yra labai susirū
pinę steigimu darbininkų pro
fesinės sąjungos, kad sutrau
kus į ją apylinkės darbininkiją. 
Reikia tikėtis, kad Viekšnių L. 
S.-D. P. kuopa atliks tą svarbų 
darbą.

Rugsėjo 30 d. pil. žvirblio 
salėj įvyko L. S.-D. P. kuopos 
narių ir prijaučiančių susirinki
mas. Dalyvavo apie 150 žmo
nių. Kuopa turi 32 nariu. Kuo
pa susirupinusi organizavimu 
savo knygynėlio.

kimas. Galų 
jiems rūgti ir maurais 
Jie atgis organizacijai 
bui.

To atgijimo ženklų jau yra. 
Pastaraisiais porą susirinkimų 
jau viena kita ir miegalių na
rys pasirodė, ir pasirodė ne vi
sai taip užmiegotas.

Antras geras ženklas' — na
riai į susirinkimą ateina jau 
daug punktualingiau, taip kad 
mitingas galima pradėti beveik 
paskirtąją valandą.

Praeitą mitingą (spalių 30) 
buvo nutarta įvesti kuopos su
sirinkimuose skaitymo ir dis- 
kusijų pusvalandį. Tatai bus 
daroma pabaigus kuopos “biz
nio” mitingą, šitoks skaitymo 
ir diskusijų pusvalandis pada
rys interesingesnius kuopos 
susirinkimus, įneš į juos dau
giau gyvumo ir tuo budu pama
sins ir tinginius narius lanky
tis. —4-ta-Kuopietis.

parlamentas 
ekonomijos

kuogreičiausiairime nuo jų 
atsiskirti.

Kai Darbo
Jei jus galite įsi-Į kontrolėn valdžią, ji bus drau- 

visais žmonėmis pa- 
i išties savo

Partija paims

nebūna’*!
Kartais manęs klausia: “Ar 

laimėjome nuo i jus kalbate apie politiką uni- 
septynių iki I jose?” Mes daugiau ir neturi-

rių.
Parlamente dar nevaizduoja 
musų stiprumo šalyje. Jei mes 
turėtume savo atstovus propor
cijoje, tai reikėtų dar pridėti 
penkiasdešimts ar septyniasde
šimta daugiau. Profesinės uni
jos yra palaikytojos Darbo 
Partijos, jos padengia visas iš
laidas rinkimuose.

judėjimo. 
turėti savo

“Naujienų” No. 237 tilpo d. 
Bostoniečio korespondencija 
apie Bostono ir apielinkės so
cialistų pasitarimą. Tame pa
sitarime dalyvavęs ir brookly- 
nietis d .V. Poška. Iš kores
pondencijos sužinome, kad ta
me pasitarime buvo pakelta 
pora svarbių klausimų L.S.S. 

reikaluose.
klausimas, ar mums reikia kas 
veikti L.S. S-oje, 
stot.

žinoma, apie pastarąjį nėra 
nei kas užsiminti, nes apie lik
vidavimą L.S.S. nei vienas šą

li ungietis nei nemano. Tiesa, 
Sąjunga nariais stovi silpnai, 
bet visi jie yra tikri socialistai 
ir tvirti organizacijos nariai. 
Visai ką kita reiškia pirmasis 
klausimas, t. y. veikimo klausi
mas. Mums reikia veikti, ir 
tuojaus be jokių atidėliojimų. 
Darbo pradžią turi pradėt mu
sų laikraščių redaktoriai, inteli- 

I gentai, o tuomet rasis noro ir 
energijos ir eiliniuose nariuose. 
Taip kooperuodami mes išju- 
dinsim tas snūduriuojančias 
minias, ir musų LSS. veikiai 
atsistos ant tvirtų kojų.

Bet tame bostoniečių 
tarime buvo dar vienas 
bus klausimas pakeltas,

pasitraukt iš Socialistų Parti
jos. Kai kurie iš dalyvavusių 
pasitarime matyt stojo už pa- 

| sitraukimą, nurodydami, kad 
I tuomet mokėdami 25c. galėtų 
gaut laikraštį “Socialdemokra
tą” ir 1.1.

Mano nuomone, LSS. 
traukimas iš S .P. 
džiausią klaida. Visų 
mes nustotume buvę 
darbininkų partijos
musų LSS. linktų vien apšvie- 

[ tos organizacija. Bet reikia 
žinot, kad šių dienų LSS. na
riai beveik visi yra šios šalies 
piliečiai ir daugel > atsitikimų 
rinkimais musų organizacijos 
nariai esti statoma ant S. P. 
tikieto. Bet jei mes nebusime 
S. P. nariai, — nes LSS. pasi
traukus iš S. P. jau nebebūtume 
jos nariais — tuomet jau to 
negalima daryt. Taigi norint 
aktyviai dalyvaut politikoje 
reikėtų tuomet priklausyt 
dviem organizacijoms, t. y. L. 
SS. ir S.P. Pasidarytų dvigubi 
mokesčiai ir t. p. Del tų ir tam 
panašių dalykų mums reikia 
būt Socialistų Partijoje. Mo
kesnis jau ir dabar nėra didelis, 
25c mėnesiui, be to kiekvienas 
sąjungietis turi progos gaut 
pigesne kaina dienraštį “Nau
jienas”, t. y. už $5.50, taip pat 
ir “Keleivį”, šiandien priklau
syt L.S. S-ai ir S. Partijai pa
reina tik apie $1.25 metams, 
tat dėl aukštumo mokesnio jau 
negalima nieko sakyt, o dėl 
to nereikėtų nei klausimo turėt 
apie išstojimą iš S. P-jos. Išsto
jus tik patys save nusiskriaus- 
tume, o taipgi ir S. P. sumažin
tume. Bostoniečiai geriaus pa
darytų šį bei tą veikdami LSS. 
labui, vietoj diskusavus pasi
traukimo klausimus.

— P. B. Songaila.

Iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos gyvenimo
Skuodas, š. m. rugsėjo mėn. 

23 d. įvyko Skuodo socialdemo
kratų kuopos susirinkimas, ku
ris ėjo gana gyvai. Tarp kitų 

! dienotvarkės punktų buvo pra
nešimas apie surengtą vakarą 
8, IX. Buvo vaidinta “Ponas 
Dauganoris” ir “Meilės parodi
ja”. Vaidinimai pasisekė kuo- 
puikiausiai, tik iš priežasties 
blogo oro publikos neperdau- 
giausia ir pelno buvo.

Be to buvo pririnkimas dvie
jų organizacijos komiteto na
rių vieton iškeliaujančių Ame
rikon dd. Onos ir Stasio Tau- 
rinskų. šiedu draugai daug 
pasidarbavo Skuodo organizaci
joj.

—Spalių 2 d. čia buvo nagri-

LSS. 4-toji Kuopa LSS. 174 KUOPOS NARIŲ 
. DOMEI.

ki
vis
tu-

Chicago. — Palyginus su 
tomis kumpomis, Ketvirtoji 
tik bus stambiausia. Narių 
ri geroką bųrį, ir kas kartas jų 
skaičius vis auga. Finansais ir
gi nesiskundžia. Ypatingai tu-

Chicago. —- Brighton Parko 
LSS. 174 kuopos narių susirin
kimas bus laikomas ateinantį 
šeštadien., lapkričio 10 d., kaip 
7:30 vai. vak. M. Karlovo na-

iJjgr’DR. HERZMAN

Telefonai!

3410 So. Ualsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškai ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Can&l 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERE A 

patyrimų.
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Mrs.A MiCHNIEVICZ-VIOIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pato g

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie! 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims n 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

Valandos nuo r 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

$15 JKryptok_ Akiniai, $8
Išpardavi- 
mas

- savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$lf» ar daugiau -vinį] akiniu speci ai i-nt-ij. IVIu- 
kaina Lik $8. Jei turite galvon skau

dėjimą ar nuvariusias akiu, ateikite į aeną 
pasitikėtiną firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kuris galite užmokėti.
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai, 
šeštas augštas Reliance Building

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant subatas.

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esnrf tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St., 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso va!.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherryj 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton

Parką 1 
4454 So. Westem Avė.

(kam p. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 po pietų iki 9 vak.
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:80 iki 7i8l vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.:-9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912.. . . . . . , >
Telefonas Boulevard 1989 1

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos! I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną Į
ir 6:80 iki 9:30 vakare i

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. |

— ■
Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. 0. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

Vaikų ir visų chroniškų Iii

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 Iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. "

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

8639 W. Roosevelt Rd^ 
Phone Crawford 3140

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

.... .......
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St- 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

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

Optometrlat 
Tai. Boularard «487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampu 47-toa gat. 

t-roa luboba

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted 8L 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJtf.
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

___ ____________________________________________ _... . -_________________ :___________ _____________ i______—....... ........  —----------- -——-- --------------------------------------------------- --------------------- »
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Nebrangina 
politinės laisvės.

Italų rašytojas Giuzeppe 
Prezzolini mano, jogei fa
šistai dėlto įsigalėję Italijo
je, kad Italijos žmonės ne
norį laisvės. Diktatorius 
Mussolini, laikydamas kal
bą parlamente, pareiškęs:

“Aš gaunu daug laiškų 
ir prašymų nuo žmonių 
Italijoje; jie prašo tiltų, 
kelių, pašalpų — bet nie
kuomet neprašo laisvės.”
Tai gali būt tiesa. Italijos 

žmonės nėra pasižymėję, 
kaipo kovotojai už laisvę. 
Per ilgus amžius jie buvo 
valdomi popiežių, kunigaik
ščių ir hercogų. Tik kelios 
dešimtys metų atgal tų di
delių ir mažų despotų val
džios Italijoje sugriuvo ir 
visas kraštas tapo suvieny
tas vienoje valstybėje. Bet 
despotizmas ir tuomet dar 
neišnyko, o tiktai daugelį 
despotų pakeitė vienas — 
karalius.

Iki didžiojo karo pabai
gos Italijos parlamentas tu
rėjo labai mažą reikšmę. 
Balsavimo teise naudojosi 

tiktai mažas skaičius tur
tingųjų ir privilegijuotų 
žmonių. Italų liaudis todėl 
savo masėje labai menkai 
tegalėjo rūpintis valstybės 
reikalais arba suprasti juos. 
Rinkimų reforma pagalios 
suteikė balsavimo teisę pa
prastiems žmonėms, bet jie 
dar neturėjo laiko apsi
šviesti tiek, kad sugebėtų 
tinkamai pavartot tą savo 
teisę. Todėl jie mažai paisė, 
kai atėjo “juodmarškinių” 
vadas, Mussolini, ir įsteigė 
savo diktatūrą, paniekinda
mas parlamentą.

Po ištisų metų fašistų 
viešpatavimo, Italijos žmo
nės, matyt, da ir dabar ne 
labai pasigenda politinės 
laisvės.

Bet jeigu Mussolini butų 
mėginęs uždrausti žmonėms 
gerti vyną, tai jie veikiau
sia jau senai butų pakėlę 
prieš jį revoliuciją.

Išmintingas 
pasirinkimas.

irAntradienį Chicagos 
apielinkės miestelių pilie
čiai balsavo keletą sumany
mų, kurių įvykinimui reikia 
gana didelių pinigų. Jų pri
ėmimas reiškia mokesčių 
padidinimą.

Tarpe tų sumanymų buvo 
naujų liaudies mokyklų sta
tymas ir naujo milžiniško 
zoologijos daržo įtaisymas. 
Pirmasai sumanymas tapo 
priimtas, o antrasis atmes
tas. .Balsuotojai nusprendė, 
kad mokyklos yra reikalin
gesnis daiktas, negu žvėrin
ėms.

Už zoologijos parką vedė 
smarkią agitaciją milžiniš
kas Chicagos dienraštis 
“Tribūne”. Pasirodo te- 
čiaus, kad jam nepavyko su
klaidinti žmones.

Ir politikos klausimuose 
kapitalistinė spauda negalė
tų mulkinti balsuotojų, jei
gu jie geriaus suprastų 
juos.

Muilo burbulas

Lietuviškų bolševikų spau
doje pranešama turinys at
sišaukimo, kurį išleido ko- 
munistų internacionalo pil
domasis komitetas dėl pa
skutinio laiko įvykių Vokie
tijoje. Tame atsišaukime sa- 

Ikoma, kad jau esąs “laikas 
vokiečių komunistams su
kilti.” Vokietija jau esanti 
pribrendusi komunistinei 

i revoliucijai, ir “Komunistų 
Internacionalo Pild. Komi
tetas išdirbo smulkmenišką 
planą, kaip Sovietų Rusija 
turės duoti Vokietijai duo
nos, kuomet ten pasidarys 
proletarinė revoliucija” (žr. 
“Laisvės” Nr. 265).

Mums tas visas bolševi
kiško internacionalo šukavi
mas apie Vokietijos revoliu
ciją išrodo gryniausiu blo- 
fu. Jokios revoliucijos ko
munistai šiandie negali pa
daryti Vokietijoje, kadangi 
organizuotųjų darbininkų 
tarpe jų įtaka yra visai 
menka. Daugiausia ką gali 
padaryti Vokietijos komu
nistai dabartinio krizio lai
ku, tai vienur-kitur sukurs
tyti prie riaušių išbadėjusių 
žmonių burius.

Nespės Amerikos bolševi- 
kėliai nė apsidžiaugti tuo 
nauju Kominterno muilo 
burbulu, kaip jisai susprogs.

Apžvalga
SOCIALISTŲ ATSAKYMAS 

ŠMEIŽIKAMS.

“Naujienose” jau buvo mi
nėta, kad komunistų organas, 
“The Worker”, paskelbė mela
gingą “žinią”, kad socialistas 
policmonas Ciceroje išvaikęs 
mitingą. Faktas yra, kad jo
kio policmono socialisto Cice
roje nėra ir nebuvo.

Tuo pačiu reikalu rašo ir 
“Chicago Socialist”. Tarp kitko 
jisai sako:

“Atidžiai peržiūrėję musų 
Cook Kauntės rekordus ir 
pasiteiravę pas draugą P. 
Grigaitį, ‘Naujienų’ redakto
rių, mes neradome, kad Ci
ceroje butų bent vienas po
licmonas, kuris priklausytų 
Socialistų Partijai.”

Chicagos socialistų organas, 
pagalios, klausia “The Work- 
er’o”:

“Ar jus manote, kad to
kie napamatuoti kaltinimai, 
kaip tas, kurį jus paskelbė
te ant pirmo puslapio, sutin
ka su ‘Bendrojo Fronto’ 
obalsiu, už kurį jus agituoja
te nuo to laiko, kaip suskal- 
dete Socialistų Partiją?”
Tas šmeižikų prasimanymas 

rodo, kad kovoje su socialistais 
jie nepaiso priemonių — lygiai 
kaip jėzuitai.

• ANTI-SEMITŲ TIKSLAS.

Vieno Amerikos laikraščio 
korespondentas, rašydamas 
apie žydų pogromus, įvykusius 
Perline, sako:

“Šis anti-semitizmo sklei
dimąsi tur-but yra ne pri
puolamas dalykas. Reakci
ninkams reikia populiarės 
priekabės savo planuojamam 
smurtui. Jie tikėjosi galėsią 
pavartot, kaipo priekabę, tą 
idėją, kad jie rengiąsi išgel
bėti Vokietiją nuo bolševiz
mo. Bet šita jų viltis išny
ko. Nė vienas gerai pain
formuotas žmogus rimtai ne
galvoja apie tai , kad dabar 
esąs bolševikiškos revoliuci

jos pavojus. Todėl reakci
ninkai mėgina pavartot anti
semitizmą, kaipo populiarų 
obalsį.”
šitie korespondento žodžiai 

pilnai patvirtina “Naujeinų”

Martyno Jankaus Laiškas
Klaipėda, 1923 m. Spalio 16 d.

ATVIRAS RAŠTAS.
Gerbiamam G. J.:

Tamstos laišką iš Florn. O. 
P., 30 September š. m. apturė
jau. Aš visai Tamstai prita
riu, kad Did. Lietuvos valdi
ninkų aparatas daug žemesnes 
vertės, negu pirm karės rusų. 
Bet sakyk, iš kuT mums buvo 
galima tokiame trumpame lai
ke gauti savų paaugintų valdi
ninkų? Tur būt ir Tamsta 
žinote, kad nuo 1863 metų lig 
1904 metų mes savo nei mo
kyklos, o ir nei spaudos netu
rėjome ir gyvenome tiktai vieš
paties malone. Bet ką amžiai 
sugadino, yra dabar verta su
taisyti, neatbojant visai, kokie 
jie dabar ir yra.

Man užimant “Aušros” lei
dimą nuo 1883 metų, nebuvo 
rasti daugiau, kaip 73 skaity
tojai. Kiekvienas, kuris nors 
menkiausiai suprastų, turės 
liudyti, kad su 73 skaitytojais 
nebūta galima ilgai “Aušrą” 
laikyti; vienok man tėvynės ir 
lietuviškos gentės garbė dau- 
giaus rūpėjo, negu gyvastis ir 
aš “Aušrą” palaikiau iki 1885 
Spalio. Paskui padaviau Mik- 
šui, kuris jaif po pusės metų 
subankrutijo ir taip žuvo pir
mas lietuviškas tirdinklas ar
ba laikoraštis, žadinantis lietu
višką dusią.

Toliaus didžiausia kova bu
vo vedama prieš kunigiją, ku
ri kraštą lenkino, tardama: 
daranti dievui patinkantį dar
bą, nes lietuviška kalba, •— tai 
buvo per bažnyčias iš sakyk
lų skelbiama pagonų kalba, ir 
dėl jos kunigai grasino savo 
aveles pekla ir čyščiumi, nesą 
pagonai nebus dalininkai Die
vo ir dangaus karalystės.

nuomonę, išreikštą dėl įvykusio 
Berline žydų pogromo.
/ Įdoihu tečiaus, kad minėta- 
sai korespondentas pabrėžia, 
jogei Vokietijoje dabar nėra 
pavojaus bolševikiškos revo
liucijos. Tas buvo numanu 
kiekvienam, kuris atidžiai sekė 
žinias apie Vokietiją. Komu
nistų planai padaryti -“put- 
jisch’ą” nuėjo niekais.

“ŽIEŽIRBOS” 2 NR.

Atėjo iš Lietuvos antras nu
meris “žiežirbos”, socialdemo
kratinio jaunimo mėnesinio
laikraščio. Pirma jisai ėjo,
kaipo priedas prie “Socialde
mokrato”, dabar eina skyrium.

šio “žiežirbos” numerio tu
rinys yra gana įvairus ir įdo
mus. Daugiausia vietos jame 
yra pašvęsta straipsniams ir 
žinjoms apie socialistinio jauni
mo judėjimą užsieniuose.

Vienok aš nenustojau vilties, 
kad lietuviška gentę susilauks 
savo garbės sūnų ir dukterų. 
Ir štai, po ligų metų perleisto 
vargo ir pasišventimo, visokio 
paniekinimo ir persekiojimų, 
aš sulaukiau nepriklausomos 
Lietuvos. Ar man reikia džiaug 
ties ar verkti, tai žino Dievas 
Perkūnas. Aš vienok tikiu, 
kad neatleistinai toliaus dirb
sime, taisysime ir tvarkysime, 
patys mokinsimos ir kitus mo
kinsime — ir atsieksime tiek, 
kad nereikės rugoti nei kreivai 
žiūrėti į musų pačių paaugin
tus valdininkus. Bet iki tas 
viskas įvyks, praeiti turės bent 
10 metų.

Lietuvos žmonės išbris pa
tys iš vargo, kada mokykla ir 
raštais bUs mums praeinami!. 
Teisybė, kad dabar valdo Did. 
Lietuvą klerikalai pagal savo 
šabloną; vienok jei jie norės 
taip toliaus gyventi, tad jie vei
kiai pamatys, kaip jų skuros 
arba kailiai bus nuplukę. Tas 
viskas, t tai 'tik pereinamasis 
laikas.

Mes, Mažosios Lietuvos vy
rai, tikrai pasišventėme padi
dinti ir patobulinti Lietuvą, 
priglausdami Klaipėdą ir kraš
tą prie Lietuvos. Vienok šian
dien mes dar beveik valnai te
begyvename, nors yra jaU ge
ras- būrys Didž. Lietuvos val
dininkų, kurie tiesa, musų ro- 

’dos nesiklausę, kartais veikia 
taip atbulai, kad ir pamislyti 
nesinori; bet mes vis nemeta
me vilties, kad jie pasitaisys.

Mes autonomijos statutu 
esame apginti nuo Did. Lietu
vos valdininkų kišimosi į mu*- 
sų vidujinę tvarką — taip, kad 
musų pirštuose dar tebėra leis- 

sti kam mes norime, tebėra 
valna pirkti žemę, užsiimti pra
mone kam mes leidžiame. Tai
gi nereikia kolei kas bijotis 
ruso-manijos arba lenko-mani- 
jos bei Didž. Lietuvos valdonų. 
Laikai gerėja Taniistomsi, ir 
negrįždami dabar pas musų, 
Tamistos apgailestausite. Jus 
atminkite, kad mes į Seimą dar 
šį rudenį nusiųsime 6 atstovus, 
kurie kaip tik ir atsvers, kas 
Lietuvą turės valdyti. Mes bu
sime diplomatai ir visą Lietu
vą priversime pasitaisyti ke
lius ir trobesius, kad ir ten 
prapultų tamsus vargas ir pur
vynai.

Argi Jus galėtumėt užmiršti 
tą, kad esate kalti gelbėti sa
vo tamsumoje, skurde ir var
ge esančius brolius, kad jie iš
bristų iš vargo. Jei mes.ant 
tiek nusileidom, priimdami 
ant savęs visą naštą, idant gel
bėti tėvynę ir tamsius broliuos, 
tai Jus neturite nei jokios tei
sės atsisakyti.

Sakote, kad negerai pasielgė 
broliai su Jumis, Jums sugrį
žus iš svetimos šalelės. Jei ke-. 
Ii valdininkai Jus nuskriaudė, 
tai negalima kaltinti visus lie
tuvius; o jei ir visa lietuviška 
gentė mane nekęstų, jei ir ra
si pakartų, tai aš bedvėsdamas 
dar m|islyčiau: AtHefisk jiems 
Dieve Perkūne, nes jie pasiutę 
ir nežino ką darą. Aš gerai 
žinau, kad Romanas iš Ameri
kos sugrįžęs, Lietuvoje gyvena 
kaip ponas, ir daug kitų, kurie 
parsinešė susidėję kokį turte
lį, šiandieną gerai gyvena toj 
vargų Lietuvoj.

Bet pas mus purvo nėra ir 
nebus. Mes pasitaisysime mu
sų ūkį, kad jis bute visoje Eu
ropoje geriausias. O Jus galite 
su mumis drauge pasidarbuoti 
ir džiaugties ta žeme, kurioje 
ilsisi musų didi tėvai. Kai Jus 
pas mus apsigyvensite, tai mes 
perviršysime skaičiumi , visus 
kitus ir beabejo busime tikri 
šeimininkai.

Grįžkite į tėvynę, 
Kurią tėveliai gynė, 
Už kurią galvas padėjo, 
Kraują lieti nesigailėjo 
Per ištisus amžiute.

Sveikinantis Jus širdingai 
Martynas Jankus.

Vieno Amerikiečio 
nelaimė

Ta jo nelaimė—ilgi pirštai, dėl 
kurių vietoj išvažiuoti Ame
rikon, atsisėdo belangėj.

Kaunas. — Amerikietis Pra
nas Šulinskas jau nuo kurio lai
ko labai girtuokliavo. Pragėręs 
atsivežtus iš Amerikos pinigus 
ir neturėdamas kitokio užsiė
mimo jis apsigyveno pil. J. 
Narjausko restorane, Kauno 
gatvėj No. 3 (buvus Totorių 
gatvė), neva už tarnautoją, pa

dėdamas šeimininkams patar
nauti restorano lankytojams. 
Spalių 16, 5 vai. vakaro p. 
Narjauskienė paėmus iš resto
rano kasos pinigus nunešė juos 
į butą padėti, bet čia atėjusi 
rado atplėštą dėžę (baksą) ir 
išimta buvusi ten pinigai, viso 
3,100 litų, 280 dolerių ir 10 
rublių rusų auksiniais.

Pil. Narjauskas puolėsi visur 
ieškot vagies. Buvo įtariamas 
Pr. Šulinskas, kurs kaip tik tuo 
metu buvo kažkur dingęs. Tą 
patį vakarą namų savininkas 
matęs Šulinską kieme užside

gusį degtuką kažko beieškantį, 
o paskui pažiūrėję rado pames
tus 1,500 litų. Po to jau buvo 
aišku, kad pinigus tikrai Šu
linskas pavogė, ir pradėta jo 
ieškoti. Ant rytojaus, apie 2 
2 vai. po piet krautuvninkas K. 
pastebėjęs Šulinską beeinantį 
gatve nurodė jį milicijai. Su
imtasis išsyk protestavo už ką 
jį areštuoja, bet kvočiamas 
greit prisipažino" ir nurodė tą 
asmenį, kuriam jis perdavęs 
pavogtuosius pinigus. Pas nu
rodytąjį žmogų pavogtieji pi
nigai atrasta, trūksta tik 280 
litų, 10 dolerių ir 5 auksinių 
rublių.

Vagystę Pr. Šulinskas, ma
tyti, yra papildęs būdamas gir
tas, nes beplėšiant dėžę buvo 
susibraižęs sau pirštus, sukru
vinęs beimdamas iš jos pinigus 
ir savo švarką.

Pr. Šulinsko žmona gyvena 
Amerikoje ir, kaip teko girdėt, 

' ji yra atsiuntusi savo vyrui 
Pranui išvažiuoti Amerikon 
laivakortę. Jis jau turėjęs 
prie savęs ir reikalingus išva
žiavimui dokumentus, bet čia 
įvyko visa jo nelaimė, apsivo- 
gimas. Tat vietoj išvažiavi
mo Amerikon pas savo žmoną, 
pateko Kauno belangėn .

—Lietuvos Darbininkas.

Numirėlių atkasinėto
jo byla.

/Kaunas (L-va). — Spalių 5 
d. 1 nuovados taikos teisėjas 
nagrinėjo Zigmo Majaskio bylą. 
Jis buvo kaltinamas už išnie
kinimą kapų ir darymą juose 
netvarkos. Kaltinamasis pri
sipažino tai daręs, nes jis turįs 
“tokią ligą — labai norįs žitf- 
rėti į mirusias paneles”. Keli 
liudytojai —p. Leonas, Buce- 
vičius ir Statkevičius — pasa
kė, kad senai kaltinamąjį pa
žįstą ir laikę jį nesveiko proto 
žmogumi. Tai patvirtino ir 
ekspertas d-ras Viršila. Teisė
jas savo nutarimu pripažino, 
kad kalinamasis darė smerkti
nus darbus nesąmoningai ir 
nusprendė: kadangi Z. Majaus
kas neturi giminių ar artimų 
žmonių, kurie norėtų paimti jį 
savo globon tai nusiųsti jį 
Tauragėn į psichiatrinę ligoni
nę.

šios nepaprastos bylos pa
klausyti buvo prisirinkę pilnu
tėlė teisėjo kamera.

Vygandas.

Militarizmas prieš didįjį 
karą ir po karo.

(Tęsinys)

Senoji Austro Vengrijos monarchija 
taikos metu turėjo 415,000 vyrų. Vadinasi, 
kilę iš Austro Vengrijos valstybės laiko ka
riuomenės 60,937 vyrų daugiau, negu senoji 
Austro Vengrija.

Be to, reikia čia pažymėti, kad dabar
tiniai Vengrijai ir Austrijai tyčia traktatais 
(Saint Trianon ir Germain) uždėtas žemas 
kariuomenės skaičius. Jeigu šios dvi vals
tybės Rūkytų kariuomenės atsakomai su 
kitomis valstybėmis, tai aukščiau padėtas 
skirtumas padidėtų mažiausiai šimtu tūks
tančių.

Anglija prieš karą turėjo 396,000 vy
rų, o dabar 593,200; vadinasi, dabar 197,- 
200 daugiau, negu militarizmo laiku. Bel
gija prieš karą turėjo 50,000 vyrų, o dabar 
118,848, vadinasi daugiau nei dvigubai. 
Prancūzija prieš karą turėjo apie 600,000 
vyrų; dabai* 728,700.

Iš Europos valstybių tik Italija ir Vo
kietija sumažino savo taikos kontingen
tus; pirmoji nuo 300,000 į 200,000 ir ant
roji nuo 864,000 į 100,000 vyrų. Bendrai 

imant, tik Europoje šiandien stovi po gink
lu apie 1,500,000 vyrų daugiau, negu prieš 
karą.

Aš ėmiau kukliausius skaičius. Kitų 
šaltinių skaičiai daug aukštesni (žiūrėk: 
Jahrbuch fuer Wirtschaft. Politik und 
Arbeiterbewegung 1922—1923, p. 217).

Ne Europos dvi didžiosios valstybės— 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir Japonija 
—kariuomenės taikos kontingentus po ka
ro paliko maždaug tuos pačius, būtent; 

' Jungt. Valst. apie 144,000 /r Japon. — apie 
300,000. Bet už tai ir viena ir kita labai 
padidino karo laivynus, dėl to, kad šioms 
valstybėms pavojus gręsia ne suasumoje, 
bet jurose.

štai abiejų tų valstybių karo laivyno 
biudžetai prieš karą ir po karo doleriais:

1913-14 m. 1922-23 m. 
Jungt. Valstybės $141,610,475 $294,235.000 
Japonija 101,426,500 413,700,000

Iš čia matome, kad Jungtinės Valsty
bės karo laivynui leidžia šiandien dvigubai 
tiek, negu prieš karą.

Japonija tam pačiam reikalui leidžia 
1 lygiai keturis kartus tiek, kaip prieš karą.

Tapigi ir kitos ddižiosios valstybės 
stiprina karo laivynus ir leidžia šiam reika
lui daug daugiau pinigų, negu pireš karą, 
nors tie laivynai karo metu ir šiapjau, Vo
kietiją išskyrus, ne tik nenukentėjo, bet 
žymiai išaugo. Kai kurios valstybės, kaip 

. Japonija, Italija, Jungtinės Valstybės gink

lavimosi sunkumą perkėlė iš sausumos jū
ron. Sakysime, Italija ,negalėdama lygiai 
ginkluotis sausumoje ir jurėjo, ginklavi
mosi svrbumą perkėlė jūron: pajėgas pa
didino dvigubai.

Taigi skaičių ir faktų kalba labai aiški 
ir neabejotina: militarizmas po karo ne tik 
nesumažėjo, bet žymiai sustiprėjo.

Jis dar baisesniu sunkumu gula ant 
žmonijos, kuri prieš karą, būdama daug 
stipresnė, negu šiandien, dejavo nešdama 
mažesnį sunkumą.

Militarizmas gyvuoja kultūros syvais. 
Užtat kultūra skursta ir menkėja.

Karas suardė daug kultūros ir huma- 
nitaringumo sričių; militarizmas neleidžia 
jas atstatyti.

Kas čia kaltas?
Didžiausią atsakomybę neša pasaulio 

šeimininkai—Santarvės didžiūnai. Jie mo
kėjo karo metu leisti gražius obalsius, kad 
pritrauktų daugiau sąjungininkų ir mora
liai silpnintų priešą. Jie mokėjo tą priešą, 
kurį jie skelbė vieninteliu militarizmo kal
tininku, nuveikti, visiškai nuginkluoti ir 
sunaikinti jį materialiai.

Deja, jie nemokėjo arba, teisingiau 
pasakius, nenorėjo sutvarkyti pasaulio taip, 
kad valstybių ir tautų santykiai butų tvar
komi ne brutale pajėga, bet teisės ir teisin
gumo dėsniais.

Kad nepasirodytų pasaulio akyse vi
siškais apgavikais, jie įkūrė Tautų Sąjun

gą, prirašė jos statutan labai gražių obal- 
sių. Bet ta Sąjunga serga ir, matyti, sirgs 
ir toliau rachitizmu visą savo amžių. Ji 
šį tą daro labdarybės ir socialėje dirvoje, 
bet politikoje savo svarbiausiame uždaviny
je—ji rachitikas — neužauga. Vilniaus 
byla, reparacijų problema, graikų italų 
konfliktas parodė, kad T. Sąjunga — ne
užauga, kuris moka žaisti, bet nieko rimto 
nepadaro.

štai kad ir Vilniaus byla. Kada Lietu
vos delegacija išdėstė lenkų šunybes ir Am
basadorių konferencijos sprendimo netei
singumą ir nieko prieš pasakyti nebuvo ga
lima, nes neteisybė perdaug buvo aiški, tai 
byla buvo “atiduota komisijoms”, o jau ten 
buvo numatyta ją atidėti iki kito susirinki
mo; vadinasi, kitiems metams.

Dar praščiau buvo, kada Pietų Afrikos 
delegatas prof. Murray bandė iškelti Vokie
tijos reparacijų problemą nurodydamas, jos 
svarbumą visai Europai. Jo kalba sutikta 
visuotinu tylėjimu. Jeigu draugijoj kas 
nors pasako kokį nepadorų daiktą, tatai ki- 
ti, • norėdami parodyti savo ger^ išauklėji
mą, nuduoda, kad negirdi. Visiškai taip 
buvo kalbant prof. Murray dėl reparacijų.

Vienas Lenkijos persekiojamųjų tautų^ 
delegatas kreipėsi pas vienos valstybės de
legatą T. Sąjungai prašydamas jo iškelti 
mažumų klausimą T. Sąjungos Taryboje. 
“Nepatogu, vis viena nieko iš to neišeis; pa

laukite kokį penketą dešimtį metų; gal at
simainys padėtis?!., buvo atsakymas dele
gato, kuris žinomas savo humanitarizmu ir 
atstovauja tautą, niekuo su Lenkiją nesu
rištą.

Šitų kelių pavyzdžių, kurių galima pa
rinkti daugybę, užtenka, kad parodžius, jog 
T. Sąjunga kaipo tautų ir valstybių santy
kių lygintoja, nevaidina beveik jokio vaid
mens. Didžiūnai, kurdami T. Sąjungą, ne
norėjo duoti jai perdaug įsivyrauti, nes bi
jojo, kad tuomet ji gali pasidaryti jiems 
patiems kartais nepatogi.

Taigi aišku, kad mes iš imeprializmo 
ir militarizmo laikotarpio pakliuvome dar 
didesnio militarizmo gadynėn.

Šiandien brutali pajėga stovi aukščiau, 
negu kituomet. — Ji vienintelis teisėjas ir 
tautų santykių regulatorius.

Taigi tauta, kuri nori savo teises ap
ginti ,noromis nenoromis turi daugiausia 
domės į šį veiksnį pajėgą kreipti. Taip vi
sur ir daroma.

Gal ir ateis gadynė, kad tautų santykiai 
bus reguliuojami ne brutalės pajėgos, bet 
teisės ir teisingumo, tačiau ta gadyne dar 
toli.

šiandįen.dar pilnai galioja žinomojo vo
kiečių teisininko Iheringo pasakymas: Das 
Recht ist die vvoh'lverstandene Politik dtr 
Gewalt: teisė — tai gerai suprasta pajėgos 
politika. — (“Lietuva”)
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Lietuvių Rateliuose Mokslo Draugų Paskaitos

Kas girdėt apie ristynes
Keikia dvieju kalvių. — Risis 

be pasigailėjimo. — Milžinas 
iš Moline.

Reikalingi du kalviai; kurie 
gerai gali vartoti kūjį, ir pir
madienio vakarui, lapkričio 12 
dienai, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.

Tie du kalviai turės kalti su 
kūjais karštą, raudoną geležį 
(jeigu bus galima gauti įkaity
tą geležį) ant priekalo padėto 
ant K. Požėlos krutinės.

Priekalas ir kūjai jau gauti, 
tik reikia gerų kalvių. Atsišau
kite į “Naujienų” skyrių, 3210 
So. Halsted St., ir klauskite K. 
Požėlos nianadžerio.

Paskutinėmis dienomis kaip 
Požėla, taip ir Bancevičius visu 
smarkumu treniruojasi. Sako
ma, kad Bancevičius net ne
skilta barzdos šią savaitę. .

K. Požėla juokiasi iš to,—sa
ko, kad jis jam nuskils — nu
trins į matrasą.

Daug kalbų, daug ginčų su
kėlė tarpe lietuvių šios rengia
mos ristynes.

Visi skubinasi gauti biletus, 
kad pamatyti viena iš garsiau
sių Europos (virtuolių, kurio 
vardas skamba visos Europos 
kraštuose. Jis susikibs su Ban- 
cevičium ateinančio pirmadie
nio vakare &v. Jurgio bažnyti
nėj svetainėje.

Apart jų dar risis dvi poros. 
Viena pora ytin verta pažymė
ti — tai p. Doni. Dudinskas — 
160 svarų, žinomas chicagie- 
čiams sporto mylėtojas ir bu
vęs “Birutės” narys, susigrums 
su Biliu Glazauski? sveriančiu 
205 svarus, ką tik atvykusiu iš 
Moline, III.

P-as Glazauskas sako, kad jis 
p. Dudinską nešis į Moline, III., 
ant pietų, bet Dudinskas sako, 
kad tam smarkuoliu*! prisieis iš 
sikryžiavoti ant matraso čia 
pat Chicago j e. —N.

North wesf sitis
“Bijūnėlio” vakaras.

Pereitą sekmadienį įvyko va- 
kų draugijėlės “Bijūnėlio” va
karas Liuosybės salėje. Progra
mą išpildė vien vaikai, pasakė 
prakalbą apie mokslo naudin
gumą. Programas susidėjo iš 
dainų, muzikos ir deklamacijų. 
“Bijūnėlio” choras, kuTį moki
na P. Sarpalius, pusėtinai gerai 
sudainuoja, nežiūrint į taip 
trumpą laiką mokinimos. Ma
tomai, p. Sarpalius yra geras 
mokytojas. Taipgi buvo solų, 
kuriuos mokiniai daugiausia iš
pildė smuikomis ir pianu. Čia 
apie muziką nieko negalima pa
sakyti, nes dar perjauni visi 
mokiniai. Gal keletas iš jų tar
po bus ir grabus muzikoj. Bet 
tą laikas galės tik parodyti. 
Dar turiu priminti, kad Jauno
sios Birulės orchestras taipgi 
dalyvavo šiame vakarėlyje. Tas 
viskas darė neblogą įspūdį. Tik 
perilgas buvo programas — 
daugeliui nusibodo klausyti 
nes iš tų pačių “Bijūnėlio” na
rių kaikurie jau buvo pradėję 
bėgioti po salę ir nedavė ki
tiems klausyti koncerto.

— Vietinis.

! Buddhos kilmė.
Indijoje 100 mylių atstume 

nuo miesto Benareso 568 m. 
prieš Kristaus gimimą Suddho- 
dana susilaukė sunaus, kuriam 
buvo duotas vardas Siddhattha 
Gotama. Vėliau Gotama įsigijo 
vardą Buddhos (išmokusio be 
mokytojo). Painumo išvengi
mui tas vardas bus perdėm var
tojamas.

Kai Buddha gimė, jo motina 
jau turėjo 45 metus. Jo gimi
mas suteikė tėvams daug džiau
gsmo. Tėvai paėjo iš radža (ra
ja) giminės. Per tat jaunojo 
Buddhos gyvenimas buvo per
teklingas. Jis, taip sakant, gy
veno kaip inkstas taukuose:
nieko jam netruko. Sulaukęs
19 metų jis apsivedė su savo 
giminaite. Indijoje tai buvo
priimta tai daryti: priimta
jauniems vesti ir vesti savo gi
minaites.

Po to Buddhos gyvenimas 
pasidarė dar malonesnis. Jokių 
rupesnių, jokių vargų. Ir jis 
gausiai naudojosi gyvenimo gė
rybėmis, kol trys matyti vaiz
dai neišbudino jį ir neprivertė 
susimąstyti.

“Tai toks žmonių gyvenimo 
likimas.”

Kartą Buddha išvažiavo pa
sivažinėti. Kelyje jis sutiko la
bai seną žmogų. Nustebęs jis 
klausė savo vežiko, Channos, 
kodėl tas žmogus toks silpnas 
ir taip blogai atrodo. Channa 
pastebėjęs, kad “tai toks žmo
nių gyvenimo likimas”, ir kad 
vėliau ar anksčiau žmonės turi 
prieiti prie tokio stovio.

Važiuojant toliau Budha pa
matė biauria liga sergantį žmo 
gų. Channa vėl pastebėjęs: 
“Tai toks žmonių gyvenimo li
kimas.”

Gi mieste Buddhos akį at- 
<reipė numirėlis. Vežiko išaiš
kinimas buvo toks pat: “Tai 
toks žmonių gyvenimo liki
mas”.

Tie reginiai labai sujudino 
Buddha ir jis rimtai susimąstė 
apie gyvenimą ir jo tikslą. Jis 
tuo laiku buvo 29 metų am
žiaus.

Greit po to jis susilaukė su
naus. Delei to įvykio buvo su
rengta puota. Laike puotos gi
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Scenoje sėdi iš kaires į dešinę: 1) l>r. A. L. Graičunas, 2) 
Abraham Bovvers, 3) Juozas Vaitulis, 4) kalba Dr. A. J. Ka
raliūte, 5) Kl. Jurgelionis, 6) Augustinavičius.

Paskaitos įvyksta kas nede’ldiedis 10:30 valandų ryto, Ray- 
mopd Institute, 816 West 31-st Street.

Paskaita apie Buddhos mokslą.
Prelegentas adv. Kl. Jurgelionis sako, kad prieš 

2,400 mėty Buddha skelbė tokius dėsnius, 
kurie šiandie yra užginami 

mokslo žmonių.
minaitė priėjo prie Buddhos ir 
ėmė dainuoti:

“Linksmas yra tėvas,
Linksma yra motina tokio su 

naus,
Linksma yra pati—tokio vy

ro”.
Indų kalboje vienu ir tuo pa

čiu žodžiu išreiškiama linksmy
bės stovis, o taipgi ir atsiliuo- 
savimas, išsigelbėjimas.

Buddha metė mergaitei savo 
perlų apykaklę, kadangi tai ne
beturėjo jam vertės. Ir čia jau 
jis nusitarė apleisti namus ir 
ieškoti išminties.

Buddhos garbė ėmė skambėti, 
“kaip balsas didžio varpo 

pakabinto dangaus 
skliautuose.”

Vieną gražią naktį Buddha 
apleido savo namus. Iki Ana- 
mos upės už Koliyanų žemės 
palydėjo jį Channa, kuris iš 
čia grįžo namo. Gi Buddha prie 
upės kardu nusikirto garbanas. 
Vėliaus Buddhos garbintojai 
pastatė ten dagabą (koplyčią).

Mieste Rajagrihos sofistai 
Alara ir Udraka supažindino 
Buddhą, su visa Indijos filoso
fija. Bet Buddha tuo nepasi
tenkino ir nuvyko į Urunclos 
dyklaukį.

Tų dienų papročiais einant, 
žmonės išminties įsigyti ke
liaudavo į dyklaukius, kur jie 
atsiskirdavo nuoi viso pasaulio 
ir pasninkais bei badavimu 
bandydavo savo protą apšvies
ti.

Buddha irgi prisilaikė tų pa
pročių. Ir jo garbė ėmė skam
bėti, “kaip balsas didžio varpo 
pakabinto dangaus skliautuo
se”.

Kartą Buddha tiek išbadėjo, 
jog apalpo nuo silpnumo. Atsi
peikėjęs jis tuoj paprašė savo 
penkių mokinių, kad duotų jam 
valgyti ir gerti. Mokiniai tuo 
labai pasipiktino ir apleido 
Buddhą. Gi Buddha nuvyko 
prie Neraujaros upės krantų. 
Čia jis valgė pusryčius iš rankų 
Sujatos, kaimiečio dukters, pa
ūksmėje didelio figų giminės 
medžio. Nuo to laiko tas medis 
yra žinomas kaipo šventas arba 
išminties medis.

Gyvas paminklas.
Dviem šimtam metų praėjus 

He ihrows a Bit oi Syinpathy to Lharies, Būt it Secins to Fall Short! BY LOUIS RICHARD

nuo Buddhos mirties jo sekėjai 
nusilaužė nuo išminties medžio 
šaką ir nusivežė į Ceyolono sa
lą, kur ir pasodino tą šaką, ša
ka išaugo į milžinišką medį, 
kuris dar ir šiandien tebėra. 
Tai yra gyvas paminklas, ku
ris liudija, jog žmonių gyveni
mas palyginti yra labai trum
pas. Medis ten stovi jau 2,200 
metų, kiek permainų įvyko 
žmonijos gyvenime, kiek gent- 
karčių jau išmirė?

Buddha ima skelbti savo 
mokslą.

Iš dyklaukio Buddha suma
nė eiti į Benaresą ir ten skelb
ti savo mokslą. Kelyje jis su
tikęs sofistą Upaką, kuriam 
pareiškęs:

“Aš , dabar einu į Benaresos 
miestą apskelbti Ambrbsijos, 
sukurti Nirvanos mokslo šviesą 
pasaulio tamsoje”.

Upaka taręs:
“Tai reiškia, prieteliau, tu 

sakaisi pats esąs Arahatas ir 
apgalėtojas?”

Į tai Buddha atsakęs:
“Tie ištiesų yra apgalėtojai, 

kurie kaip aš dabar apgalėjo 
pasigėrimą (proto pasigėrimą, 
kilantį iš gašlumo, troškulio 
gyventi po mirties ir nežinys- 
tės). Blogi palinkimai nustojo 
veikę manyje, tai todėl aš esu 
apgalėtojas!”

Benareso priemiestyje, stir
nų giraitėje, Buddha ėmė skel
bti savo mokslą. Į jį sugrįžo ne 
tik jo senieji penki mokiniai, 
bet dar prisidėjo ir naujų. Jų 
skaičius daugo iki 60. Per lie
tingąjį laiką jis juos mokino, 
o giedrai atėjus jis paleido mo
kinius skleisti Aštuonlinką Ta
ką.

“Aš esu pasiliuosavęs nuo 
penkių kliūčių, kurios kaip mil
žiniškas tinklas laiko žmones 
ir angelus savo galėję. Jus taip
gi ačiū mano mokslui esate pa- 
liuosuoti. Eikite dabar, bro
liai, ir keliaukite naudai ir ge
rovei daugelio žmonių iš sąjau- 
smo svietui, naudai dievų ir 
žmonių. Skleiskite mokslą gra 
žų savo pradžioje, gražų tąsoje, 
gražų savo pabaigoje. Apreiš- 
kite tyrą ir tobulą gyvenimą. 
Ir niekas neikite dviese.—”

Tokiais žodžiais Buddha krei 
peši į savo mokinius, kurie ėjo 
jo mokslą žmonėms skleisti.

Budhos mirtis.
Buddha gyveno ilgai ir įsigi

jo daug sekėjų. Vienu uoliausių 
sekėjų buvo jo giminaitis, An-

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

k. - _ j

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southainpton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen 
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St., Chicago, III.

anda. Kai paaiškėjo, jog Bud- 
dhai nebeilgai liko gyventi, An- 
anda iš gailesčio ėmė verkti. 
Bet Buddha jį ramino:

“O Annanda! Neverk! Nesi
krimsk! Tu žinai ką aš sakiau. 
Anksčiau ar vėliau mes turime 
atsiskirti nuo visko kas yra 
mums brangiausia. Musų kūnas 
turi savyje spėkos, kuri atsL 
naujina kuriam laikui, bet taip
gi turi išnykimo priežastis. Ar 
yra kas nors, kas buvo sudėta 
į daiktą, kad nesubyrėtų? Bet 
tu taipgi pasiliuosuosi nuo šio 
apsigavimo, nuo šio jausmų 
pasaulio, nuo šio mainymosi 
dėsnio.”

Gi prieš pat mirtį savo moki-> 
niams Buddha tarė:

“Kada numirsiu ir nebebusiu 
daugiau su jumis, nemanykite, 
kad Buddha jus apleido ir kad 
jo nebėra tarp jūsų. Jus turite 
mano žodžius, mano išaiškini
mus gilių teisybės dalykų; tu
rite įstatus, kuriuos nurodžiau 
brolijai: tebūnie jie jūsų kel
rodžiu. Buddha jūsų neaplei-i 
do”. I

Buddhos mokslo esmė.
Buddha nemokino garbinti 

dievus. Savo sekėjams jis ne
žadėjo dangaus karalystę po 
mirties. Atpenč, jis sakė, kad 
tikėjimas vį užgrabinę gyvenimą 
yra nuodėmė. Taip tikintis 
žmogus išpuiksta, ima su pa
nieka žiūrėti į kitus sutvėri
mus. Vyriausiai Buddhaj rū
pėjo tarp žmonių tokius santy
kius nustatyti, kurie juos vie
nytų, akstintų tarpusavinę 
meilę, štai kodėl jis mokino

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

PARIS .............................. Nov. 14
CHICAGO ........................ Nov. 17
ROCHAMBEAU ............... Nov. 24

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios npraiomoe 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didjji ofisą 19 State Street New York.

NORTH . 
GERMAN

LLOYO
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St 

Chicago, III.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS’ 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951<_________________________ /

Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell fremais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,

PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 
TIK 10 DIENŲ,

Okulistas (daktaras akių specialis
tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
įdedant Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursčs visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti ? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714. 

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street

(kampas 47 gatvės
V—.........  i, . ............../

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brightcn Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Phone Boulevard.0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingaį akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, ’ 
Netoli Ashland Are.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo li
e

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* 1:\acpe- 
jišką bvlį lydy
mo. Didtlli skai
čius žinotis, U<y- 
domų kasdiio. per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali k 
mokėti, taip kad n 
lauja užmesti savo

iekvienas ištesėti 
ei vienas nereika • 
ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai, ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, sereA?5? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesį, aš gydysiu visur 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomų medicinos mokslui.

Dr. H. G. MarVm 
337 W. Madison U 
Chicago, 111.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n» 

tai — puikiauajM 
darodymas, kad a 
t esu pasekmingi® 
ir prieinamas, ai ,

EUROPIŠKAS GYDYMAS i 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul VVasarma* 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, Čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir _naujausias, 
ypatingas gyduoles ir valiausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
įlaukte plaukia į mano gydymo kam- 
)aritis kasdien. Ateik tuojau dėl dy- 
£0 apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, Iii.
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lifciuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

žmones nebūti dideliais saumy- 
liais. Nes saumyliai gyvena 
tik dėl savęs, bando patenkinti 
tik savo užgaidas. Iš kitos pu
sės, asketizmas irgi nėra žmo
nių idealas. Jis prie nieko gero 
neveda. Reikia žmonėms pasi
rinkti vidurinį kelią, kurs veda 
prie 
prie 
prie

ramumo, 
aukščiausios 
Nirvanos.

prie pražvalgos, 
išminties,

Aštuonlinkasf takas.
kad yra aš- 

veda

i)

esybės, o 
Tuo budu

Buddha mokino, 
tuonlinkas kelias, kuris 
prie kančių išnykimo ir ramaus 
gyvenimo.

štai jis:
1. Teisingos pažvalgos.
2. Teisingi siekimai.
3. Teisinga kalba.
4. Teisingas elgesys.

Teisingas gyvenimo būdas
6. Teisingos pastangos.
7. Teisingas proto stovis.
8. Teisingas pagavimas.
Vienas svarbiausių dalykų 

yra turėti teisingas pažvalgas, 
suprasti, kad nėra 
yra tik patupimas,
nieko nėra amžino, nėra tokio 
dalyko, kaip sielos nemirtin
gumas. Kiekvienas daiktas 
(įskaitant žmogų) yra sulipdy
tas iš sudėtinių dalių, yra miši
nys, ir tas mišinys nuolat mai
nosi, niekad nėra vienodas.

Negali būti individualybės be 
sudėties, be patupimo, negali 
būti patapimo be nuolatinio ta
pimo kitonišku arba kitėjimo; 
ir negali būti 
mirimo, kuris 
liau ateina....

kitėjimo 
anksčiau

be iš-
vė-ar

Kiti dėsniai.
Teisingus siekimus reikia 

prasti taip: siekimas ištobulin
ti savyje meilę žmonių; noras

su-

Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkričio 5, 1923, 8-tą va
landą vakare, 57 metų. Ve
lionis paliko seną motinėlę 
Lietuvoj ir tris seseris Ago
tą, Elzbietą ir Oleksandrą ir 
vieną Amerikoj, Mortą ir du 
broliu — Dominiką ir Kazi
mierą. Paėjo iš Lietuvos: 
kaimo Degučių, Kelmės pa
rapijos. Prašome giminių ir 
pažįstamų dalyvauti laidotu
vėse pėtnyčioj, lapkričio 9 
d.. 9 vai. ryto, iš namų 2355 
W. 20th St., į Aušros Vartų 
Bažnyčią, iš ten į švento Ka
zimiero kapines.

Pasilieka nuliudime
Broliai.

SKRUZDIS
šiuom pasau-
lapkričio 6 d.,

STEPONAS 
, Persiskyrė su 
Jiu antradieny, 
9:25 vai. ryte.

Jis buvo 32 metų, paėjo Ber-
čiųnų kaimo, Naujamiesčio pa
rapijos, Panevėžio apskr. Ame
rikoj išgyveno 13 metų, buvo 
nevedęs. Paliko nuliudime, 
Idetuvoje tėvą ir seserį, Anelę, 
Amerikoj paliko Stanislovą ir 
Joną brolius ir Povylą Rimkų 
ir Juzę Masinienę—pusbrolius.

Laidotuvės atsibus penktadie
ny, lapkričio 9 d., 8:00 vai. ry
te, iš namų 3201 Aubum Avė. į 
šv. Jurgio bažnyčią ir į Šv. Ka- 
zinviero kapines. Laidotuves 
veda S. P. Mažeika.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Palieka nuliudime
Stasys ir Jonas Skruzdžiai.

KAZIMIERAS VAIČIULIS
Persiskyrė su žinom pasauliu, lapkri
čio 7tą, 2:35 ryte, 1923 met. sulau
kęs 38 metų amžiaus, pasirgęs vos 4 
dienas, plaučių uždegimu. Veloinis 
paėjo iš įjotu vos Tauragės apskr., 
Žvingių parapijos, Bikavėnų sodžiaus. 
Amerikoj išgyveno 16 metų, paliko 
dideliame nubudime seserį Oną ir 
švogerį F. Overlingį, 3 pusbrolius, 
Joną Aleksandrą ir Mykolą Vaičiu- 
lius. Lietuvoj 2 seseris ir viena pus
brolį. Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
lapkričio 9 d., kaip 8:30 iš namų, 
3436 S. Emerald Avė. į švento Jur
gio bažnyčią, iš ten į švento Kazimie
ro kapines.

širdingai kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir 
šermenyse. laidotuvėms tarnaus gra- 
borius Aleksandra Masalskis.
Nuliūdę sesuo, švogeris Overlingis ir 

busbrolis Aleksandra Vaičiulis.

nedaryti skriaudos nė vienam 
gyvam sutvėrimui; noras to
bulinti gerą širdį ir tt.

Buddhos supratime, gašlu
mas (raga), pyktis (dosa) ir 
kvailumas ar pakvaišimas 
(moha) yra tyrs didžiausi grie- 
kai.

Buddhizmas praktikoje.

SIŪLYMAI KAMBARIUPRANEŠIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖTai puikus pavyzdis kitoms 
kuopomis.

Jau nebe kartą teko nugirsti 
Susivienijimo narius nusiskun- 
džiant, kad ve jie labai norėtų 
gerus lietuvius seiman pasiųsti, 
bet kuopos ižde pinigų — kaip 
pašluota. Vai, draugai, rengki- 
te pramogas — koncertus, ba
lius, šokius — na, ir bus pinigų. 
Ir būtinai darykite taip, nes 
Maskvos burliokai tyko ant 
Susivienijimo turto, kaip kati
nas ant keptų karvelių. Tik ata
tinkami delegatai galės seime 
kas reikia padaryti.

Sekanti apskričio konferencija 
bus kalėdų diena.

Apskričio sekretorius prane
šė, kad konferencija bus kalėdų 
dienų. Tai, sakysiu, kaip šlapia 
mazgote kuopos nariams — 
pliukšt! Į ką-gi jau čia panašu 
rengti konferenciją kalėdų die
ną. Rct tai daroma nebe tiks
lo. Tikimasi, kad inteligentų 
maža lobus, na, tai maskviniai 
burliokai ir ilgiau* gaus šitame 
apskrity viešpatauti.

Ne! Šitoje konferencijoje ap
skritys turi pereiti į lietuvių 

O burliokai gali Mas- 
macų

( šie ir kiti Buddhso paskelbti 
Į dėsniai rodo, jog jam labiausiai 
Į rūpėjo nustatyti žmonių tarpu- 
Isavinius santykius taip, kad jie 
įgyventų meilėje ir santaikoje. 
Į Ir reikia pasakyti, kad Buddhos 
| sekėjai savo teisingumu pralen- 
I kia krikščionis. Sakysime, chi- 
I niečiai, kurie išpažįsta Buddhos 
įmoksią, doroje stovi 
I už krikščionis. O 
I hizmo nuopelnai.

Krikščionybė ir
Jau vienas tas 

I Buddha kvailumą, 
| ir pakvaišimą skaitė 
Igrieku, yra labai 
I Krikščionybės kūrėjai visokios 
I nebutniekius dėjo tikėjimo pa- 
| matan. Jie ne tik kad nesmer- 
| kė, bet dar liepė garbinti kvai- 
Įlumą ir nežinojimą. Ir tai su
prantama. šv. Povilas tikėjo vi
sokius prietarus. Gi jis labiau-1 ran^as- 
šia prisidėjo prie krikščionių I kvon važiuoti trockini 
tikėjimo sukūrimo. Per tat tas I ateinančiom šventėm kept, 
tikėjimas yra remiamas baime, Nugirdau nekuriu narių 
prietarais. I pasitenkinimą 36-ja, kam

Buddhos mokslas gimė po at- 8’r(lL vos-ne-vos 11 lietuvių de- 
viru dangumi. Užtat jame tik I Agatais dėl sekančios apskričio 
daug prakilnių minčių, meilės. Į konferencijos teiišrinko. Ar tai 

I Net šiandie, mokslo gadynėje, 
prieinama prie tokios jau išva
dos, prie kokios buvo priėjęs 
Buddha 2,400 metų atgal, bū
tent, kad nežinystė yra viena 
didžiausių žmonijos nelaimių, 
kuri kliudo žmonėms susiprasti 
ir gyventi santaikoje. 

* * *
Ši adv. Kl. Jurgelionio pas

kaita buvo nepaprastai įdomi. 
Kaikurie reiškė pageidavimą, 
kad ji butų dar kartą pakarto
ta.

Gal tai ir butų geras dalykas. 
Nes ištikrųjų butų pravartu, 
kad tą paskaitą išgirstų kaip 
galima didesnis žmonių skai
čius.

aukščiau 
tai vis budd-

buddhizmas.
faktas, kad 

nežinojimą 
dideliu

reikšmingas.

lie
ji*

gražu, girdi, kad 226-ji, kuri 
yra net 4 sykius mažesnė, iš
rinko 8, o 36-ji tik 11. Bet da 
prasčiau, kad 36-ji išrinko kon- 
ferencijon, rodos, net 4 Bim
bos “kamašų šveitėjus.” Ko
kiems galams, tai tik dievai te
žino. Gerbiamoji 36-ji, malo
nėk pasiaiškinti.

Dabar, kitą susirinkimą bus 
centro valdybos rinkimai, taigi 
susirinkite visi, juo labiau tie, 
kuriems lietuvystė ir Susivieni
jimas arčiausiai prie širdies..

— Krivių-Krivaitis.

Sekamą sekmadienį Mokslo 
Draugų prelegentu bus Dr. A. 
Montvidas. Jo paskaitos tema 
— Krikščionybe po šv. Povilo.

— K. Sėjikas.

Iš SLA. 226 kuopos su
sirinkimo, lapkričio 4 d
Skaitlingiausias susirinkimas.

Tai ištikrųjų pereito mėnesio 
susirinkimo tapo įžiebta šitos 
kuopos nariuose ta šventa Lie
tuvos ugnelė, kuri paakstina 
gerą lietuvį kiltus darbus dirb
ti. Ir bene tik todėl šitas susi
rinkimus buvo už visus skait- 
lingesnis. O tai yra ivškus ženk
las, kad lietuviai vi" dar tebėra 
lietu*via;s, o ne kokiais ten Mas
kvos burliokais.
SLA. centro valdybos rinkimai 

atidėta.
Mis labai skaitlingas susi- 

rinkinu s buvo, bet vis tik cen
tro \aldybos rinkiniai atidėta; 
mat, pasirodė, kad t uopos sek 
retorini s praneš;mas, jog bus 
balsavimai, taigi kad visi nariai 
susirinktų, pavėlavo Tėvynėje 
tilpti. Dabar nutarta, kad tokis 
praneš;mas tikra, prieš kitą su
sirinkimą Tėvynėje tilptų, ir 
kr.d dartės kuopos nariai atvi
rutėmis butų strsirinkiman pa-

Jau daromi pinigai delegatams 
į seimą siųsti.

Vienas narys pakele klausi
mą, kad jau metas rūpintis bu
siančiu seimu. Reikia, sako, ata 
tinkamų žmonių tenais pasiųs
ti. Taigi bene tik bus pravartu 
kokią nors pramogą surengus, 
kad ve pinigų padarius. Šitas 
klausimas kaip bemanai nema 
ža šilumos nariuose surado. 
Tuoj išrinkta komitetas tokiam 
darbui nudirbti Komitetan įė
jo Dr. Montvidas, p. Margerie- 
nė ir p. Hern anienc. Jau šitas 
komitetas tai ištikrųjų žinos 
kas reikia daryti, kad ve pinigų 

butų kaip šieno.

Franešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

VIII Rajono Pramogų
Komiteto susirinkimas 

ketverge, lapkričio 8 d.,
L. S. S.

Rengimo 
įvyks ' _ .
•‘Naujienų” name, lygiai 8 vai. va
kare. Todėl visi šios komisijos na
riai susirinkite nuskirtu laiku.

—• Pirmininkas.

Brighton Park. — Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo susirinki
mas įvyks ketvirtadieny, lapkr. 8, 
8 vai. vak., Brolių Mažiulių svet., 
kampas 39th ir Kedzie Avė. Atei
kite visi nariai, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

— Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu- 
bo “Lietuva” mėnesinis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 8 
dieną, 8 vai. vak., Davis Sųuare par
ko svetainėje.

Yra labai svarbių reikalų; visi na- 
riai-ės būtinai pribukite.

—Valdyba

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks penktadienį, lapkričio 9 
dieną, 8 vai. vakare.

Šį penktadienį lietuvių kalbos pa
mokos nebus. Programoje yra pasi
žadėję dalyvauti L. Narmontaitė ir 
Budrikas. —Komitetas.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, lapkričio 11 d., 10:30 vai. iš 
ryto, Raymond Institute (816 W. 31 
St.), Dr. A. Montvidas laikys pas
kaitą tema Kriščionybe po Šv. Povilo.

Reikia pasakyti, kad šv. Povilas 
yra daugiausia prisidėjęs prie krikš
čionybės sukūrimo. Bet krikščiony
bė metai iš metų kitėjo. Dr. A. 
Montvidas ir papasakos apie tai, ko
kios krikščionybėje įvyko permainos.

Brighton Park: — Lietuvių Mote
rų D-ja “Apšvieta” rengia prelekciją 
su paveikslais lapkričio 9 d., 7:30 
vai. vak., Mc Kinley Paiko svetainė
je (39 Ir Westem Av.). Prelegentu 
bus Dr. C. K. čerys. Prelekcijos te
ma — Burnos ligos.

Visi kviečiam^ atsilankvti — įžan
ga dykai. — Komitetas.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesini susi
rinkimą nedėlioj lapkričio 11 d., 1
vai. po pietų Mark White Sųuare 
svet., 29tos ir So. Halšted gat. visi 
nariai-rės malonėkite susirinkti lai
ku, nes yra daug reikalų apsvarsty
mui. —- Raštininkas.

Požėlos - Bancevičiaus ristynėms 
' bilietai galima gauti šiose vieto
se:

“Naujienose”, 1739 So.
Street.

“Naujienų” skyrius — 
Halsted St.

J, Kulio aptiekoje — 
Halsted Str.

Universal State Bank — 
33rd St.

G. Benošiaus aptiekoje
W. 47th St.

Dalens aptiekoje — 4193 Archer 
Avenue. „

J. Unnano aptiekoje — 2300 So. 
Leavitt St.

K. Monlvido aptiekoje — 1824 
Wabansia Avertue.

Pirkite bilietus iškalno, kad ne
pritruktų. Pamatykite, kad atsitiks 
tarpe K. Požėlos — “grinoriaus” 
ir J. Bancevičiaus (Drapiežno dzū
ko).

Halsted

3210
3259

814

So.
So.

w

Brighton Park. — LSS. 174 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. 
vak., M. Karlovo namuose (3827 
Archer Avė.), pirmame aukšte — 
įėjimas iš užpakalio.

Visi nariai būtinai atvykite j šį 
susirinkimą, nes neatsilankiusieji ne- 
besiskaitys kuopos nariais. Mat, rei
kia kuopos reikalai sutvarkyti. ^No
rintieji kuopon įstoti yra kviečiami 
atvykti. —Organizatorius.

Dramatiško Ratelio — repeticijos 
Užburtų Turtų įvyks penktadienį 9 d. 
lapkričio, 7:30 v. v. Meldažio svetainė
je. Visi lošėjai būtinai turi atsilan
kyti. . — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU giminių Stanevičių, 

Kazimiero, Juozapo, Adolfo ir jų se
serų Jurasės, Aleksandros, kuri išė
jus už vyro Jankaucko ir jų tetų. 
Prašau rašyti šiuo antrašu: Lietuva, 
Kupiškio pašt., miest. Salamestis, 
Aleksandra Marcinkevičius.

PAIEŠKAU savo brolių Mateušo 
ir Zenono Ličkunų. Ilakių miestelio. 
Mateušas gyveno So. Chicago, Zeno
nas West rullman. Meldžiu pačių 
ar pažįstamų man pranešti, norėčiau 
dasižinoti apie juos.

PETRAS LIČKUNAS,
509 E. 2nd St., Erie, Pa.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jo
no, Antano ir Kazimiero Jocių. Pa
eina iš Šiaulių pavieto, Siaurumaičių 
kaimo. Jie patys ar kas žinote ma
lonėkite pranešti.

JONAS JOCAS,
644 W. 18th St.. Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAGRAŽINAMI NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į; naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ISRENDAVOJIMUI
OFISAS DAKTARUI. — Se

nai kito daktaro išdirbta prakti
ko ofisas daktarui lietuvių ir len 
kų apgyveutoj vietoj virš ap
tiek os. Kreipkitės: 3337 S. Mor
gan St., Tel. Boulevard 2418.

4245 So. Kedzie Avė. Ren- 
don krautuvė, /geroje vietoje, 
bile kokiam bizniui. Namas 
pardavimui, išmokėjimais, lo
tas, lotas 54x125, 3 krautuvės 
17x50. Klauskite savininko, C. 
H. Young, 70 E. 49 St.

ISRENDAVOJIMUI 6 kam
barių flatas, maudynės, elek
tra ir kiti patogumai. Kreip
kitės pas savininką.

K. iLiukošius,
5317 So. Garpenter St.

----------- r—----------------------------- -—
RENDAI tinkantis visokiam biz

niui kampinis štoras geroj bizniškoj 
kolonijoj, 6159 So. Ashland Avė. 
vininkas sutinka ir parduoti visą 
rną.. Kreipkitės

J. RAČIŪNAS.
1 lubos

3331 So. Union Avė.

Sa
na-

PARENDAVOJIMUI svetai
nė dėl mitingų draugijoms. Kam 
yra reikalinga ateikit pirmiau, 
kad turėjus proga pasiskirti die
nas. 1750 So. Union Avė. Anton 
Bagdon.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS rendai dėl dvie

jų vynų arba dėl vienam arba 
merginai, garu apšildomas, 
valgiu ar be valgio.

3001 W. 39th PI. 
, _ Antros lubos, frontas.

su

PARENDAVOJU kambarį 
dėl dviejų arba dėl vieno vaiki
no su valgiu ar be valgio. Kreip
kitės 1 lubos iš priekio.

5802 So. La Šalie St.
KAMBARIS ant rendos dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, dide
lis kambaris, elektra ir mau
dynės. Atsišaukite 3 aukšto.

2931 Emerald Avė.
Tel. Victory 0854

REIKIA UARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, $15 pradžiai.
Atsišaukite:

1356 W. 21 Str.

| JIEŠKAU senyvos moteries prie 
namų darbo, už gaspadinę. Valgis 
kambarys ir užmokesnis. Aš gyve
nu vienas. Prašau atsiliepti laišku 
ar ypatiškai, po 6 vai. vakare suba- 
toje.

J. A. MILLER,
1029 W. Congress St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKIA —
SHEARMENŲ į geležies at

karpų jardą. Vien tik paty
rusių.
Argo Iron and Metai Company 

1662 Elston Avė.

I REIKALINGAS watchmeke- 
ris, mokestis nuo $40 iki $60 į 
savaitę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite greitai.

1 814 S. 5 Avė. Maywood, III.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą.

Atsišaukit
10758 Indiana Avė.

Roselande

Į REIKIA 2 Real Estate salesma- 
nų, su karais, turi kalbėti lietu
viškai arba lenkiškai. Mes turime 
gerų bargenų publikos pasiūlymui. 
Mes suteikiame daug apskelbimų 
ir kooperacijos.

J. N. ZEWERT and CO., 
4377 Atchfcr Avė.

REIKALINGAS —
Barberys, vakarais ir suba- 

tomis.
Atsišaukite

3402 S. Halsted St.

REIKALINGAS a'lperis prie 
flatų janitoriaus, unijistas, ge
ras užmokestis, valgis ir kam
barys.

J. P., 662 E. 46 St.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI pigiai setas 
rakandų, susideda iš 3 šmotų. 
Priežastis pardavimo išvažiuo
jam į kitą miestą. 4431 South 
Marshfield Avė. Atsišaukite 
ant antrų lubų.

JUOZAPAS GOGELIS.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, visi kartu arba at
skirai. Rakandai visai nauji. 
Parduosiu pigiai. Taipgi gali 
rendavoti ir kambarius. Atsi
šaukite: 2434 W. 69th St.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIUS 5 pasaže- 

rių uždarytas Overland, labai 
mažai vartotas. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite:

3159 So. Halsted St. 
3-čios lubos iš fronto.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI barber shop 

fictures, visi geram padėjime 
greitai ir pigiai. Taipgi parduo 
siu 4 pool tablius. Priežastis1 
pardavimo — apleidžiame mie
stą. 3714 So. Wood Str. ,

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLU

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var-

gonai “Orchestrą”, — 2 Powcr 
Movi ng-Pictures jmašinuį—pi 1- 
nas įtaisymas, pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

______ 3114 So. Halsted St.
NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda bizniavas namas, što
ras ir prie Storo 4 kambariai gyve
nimui. Ant antro augšto 2 flatai po 
4 ir 5 kambarius. Namo paranka
mai vėliausios mados. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
loto, bučemės arba ant nedidelios 
farmos.

Kreipkitės pas

i

Turi
parduotas greitai, šaukite:

senas ir gerai išdirbtas, 
būt

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str,

Tel. Yards 6894

LABAI GEBA PROGA 
ŠIAUČIUI!

PARDAVIMUI gerai apsimokan
tis čeverykų štoras ir čevervkų 
taisymo šapa su visom reikalin
gom mašinom;, taipogi ir namas 
sykiu parsiduoda; namas yra što
ras su 5 kambariais ir dar namu
kas 4 kambarių yra užipakalyje 
su elektros šviesa; viskas parsi- 
duos namas ir biznis už $6,000; 
tas yra tikras bargenas ir yra 
vertas greito pamatymo; randasi 
Brighton Parke ant bizniavęs gat
ves tarpe lietuvių. Atsišaukite 
greitai dieną ar vakarais pas: 
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

Klauskite J. Yushkewitz,
4034 Archer Avė., 

prie California Avė.

PABDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė, galėsi pasirinkti 
iš dviejų vieną. Taipgi automobi
lių 7 sėdynių, National, 
stovyje. Parduosiu pigiai 
žasties liga. Atsišaukite: 
KAITIS, 549 Liberty St., 
West IGth Street.

Gerame 
iš prie- 
A. ZA- 

arba 621

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Biznis geroj vietoj. 
Viena bučernė ant vieno bloko. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesutikimas. Kreipkitės.

3210 So. Wallace St.
Tel. Yards 3689

PARDAVIMUI pirmos kle
sos bučernė rakandai, gerame 
stovyje.

Atsišaukite
960 W. 20th St.

DIDELIS BARGENAS ANT GY
VULIŲ. Turiu pardavimui daug 
kiaulių, 20 didelių ir 60 mažių. 
Bus parduota pigiai, taip, kad re
tai kur toks bargenas pasitaiko. 
Atsišaukit: STELLA MALINAU
SKIENĖ, Leafy Grove, Chicago 
Lawn. Arti Tautiškų Kapinių.

PARDAVIMUI kendČių, Fi
garų ir šiaip visokių smulk
menų krautuvė.

Atsišaukite:
8104 So. Vincennes Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemė, kur 
visados biznis gerai eina. Tu
riu parduoti greitai už pigią 
kainą. Kreipkitės

3700 Emerald A ve.

PARDAVIMUI grosernė pi
giausiai, nes turiu apleisti mie
stą. Gera biznio vieta ir geri 
visi įrengimai. Pirmas laimės.

737 W. 34 St.

VICTROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertes 

victrola, vartotą tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantinė špilka. 
Kaina tiktai $65.

2502 W. Division St.
2 floras, 

Armitage 1981.

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir bučernė du namu 
ir garadžius dėl 3 karų užpaka
lį, labai geroj vietoj. Atsišau
kite: 1731 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju j savo

3300 Wallace St.

PARDAVIMUI mažas restau- 
anas, moderniškai įrengtas, 
laromas didelis biznis. Dalį pi- 
igais, kitus išmokėjimais.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI pusė restau- 
rano biznio, gera vieta ir gerai 
išdirbtas biznis, vieta apgyven
ta lietuviais.

. 4630 So. Ashland Avė.

IRANKG.LUCAS"
4116 Archer Avė., 

Lafayette 5107

NAUJOS SODYBOS
5 akru traktai

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius 'lotus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus po 
$10 j mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St

Room 40, Main 2043

3 flatų mūrinis netoli 71 
St. ir Halsted, 2-5 ir 1-6 
kambarių flatai. Aržuolo 
grindys ir trimingai, pla
tus, lotas, namas pirmos rų
šies padėjime. Tas yra bar
genas, $13,300, pinigais 
$4,000.
SHEEHAN WITOUS & Co. 

1654 W. 63rd St.
Prospect 1910

BRIDGEPORTO DIDELIS NAMO 
BARGENAS!

Pardavimui 2 augštų muro namas 
2 fletai po 6 kambarius; gasas, elek
tra, maudynės ir cimentuotas skie
pas su skalbykloms; randasi ant 
Emerald Avė., netoli nuo 31-mos gat
vės lietuvių apielinkėje; kaina $9,000 
vertas $12,000; pinigais reikia $4,000 
kitus ant morgičio lengvais išmokė
jimais.

BRIGHTON PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

Pardavimui puikus 2 augštų muro 
namas 2 fletai po 6 puikius , kamba
rius; kieto medžio trimingai pagal 
naujos mados; karštu vandeniu šil
domas su 2 boileriais; kaina $11,500 
vertas $14,000 pagal šių laikų; pusę 
pinigais kitus lengvais išmokėjimais j 
namas 6 metai kaip statytas randasi 
lietuvių apgyvento vieto .

Atsilankykite diena ar vakarais ir 
klauskite J. Yushkewitz

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Av., prie California Av.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

U akro taip pigiai kaip ........  $179
x/z akro taip pigiai kaip .......... $395

35 minutos iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais kitus po $5 į mėnesį. 
Del informacijų atsiųskite kuponą.

4

' OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bld«r. 

Chicago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
Informacijas kas link jūsų % ir 

% akro lotų.

Vardas ............................................
Adresas ..........................................

MURTGECIAI -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi
zmo 1 metams už paskolą $1,000, 
nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
lėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
Arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpime, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, PriųcipaJ
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