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Klaipėdos delegacijos 
išvažiavo Paryžiun

kad lapkričio 1 dieną bus tiek 
daug malkų iš Lenkijos ir dar 
bo — bet vieton to tūlos dirb
tuves turėjo sustoti dirbusios, 
kadangi iš Lietuvos malkos 
nebepareina. Rytoj nori dar
bininkai apsilankyti pas prezi-

Anketa Baigiasi
Subatoje buvo paskutinį kartą išspausdinta “Naujie

nose” blanka anketos dėl Lietuvos piliečių registracijos ir 
Lietuvos pilietybės klausimų. Daugiaus tų blankų nebedė
sime, nes norime už keleto dienų paskelbti galutinus an-

Taikos konferencija prasidėjo
Anglija pradės smaugti Vokietiją

Kova tarp Lietuvos ir Lenkijos 
šalininkų Klaipėdoje

Prancūzai rengiasi išspręst 
Klaipėdos krašto klausimą

Lietuvai, matyt, atėjo labai 
svarbi valandai tarptautinėje 
politikoje. Visa kas rodo, kad 
neužilgo turės but galutinai iš
spręstas Klaipėdos (Memelio) 
krašto klausimas, kuris kybojo 
ore nuo pat Versalės taikos lai
ko, kuomet Klaipėda tapo at
skirta nuo Vokietijos ir laiki
nai pavesta Tautų Sąjungos 
kontrolei.

Tautų Sąjunga paskyrė 
Franciją Klaipėdos krašto glo
bėju,

Klaipėdos “Prūsų Lietuvių 
Balso” pranešimu, vyriausias 
Klaipėdos krašto komisaras, 
Prancūzas Petisnė, spalių inčn. 
25 ir 26 d. buvo pasikvietęs 
pas save visų krašto kultūrinių 
ir politinių draugijų atstovus 
ir pareiškęs jiems, kad lapkri
čio 3 d. Klaipėdos krašto atsto
vai busią išklausyti Paryžiuje 
tam tikros komisijos, paskir
tos Klaipėdos krašto likimui iš 
spręsti.

Dabar Lietuvos laikraščiai 
rašo, kad įvairios Klaipėdos 
krašto organizacijos išsiuntė 
savo delegatus į Paryžių. Tas 
delegacijas galima padalinti į 
dvi rųšis: vieni delegatai nuvy
ko Paryžiun reikalauti, kad 
Klaipėdos kraštas butų sujung
tas su Lietuva, o kiti delegatai 
yra pasiryžę priešintis tam. 
Antrosios rųšies delegatai yra 
daugiausia po lenkij įtaka.

Žeminus perspausdiname ke- 
liatą žinių apie tą dalyką iš 
Kauno laikraščių. Bet galime 
čionai pastebėti, kad turime 
kibai svarbių informacijų apie 
Klaipėdos padėtį ir iš musų 
bendradarbių. Jos rodo, kad 
Klaipėdos—krašto likimas bus 
išspręstas ne vėliau, kaip iki 
Naujų Metų, ir tai palankioje 
Lietuvai prasmėje.

Esame tik-ką gavę keletą la
bai įdomių laiškų iš Klaipėdos. 
Ryto pradėsime spausdinti 
juos “Naujienose”.

Klaipėdos krašto delegaci- 
jy Paryžiun sudėtis

Spalio 30 dieną 2 vai. po 
piet išvažiavo Paryžiun lietu
vių delegacija, vedama Dr. 
Gaigalaičio. Delegacijos sąsta
tas sekąs: 1) Dr. Gaigalaitis 
Tautos Tarybos vice-preziden-

tas ir jos atstovas, 2) Stiklio- 
rius, Klaipėdos Krašto lietuvių 
prekybos ir pramonės atsto
vas, 3) Simonaitis, “Vitšaft- 
partijos” atstovas, 4) A. Bra- 
kas, Jaunimo draugijų “San
taros” atstovas, 5) Labrencis, 
ūkininkų atstovas, 6) Reizgys 
Valstybės Tarybos narys ir 
mažųjų laukininkų Sąjungos 
atstovas.

Spalio 31 d. 2 vai. išvažiavo 
vokiečių delegacija ir p. Aukš
tuolaitis su savo draugais. Vo
kiečių delegacija susideda se
kančiai: 1) Vadas — Valsty
bės Tarybos vice-iprezidentas 
J. Kraus, 2) Konsul Jahn pre- 
ikybos ir žvejybos atstovas, 3) 
Laukininkystės atstovai v. 
Dressler ir Baldžius, 4) darbi
ninkų Sąjungos atstovai, Ma
čys ir Kislath, 5) Klaipėdos 
miesto atstovai — burmistras 
Grabovas ir miesto seimo pir
mininkas Pirach, 6) nuo “Ar- 
beitsgemeinschaft’o” Ankeifis, 
7) nuo “Heimatbundo” Orlov- 
skis, 8) nuo ištautėjusiųjų lie
tuvių Kubilius. Tai tokia vo
kiečių delegacijos sudėtis. Da
bar pareina Aukštuolaitis, bet 
tik nežinia kieno vardu jis va
žiavo ir pinigus iš valdžios 
700,000 auks. t. y. 3 asmenims 
kelionei gavo. Kiek žinoma su 
lenkomanu Augštuolaičiu drau 
ge išvažiavo Lebartas iš Klai
pėdos ir Laurinaitis iš Šilutės. 
Rodos ko nors geresnio neįs
tengė p. Augštuolaitis sužvejo
ti. (Liet. Žinios).

I -------------------------

KAIP KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ 
DELEGACIJA PARYŽIUN 

VAŽIAVO.

KLAIPĖDA, lapkričio 1. — 
Drauge su vokiečių ir Augš- 
tuolaičio delegacija Paryžiun, 
kiek sužinota, išvažiavo Lenkų 
atstovas Klaipėdos Kraštui Dr. 
Šarota, Anglijos atstovas Le 
May ir okupacijos valdžios 
pirmininkas, kapitonas Loro- 
che. Ponas Petisnė jau pirm 
keletą dienų Paryžiuj esąs. 
Žydas Katcinas esąs drauge iš
važiavęs -kaipo mažumos gy
ventojų reikalų užtarėjas. Šią 
delegaciją, kurioj dalyvavo 
franeuzas, anglas, lenkas, vo
kiečių atstovai ir lietuvių iš
gama Augštuolaitis su sėbrais 
kaip praneša “Dampf lotas”, 
Tilžės, InsnitėS ir Allenšteino 
stotyse pasitiko organizuoti 
žmonių pulkai su muzika, ir 
dainavimu “Deiitschland uber 
alles”, kalbomis, reikalavimu 
prijungti kraštą atgal prie Vo
kietijos. Jeigu franeuzas, 
lenkas ir kiti gali viename ku
pė sėdėti su vis-vokiečiais, tai 
kodėl jiems neužtraukti ir 
“Ueber alles”?

dentą ir savo reikalavimus pra 
nešti. Jeigu reikalavimai ne
bus išklausyti žadama prokla
muoti generalinį streiką. Eina 
gandai, kad norima iŠ darbiniu 
kų pusės/ Krašto Direktoriją 
nuversti. —

Aukštuolaičio
Augštuolaitis 

kažkokį naują 
“Bund der National 
der Mėmelgebiets”.
do” vardan jis susižvejojęs ke
letą sėbrų ir važiavo Pary
žiun.

“bundas”.
esąs įsteigęs 
“bundą” — 

Litauer 
To ”bun-

Senatorius Newberry 
rezignavo

ketos rezultatus.
Prašome visų draugų, kurie dar nėra prisiuntę savo 

blankų su savo balsais, tuojaus tai padaryti. Pasiskubin
kite!

Ikišiol balsavimo daviniai yra tokie:
Už registraciją ...
Prieš registraciją
Neaiškių.............
Viso balsų .........

Artimyjy rytą taikos kon 
ferencija prasidėjo

Talkininkai spaus 
Vokietiją

rr

Rusijos armija gelbės kily 
šaliy sukilimams

AVASHINGTON, lapkričio 
20. — Senatorius Truman H. 
Newberry per Michigano gu
bernatorių Groesbeck 
te senatan savo : 
Rezignacija turi įeiti 
tuojaus. Senato pirmininkas,! 
vice-prezidentas Coolidge šian
dieniniame trumpame senato 
posėdyje nespėjo rezignacijos 
perskaityti ir Newberry dar 
vienai dienai pasilieka senato
rių. Savo rezignacijos laiške 
\ewberry sakosi rezignuojąs 
todėl, kad kitas senatorius iš 
Michigano tapo išrinktas de
mokratas ir todėl jo pasiliki- grėsė svarstoma, ar Rusija gali 
mas senate yra bereikalingas, 
nes reikėtų nuolatos kęsti 
“partinį politinį persekiojimą.”

Bet jeigu Newberry nebūtų 
nats rezignavęs, jis veikiausia 
butų buvęs pašalintas. Jau 
pirmiau jį išgelbėjo tik repub- 
likonai, bet dabar demokra
tams įsigalėjus, jis butų pra
laimėjęs, nes ir patįs republi- 
konai nelabai butų drįsę atvi
rai jį remti, bijodamies susi
laukti Tovvnsend likimą. Tow- 
nsend rėmė Newberry ir balsa
vo už jo palikimą senate. Bet

MASKVA, lapkr. 20. — Ru
sijos kairiųjų komunistų vado
vas Bucharinas, kuris rašo ko
munistų internacionalui progra
mą, prižadėjo kitų šalių komu
nistams, kad jeigu jie sukils, tai 
jiems gelbės milioninė Rusijos 
armija, ypač jei komunistai su
kiltų Lenkijoj, Vokietijoj ar 

'Rumunijoj. Bet sukilusios šalies
pnsiun- komunistai turi pageidauti to- 

rezignaciją. Į<įos pa«eibos ir veikti su Rusi- 
.1 gmen jos armįja išvien, kas esą*pada- 

j rytų “kapitalizmo” nuvertimą 
lengviu dalyku. Vokietijos ko
munistai, ypač Clara Zetkin, to- 
kiuo nusprendimu labai džiau
giasi, nes vieni komunistai, be 
Rusijos armijos pagelbos, nesiti
ki Vokietijoje 'laimėti. Bet kaip 
Rusijos armijos pasieks Vokieti
ją, nebuvo aiškinta.

Taipjau buvo komunistų kon-

daryti karines sąjungas su ko
munistiškomis šalimis. Esą, jei
gu Rusija sutinka priimti pas
kolą iš kapitalistinių šalių, tai ji 
gali daryti ir karines sąjungas 
su tomis šalimis. Nuspręsta, 
kad Rusija tai gali daryti ir tai 
esąs ėjimas linkui karinės są
jungos su Turkija.

Neįstengia sudaryti 
kabineto

BERLINAS, lapkr. 20.
rinkimuose jis pralaimėjo ir wilhelln Cuno> prašomas pre- 
jo vieton tapo išrinktas demo- 
kratas Ferris, kuris vien prieš štangų “sudaryti 
Newberry ėjo.

Ncvvberry, kaip žinia, savo 
rinkimams tiek pinigų išleido,; 
kad už tą atsidūrė teisme ir 
net buvo nuteistas 2 metams 
kalėj i man ir buvo ] 
iį iš senato pašalinti. Bet augš- 
čiausias teismas jo nuteisimą 
panaikino “dėl stokos įstaty
mų”, o senate apgynė republi- 
konų didžiuma.

------------------ -- ---------- Į----------- j ■

jo vieton tapo išrinktas demo- zidento Eberto, vis dar deda 
i paslaugų auujaiyii ^Vokietijai 
Įkabinėtą, bet neįstengia. Jis 
bandė sudaryti kabinetą iš 
centrinių ir socialistinių parti

jų, bet socialistai galutinai at- 
Įsisakė įeiti ministerijon, jei 

pasiūlyta hoalicijoje dalyvaus Stinnes

Išrinko mahometoną kalifą

didžiuma iš- 
sosto įpėdinį 
mahometonų

bažny-

. 128 
9286
. 122
9536

Chinijos valdžia nuversta
Pekiną užėmė krikščioniškas ge
nerolas. Finansų ministeris areš
tuotas. Organizuojama nauja 

ministerija.

Talkininkai yra susitarę. Ame
rika už kapituliacijas.

LAUSANNiE, lapkričio 20.— 
Šiandie čia prasidėjo artimųjų 
rytų taikos konferencija. Kon
ferencija atsidarė 3:45 vai. 
po piet. Atidarė ją Šveicari
jos prezidentas Haal, kuris 
perskaitė priėmimo kalbą į 
kurią atsakė Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Curzon. 
Turkijos delegatas Ismet Paša 
perskaitė ilgą pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Turkija pa
sirašė mūšių paliaubą keturi 
metai atgal pasitikėdama Wil- 
sono žodžiais, bet ji taikos ne
sulaukė. Puolimai ant jos bu
vo daromi ir toliau, taip kad 
dabar dėl tos priežasties Ma
žojoj Azijoj yra apie 1,000,000 
turkų be maisto ir pastogės.

Po pusvalandžio konferenci
ja užsidarė iki rytdienos.

Jungt. Valstijų atstovai vei
kliai dalyvaus visoje konferen
cijos eigoje. Jie dalyvaus svar
stymuose, laikys kalbas, tik 
•ne balsuos Atstovais gi bus 
Jungt. Valstijų ambasadoriai 
Italijoj ir Šveicarijoj ir pas
kiau adm. Bristol. • •

Prieš prasidėsiant konferenci-

PEKINAS, lapkr. 20. — Peki
nas vėl pergyvena naują per
versmą. Finansų ministeris Lo 
Uen Kan tapo areštuotas ir sėdi 
kalėjime. Jis yra kaltinamas pri
ėmime apie $352,000 kyšio už 
atgaivinimą paskolos, kurią 
prieš karą buvo pasižadėję su
kelti Vokietijos kapitalistai lai
vams nupirkti ir jau buvo įdavę 
Chinijai $1,000,000. Bet užėjęs 
karas visus tuos plemis suardė. 
Kabinetas jau svarsto apie tą 
paskolą. Ministeris Lo atsisakė 
priimti kauciją ir pasiliko kalėji
me. Jį areštuota prezidento ir 
parlamento piijnininko įsakymu.
Tuoj po to visas kabinetas ta

po pašalintas prezidento įsaky
mu, Pekinaivįėjus krikščionio 
generolo Feng Yu-Hsiang karei
viams, kad įvyknus mieste karo
stovį. Generolo įsakymu kabinę- jai, talkininkai — Anglija, Fran
tas tapo pašalintas, o jo vieton . ei ja ir Italija, — laikė savo pasi- 
bus organizuojamas kitas, jam 
prielankus. Premieru busiąs pa
skirtas Dr. Yen. Keli ministeriai 
pasiliks senieji, o kiti naujieji. 
Šis nuvertimas esančios ir pas- 
kirimas naujos valdžios, gali vėl 
sukurti Chinijoje savy tarpinio 
karo ugnį.

Kongresas atsidarė,

tarimą ir kaip skelbiama, talki
ninkai pilnai susitarė visais 
svarbesniaisiais klausimais, taip 
kad jie daugiau nebelaikys pasi
tarimų iki pradžios tikrųjų svar
stymų taikos tarybose.

Amerikos delegatai stovės 
konferencijoje už Turkijos kapi
tuliaciją, nes, girdi, Turkijos 
valdžia yra religinė ir todėl sve
timšaliai turi turėti specialines 
teises ir savo teismus.

Anglija rems Franciją kontri
bucijų klausime.

PARYŽIUS, lapkr. 20.— Ang
lijos narys talkininkų kontribu
cijos komisijoje John Bradbury 
gavo instrukcijų iš Londono vis
kame remti Franci jos nusistaty
mą kontribucijų klausime.

Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Curzon prisižadėjo rem
ti visus Franci jos reikalavimus 
iš Vokietijos ir kartu versti Vo
kietiją užmokėti pilną kontribu
ciją už tai, kad Francija rems 
visas Anglijos taikos sąlygas ar
timuose rytuose.

Šis, kaip sakant, apsimainy- 
mas arkliais, ir Anglijos ir 
Franci jos pasižadėjimas remti 
viena kitą, turės didelės svar
bos netik Lausannos konferenci
joje, bet dar didesnės svarbos 
visos Europos politikoje. Per 
tris metus Anglija priešinosi 
Francijos kontribucijos reikala
vimams, bet dabar ji rems Fran
ciją ir kartu smaugs Vokietiją 
ir tik už tai, kad Francija pa
rems Anglijos grobimo pienus 
artimuose rytuose. Jau pirmiau 
buvo numatoma, kad Francija 
tik todėl remia turkus ir prieši
nasi Anglijai, kad tuo išsiderė
jus sau Anglijos paramą smau
gime Vokietijos. Dabar Franci
ja gavo ko norėjo ir daugiau ji 
Turkijos neberems, o rems Ang
lijos plėšikiškus tikslus. Dviem 
grobikams susitaikius galima 
laukti pablogėjimo visos Euro
pos padėtyje.

60 žmoną prigėrė

“liaudies” partija — kapitar 
listai. Bandytų sudaryti kabi
netą be socialistų, vien iš bur
žuazinių partijų, bet tokis ka
binetas 
cialistų

neilgai gyvuotų dėl so- 
opozidjos.

ANGELES, Cal. lap-LOS
kričio 20. — George Bronson 
Hovvard, dramaturgas ir apy
sakų rašytojas, tapo rastas ne
gyvas pilname gaso kambary. 
Spėjama, kad jis nusižudė.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
štato:

Šiandie — giedra, gal nepas
tovus į vakarą; maža permai
na temperatūroje. "

Saulė teka 6:46 vai., leidžia
si 4:25 vai. Mėnuo leidžiasi 
6:21 vai. vakare.

Klaipėdoj generalinis 
streikas?

KLAIPĖDA, lapkričio 1. — 
Darbininkų tarpe didis nera
mumas prieš Krašto Direktori
ją, vyriausiai prieš prezidentą 
Dr. Steputaitį. Jis pažadėjęs,

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
20.— Po ilgų ir triukšmingų 
ginčų Turkijos 
seimas 189 balsų 
rinko Turkijos 
Abdul Medžid
kalifu (mahometonų 
čios galva). Manoma, kad kils 
kova už kalifatą, kadangi ir 
sultonas Mahometas VI nenori 
atsisakyti nuo sosto ir kalifto, 
o patįs turkai yra pasidalinę 
apie tai.

PINIGŲ KURSAS

3 žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai Chicagos gatvėse užmušė 
tris žmones.

Vakar, lapkr. 20. d., užsicn;o pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.49
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.75
Oanijos 100 frankų ........... $20.20
Finų 100 markių ................... $2.60
Francijos 100 frankų ......... .. $7.22
Italijos 100 lirų ................... $4.75
Lietuvos 100 Litų ..........;.... $10.00
Lenkų 100 markių .........*.........
Norvegijos 100 kronų ....... $18.8?
Olandų 100 guldenų ........... $39 30
šveicarų 100 markių ........... $18.62
Švedijos 100 kronu ........... $26.85
Vokietijos 100 markių ........... l%c

WASHINGTON, lapkričio 
20. — šiandie atsidarė nepap
rastas posėdis senato ir atsto
vų buto, sušauktas prezidento ( 
Hardingo apsvarstyti sku- ( 
biems reikalams.

Senato posėdis tęsėsi tik pu
sę valandos ir užsidarė pager-1 
bimui mirusio senatoriaus 
Watsono. P-nia W. H. Felton, 
pirmoji moteris senatorė, kuri 
tapo paskirta užimti Watsono 
vieną, buvo atsilankiusi, bet 
prisaikos nuo naujų senatorių 
nepriimta. Naujas Watsono . 
vieton senatorius jau yra iš
rinktas, bet jis dar nesirodo, 
nes norima suteikti p-iai Fel
ton garbę būti senatore nors 
vieną dieną ir tuo patapti pir
ma moteris senatorė. Bet var
giai jai pasiseks tai padaryti, 
nes jeigu nors vienas senato
rius tam pasipriešins, ji nebus 
pripažinta. O pasipriešinimas 
veikiausia bus. Jai šiandie atė
jus senatan, galerija surengė 
jai dideles ovacijas.

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Šiandie formaliniai atsidarė 
naujasis Anglijos parlamen
tas. ,

sku-' ........ -i - i . .

TELŠIAI. — įvedus litus, 
kainos čia beveik kasdien k il
sta. Stebėtina, kad kilsiant 
doleriui kilsta litas ir visvien 
prekių kainos taip ir ant mar
kių ir ant litų kilsta. Norėtum 
žinoti, kuo pasibaigs ši atvira 
spekuliacija? z

MEXICALI, lapkr. 20.— Gau
tomis čia žiniomis, daugiau kaip 
60 žmonių prigėrė apvirtus val
čiai Califomijos užtakoję, 60 m. 
nuo Mexicali.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Iš Mokslo Srities
Pasaulio pabaiga —kaip 

greit ji įvyks?
Ivan L. Smith.

(Pabaiga)

Nors tas gali atrodyti keis
ta, tečiaus yra galimybes žmo
nėms turėti kliūčių nuo per 
daug vandens. Augštosios že
mės vietos nuolatai dalinama 
dalinamųjų veiksnių ir jas su
darančios medžiagos nuneša
ma į juros dugnų. Vra mano
ma, kad žemės gilumoj yra at
lyginamasis tam judėjimas, 
kuris stengiasi j>erkelti žemes 
nuo juros dugno atgal prie že
mės, tuomi įvykindamas nu
dėvėtos sausumos plotų iškėli
mą ir suteikdamas galimybės 
vandeniui, ledui ir vėjui vėl 
savo dalinimo darbą pradėti. 
Jei kėlimas išnaujo butų vi
suomet proporcingas po 
jo sekamam, tai . ne
būtų ko susirūpinti, kadangi 
vidutinis sausumos plotų augš- 
tis per tūkstančio metų laiko
tarpį pasilieka tas pats. Te* 
čians yra pamato tikėti. kad 
taip nčra, kad kiekvieną rato- 

sukį (eiklių) medžiagos gulin
čios po sausumos plotais po 
truputį susisėda ir todėl išnau- 
jinis kėlimas sutampa truputį 
mažiaus žynius. Jei šitoji ei
ga tęsis be sustojimo, tai mes 
turėsim pasiekti to, kati išnau 
jonės iškilumos nebus gana 
augštos, kad išlaikyti žemynus 
augščiau vandens ir mums teks 
turėti visas žemės rutulys ap
semtas bekraščio . vandenyno. 
Tokia sąlyga ne būtinai sunai
kintų planetą kaipo gyvenimo 
vietą gyvybei, tečiaus yra tik
ta, kad žmonių veislės likučiai 
turėtų žymiai pakitėti, jei jie 
norėtų išlikti gyvais tokioj vi
siškoj paskandoj.

Plačiausiai priimta 'musų 
planetos galimos pabaigos te
orija yra nuolatinis saulės ši
lumos mažėjimas. Ilgus me 
tus buvo manoma, kad saulės 
kaitra paeina nuo degimo. Ka
da mokslo instrumentai tapo 
ištobulinti tiek, kad buvo gali
ma išmatuoti karštis, kurį mu 
su švietylas tolydžio išleidžia, 
tai buvo surasta, kad gumulas 
tolygus didumu saulei ir susi
dedąs iš tobuliausios žinomos 
degamos medžiagos, galėtų pa
laikyti jos karštį ne ilgiau kaip 
per 1,500 metų. Dabar yra į- 
sitikinta, kad saulės skleidžia
ma kaitra pareina nuo jos gu
mulo traukimos, gal dar su 
tam tikrų priediniu karščiu, pa
reinančiu nuo radioaktingų 
junginių sproginėjimo. Jokios 
kitos žinomos priežastys nega

lėtų pagaminti tokios didelės 
kaitros apšties, kokią saulė 
skleidžia per nesuskaitomus 
savo būties metu. Jei priim
sime miglinę saulinės sistemos 
pradžios teoriją, tai turim ži
noti, kad medžiaga sudaranti 
saulę 'kadaise. buvo pasklidusi 
po erdvę lokio didumo, kurį 
ribojo Neptūno orbita. Todėl 
didelis susitraukimas jau įvyko 
ir šitas traukimos eina toliau 
gana sparčiai.

Kiekvienas žvaigždinis kūnas 
prasideda su tam tikra apštimi 
įgimtos energijos formoje ši
lumos, judesio, ar gal uždary
tos cheminiuose junginiuose. 
Šita energija maino savo for
mą, kaip galime pastebėti, ka
da kulkos judesio energija ap- 
kinta kaitros energija staiga 
kulkos judėsiu! <sustojus, bet 
lig šiol nesurasta budo pridėti 
daugiau prie šitos visos pradi
nės enegijos. Tatai yra aišku, 
kad kaitrinė energija, kurią 
saulė taip gausiai skleidžia po 
erdvę, negali būti pakeista ir ji 
nėra neišsemiama. Jei ji taip 
darys lobaus, tai ateis laikas, 
kada ji susitrauks, kad jos mc- 
tlžiaga pradės įgyti kietą pavi

dalą, o tąsyk sparčiai atvės ir 
neišduos nei šilumos, nei švie
sos. Josios planetos tąsyk bus 
mirusiais pasaulius šaldančio
mis tarpžvaigždinės erdves 
temperatūromis.

Visi šitie išvedžiojimai yra 
paremti manymu, kad musų 
pasaulis rašmeniu iai numirs 
nuo “senatvės”. Mes tikrai 
galim pasakyti, kad kiekvienas 
žmogus aukščiau, ar vėliau nu
mirs nuo gįslų užkietėjimo, 
vander inės ligos, ar kokios ki
tos įgimtos priežasties, jei ne
atsitiks nelaimė, kuri sutrum
pina jo žemišką karierą neiš
vengiamos senatvės nesulau
kus. Tą patį mes galim pasa
kyti apie galimą šito pasaulio 
pabaigą; kuri nors augščiau mi
nėtų jiegų gali nuvesti jį prie 
jo pabaigos, jei kokia nenu
matyta nelaime neužkirs kelią 
šįtoms jiegoms pasiekti loginę 
užbaigą. Su planetomis taip 
pat gali atsitikti nelaimės kaip 
ir su žmonėmis. Greičiausia 
nelaime, kuri gali privesti prie 
galo žemę, tai susitrenkimas.

Astronomai nuolatos nuste
bę mato naują žvaigždę užsi- 
plieskusią danguose, kur pirm 
to jokios žvaigždės nesimatė, 
ar matė kaip palyginti tamsi, 
nežymi žvaigždė staiga sužibė
jo ir pasiekė pirmą ar antrą 
dydį! Matomų saulių šaudan
čių po erdvę, matomai sava
rankiomis kryptimis, yra bega
lės. Be šilų matomų saulių, 
nyti, kad yra daug saulių, ku-

rios senai atvėso žemiau bal
tosios kaitros, taipgi laksto po 
erdvę. Tatai yra pamato ma
nyti, kad kartais atsitinka su- 
sitrenkimai ir karštis atsira
dęs nuo staigaus dviejų saulių 
susiternkimo pakiltų iki to, 
kad visas gumulas užsidegtų 
balta kaitra ir nauja žvaigždė 
butų mums matoma.

Sutikus su tuo, kad staigus 
naujų žvaigždžių atsiradimas 
yra tiesioginė dauginių kūnų 
susitvenkime sekine, ar mes 
turim pamato manyti, kad mu
sų saule yra liuosa nuo lokio 
pavojaus? Atsakymas turi bū
ti neigiamas. Musų saulė su 
savo planetų virtine skrieja 
apskrita kryptimi Herkulo 
žvaigždyno linkui vidutiniu 
greitumu 12 mylių per sekun
dą. Lig šiol, kiek mums ten
ka matyti, ji turi liuesą kelią 
keliems milionams metų, bet 
nėra jokio užtikrinimo, kad 
koks nematomas kūnas nepa
sitaikys jai ant kelio ir nenuj 
vers jos. Tokio įsibriovėlio 
artumas seniai butų jaučia
mas prieš susitrenkime įvyki
mą; jo gumulas padarytų trik
domą įtaką į orbitinį laukuti
nių planetų judėjimą. Šitas 
sujudimas' eitų didyn saulei ir 
negyvam kunui besiai'tiiittiit 
vienam prie kito ir ant galo 
Veikiančios savutarpinės sva
rumo jiegos jas atplėštų viena 
nuo kitos.

Jokiam gyvam žmogui ne
tektų pamatyti šitą paskutinę 
katastrofą. Sistemoje taip 
smulkmeningi nustatytoje 
kaip mūsiškė nereikėtų stiprios 
laukutinės įtakos visiškam iš
mušimui jos iš kelio ir labai 
gali būti, kad kur kas prieš 
'Susitrenkimą gyvastis išnyktų 
musų dienoms, sezonams ir 
metams sutrikus delei lauku
tinio kimo veikimo į jį.

Kada pasaulis baigsis? Mes 
nežinom. Kas keli mėnesiai 
koks nors tikybinis fanatikas 
pasako tikrą dieną ir valandą, 
bet žemė vis skrieja sau ir ga
na. Mokslininkai > nenori ga
dinti savo vardo ir todėl jie 
niekuomet nepasako, kiek mi- 
lionų metų ims ^emei numirti 
nuo senatvės, ir suprantama, 
nieks negali išskaitliuoti, kada 
kokia nelaimė pavers į niekus 
Visus jų apskaitliavimus. Te
čiaus rašytojas tiek nori rizi
kuoti savo geru vardu, kad 
pasakyti, kad pabaiga dar taip 
tolima, jog visi dabartiniai kon
traktai galės būti išpildyti.

Ar T u Labai Renkiesi?

BORDENS
Farm Products Co. of Illinois 

Franklin 3110

Prisižiūrėk Bordeno Pa- 
steurinto jo Pieno kokybei. 

Jo gaminys nėra šiaip 
taip sudarytas. ,

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

MAJESTir*
l’l-TKEATRE-V

DABAR SVEIKA IR 
TVIRTA MERGINA.

Duktė naudojo Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound pagal motinos pata
rimą.

Wauseon, Ohio, — “Mano duktė vi
suomet turėjo skausmų strėnose ir 

kojose ir tūluose 
atvejuose, negalė
jo ant kojų pasto
vėk Skaitėme apie 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
pound, kad daug 
merginoms pagel
bėjo, todėl ir ji 
pradėjo imti. Tas 
buvo du metai at
gal, ir dabar yra 
skirtinga mergai

tė ir gali visokį darbą atlikti, bet ji 
yra atsargi, nuo sunkaus darbo — to
dėl dabar jaučiasi tvirta. Rekomen
duojame Lydia E. Pinkham Vegetab
le Compound visoms motinoms ir ser
gančioms jų dukterims ir suteikiu lei
dimą pagarsint šį laišką, kaipo liudi
jimą.” — MRS. A. M. BURKHOL- 
DER, Route No. 2, Box 1, Wauseon, 
Ohio.

Kartkartėmis ir laikrodį persvąra 
persveria, skaitant laimėjimą ir pra
lošimą. Bet teisingas nusistatymas 
užvis yra viršiausiu. Tas pats yra su 
moterims. Tulus nuotikius gali kar
tais pakeisti.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound atitaisys visus nesmagumus 
įvairių simptomų, kaip atitaisė po
nios Burkholder dukteriai.

MOTINOS. — šis yra vertu persi
tikrinimu dalyku.

GYVENK ILGAI
JAUSKIS NUO 10 IKI 30 METU 

JAUNESNIU.
Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo 

skaudėjimo, prastų jaknu ir kraujo 
pataisymo, Bulgariška Kraujo Arbata 
yra didžiausia šeimynos gyduolė. Imk 
karštą einant gult, tada pagelbės su- Į 
laužyt blogus šalčius. Pardavoja vi
sose vaistinėse arba pasiųsim^ ap
drausta 1 didelį šeimynos baksą už 
$1.25, arba 3 baksus už $3.15, arba 
6 baksus $5.25. Adresas: Marvel Pro
ducts Company, 451 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room llll.lt 
Tai. Central 4411. Jai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8828 So. Hahted M.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiekyj*, 
ną vakarą, išskyrus uUmlnka ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St. > 
Telephone Ganai 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus) Farmas ir Biznius. i 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. • 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

29 So. La Šalie St. Room 
Tek: Central 6890 

Vak. 8X2 W. 83 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
K a m p. Milwaukee ir Ashland A\os 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

DISPUTAI
BIBLIJOS STUDENTŲ SU KUN. BUMŠU

Nes, Kunigas Bumšas yra užkviestas prirodyt pen
kis klausimus, ir kad prirodys, gaus $500 dovanų! 

Taigi, kviečiam visus atsilankyti į
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd PI.,

Seredos vak., Lapkričio 22 d., 1922 m.
Rengia BIBLIJOS STUDENTAI

įžanga liuosa. Nėra kolektų.

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
x šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Pirmas Povilo Slogia 
KO N C E RTAS

Seredoj,
Lapkričio-Nov., 22, 

. ..— 1922 —
C. S. P. S. Svetainėj vakare

11142 W. 18 th Street
Apart p. P. Stogio dalyvauja 
šie pirmaeiliai artistai:

Marijona Rakauskaite, Nora Gugis, 
Ona Biežis, Saliomija Cherry, 
Antanas Pocius

Rengia „Birutė”.

Garsinkities “Naujienose”

Lietuvos Atstovybės
SKELBIMAS
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji
LIETUVOS IŠEIVIAI

kad pasilikti Lietuvos piliečiais
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI

Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo

nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų įstaigų, arba
LITHUANIAN LEGATION,

1925 F Street, N. W., Washington, D. C.
Lietuvos Respublikos Atstovybė.

Mes laikom pilną eilę impor^ 
luotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų. Žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinain ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN CO., 

1833 So. Halsted St.
TURIU garbės pranešti savo drau

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

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

HOŠE~REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie’ Federalės val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.
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S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. Iki 5 P. M.
1811 Recter Building

West Monroe Street, Ckieago.
Phone Central 2569

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS* ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

NAUJIENŲ / • •, . ' X .
Metine Biznio Knyga 

menakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

SYKAI U žsiprenum eruo s NAUJIENAS

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikatčio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž- 
pataroavinių, malonėsite 
prie Jo Malonybės Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišpavas 7 vai. vak.
Kancleris.

nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S.
suma 11

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

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

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. ] ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis . garnilurai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

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

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniais.

llll.lt
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Kodėl Standard.
Oil Companijos (Indiana)

V erslas Y ra
Sėkmingas

VARTOTOJAI perka žibalo gaminius iš tos kompa
nijos, kuri geriausia jiems patarnauja. Standardo 
Žibalo Kompanija (Indiana) turėjo pasisekimo 

ypač dėlto, kad, ji pasižymi savo patarnavimu.

Noras suteikti kuodaugiausia patarnavimo bendruome
nei apsireiškė kiekviename šitos kompanijos žingsnyje 
per ilgą metų laiką. įrodymu to, kad patarnavimas bu
vo pakankamai teikiamas, matos iš Kompanijos par- 
davos lakštų.

Nuveikingumo ruožai iš Direktorių Tarybos eina per 
kiekvieną organizacijos skyrių iki galutino vartotojo.
Nuveikingumo lakšte pirmutine stovi gaminio kokybe, 
šitos kokybes išlaikymui tapo suorganizuota nąujovi- 
nės laboratorijos, kur kiekvienas gaminys yra chemi
niai ištiriamas tam tikslui, kuriam jis yra skiriamas. 
Kartą pasiekta augštoji kokybe yra padaroma norma, 
nuo kurios niekuomet^ nėra leidžiamas nukrypimas.

Pardava ir paskaida taipgi organizuojama apturėjimui 
geriausių rezultatų mažiausiomis išlaidomis. Tas užtik
rina vartotojui pasitikimą apštį ir garantuoja, kad, kuo
met jis perka Standard Žibalo Kompanijos (Indiana) 
gaminį, jis moka tik teisingą ir vienodą kainą, už ku- 

. rią jis apturi pilną vertę.

Kiekvienas veiksnys įeinąs į Standard žibalo Kompa
nijos (Indiana) verslą, nupirkimas nedarytos medžia
gos, jos transportavimas į Kompanijos ^rynyklas, jos 
išdirbimas didelės daugybės naudingų gailinių, jos pa
skaida su pagalba painaus tinklo gyslų ir antrinių su
dėjimo stočių, kubilinių vežimų ir aptarnavimo stočių 
yra išvystyta vieninteliu tikslu kad patarnauti žmo
nėms.
Prityrimas įrodė, kad pelningiausias verslas auga tai 
organizacijai, kuri geriausiai patarnauja žmonėms.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avcnue, Chicago, Illinois.
3005

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI. 

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

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

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

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ, 

k ............— ....... i i .... m nu/

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

vadžiojam, £ixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikyto jus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Trečiadienio rytą kai 6 vai. 
darbininkams sknbinanties j 
darbą Carpcnter gatve ir pra
einant pro 2109 pasirodė 8 me
tų vaikutis vienais marškinu
kais su ašarom akytėse. Pra
eiviams klausiant, ko vaikutis 
veikia, jis papasakojo kad “pa
pe: mamą su peiliu piauste, 
piautstė ir užklojęs lovoje nu
ėjo ir galanda britvą”. Praei
viai neturėdami laiko patys eit 
žiūrėt, pasakė palicijantui. Tas 
nuėjęs j nurodyta vietą, tiesa, 
randa Woicichą Brozowskį 
skutantis bardą. Užklaustas, 
ko šis vaikas verkia ir kur jo 
motina, Brazowskis nedvejo
damas pasakė: “Aš šiandie 
kėliau prieš 6 vai., kad papjo
vus savo pačią Kameliją, ir aš 
tai padariau”. Tai ištaręs nu
vedė policistą į kambarį, kur 
gulėjo devynis kartus peįiliu 
perveria kraujuose paplūdus 
Woicicho pati.

Kaltina tėvą dėl mušimo.
Šiomis dienomis eina tardy

mas Antano šušo (23-čia gat
vė) už nežmonišką mušimą sa
vo vaiko Jurgio. Vakui pra
mušta galva ir pagadinta kal
ba. Bilą veda (už vaiką) 
“Žmoniškumo draugija” ir 
klausinėjimas teisėjo W. M. 
Heston teismabuty tęsis visą 
savaitę. Tuo tarpu sumušto 
vaiko tėvas Antanas šuša pa
dėtas pu $5,000.00 kaucijos.

8 valandos $5.00.
Pradedant su sausio 1 dieną 

1923 m. miesto valdomų gatve- 
karių darbininkai gaus mažiau
sias penkis dolerius dienai už 
8 valandas darbo.

Patyrimas parodė, kad 8 va
landų diena su penkiais dole
riais mokesnio yra galima ir 
patenkina abi pusi.

Miesto operuojami gatveka- 
riai neša pelno miestui vidu
tiniškai apie $90,000 kas mė- 
nesis.

Apsivedė.

Kai ši žinutė pasieks skaity
toją, tai Pranas Naujokas, ir 
Stela Jovaišiutč bus jau kur 
apie Kaliforniją medaus mene
siu džiaugtis.

Laimingai!
Antanas Jankauskas ir Do

micėlė Žebrauskytė irgi susi
tarė mainyti bačlerystės stoną 
į moterystės. Geros kloties!

—P. Jurkšietis.

jlche? ®
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contain no hablt-formlno drugs 
Havja you tried Dr. Milės’ Nervine?

A.ak vour Drugviat

(korespondencijoF.
%----- .-----------—------------  -------- TTT?--- r—

Detroito žinios.
BAISUS ATSITIKIMAS.

Siuskite Kelertu Dovanas 
LIETUVON LITAIS

Kas yra naudingesnė Kalėdų Dovana kaip perlaida išrašyta 
“Litais” ir pasiųsta giminėms Lietuvoje. Lietuvos Valdžia 
reikalauja kad visos perlaidos butų išmokėtos “Litais”. Tai
gi, kodėl negaima siųsti perlaidą išrašytą “Litais”, o ne kitos 
tautos pinigais. Taip darant daug sutaupysi pinigų.

Lietuvių Prekybos Bendrove
parduoda laivakortes ant didžiausių ir geriausių linijų. Tre
čia klesa laivakortės iš Boston’o arba New York’o iki Pila- 
vai (Karaliaučiaus) tik kainuoja $111.50. Visa kelionė Lie
tuvon galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Lenkijos.

Dabar Eina Didelis Išpardavimas
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje 
įvairių dirbtuvių . Šerai kol kas parsiduoda po $7.00 vienas. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, pirk kuo- 

• greičiausiai.

Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių pinigų siunti
mo Lietuvon, Šerų, pasportų ir incomc taksų, kreipkitės šiuo 
adresu:

Litauanian Sales Corporatioi/
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Arba į musų Skyrių

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

Adolph E. Stasulani
Buvusia prie

EAGLE MUSIC COMPANY
pareiškia, kad jis dabar yra susidėjęs su 

Advokatų Firma

SAUNDERS, KNECHT, HAMILL 
ir RAMSEY

1103-1104 Chambcr of Commerce Buildinge,

133 W. Washmgton St.,
’ Chicago, III.

Kur jis užsiims advokatūra apskritai.
b *

J

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

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

Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

------!----------------- .------

BIZN IRIAI!
lllllllllllllffllIlIlIlilIlIiH

Kurie dar neturit užsisakę 
kalendorių savo kostume- 
riams 1923 m., rūpinkitės ta
tai padaryti tuojaus.

Užsakymai priimama bus tik iki
Gruodžio 3-čiai d.

Nedaleiskit, kad jūsų kostu- 
meriai liktų neaprupinti

- gražiais kalendoriais, spau
sdintais

Naujienų Spaustuvėj
Kreipkitės ofisan

** 1739 So. Halsted St.,
ar telefonuokit: Roosevelt 8500

i ii ii................................ ........ - ---------------------- ------------- ------------------------”

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th StM 9509 Cardoni 
/ Detroit, Mick.

+

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

DETROIT, MICH.
Ofiso, valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Markei 4526

Phone Cherry G420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas

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

Darau ir peržiūriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkej.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 31 gal 
Telefonas Yards 1119

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatinių
Ligų

bile kokią ligą* 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu gerinusį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais po piet. Panedėlyj, 
Seredoj/fr Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vi*ta 
ligonių atsilankymui.-

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

PINIGAI
IŠ O

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietą Chicagos 

’ gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių- 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III. |

l AGARSINK1TIES NAUJIENOSE

Baigus! 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; ii 
praktika-* 
usi Peru** 
silvanijo* 
hospital*- 
e. Pasek- 
ningai pa* 
tarnauta 

•rie gina- 
tymo. Du* 
ta rodą 
mokiose 
<080 ir 
okiuose 
^aluose 
e rims
merginoms.

li- 
kl- 
rel
mo 

it

M^BR.HERZMAN^l
h RUSIJOS

Gera! lietuviams žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrals ir chroniška* ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 95* 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akaierk*
21 3113 S.Halsted *1

Tel. Blvd. 8188
Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

Wtikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

Sv .ju prie gimdymo, 
-Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu* 
terims ir 
noms veltui.

t

f

teikia 
>rižiu- 
Dooda 

mo- 
mergi-

Tel. Pullman 5432

t.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę i r kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZaiS
Lietuvis Dentista* 

4712 South Ashland Av*^ 
arti 47-to* gatvU

DR. S. BIEžlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampa* & 

Leavitt SL Tek Canal 6321
Rasidendja 3114 W. 48ml 8L

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

.....  ■      —II....       .-H-1       
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Antračlienis, lapkr. Jjįj,

Į jieškos būdų susitarti su Vo
kietijos kapitalu, kad bend
romis pastangomis užtikri
nus sau didesnius pelnus.

Bet Franci ja dabar galės 
daryti daug didesnį spaudi
mą į Vokietiją, negu pirma, 
ir šitą galią ji panaudos tam, 
kad nuslopinus Vokietijos 
karbininkų klasę. Šioje va
landoje Vokietija kaip tik 
pergyvena sunku valdžios 
krizį, kurį iššaukė stambio
jo kapitalo atsisakymas pri
sidėti prie šalies finansų su
tvarkymo, kol jam nebus 
duota vietos valdžioje. So
cialistai griežtai priešinasi 
tokiam stambiojo kapitalo 
reikalavimui, ir dėlto buržu
azinės partijos neįstengia 
sudaryti ministerių kabine
tą. Dabar Francija, be abe
jonės, darys ką tik galėda
ma, kad didžiųjų Vokietijos 
fabrikantų ir bankininkų 
reikalavimas butų išpildy
tas. Jeigu socialistai vis dar 
nenorės nusileisti, tai Poin
carė prisikabins prie Vokie
tijos dėl reparacijų nemokė
jimo ir pavartos prieš ją gin
kluotą jiegą.

Anglija su Italija nesiprie
šins tam. Jungtinės Valsti
jos taip pat veikiausia ne
protestuos. Tik-ką atvyku
sia Amerikon Clemenceau, 
kaip galima numanyt, steng
sis šios šalies valdžią prikal
binti, kad ji remtų Franci- 
jos politiką.

Tuo budu po ilgų tarpusa
vinių ginčų Europos ir vi
so pasaulio imperialistai vėl 
jungia į daiktą savo jiegas ir 
rengiasi padaryt savo vieš
patavimą dar tvirtesniu, ne
gu buvo pirma. Tokio im
perialistų stiprėjimo nebūtų 
šioje valandoje, jeigu nebū
tų įsigalėję juodašimtiškieji 
fašistai Italijoje ir konser
vatoriai Anglijoje. Bėda te- 
čiaus, kad tuo laiku, kai val
dančios klasės Europoje rie
josi tarp savęs, tai Europos 
darbininkai vedė dar aršes
nę tarpusavinę kovą. Darbi
ninkai suskaldė į skeveldras 
savo politines partijas, dau
gelyje šalių suskaldė savo 
profesines sąjungos ir suar
dė savo tarptautinius ryšius. 
O vardan ko? Vardan tos 
neva komunistinės revoliuci
jos, kuri įvyko Rusijoje. .

Besivaikydami paskui uto
pijas, darbininkai prakišo 
daugybes savo pozicijų rea
liame gyvenime, ir dabar jie, 
turės ilgai kovoti, kol vėl at
sigriebs.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

PubMshed Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

Mitor P, Grigaitis.
1739 South Halated Street 
_ , Chieago, III.
Telephone Reosevelt 8500

•o Su^8criptien Kates:
Ja.OO per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
, r?£.17th, 1914> at the Post Office 

oi Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.■' ' ■ - . . ■ -I- . -

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

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje —• paštu:

Metams........................................$8.00
Pusei metų..........w............ 4.50
Trims mėpesianus...... _.......... 1" 2.26
Dviem, mėnesiam ..........   1.71
Vienam mėnesiui ......... .............  1.90

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija...... «............   8a
Savaitei ............ ............... w........... 18c
Mėnesiui ............................... ...... 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams .... _......... ................. ... $7.00
Pusei metų ............  „..........  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam...... «..   1.50
Vienam mėnesiui ......... ..........«... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams..........................  $8.00
Pusei metų..............«....................4.50
Trims mėnesiams .................... 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglai pardavė 
vokiečius.

Reakcija vėl laimėjo mil
žinišką pergalę Europoje.

Anglijos konservatorių 
valdžia davė pasižadėjimą 
Franci jos valdžiai remti iki 
galo visus jos žingsnius 
prieš Vokietiją. Už šitą pa- 
sižadadėjimą Krancijos val
džia apsiėmė eiti išvien su 
Anglijos valdžia prieš tur
kus Lauzannos konferenci
joje, kuri turėjo prasidėti 
vakar.

Prie šitos anglų ir francu- 
zų sutarties prisidėjo ir Ita
lijos fašistų valdžia .

Anglams rupi turėti atda
rą kelią per Dardanelius, 
kad galėjus kiekvieną valan
dą pasiųsti savo karinius 
laivus prieš turkų sostinę, 
Konstantinopolį. Jiems ru
pi, toliaus, nepaleisti iš savo 
rankų kontrolės ant tų sri
čių senosios Turkijos terito
rijoje, kurios pateko jiems 
rezultate didžiojo karo, bū
tent, ant Mesopotamijos ir 
Palestinos. Pagalios, anglai 
nori apskritai neduot tur
kams atgaut savo senąją ga
lią Europoje arba Azijoje, 
kadangi sustiprėję turkai 
galėtų sukelti prieš Angliją 
milionus mahometonų Indi
joje, Arabijoje, Persijoje ir 
Egipte.

Bet šitiems Anglijos impe
rializmo tikslams iki šiol 
stovėjo skersai kelio Franci- 
ja, kuri pyko ant anglų už 
tai, kad jie neleido jai galu
tinai pasmaugti Vokietiją. 
Dabar Anglijos valdžia nu
tarė paaukot Vokietiją, kad 
pašalinus tą kliūtį; Franci- 
jos gi valdžia pasiryžo už tą 
kainą atsižadėti savo “drau
gų” turkų. Tuo budu didie
ji Europos imperialistai su
sitaikė.

Ta sutartis, žinoma, ne
reiškia, kad Poincarė tuo- 
jaus ims ir sutremps Vokie
tiją arba kad įvyks kokia 
nors kita katastrofa tarp
tautinėje politikoje. Pran
cūzai jau turėjo pakankamai 
laiko įsitikinti, kad iš Vokie
tijos jie daug išplėšti negali, 
o visiškai ją sunaikinti jiems Į 
patiems nebūtų naudinga.1 
prancijos kapitalas greičiau 

j ■
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POLITINĖS IŠTIKIMYBĖS 
KVOTIMAI.

—
Iš visų, norinčių pastoti į 

Rusijos aukštesnes mokyklas, 
reikalaujama pereiti per tam 
tikrą čyščių, kuris vadinama 
“politinių mokslų kolokviu
mas” štai ką rašo apie tą “ko
lokviumą” “SocialistiČeskij 
Viestnik”: i

“Ką tik užbaigę vidurines 
mokyklas jaunuoliai išmoks
ta atmintinai Bucharino ‘ko
munizmo abėcėlę’ ir nesu- 
mirkseję atsako, kad Pary
žiaus komuna žlugo todėl, 
jog nebuvo užgriebti bankai 
ir vykinamas teroras; kad 
prancūzų revoliucija buvo 
nesėkminga todėl, jog neat
sirado tokios partijos kaip 
bolševikų, kuri butų galėju
si visus reikalus savotiškai 
tvarkyti; kad antrasis inter-

nacionalas susmuko dėka 
social-patriotų išdavystei ir 
tt. žinoma, kolokviume kar
tais atsitinka ir kurjozų. 
Taip, viena mergina, sėk
mingai papasakojusi apie 
social-išdavikus, kurie pra
žudė Internacionalą, į klau
simą, kas tai yra Internacio
nalas, atsakė: ‘daina’.

“Į klausimą apie atsine- 
šimą į sovietų valdžią, žino
ma, visį atsako nepaprastai 
entuziastiškai, kad paskui, 
išėjus už durų, tarpusavyje 
pasijuokus iš to, jog jiems 
pasisekė apdumti kvotėjus, 
žinoma, valdžiai yra gerai 
žinomas jaunuolių gudru
mas. Todėl kvotėjai kartais 
užduoda jėzuitiškus klausi
mus, kaip tai: ar jus mano
te, kad spaudos laisve priva
lo naudotis tik komunistai, 
ir kodėl?’
Garo valdžia, rodosi, jau bu

vo gan apsukri, bet ir jai toli 
gražu iki bolševikiškos val
džios. Tokių kvotimų nesuge
bėjo sugalvoti net paskilbęs 
caristines žmonių švietimo —* 
geriau sakant, tamsinimo —■* 
ministerijos galva, Kasso.

Nesenai miręs rusų feljeto
nistas Doroševičius kartą la
bai vykusiai apibudino Rusi
jos švietimo ministerius. Jis 
pasakė: “Rusijos švietimo mi
ni steri s yra toks žmogus, ku
ris visuomet veda blogesnę 
politiką, negu jo pirmtakunas.” 
Ir nors tas apibrėžimas buvo 
taikomas caristiniems minio
te riam s, vienok jis yra teisin
gas ir šiandie; bolševikų švie
timo komisaras Lunačarskis 
parodė, jog jo vedamoji poli
tika yra da blogesnė, negu vi
sų buvusių caristinių ministe
rių.

GĖDA.

Net Chicagoje einantis rusų 
laikraštis “Svobodnaja Rossi- 
ja”, kuris paskutiniais keliais 
metais labai karštai rėmė bol
ševikus, ima atsipeįkėti. To 
laikraščio redakcijos straipsny
je mes skaitome:

“Tai, kas dabar darosi Ru
sijoje, yra gėda.

“•Kad atgaivinus gamybą, 
prisiėjo įvesti ‘popą’, t. y. 
naują ekonominę politiką, į- 
vesti laisvą prekybą ir ap
skritai privatinę nuosavybę.

“Visa tai buvo reikalinga 
ir atnešė naudos.

“Bet kada skaitai sovietų 
laikraščius, tai tiesiog darosi 
sarmata.

“Sovietų laikraščiai nesle
pia teisybės ir, matoma, ap
rašo dalykii padėtį taip, kaip 
ištikrųjų yra.

“Iš vidnos pusės badas, 
neapsakomas badas; dauge
lyje Ukrainos vietų sąlygos 
susidarė tokios pat, kaip 
praeitais metais Volgos ap
skrity j. .

“Darbininkai gauna mėne
siui nuo 5 iki 7 rublių auk
su, ir tai da neišmokama 
pąskirtu laiku.

“Kaimas nuplyšęs; mokyk
los dėl lėšų stokos uždaro
ma. .. o iš kitos pusės, pri
viso naujų buržujukų, kurie 
nė kiek nėra geresni už se
nuosius.

“Maskvoje ir Petrograde 
daugybe restoranų, kur išti
somis naktimis eina orgijos, 
girtuokliavimai, paleistuva
vimai, išlošiama ir pralošia
ma miliardai,

‘Ruošiama arklių lenkty
nės, kur skiriamieji prizai 
siekia miliardus.

“Karčiamose rėkaujax či
gonų chorai.

“Atsirado tarnų, kurie taip 
jau vergiškai lenkiasi ir va
dina lankytojus ‘ponais’, ‘di
denybėmis’ ir ką tik ne 
skaistybėmis*. .

“Atsirado daug naujų tar
nautojų, kurie prižiūri nau
jų ponų namus ir patarnau
ja jiems.

“Rašytojas čuchovskis 
viename savo pasakojimų, 
kalbėdamas apie

buržuazijos ištvirkimą, tie
siai sako:

“ ‘Ar verta buvo pergyven
ti tokią baisią revoliuciją, 
pralieti tiek daug kraujo ir 
pražudyti tiek gyvybių, kad 
vėl matyti ir kęsti tas bai
sybes, kurios dabar dedasi 
miestuose;’ ”

. Ir jeigu jau toks įspūdis su
sidaro beskaitant sovietų lei
džiamus laikraščius, tai galima 
numanyti, jog Rusijoje dalykų 
padėtis ištikrųjų yra bloga, —- 
daug blogesnė, negu tuose laik
raščiuose aprašoma. Vadinasi, 
bolševikai atsidūrė Puškino pa
sakos žvejotojo padėtyje, kuris 
dėka auksinei žuvytei įgavo vi
sokių gerybių, bet paskui visa 
tai prarado ir vėl turėjo grįžti 
prie savo suskilusios geldos. 
Skirtumas tik tame, kad bol
ševikai jokių gėrybių Rusijos 
žmonėms nebuvo suteikę. Vi
suomenės suskilusią geldą, t. 
y. senąją ūkį, bolševikai norėjo 
visai likviduoti, vieton to ne
duodami nieko geresnio. Dabar 
jie vėl grįžta prie tų pačių ūkio 
tvarkymo formų, kurias bandė 
likviduoti.

Bolševikai puikiai sudrama- 
tizavo Puškino pasaką ir suvai
dino tą savo dramą ant gran
diozinio maštabo, kur visi Ru
sijos žmonės turėjo dalyvauti.

LIAUDIES AMBASADORIUS.

Dabar po Ameriką važinėjasi 
garsus prancūzų socialistas. 
Jean Longuet. Apie Longueto 
atsilankymą “The Nation” ra

šo : i
“Jean Longuet, kuris da

bar atvyko Amerikon, yra 
taip sakant liaudies amba
sadorius. Jis yra pirmas 
neoficialės Prancijos atsto
vas, atvykusis po karui. Mus 
jau atlankė generolai, feld
maršalai, akademikai, prem
jerai ir paprasti' propagan
distai, kurie reprezentavo 
oficialę Pranciją ir kalbėjo 
apie reparacijas, 800,000 ka
reivių anųiją ir mili tarines 
sąjungas. Longuet atvyko 
tuo tikslu, kad išrodžius, jog 
Prancijai reikalinga daryti 
nusileidimų, nusiginkluoti ir 
užmegsti draugingus ryšius 
su kitomi^, Jautomis. Turint 
galvoje tą faktą, jog neužil
go atvyksta Clemenceau, Lon
gueto atsilankymas įvyko 
kaip tik atatinkamu laiku. 
Jųdviejų nuomones kas dėl 
Europos ir Prancijos griež
tai skiriasi. Nemažas kur- 
j ozas yra tas, jog juodu yra 
seni draugai. Longueto tė
vas buvo komunafas (būda
mas ištrėmime jis susipažino 
ir apsivedė su Karolio Mark
so dukteria) ir senas Tigro 
[Clemenceau] draugas; ka
da Jean buvo da vaikas, jis 
sugrįžo į Paryžių; jis tankiai 
atlankydavo ‘dėdę Georgės’. 
Karas permainė padėtį. Cle
menceau pasidarė ncatlai- 
džios politikos premjeras; 
Longuet socialistų grupes 
vadas, kuris reikalavo tei
singos taikos, ‘Wilsono* tai
ka vadinamos.”
Karo kvaitulys praėjo. Da

bar jau kiekvienam aišku, kad 
Clemenceau keršto politika 
nieko gera pasauliui nedavė, 
atvirkščiai—ji sukūrė Europo
je nepakenčiamą padėtį. Bet 
Clemenceau atvyksta, būtent, 
tuo tikslu, kad parodyti Ame
rikos žmonėms Versaillės su
tarties gerumą. Tai sutarčiai 
Prancijos parlamente griežtai 
priešinosi iLonguet. Ir kad jo 
nusistatymas- buvo teisingas,— 
pats gyvenimas tatai kuoge- 
riausiai parodė.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

Penki maskuoti banditai ap
siginklavę revolveriais įsiveržė 
Green Mill Gardens ofisąn, 
Broadyay ir Lavvrence avės., 
užrakino J. -Chanales, vieną sa;' 
vi ninku, šaldyklon ir išsprog-
dino saugiąją šėpą.
pabėgo su $5,000. Pranešta po-

Banditai

Iš Seimo rinkimų kampa
nijos Lietuvoje.

Šiandien, spalių 31 dieną, 
baigiasi papildomieji rinkimai 
Seiman Lapių valsčiuje Kauno 
apskrity. Po 3—4 dienų Vy
riausioji Rinkimų Komisija pa
skelbęs galutinus rinkimų re
zultatus, ir Seimo sudėtis bus 
galima svarstyti galutinai su
statyta. Drįstu sakyti: galuti
nai nustatyta, nors tykiam Lie
tuvos ore dar tebesiaučia ki
lusi dėl rinkimų maža audra. 
Prof. Voldemaras nesivaldyda
mas lipa ant sienos iš apmau
dūs jr širdingo pykčio dėl “Pa
žangos” skriaudų. Žydai kuo 
galėdami kelįg triukšmą ir gąs
dina, kad sugrius Lietuvos dan
gus, jei žydai negaus Seime 
bent 6 jiems priklausomų vie
tų. Lenkai tiesiai sakosi skų- 
sią Lietuvos valdžią Tautų Są
jungai, o jei nieko ir ten ne- 
laimėsią, tai visai Seiman nei
sią.

To viso triukšmo priežastis 
Amerikos draugams jau žino
ma, — tai ypatingas rinkimų 
įstatymo aiškinimas, išrastas 
musų krikščionių, pritartas 
liaudininkų-demokratų ir ofi
cialiai priimtas Rinkimų Vy
riausios Komisijos. Draugai 
taippat žinote ką tas išaiškini
mas reiškia dėl Seimo sudėties: 
juo paimta apie 10 mandatų 
nuo mažųjų grupių nuo žydų, 
lenkų, pažangos ir rusų ir pri
skirta didžiosioms Seimo par
tijoms, — krikščionių blokui ir 
valstiečių sąjungai. Vieną vie
tą viršaus gausime iš tos prie
žasties ir mes, socialdemokra
tai.

Karščiuotis mažosioms gru
pėms yra pilno pamato, bet 
nėra mažiausio tikslo. Abidvi 
didžiosios Seimo partijos pil
nai palaikys Vyriausios R. Ko
misijos įstatymui duotąjį a ti
kinimą ir, vadinasi, kiek Sei
me keltam nekeltum skundų 
dėl rinkimų neteisėtumo,—tai 
bus bergždžias darbas. Seimo 
dauguma rinkimais patenkin
ta ir nesiduos perkalbėti, negut 
koks bokštas ant jos galvos 
sugriūtų.

Kokie galutini rinkimų re
zultatai, Amerikos lietuviams 
jau pranešė telegrafas. Tuo 
tarpu man tik norėtųs pasida
linti keliais pastebėjimais dėl 
pasibaigusių Seimo rinkimų, 
šiuo kartu keletas žodžių dėl 
pačios rinkimų kampanijos.

Rinkimų metas, —< geras lai
kas krašto kultūrai tirti. Par
lamentinėse šalyse politinės ko
vos karštis niekuomet neišky
la tiks didelis, kaip rinkimų 
kampanijoj. Karštis visuomet 
veikia vienodai: įkaitusį verčia 
atsipalaidoti nuo visokių juos
tų, sekučių, susivaržymų, ir pa
sirodyti, kokiais kuris marški
niais dėvi, kaip dažnai vaikšto 
pirtim Rinkimų metu pasireiš
kia ne tik tautos tenfperemcn- 
tas, bet ir jos kultūros laips
nis, jos politinis pribrendimas, 
ir susiorganizavimas. Iš tų 
priemonių, kurių stveriasi prie
šai politinėj kovoje, galima at
spėti moralis veidas ne tik pa
čių besikalančiųjų, bet ir tų, 
kurie į tas imtynes žiuri iš ša
lies ir jas savotiškai pakainuo- 
ja- . 7'1

Ką nauja iškėlė Lietuvos vi- 
suftienės šiais $eimo rinki
mais?

Visų pirma, tenka ji pagir
ti už tai, kad neapsileido. St. 
Seimo rinkimuose dalyvavo 
92% visų pilnateisių rinkikų. 
Bet St. Seimas buvo vilties 
Seimas, buvo pirmutinis tautos 
bandymas iškelti iš savo tarpo 
savo geriausias iegas krašto 
gyvenimui tvarkyti. Pustre
čių metų sėdėjo St. Seimas ir 
užraugė visuomenės upe apsi- 
vilimo, nepasitikėjimo ir atša
limo. Atrodė, kad daugelis tik 
ranka pamos į rinkimus ir pa
ves ponui Dievui atlikti pilie
tines jų pareigas.

btaureane, kaip pirma formose.
Didžiausiais demagogais Ir 

šiais rinkimais buvo musų kle* 
rikalai, šlykščiausiais šmeiži
kais, melagiais ir neprausta* 
burniais — musų komunistu* 
kai. Pirmieji, nepajėgdami 
atsispirti prieš daromus jiems 
užmetimus už jų nuopelnus St* 
Seime, ne tiek gynėsi, kišk 
spekuliavo žmonių tikybiniais 
jausmais, — baidė žmones 
socialistais, velniais ir praga* 
r u, patys slėpdamies už Kris
taus nugaros ir prisidengdami 
jojo mokslu.

Komunistukai pasirodė visai 
lygiaverčiais krikščionių kon
kurentais. Vieni ■— geriausi 
dūšių ganytojai ir dangaus 
raktų monopolistai; antrieji—. 
geriausi vadai žemės rojun, 
stebuklingi vargų gydytojai, 
patentuoti socialistinės tvarko! 
architektoriai. Ir vieni ir ant
ri—nekaidingieji teisybės reiš
kėjai. Ir vieni, ir antri, jėzu
itų klastingąja taktika pasi
kliaudami be jokio atsižiūrėji
mo ir sąžinės guščiojimo pylė 
priešams ant galvų srutų pil
nais kibirais. Komunistukai žy 
miai net pralenkė tuo atveju sa 
vo sėbrus iš dešinės. Dar vienas 
pastebėtinas daiktas: ir krik
ščionys, ir komunistukai ne
matė piktesnių sau priešų rin
kimų kovoje prieš socialdemo
kratus. Į mus jie taikė stip
riausiais savo perkūnais it 
drapstėsi pilnomis purvų sau
jomis.

Tenka pasidžiaugti vienu ap
sireiškimu: mitinguose, did
žiulėj daugumoj atsitikimų 
klausytojų minia neleido bur
notis. Krikščionys išviso ma
žai galėjo rodytis mitinguose, 
minia jų nenorėjo klausyti ir 
vijo iš tribūnos. Panašiai at
sitikdavo ir koniunistukams, 
kur jie bandė viešai pulti so- 
cialdcniokralus. Lietuvos pi
lietis po truputį bręsta, sąmo- 
nėja ir*darosi savarankesnis.

Ir vis tik, nežiūrint apUilp- 
nės agitacijos ir trumpo kam
panijos laiko, rinkikų minios 
įsijudino ir rinkimuose daly
vavo apie 83%. Kaimas pra
lenkė miestą. Kuomet Kaune, 
sakysim, balsavusiųjų skaičius 
siekia berods 76%, rodosi ne
maža valsčių, kur dalyvavusių 
rinkimuose buvo iki 94 nuoš.

Agitacijos priemones tos pa
čios, kaip ir St. Seimą ren
kant, — mitingai po bažnytkie- 
mins, laikraščiai, lapeliai, pla
katai, agitacinės brošiūros. Kai 
kurios partijų baudė kitas pra
šokti ypatingais reklemavimosi 
budais. Sakysim, Valstiečių 
Sąjunga paskutinėmis rinkimų 
dienomis pasisamdė tur būt už 
paskutinius skatikus automo
bilį Kaune, susodino vyrą mo
terį su plakatais ir paleido ap
sikabinusius važinėtis po mies
tą. Apsikabinu, — reiškia ro
do liaudininkų ir V. Sąjungos 
bloką. Musų katalikiškajai 
publikai nepatiko nei automo
bilis, nei viešas kabinėjimos. 
Vadinasi, jei esi demokratas, 
varykis varžytinėse savuoju 
benzinu ir savomis kulnimis. 
Agitacijos priemones, kaip 
matot; labai kuklios, kaimiš
kos, pilnai suderintos su lėtu 
ir vargingu musų gyvenimo 
tempu.

Pati agitacija savo smarku
mu buvo žymiai silpnesnė, kaip 
į St. Seimą. Tik rinkinius 
baigiant partijos, ir minia kiek 
labiau įsisiūbavo. Energingiau
siai varė agitaciją musų krikš
čionys, paskui Valstiečių Są
junga, po miestus ir dvarus— 
musų komunistukai. Pažanga 
iškarto aukštai pakilo, bet grei
tai žemai nutapė, -r- nerado pi
liečiuose lauktos užuojautos ir 
pritruko parako. Iš partijų 
visų silpniausieji pasirodė kai
rieji liaudininkai, — mitinguo
se beveik niekur nesirodė, agi
tacinės literatūros turėjo ma
ža, laikraščio išleido tik vieną 
numerį.

Mes vedėiu kampaniją, paly
ginus su kitais, gana silpnai. 
Atsišaukimų išleidom 7; šešius 
lietuvių kalba, vieną lenkišką. 
Kiekviena atsišaukimo spaus
dinome tik j)o 15—20 tūkstan
čių; tik vieno paleidom 30 tū
kstančių. “Socialdemokratas” 
ėjo kaip visuomet, — kas są- 
vaitė. Stigome žmonių agita
cijai. Seimo frakcija tik pu
siau liko išnaudota mitingams. 
Vietose tuAsjo/me veiklesnių 
žmonių tik Šiaulių srityj ir 
Suvalkijoj. Ir todėl daugiau
sia mitingų bifro padaryta 
Šiaulių, Mariampolčs, Vilkaviš
kio apskrityse; daug mažiau 
Rokiškio, Utenos, Šakių, Aly
taus, Marčikių, Pasvalio ir Pa
nevėžio apskrityse. Maža agi
tuota Žemaitijoj ir Raseinių 
apskr. Visai maža Kėdainių, 
Ukmergės apskrityse. Beveik 
nieko nedaryta Trakų, Ežerė
lių, Tauragės, Kauno apskri
ty ir pačiam Kaune. Balsavi
mas parodė, kad gavome pjau
ti ir ten, kur x tartum nebuvo 
nei sėta.

Del agitacijos turinio ir jos 
moralio tono tenka pasakyti, 
kad ji buvo dar menkesnė, 
kaip St. Seimą renkant. Jau 
ir tuomet iš laikraščių, atsišau
kimų, iš kalbų mitinguose daž
nai prasiraudavo demagogijos, 
lengvų ar net nesąžiningų pa
žadėjimų; nepraustos burnos 
šmeižtais plūdo savo priešinin
kus. Bet pirmiausiais rinki
mais kiekviena partija skaitė 
reikalinga ne tiek priešus kri
tikuoti, kiek pasisakyti, ko 
kiekviena jų eina į St. Seimą, 
šįmet partijų kova virto pikto
mis, kartais šlykščiomis riete
nomis. Vietoj partijų kriti
kos, —■ kapstymosi priešo šiu-l 
kšlyne, asmenų užsipuolimai 
ir jų plūdimas. Kai kulių par
tijų demagogija pasireiškė dar

Vienas pavyzdys
Wm. A. Toole, nacion. 

organizuoto jas.

Tiems, kurie abejoja socialis
tų pažangos galimybėmis dabar
tiniu laiku, aš čia paduodu vie
ną pavyzdį, kad jie galėtų pa
matyti ir gauti drąsos.

Apie birželio vidurį nacionali- 
iė raštinė išsiuntė mane peror
ganizuoti vakarų Virginijos val
stijos kuopas. Birželio 18 d. aš 
nuvykau į Morgantowną nieko 
nežinodamas apie socialistų or
ganizaciją, kuri pirmiau ten bu
vo.

Man neleido kalbėti teismo 
svetainėj, gatvėse ir miesto sve
tainėse. Tečiaus gatvėse ir vie
šoj aikštėj man pavyko surink
ti 10 socialistų, tik 10 ir savo 
kambary artimame viešbuty as 
suorganizavau juos į socialistų 
kuopą.

Gal pasakysite, kad menkas 
pasisekimas, bet pasižiūrėkite į 
labai t m m po laiko pasekmes.

Darbo Dieną mane vėl pasky
rė į Morgantowną. Nuvykus ten 
mane sutiko socialistų komite
tas, kuris pasakė man, kad aš 
esu programe kaipo kalbėtojas 
Darbo Dienos piknike, sureng
tame Centralinės Darbininkų Or
ganizacijos. Paklausus apie ma
žą silpną kuopą, kurią aš pali
kau birželio vidury, man papa
sakojo, kad iš mano paliktų na
rių išaugo 130.

Koks dramatingas kontrastas. 
Išvytas iš miesto be gavimo pro
gos kalbėti, palikęs mažą, silp
ną kuopą už dešimties trumpų 
savaičių sugrįžtu ir randu pui
kią socialistų organizaciją ir pats 
esu kviečiamas kaipo Darbo Die
nos kalbėtojas.

Ar šito pavyzdžio negana įti
kinimui net kiečiausiu lukštu 
pesimisto, kad socialistų judėji
mas žengia pirmyn!
, ■—.--y.—~ -7,

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 
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JEAN LONGUET NEUŽILGO 
PRIBUS CHICAGON.

Socialistų Partija žada jį iškil
mingai priimti.

Jean įLonguet, garsus Fran- 
cijos socialistų vadas ir orato
rius, neužilgo pribus Chicagon. 
Socialistų partija rengiasi jį 
iškilmingai priimti. Milžiniš
kas tarptautinis susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 26 dieną, 2 vai. po 
pietų, Ashland Auditorium 
salėj, kampas Van Buren gat. 
ir ;\sland bulvaro. Čia garsu
sis oratorius ir Francijos so
cialistų darbuotojas kalbės į 
Amerikos proletariatą — dar
bininkų minias. Visi darbinin
kai privalo išgirsti Jean Lon- 
guet prakalbą. Toj pačioj sa
lėj ir tą pačią dieną kalbės 
Eugene V. Debs, Amerikos So
cialistų partijos darbuotojas, 
veteranas. Pasinaudokite visi 
tąja nepaprasta proga.

Jau laikas pasirūpinti tikie- 
tus tai didelei iškilmei. Tikie- 
tus galima gauti sekamose 
vietose: Socialistų Partijos ofi 
se, 1501 VVarren avė:, Daily 
Forvvard, 1128 Blue Island 
avė., Arbeiter Zeitung, 1642 N. 
Halsted gat., Baliau I^abor 
Publisfring Co., 10-14 Taylor 
gat., ir Office of Proletaric, 
3629 W. 26-th St.

Ryto rytą Blackstone /teat
re, kur jis lošė metus su vir
šum, įvyks laidotuvių cere
monijos. Teisėjas Landis prie 
nabašninko karsto pasakys 
trumpą prakalbą. Lavonas bus 
laikomas Chicagoj skiepe iki 
ateinančios vasaros. Kuomet 
jis bus perkeltas į Mountain 
Vie^v, Californijon.

Frank Bacon gimė sausio 
16, 1864 m. Marysville, Cal. 
Jis laukę San Jose viešąją mo
kyklą iki 14 m. amžiaus. Po 
to per tris metus jis ganė avis. 
Vėliau tapo mokiniu San Jose 
fotografo, ir keturiais metais 
vėliau jis ėmėsi laikraštinin- 
kystės biznio. Po dvejų metų 
nupirko “The Napa Reporter”, 
Vapa City, Cal., ir vėliau išlei
do “The Mountain View Re- 
gister,” kuris ir dabar tebegy
vuoja. Metęs laikraščio biznį 
lapo aktorium. Vėliau jie pa
rašė veikalą “Lightnin”, per 
kurį jis susilaukė didžiausio 
pasisekimo. Sako tas veikalas 
davęs jam apie tris milionus 
dolerių įplaukų.

užsirūstino ir padavė prieš sa
vo daktarą skundą aukštesni- 
jin teisman. Jis kaltino dakta
rą dėl neatsargumo ir nesu- 
manumo. Teisėjas Lee jS. Ca- 
rries, išklausęs paciento kalti
nimų, išnešė nuosprendį, kad 
Dr. F. Carter turi užmokėti 
$25,000 savo pacientui už pa
ladi n imą akies.

DAR VIENAS SPEŠEL- 
NINKAS AREŠTUOTAS.

Samuel Peterson, senai pd- 
licijos jieškomas spešebiinkas, 
tapo areštuotas jo namuose, 
1207 Pratt bulvaro. Jis yra 
kaltinamas rinkime spešelų 
sąryšy su real estate bizniu. 
Sako, jis apgaulingai ištrau
kęs iš žmonių apie $50,000. 
Pirmiau jis laikė real testate 
ofisą 127 N. Dearborn gat, Jo 
partneris, James V. King, ir
gi jieškomas policijos. Peter
sonas paleistas po $14,000 kau
cija.

PIRMIEJI ŽIEMOS ŽENKLAI

PASIMIRĖ GARSUS AKTO
RIUS.

Pereitą sekmadienį, 8:40 y. 
ryte, staigiai pasimirė paskel
bęs aktorius ir autorius “Lig- 
htnin”, Frank Bacon Del Pra
do hotely, 59-tos ir Blacksto- 
ne gatvių. Lapkričio 11 dieną 
Frank Bacon buvo priverstas 
apleisti svarbiausią rolę dra
moje “Lightnin”, kurią jis 
pats parašė ir kuri buvo suvai
dinta arti 2,000 kartų. Iš 
Blackstone hotelio jis nuvyko 
Del Prado hotelin, kad buvus 
arčiau savo asmeninio draugo 
ir gydytojaus Dr. Robert A. 
Black. Vėliau buvo pašauktas 
Dr. Joseph Miller pasitarti.

Pereito penktadienio naktį 
jo liga pasirodė sunki, šešta
dienio rytą, apie 24 valandas 
prieš mirtį, jo protas pasidarė 
labai jautrus. Apie 11 vai. šeš
tadienio rytą jį pagavo apmi
rimo stovis. Jo sanmonė dau
giau nebesugrįžo. Joks skaus
mas nevargino. Daktarai sako, 
jis mirė dėl širdies ligos. Prie 
mirties patalo su juo buvo jo 
žmona, kuri padėjo jam grum 
tis su gyveninio sunkenybė
mis; jo duktė ponia Bessie 
Allen, kuri Kansas City lošė 
svarbiausią rolę savo tėvo vei
kale. Jo sūnūs Lloyd Bacon 
direktorius Lloyd Hamilton'o 
kiutomųjų paveikslų finuos, 
pribus Chicagon šiandie iš 
Los Angeles.

KLIMEK IR KAULIK BYLA 
PRASIDEDA.

Pirmieji žingsniai bylos 
prieš Tillie Klimek ir jos pus
seserę NeRie Sturmer-Koulik 
au padaryti. Svarbiausi kalti
nimai prieš jas jau įteikta 
ųrand jury, iš kurio laukiama 
greito apkaltinimo. Valstijos 
prokuroro padėjėjas, advoka
tas Wm. F. McLaughlin, kurs 
daro investigaciją ir tardymus, 
reikalausiąs jas pakarti. Jis 
reikalauja prieš jas trigubo 
ipkaltinimo:. <Iel žmogžudys- 
iės, žmogžudingų pasikėsini
mų ir žmogžudingas konspira- 
•ijas. Minimos . moters kalti
namos n u dėjime arti dvide- 
dints gyvasčių, kurių keturiuo 
;e lavonuose rasta arseniko.

Pereito sekmadienio naktį 
chicagiečiams tekd pamatyti 
pirmuosius žiemos ženklus — 
krintančius sniego gabalėlius. 
Orui nesant ganėtinai šaltam, 
sniego gabalėliai nukritę ant 
žemės sutirpo. Oro pranašai 
sako, kad neužilgo susilauksi
me žiemutcs.

PAŠOVĖ SAVO VYRĄ.

P-ia Rose Tačka, 1423 Au
gusta gat., pašovė savo vyrą 
Nicholą. Tai įvyko jiems su
siginčijus dėl šeimininių reika-

White Star Line
New York — Southampton 

MAJESTIC Lapk. 25; gr. 16; saus. 6 
(1 asauho didžiausis laivas) 

H0MP R1C grU011- 2: gr- 80: saus' 20 
HUMERIC ..............................  gruod. 9
Greitas susijungimas su Baltijos uostais.

American Line
New York 

MANCHURIA .... 
MONGOLIA .... 
minnekahda
Anapus 
stais.

— Hamburg
.........-.......  lapkr. 30
...................gruod. 11
(3 Iclesa) p;ruo<l. 21

susijungimai su Baltijos uo-

Red Star Line s
Ncw York — Plymouth, Cherbourg, 

Antvverp
Zeeland lapkr. 25; J.aplami gruod. 9 
Finland gruod. 2; Kroonland gruod. 23 
Gothland (3 klesa) gruod. 16.

Tik Antwerp.
Geras m-aistas. Uždaromi kamba

riai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams Į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos agentus, arba

PASAŽIERIU SKYRIUJE,
14 No. Dearborn S't., Chicago, III.

lų. Moteris areštuotas. Polici
ja sužinojo, kad moteris pavar
tojusi šautuvą apsigynimui nuo 
žiaurių vyro, kumščių, kurių 
jis jai nepavydėdavęs. Savimas 
esąs pavojingas.

200 VYRŲ IR MOTERŲ 
AREŠTUOTA.

Pereito sekmadienio kratose 
ištvirkimo lizdų 200 vyrų ir 
moterų areštuota. Daugiausia 
jų pagauta Gottage Grove Avė., 
ir Stanton Avė. distriktuose.

REIKALAUJA $25,000 
ATLYGINIMO.

Joseph Pepourvitch, 343 W. 
43 gat., ir Jonas Petrauskas, 
1802 S. Halsted gat., nesenai 
paliuosuoti iš Crown Point ka
lėjimo, kuriame jie buvo lai
komi per du mėnesiu kaipo 
nužiuriami kaltininkai “Milio- 
tai mušimu per 24 valandas 
privertė juodu pasisakyti iŠ- 
ardžiusiu geležinkelio bėgius, 
kas ii* pagimdė traukinio su- 
no Dolerių Ekspreso”, trauki-

nio sudužimo nelaimės Gary, 
Indianoj, rugpiučio 22, trau
kia teisman du Gary policis- 
tu. .Juodu reikalauja iš poli- 
cistų $25,000. Tuodu policis-

(Seka ant 6 pusi.).

JurSmis visa kelioni į Ir iš Lietu
vos garlaiviais:

LA SAVOJE ................... Gruod. 2
ROUSSILLON ..............  Gruod. 11
PARIS .......................... Gruod. 13
LA BOURDONNAIS .... Gruod. 26

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems Ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas Viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško paspbrto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

^Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
teumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio i kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kit© skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expell«ris turi muši; INKARO 
▼aisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgsdžiojimais. Kaina 35o. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
1G4-114 Strik 4tk St., Brooklyn, N. Y.

ė r ‘ “ J <

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjj Valstijinį Banką

DR. FRANKLIN CARTER TU
RI UŽMOKĖTI $25,000.

Daktaras Franklin Carter, 
žinomas akių specialistas, gy
venąs 120 N. State gatvės, su
silaukė nemalonaus verdikto. 
Dalykas tame: jis buvo apsiė
męs ir prižadėjęs pataisyti A- 
lexandro Hockerin’o kreivas 
akis. Bet kaž kodėl jam tai 
nenusisekė — pacientas neteko 
dešiniosios akies. Pacientas

NORTH
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenlus 
100 N. La Šalie S't., 

Chicago, 111.

Duoda Šimet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitini laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
KalendoriŲ, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygą vertės dveją dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams  ............. $3.50
Lietuvon........... .........$4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

*-•
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..............

Žemes Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

Paraše Butkų Juzė
Darbo Tėvynės Draugam 4
127 puslapiai. Kaina — 30c. .

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

rylas. Rytas beauštąs.
X.vajgd žilį Kovos vo-
liava. Skui’do keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Ihakšui. Arėjas. Prikaltas 
l’roniotejus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

naktį.' Beržyne. Kalėjime. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergele. Kr*a.vijo i-oživj. 1*3 s upavargęs. Mirtis. Eidanras 
į karstą. Sutarta. Mano 
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Gro
bėja. Piovčjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šios knygutes tuojau, 
i

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

, . 1 ..... ..
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Nebūk Apkurtus irNeturBk Galvoj Užimu
Ispanijos kunigaikštis norint gitnS kurčias, bet tapo išgydytas.

Mokslas chitopractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur
čią girdėti. Netrotykite vilties, atsineškite šitą pagarsinimą už kurį 
išegzaminuosime veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; suimtomis nuo 1 iki 6; nedčliomis nuo iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTAS

NUO NEGtRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO

916 Diversey Parkway Netoli “L” stoties
Telefonas Buckingham 1826

» . ..................................

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:

Tel. 14 IX—A. Jakimas 
Tel. 16 IX—P. Petrauskas 
10013—J. Bižinskas 
12216—A. Raubickas 
12331—0. Balienė 
13477—A. Jankauskienė 
13649—M. Sirvidaitė 
13704—M. Rankienė 
14101—B. Masiliauskaitė 
14309—I. Martinkus 
14370—D. Dermoaitienė 
14385—S. Šimkienė 
14407—L. Martinšauskienė 
14414—0. Čepienė 
14466—T. Stankienė 
14468—J. Janaitis7 
14485—J. Laitas 
14486—M. Meškinienė 
14487—P. Jankauskienė 
14507—R. Milikauskienė 
14518—J. Norkaitč 
14520—A.'Statkus 
14524—B. Daugulienė 
14526—J. Gerdauskas 
14528—O. Šležienė 
14532—O. Virbalienė 
14533—O. Auksienė 
14541—G. Ignacas 
14552—D. Aimutienė 
14553—Vaitkevičienė 
14575—j. Bakevičia 
14587—M. šlepikas 
14595—P. Skruodenis 
14596—J. Subačius 
14597—B. Vaištarienė 
14598—P. Butartas 

z 14601—J. Abraičius 
14667—J. Vaitulionis 
14616—0. Vnigel 
14618—P. Višniauskas 
14621—J. Buksaitis 
14626—P. Atkacaitis 
14C>325—■’T. Zelcienč 
14635—L. Kulčinskai 

14636—P. Petrolianiui 
14638—I. Sidlauslyis 
14640—D. Burokas 
14642—A. Agentas 
14643—P. Surblis 
14644—J. Baltuškai 
14647—P. Milaševičienei 
14650—J. Jakštienei

14651—K. Braeas 
14653c—M. Karaliene 
14661—O. Simonaitiene 
14662—M. Mičiudai 
14663—O. Ijabanauskienė 
14664—A. Druliene 
14666—D. Vaitkienei 
14667—M. Marcijoniene 
14669—K. Bitinaitė 
14673—A. Likauskaitė 
14676—J. Šeškevičius 
14678—P. Garsauskas 
14679—M. Braksienei 
14682—P. Miseikaitei 
14686—V. Bložis 
14687—J. Keziui 
14688—K. Dookas 
14689—A. Gudaičiukė 
14856 ir 14692—V. Romašatiskas 
14693—J. Kvederis 
14696—M. Bucevičiutė 
14698—J. Stasyčiui 
14700—P. Andrišiunui 
14701—K. Būviui 
14702—K. Valentaitei 
14715—M. Karaliene 
14719—M. Bagužiene 
14720—J, Mežakius 
14725—J. Taniukui 
14729—O. Bagdonavičiene 
14732—K. Valaitiene 
14734—A. Šeputiene 
14736—B. Margelaitė 
14737—j. Davidaičiui 
14741—K. Krasnadauskienė 
14744—E. Jakavičiene 
14745—J. TJknevičius 
14746—O. Juteliene 
14749—J. Saldukas 
14750—A. česnarvičiene 
1475i—E. Nemajuškienei 
14754—J. Kliusavičius 
14760—P. Butkus 
14*761---- T*. Stn.r>ulionis
14762—J. Semanavičius 

14764—J. Zabulius 
14765—D. Zabuliene 
14766—Z. Maciene 
14768—P. Andrišiunui 
14769—V. Kaleckui 
14770—P. Morauskiutė 
14773—P. Judikiene 
14774—M. Gvergždžius

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

Reikalingi akiniai.
!I«i k»ntl gklvnj tkaudijim*,

. Jai skaitant raidls susiliaja,
Jai iš raidis darosi dvi,
Jei turi Mšdarinmi aHų,
Jai skaitant ar siuvant akis skat* 

da, tuemat reikalaukit aklai*.

John J. Smatana
Akinių tieedalistan 

1811 80. AnMland Avė., 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio angšto virs Platt’e ap
tiekęs, kambariai 14, 18, 16 ir 17 
Valandos nne 9 ryte Hri 9 vai. vak 
Nedšldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

f| DR. A. MONTVID "
Liętivie Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzle 7715

• • -----U

UŽEIK į
Bridgbport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako. 
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. ’Boulevarcl 5394

----- -__ _ - . ---- u

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago, 

Turtas virš $7,000,000.00. >*■■■ .....
A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 
5:30 iki 7:30 vakare, ir 

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082 

_____ Nuo 1 iki 3 vai. po pi et. 
1 ■■ 

Tel. Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT~SASS 

Kjątik sugrįžo iš Cslifornljos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po 

8208 W. Bartisos St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedeldienius.
aseafcl—■ esiuiiMi ■—..n.«i——■ .uni      am „„       

Rezidencijos te). Van Buren 0294 
Ofiso tel. boulevard 9698

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—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Rąs. 1189 Independence Blvd. Chicage

.........

r. Maurlce Kabo
GYDYTOJAS b ( HIRURGA8

4631 So. Ashland Ava.
X Tel.: Yarda 994

Ofiso vai.: 3 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
................. .................................................—/

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL

M. YuSka,
8228 W. 88th St„ Chieata. IU.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Falrfax 6574 

Chicago.
v—- ... , -.....  ■„/

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: neiwų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinithą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

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

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

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

Nup 6 iki 8 vakarais. 
Ned61diėrtiftis nuo 9 iki 12.

Tdl. Lafayette 5698.
v. . 7

.........

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

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118<---------- ------ ------------ j______ /...... ...... ....  .......... M I

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

5349 Sheridau Road 
Tel. BJdgewater 8380

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

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

...............................—■■■-...............................—------------------- -----------------------

Dr. M. T. Strikol’is ]
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. AsJtland Avė.

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

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 Iki 12 ryte 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

TeL Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

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

r—-------- - -----------------
Dr. Natalija Žukauskas, 

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

V-...............................................  I

Tlephonas Yards 6082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

——............. " 1       R
Telephone Yards 5884

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

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
0 i>ci 9 Veiklii 0

8259 So. Halsted St, Chieagt.
—■■■—  ........ „Z

e !■■■■.» —.o.-—■ ■ ..

DR. C. K- KIJAUCa 
DENTISTAS

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

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

varr...!1. ■■■

DR. A. J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

3461 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

K..------ - - --------  -.............
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CPiirairnc 7tnlnc lsu (Ial’bi"inkais ,ail>. kaip no- 
Vlllvci^Uo £<111 lUo Jrėdavo. Dabar, kuomet rub

siuviai susibūrė unijon, jiems 
nebereikia ubagauti darbo per 
šapas. Jie nueina unijos ofi-

(Seka nuo 5-to pusi.)

nuo 8 vai. iš ryto iki 10 vai. 
vakaro. Knygos - duodama 
pasiskaityti veltui.

D. S. D. Korespondentas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBINIU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.

dužimą. 1 
tas advokatui
Gary. Geležinkelio darbininkų 
unija sukėlė fondų dėl vedimo 
bylos prieš minimus policis- 
tus.

Bylos vedimas įteik- j.ur jjemg surandama dar- 
>katui Paul Glaser, L s

CHICAGOS LIETUVIŲ RATE 
LYJE.

MIRĖ NUO KULKOS.

Bessie Rargis, 12 metų am
žiaus mergaitė, 11 Frederick 
gat., Dalton, III., pasimirė St.

• Francis ligoninėj Blue Islande. 
Žaisdama revolveriu ji netikė
tai paspaudė gaiduką ir kul
ka perėjo per jos jaknas. Po
licija darys investigaciją.

Lietuviu Rateliuose
RUBSIUVIŲ VAKARAS.

Pereitą sekmadienį lapkričio 
19 d., Union Headųuarter sa
lėj, ant kampo MiLwaukee ir 
Robey gatvių, įvyko Rubsiuvių 
Unijos Lietuvių 269 Skyriaus 
vakaras. Programo vedėjas, 
drg. Druskis, paaiškino publi
kai, kad lietuvių skyrius tu
rįs pusantro tūkstančio narių, 
kurie neskaitlingai lanką uni
jos susirinkimus. Vakaro ren
gėjai vaduodamas! tuo — ma
nydami mažai atsilankys pub
likos — nesamdę geresnės sve
tainės.

Kalbėtojas taipgi paliete 
Franci jos, Anglijos ir Ameri
kos revoliucijas ir sulyginę 
jas su Rusijos revoliucija. Jis 
gyrė Rusijos tarybų valdžią, 
kaipo vienintelę pasauly “dar
bininkų” valdžią. Jis agitavo 
už Amalgameitų unijos stei
giamą Rusijoj rūbų siuvimo 
ir audimo pramonės korpora
ciją. Sake, kad pats preziden- 

I tas Hillimanas pribus penkta
dienį ir masiniuose susirinki
muose išaiškins visas konce- 

| sijas, kokias jis gavo iš So- 
| vietų valdžios.

Po jo kalbos panelės Ago
tos Viščiuliutės vedamas vai
kučių choras sudainavo kele
tą dainelių ir smuiku pagrie- 
žė trio. Navikaitė padeklema- 
vo, o Kairiutė paskambino pia
nu. Tuo programas pasibaigė 
ir prasidėjo šokiai.

Užbaigdamas noriu pridur
ti, kad kalbėtojas aiškino, kiek 
ir kokio gero Amalgameitų 
Unija yra suteikusi rubsiu- 
viains, bet komunistai nese
nai agitavo darbininkus, kad 
tąją uniją reikia griauti.

Šapos Darbininkas.

Chicagos Lietuvių Ratelis 
viename iš paskutinių savo su
sirinkimų nusprendė būti in- 
corpore Lietuvos šaulių Sąjun
gos Rėmėju ir nuo to > laiko 
teikti Lietuvos šaulių Sąjun
gai visą savo išgalia materija- 
lę ir moralę paramą. Tuo tar
pu iš Ratelio iždo nuspręsta 
paaukoti šauliams $25.

Tame pat susirinkime kai- 
kurie atskiri Būrelio nariai su
teikė savo vardu šauliams au
kų ir tapo asmeniškai šaulių 
Rėmėjais. šaulių atstovas A. 
Žmuidzinavičius išdavė jiems 
šaulių Rėmėjų diplomus ir

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojamn, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3418 Ogdcn 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

VYRŲ
REIKALAUJAMA DARBI- 

ninkų. Nuolatinis darbas vidui.
Kreiptis:
E. F. IIOUGHTON & 

COMPANY, 
3534 Shields Avė.

ženkliukus.

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS.

Liet. Teatro R-vės įgaliotie
ji fotografai K. Lukšis ir P. 
Valaitis jau esą sugrįžę iš Lie
tuvos, kur jie rinkę medžiagą 
kratomiems paveikslams. Pa
veikslais vaizduojama dabarti
ne Lietuvos padėtis — jos pa
žanga ir kultūra. Paveikslai 
busią greit rodomi įvairiose 
Amerikos lietuvių kolonijose,

ROSELAND.

Susirinkimas.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA PRI- 
tyrusių moterų minkštoms 
vilnoms skirstyti, $20 į sa
vaitę. Atsišaukti:

B. COHEN & SONS, 
1100 W. 22nd St.

REIKALAUJAMA TEKIN- 
tojų ir poliruotojų.

Kreiptis:
ARNOLD SCHWINN & 

COMPANY, 
1718 N. Kildare Avė.

NEGIRDĖTA PROGA.
Bučernė ir grosemė kaip ir uždyką. 

Turiu parduoti Šią savaite; biznis ran- 
dasi ant Bridgeporto, Halsted St. apie- 
linkėj, lietuviais apgyventa. Puikus 
įtaisymai, daug stako, ilgas lysas, ran
da pigi, kambariai gyvenimui. Per
skaitęs šį apgarsinimą skubėk, kad 
suspėtumei, nes šitas bargenas ilgai 
nebus. Geriausia biznis žiemos laiko 
bučernė. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. Pirkėjas darys pinigus geriau 
kaip aukso kasyklose ir bus ant sa
vęs bosas. Nemokantį biznio pamo
kinsiu. Priežastis pardavimo — va
žiuoju į Californiją dėl nesveikatos.

Kreipkitės —
3210 So. Halsted St., No. 7.

MAINAIS AR Už PINIGUS. 
Didelis Bargenas.

2 augštų mūrinis namas, 2 
pagyvenimai 5 ir 6 kambariais, 
rend.os neša $90 mėnesiui. Pri
ims automobilių ar bet kokį biz
nį.
M. KIRAS, IMPROVEMENT 

COMPANY,
Klauskit J. Stukis,

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894.

REIKIA MERGINOS PRIE 
namų darbo, turi turėt gerus 
paliudijimus. Gera alga, pasto
vus darbas. Kambarys ir valgis. 
Nereikės skalbti; kreipkitės te
lefonu: Kedzie 0370.

REIKALAUJAMA TEK1N- 
tojų prie šlapio tekilo, padvigu- 
binimui skyriaus.

Ateikit tuojaus.
WHITAKER MFG. CO., 

5723 W. 65th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR jęro- 
seine South Sidėj puikioj apg-yventoj 
vietoj, biznis pelningas su kamba
riais pagyvenimui ir garažu, garu ap
šildoma, lysas 5 metams, randa pi
gi. Parduosiu pusę arba visą. Turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Kreiptis į

V. M. STULPINAS,
3313 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Yards 6062.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI.
6 flatų kampinis muro namas, par

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

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

REIKIA DARBININKŲ, nuo
latinis vidui darbas’ geras mo
kesnis. Kreiptis:

SHERWIN WILLIAMS, 
1161h Stephenson

Paimk No. 4 karą iki dirbtuvės.

PARSIDUODA SALIU- 
nas labai pigiai, geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventoj. 
Savininkas eina į kitų biz
nį.

602 W. 14th St.

PARSIDUODA 6 PAGYVENIMŲ 
medinis namas ir labai geroje vieto
je. Visi namo įtaisymai yra sulig 
naujausios mados. Parduoda savinin
kas, nereiks mokėti komišino.

Kreipkitės:
4612 So. Wood St.

(1-mas fl. užpakalyj.)

Išskyrus kalbėtoją, progra
mą išpildė vaikų choras. At
eities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choras sudainavo Tarptautinę. 
Po to kalbėjo angliškai uni
jos keliaujantis organizatorius. 
Kalbėtojas nupiešė rubsiuvių 
darbininkų padėtį: kokias dar
bo sąlygas jie turėjo keli me
tai atgal, kol nebuvo susiorga
nizavę į Amalgameitų Uniją. 
Pasak kalbėtojo, pirmiau rub- 
suviai dirbdavo po šešiasde
šimts valandų savaitėj ir už 
savo darbą negaudavo pusę tos 
inokesties, kokių gauna dabar 
prigulėdami prie unijos ir dirb
dami tik 44 valandas savai
tėj. Tas pats būdavo ir su dar
bo gavimu. Kol rubsiuviai ne
turėjo unijos, ubagaudavo dar
bo ša pa nuo šapos, kaip elge
tos. Kuomet būriai darbinin
kų, j ieškančių darbo, susirink-1 
davo prie 
poj nieką 
paklusnus 
mažiausį 
būdavo metami laukan iš dar
bo, ir jų vieton priimami nau
ji. Tais laikais bosai elgdavosi

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

REIKALAUJAMA MAŠINI- 
nių operatorių, Singerio maši
nos dviem adatom, Union Spe- 
cial 2 adatom mašinos, Wi'lcoxo 
ir Gibbs’o viena adata mašinos.

The Moses-Rosenthal Co., 
913 W. Van Buren St., 6 lubos.

REIKALAUJAMA A PIRAI-, 
gėjų rakandų dirbtuvėj. Leke- 
riuotojų ir šelakuotojų, taipgi 
prie purškiamos masinos.

SALTER MFG. CO., 
339 N. Oakley Blvd.

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

1750 W. 22nd Št.

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

delegatų 
knygyną

šapos, tai bosai ša- 
darydavo iš jų. Ne

darbininkai — už 
neįtikimą bosams,

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greita, sulaikomas jeigu 
vartojama • laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palir.gvir.s *ošulę ir prašalins daug 
kcrJčjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir r i kgurcrr.fc

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

dEVERA’b
COLD AND GRIP TABLETS

šalčiui ir Gripu; h Galvos SKaude-
•imui paeina nuo peršalimo.

Kama bOu.

. - W K SEVERĄ CO.
ČEDAR RAPIDS, IOWA

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

RUATTA SERENELLI, 
Aėcordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė, 
, Chicago, III.

Draugijų Sąryšio 
I palaikančių Aušros 
mėnesinis susirinkimas įvyko 

Lapkričio 14 d., Aušros kam
bariuose. Delegatų atsilankė 
apie du trečdaliai. Raštininkas 
oranešė, kad pasiuntęs laiškus 
tekančiom draugijom: L. Sc. 
M. Rateliui ir LSS. 137 kp. su 

i ižklausimu, kodėl jų delegatai 
nelanko Sąryšio susirinkimus,

I bet atsakymo negavęs.
Knygiai pranešė, kad katalo- 

| gns parašytas. Daktaras Ma- 
I karas paaukavo Sąryšiui kny

gų už virš $12.00. Ir ADT. Są- 
•ungos antra kuopa irgi paau
kavo Sąryšiui knygų keletą 
dolerių vertės.

Komisija rengiamų vakarų 
nranešė, kad dar vakarėlio ne-

I nurengusi, nes negalima svetai- 
Į nes gauti patogiai dienai.
kai dėl vakaro, dar nieko „ 
veikusi, pasirodžius daug dar Lietuvon, privalote ne
laiko esant. vilkinant nusiimti savo paveik-

Komisija atidarymo mokyk-1 us.jr. į Naujienų ofisą, 
I los pranešė, kad dar mokyklos išpildyti aplikacijas dėl pass- 
negalinti atidaryti, nes neužsi- P°^°-
registravą pakankamai moki- ^kursantai išvažiuos iš Chi- 
nių. Ir vargu galės šią žiemą CaR0S 10 dien^ . Gruodži°, tad 

htidaryti mokyklos, jeigu taip laikas trumPas> 0 reikalli atlik- 
mokiniai registruosią, kaip iki p yra gana daug.
ši0] Naujienų laivakorčių skyrius

Nutarta surengti vakarėli ir iul}1 Pa«elb6s visam.e
koncertą greitu laiku, jeigu l'urie jau išpildė aplikacijas 
bus galima gaut svetaine. Lai- d<?1 PassPorto> Pasistengkite 

hkas aplaikytas nuo Labor De- gauti nu0 darbdavių paliudiji-
■ense Council. Perskaičius ori- m,ls apie sav0 *darb|, už 1919- 
imtas. Liko išrinktas M. Ma- 1920-19214922 metus’ ° mes 
tikonis parinkti aukų su blan-1 pau®lbSsime gaut' po-
ka minėtam fondui. | pieras.

Aplaikyta laiškas nuo Uetu- 
| vių M. I). Aido choro su rei- 
į reikalavimu, kad Sąryšis su- 
draustų savo korespondentą Bri<*se»ort.— Uetuvių kalbos pa- ■ j .. mokos vaikams būna kas utarninką
<au jis per spaudą ne akėtų ir pėtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Aido senbernius. Svarstant S^'V0"'1 >"stitut.e'. ,.81« w- sį. st:ovciiavoiib Kviečiame tėvus leisti savo vaikus į 
minimą laišką ir Aidiečių rei- šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalaviją delegatams buvo kalbos* ~ Mokytojas J. Briedis.

jl,oko’ Bet delegatai Disputai Biblijos Studentų su kun. 
išpildė jų norus, nors pašiepda- Bumšu, Meldažio svetainėj, 2244 W.

23rd PI., trečiadienį lapkr. 22 d., pra-
*’ . džia 7:30 v. v. Įžanga visiems dyka,
Kuriems laikas pavelija atsi- be kolektų. Kviečia visus Komitetas.

kinkykit į Aušros knygyną va
karais pasiskaityti laikraščių 
visokių rųšių. Knygų galima 
gauti ir namon parsinešti skai
tyti, užstačius kauciją, kiek 
knyga yra verta. Užregistruo- 
kit tam tikrą skaičius mokinių, 
galėsite mokyklą atidaryti. 
Lankydami mokyklą nors va
karais, galėsite šio to pramok
ti. Žinote, kad mokslas kiek
vienam darbininkui reikalin
gas, kaip duona ir druska. 
Namo parsinešę knygas skai
tykite. Naudos iš jų daugiaus 
turėsite negu iš munšaino. Ir 
tuo dar pinigus sutaupysite. 
Knygynas atdaras kas dieną

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

Todėl, kurie laukiate savo 
artimų giminių ir nori
te, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
sų, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA SENYVO 
žmogaus prie darbo ant ūkės; 
turi būti ištikimas ir su geriau
siais paliudymais. Kreiptis 

WALTER PASK, 
1256 W. Harrison St.

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

1447 S. Halsted St.

BARGENŲ JIEŠKOTOJAL
Našlė yra priversta parduoti savo 

prapertę su mažu groseriu sykiu. Kai
na $5000.00, randa $77.00 į mėnesį; 
įmokėti $2000.00 ir $50 į mėnesį, vie
nas flatas 5 kambariais ir maudynė, 
2 flatai po 4 kambarius ir Storas 60 
pėdų ilgio. Gazas, elektra, ir beizmen- 
tas, namas yra vertas dieną ar naktį 
$7000; skubinkite, nes tas bus par
duotas greitai. ^.įsišaukite į

IDEAL REAt ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

VYRŲ

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

ACME STEEL, GOODS 
COMPANY,

135ta gatvė ir L’ C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA ANG- 
liškai kalbančių plytklojų.

Kreiptis:
THOMPSON & BLACK 

COMPANY, 
Canal & Polk Sts.

REIKALAUJAMA • AM- 
bicingo jauno vaikino prie 
lengvo sudėstomo darbo prie 
radio dalių. Puiki proga, 
nuolatinis darbas.

BREMER MFG. CO., 
532 S. Canal St.

O 
ne-

Naujieny Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant

vilkinant nusiimti savo paveik-
Reikalingas patyręsReikalingas patyręs par

davėjas prię vyriškų aprė- 
dalų. Mes norime tokį žmo
gų, kuris nori turėti pasto
vų darbų. Geriausia proga 
geram darbininkui.
LUSTIGS DEPARTMENT 

STORE,
3410-3412 S. Halsted St.

DARBININKAI 
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

Pranešima!

ASMENŲ JIESKOJIMAI

DARBININKŲ
Reikalaujama darbininkų 

ir padėjėjų prie mašinų, dar
bas nuo stukių. Prityrimas 
nereikalingas. Ateikite pasi
rengę prie darbo.

ACME STEEL 
GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

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

3827 Emerald Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS

RAKANDAI

REIKALAUJAMA
SKRYNDIRBIŲ.

Atsišaukti:
GLABMAN BROS., 

832 Maxwell St.

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

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentwdrth 1017.

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

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

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
BUK PATS bosas ir pats darbinin

kas, autojnobilių mechanikas, nusi
pirk garažo biznį. Pusė, ar visas biz
nis gerai išdirbta^, parduosiu labai 
pigiai. Geistina butų, kad norėtų tai
syti automobilius. Nemokantį galiu 
pramokinti. Paklauskit “Naujienų” 
ofise Num. 157.

PARDUODU SALIUNĄ, 
biznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coukear St.

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

PARDUODU SALIUNĄ. Biz
nis geras. Parduodu dėlto, kad 
turiu du biznius. Atsišaukti — 
424 W. 31st St. Taipgi reikalau
ju bartenderio. Atsišaukti tuo- 
jaus.

PAJIEŠKAU ŠVOGERIO ZANONO 
Lenkšo, gyvena Chicagoje, III. Kauno 
rėd., Telšių apsk., Rietavo vals., Pe- 
čuliškių kaimo. Jeigu kas žinote, arba 
jis pats meldžiu atsišaukti, šiuomi 
adresu:

JULIUS GEDVILLAS, 
1925 F St., N. W., Washington, D. C.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
prieinama kaina. Biznis išdirb
tas per daug metų. Randa tik 
$20.00 į mėnesį. Pardavimo prie
žastis: nesutikimas partnerių.

Kreipkitės 524 W. 33rd St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO ŠEI- 

mynoje. Turi būti duodama 
guolis ir valgis. Kam reika
linga moteris, kreipkitės ad
resu: 1739 So. Halsted St., 
No. 162.

Vaikų virš 16 metų am
žiaus prie mašininių darbų, 
darbas nuo stukių. Prityri
mas nereikalingas.

Atsišaukti:
ACME STEEL 

GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Didelis bargenas, randasi prie 
milžiniškų šapų. Per ilgus metus 
išdirbtas biznis. Priežastis par
davimo — važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės 1834 W. 39th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Parduo
siu su visais įrengimais. Biznis 
gerai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis — apleidžiu Čhicagą.

3109 S. Federal St.

DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.
Mes turime tuojaus parduoti savo 

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

NAMAI-ZEME

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI,
Beveik naujas mūrinis namas 2-ių 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek 
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.»O į mėnesį, anglių nerei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

mo, 
nio.

PARKAVIMUI namas, 
kambariais ir krautuvė iš fron
to. Sykiu parduosiu grosemę ir 
bučernę. Biznis geras; parduo
siu pigiai.

5224 S. Mozart $t.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 lubu

ATIDUOSIU SU NUOSTO- 
liais vieną savo išmokėtų dide
lių lotų, arba mainysiu ant ma
žos ūkės ar gero deimanto, ar 
ko-nors kito. Parašyk, ar ateik 
pas: MR. MANUS,

Room 1716, 220 S. State St.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKY1IS.

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

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

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU

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

iama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.

REIKALAUJAM PENKIŲ LIETU- 
vių ir lenkų pardavinėtojų pilnam ar 
daliai laiko, pardavinėti nekrutama 
nuosavybę South Sidėj. pardavinėti 
lotus tik po $525, kur įvesta sruty
nas, vanduo, gazas ir šalygatviai ci- 
mentuoti. Ant žemės jau yra namų. 
Parūpiname nurodymus, čia yra jū
sų proga didelius pinigus pasidaryti 
prieš Dėkonės Dieną ir Kalėdas.

Kreiptis:
624 First National Bank Bldg.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokini esi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
Internation’al Barber College,

653 ir 609 W. Madison St.


