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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Rusija grūmoja 'pasišalinimu iš 
' taikos konferencijos

Tarybos gali pairti
Amerika darysianti atskirą sutartį

Rusija grūmoja pasi
traukimu iš tarybą

Pasitrauks iš Lausannos kon
ferencijos, jei nebus duota 
jai lygių teisių dalyvavime.

LAUSANNE, T. 27. —. Uk
rainos sovietų prezidentas Ba- 
kovski, narys Rusijos delega
cijos artimųjų rytų taikos 
konferencijoje pranešė šiandie 
konferencijai, kad jeigu Rusi
jai nebus leista pilno dalyva
vimo visuose svarstymuose, 
Rusija pasitrauks iš tarybų 
(Rusijai dabar leista dalyvau
ti konferencijoj tik kada bus 
svarstomas Dardanelų klausi
mas).

• “Rusijai yra svarbu, kad ji 
pilnai dalyvautų visose dele
gatų paskirtose komisijose ri
šimui įvairių klausimų”, sako 
Rakovski. “Jei tai nebus Ru
sijai leista, tai mes pasitrauk
sime. čičerinas dabar yra Per
line, laukdamas atsakymo į 
mano reikalavimą”.

Anglija šiandie laimėjo di
plomatinę pargalę, kada teri- 
torialinių dalykų komitetas 
atidėjo svarstymą Mosul pro
vincijos klausimą. Tai reiškia, 
kad Mosul provincijos ateitis 
bus išrišta privačiai, ko An
glijos delegatai ir norėjo. Cur- 
zonas turėjo ilgą pasitarimą su 
Ismet Paša. Manoma, kad jie 
tarėsi apie Mosulą. Amerika 
pareikalavo sau lygių teisių 
Turkijoje ir todėl Anglijai pa
sidarė neparanku svarstyti apie 
aliejaus koncesijas atviroje 
konferencijoje. Dabar ji galės 
dėl aliejaus susitarti slapta.

Be to kalbama, kad tarp 
Francijos ir Anglijos ^iškįlo 
kivirčiai dėl Turkijos rubežių, 
kas irgi vertė Angliją atidėti 
svarstymą apie rubežius. Kal
bama, kad dėl tų kivirčių gali 
pairti pati taikos konferenci
ja. Francijos delegatai jau pa
reikalavę iš savo valdžios nau
jų instrukcijų. Anglai kaltiną 
už kįlusius kivirčus Ameriką, 
kuri pareikalavo lygaus daly
vavimo koncesijose, nes tur
kai pasidarę atkaklesni.

Darys atskirą sutartį?
PARYŽIUS, lapkr. 27. — 

Temps gavo žinių, kad yra 
svarstomas prisirengimas prie 
atskiros sutarties tarp Turki
jos ir Jungt. Valstijų.

Reikalauja Besarabijos
KONSTANTINOPOLIS, lapk. 

27.— Sofijos žinia sako, kad 
Rusija pasiuntė Rumunijai 
naują notą, reikalaujančią su
grąžinimo Rusijai Besarabijos.

Šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:54 vai., leidžia
si 4:21 vai. Mėnuo leidžiasi 
1:06 vai. nakty.

Kaina 3c

Hitchcock vėl smerkia 
Clemenceau

WASHINGTON, lapkričio 
27. — Francijos “tigras” Cle
menceau vėl tapo pasmerktas 
senate. Pasmerkimą iššaukė 
Clemenceau atsakymas sena
toriui Hitchcock, kuriame Cle
menceau kvietė Hitchcooką 
apsilankyti Paryžiuje ir pa
čiam persitikrinti. Atsakinėjo 
irgi Hitchcock, kuris dvejetą 
metų atgal, kaipo demokratų 
vadovas, labiausia gynė Ver- 
saillės sutartį ir tautų sąjungą.

Hitchcock pačiam Clemen
ceau pastebėjo, kad ir Clemen
ceau, kaip ir jis pats, yra 
žmonių balsais pasmerkti 
(Hitchcock pralaimėjo rinki
mus) ir todėl jis negali duoti 
kitiems jokio oficialiojo pa
kvietimo vykti Paryžiun. Cle
menceau sakosi atvykęs pri
kalbinti Amerikos žmones ko
operuoti Europos politikoje. 
Bet tai yra negalima, sako 
Hitchcock, kol Francija laiko
si dabartinės savo politikos 
linkui Vokietijos.

Hitchcock kaltina Clemen
ceau melagystėje, dėl jo tvirti
nimo, kad nėra negrų karei
vių Francijos okupacinėje ar
mijoje. Hitchcock sako, kad 
Francija vis dar laiko tų ka
reivių palei Reiną, tik jų skai
čius yra sumažintas. (Tų ka
reivių buvimą patvirtina ir 
grįstai) tįs iš Vokietijos ameri
kiečiai). Tų Afrikos negrų ka
reivių dabar yra tik 200, bet 
dar pereitą mėnesį jų buvo 
23,(XK>. Tie kareiviai pasižy
mi savo nuolatiniais užpuldi
nėjimais ant vokiečių moterų 
ir mergaičių.

Komunistai teisme
Teisiami yra suimtieji Michi- 
gano miškuose komunistai.

ST. JOlSEPH, Mich., lapkr. 
27.—Čia apskričio teisme tapo 
pristatyta 20 menamų komu
nistų partijos vadovų, kuriuos 
rugp. mėn. suimta Berrien pa
vieto miškuose neva laikant 
partijos kinvenciją. Tarp tei
siamųjų yra ir W. Z. Foster, 
kuris 1919 m. vadovavo plie
no darbininkų streiką, o dabar 
yra galva komunistinės “Uni
jų Švietimo Lygos.” Jie visi 
yra kaltinami peržengime Mi- 
chigano valstijos anti-sindika- 
liStinių įstatymų. Tie įstaty
mai dar pirmą kartą bus pri
taikinti teisme ir išbandytas 
jų teisiotumas.

12 teisiamųjų yra paliuo- 
suoti už kauciją, po $10,000 už 
kiekvieną, o likusieji tebesėdi 
Berrien pavieto kalėjime.

Visi teisiamieji prie kaltės 
neprisipažino ir jų tikrasis by
los nagrinėjimas tapo teisėjo 
White atidėtas iki sausio 15 d.

LONDONAS, lapkr. 26.
Cenzus rodo, kad Londone 
moterų yra 341,365 daugiau, 
negu vyrų.
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Kur žuvo 84 angliakasiai. F j

Įėjimas į WoodKvard Iron Co. anglies kasyklą ties^ IJolomite, Ala., kurioj keletą dienų 
atgal žuvo 84 angliakasiai. Eksplozija toje kasykloje buvo uždariusi 477 angliakasius, bet 
kitus dar spėta išgelbėti. Gelbėtojai prie kasyklos įėjimo laukia eilės eiti gelbėti uždarytuo
sius angliakasius.

.... . ........ . ■

Sutartis nesanti atmesta
J ‘ ' -V ■ .vt I

PARYŽIUS, lapkr. 27.— At
stovų buto užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Ley- 
gues pusiau oficialiniame 
Temps sakosi niekad nesąs 
paskelbęs, kad komitetas nuta
rė atmesti Washingtono kon
ferencijoje padarytąją sutartį 
dėl sumažinimo ginklavimos 
ant jurų. Jis sako, kad tą ži
nią sufabrikavęs vienas Chica- 
gos laikraščių.

Betgi esančiomis žiniomis, 
komitetas tikrai nutarė atmes
ti sutartį, jei nebus priimta 
tūlų sąlygų. Viena tų priėmi
mo sąlygų yra, kad Francija 
gali kaip jai tinka papildyti 
sutartį ir antra, kad Amerika 
ir Anglija turi pasižedčti eiti 
Francijai pagclbon, jei kas ją 
užpultų.

Paliuosavo Mary MacSwiney.

DUBLINAS, lapkričio 27. — 
Respublikone Mary MacSwi- 
ney, kuri pasekdama misi ma
rinusį badu Londono kalėjime 
savo brolį Terrence MacS'yvin- 
ey, irgi paskelbė badą kalėji
me ir badavo nuo lapkr. 4 
dienos, šiandie tapo paliuo- 
suota iš Mount Joy kalėjimo 
ir išgabenta ligonbiutin. Ji yra 
labai silpna nuo ilgo badavi
mo. Jos sesuo Ona, kuri 11 
dienų badavo prie kalėjimo 
vartų, reikalaudama savo se
sers paliuosavimo, irgi yra la
bai silpna.

Savy valdybės kareiviai ieško 
de Valeros ir jeigu jį sugavus 
bus rasta pas jį ginklų, jis ir
gi bus sušaudytas. Tarp savy- 
valdybės kareivių ir respubli
konų įvyko susirėmimų, ku
riuose abi pusės aplaikč nema
žų nuostolių.

, 34 žuvo ant laivo
BUENOS AIRES, Argenti

noj, lapkr. *27. — 34 žmonės 
žuvo susidurusdidelei valčiai 
su keltuvu per Parana upę, 
ties Žara te, netoli Buenos Ai
res.

Aliejaus kompanijy pelnai
PHILADEIjPUIA, Pa., lap

kričio 27. Atlantic Refining 
Co., Standard O ii Co. narys, 
paskelbė, kad gruodžio 12 die
ną ji išmokės savo akcionie- 
riams 900 procentų dividendų 
akcijomis. Jos . akcijos parsi- 
davinėja po $1,300. Ikišiol ji 
mokėdavo į metus 20 nuoš. 
dividendų.

Standard Oil Co. of Indiana 
nutarė pakelti savo kapitalą ir 
išmokėti 100 nuoš. dividendų 
akcijomis. 1918 m. ji išmokėjo 
150 nuoš. dividendų akcijomis. 
1912 m., kada teismas atskirė 
ją nuo Standard Oil Co., ji iš
mokėjo 2,900 nuoš. dividendų 
akcijomis (serais.)

Nežiūrint gi tokių milžiniš
kų pelnų, gasolino ir aliejaus 
kainos nuolatos kįla.

žemės drebėjimas.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 27.— 
Gautomis čia žiniomis, ne
smarkus ržeinjds drebėjimais 
buvo jaučiamas vakar vakare 
penkiose valstijose — Mis- 
souri, Illinois, Indiana, Ken- 
tucky ir Tennessee. Drebėjimas 
pridarė kiek nuostolių.

3 žmonės užmušti . Vilnius
CARBONDALE, Ilk, lapkr. 

27.— Trįs Illinois Central ge
ležinkelio darbininkai liko už
mušti ties Ozark, tavoriniam 
traukiniui užvažiavus ant jų 
vežimo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 27 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,600 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .........$4.50
Austrijos 100 kronų............... %(
Belgijos 100 frankų .......  $6.59
Danijos 100 frartkų ........... $20.25
Finų 100 markių ................... $2.58
Francijos 100 frankų ........... $7.06
Italijos 100 lirų ................... $4.85
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0C

‘Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų.............$18.45
Olandų 100 guldenų ........... $39.50
šveicarų 100 markių ........... $18 60
Švedijos 100 kronu ........... $26.95
Vokietijos 100 markių ........... P/ac

Negauna leisėjy
MARION, III., lapki; 27. — 

Nors jau ketvirta savaitė, kaip 
renkamas yra jury nagrinėti 
angliakasių bylą, bet tik 4 
prisaikintieji teisėjai dar tėra 
išrinkti, ir tai dar gali būti at
mesti paskutinėj valandoj.

Pasimirė politinis kalinis — 
reikalauja kitų kalinių paliuo

savimo.

WASHINGTON, ^lapkričio 
27. — Federaliniame Leaven- 
yorth kalėjime pasimirė mek
sikietis Ricordo Floros Magon, 
kuris buvo nuteistas 21 met- 
tams už peržengimą špionažo 
įstatymų.vDelei to delegacija 
pikietavo baltąjį namą, reika
laudama paliuosuoti visus po
litinius kalinius. Ant vieno di
delio plckato, kurį nešiojo pi- 
kietuotojai, buvo! užrašyta: 
“Prezidente: Charles W. Mor- 
se (žinomas karo pelnagauda 
ir sukčius) nepasimirė kalėji
me. Harry M. Daugherty (ge- 
nerallinis prokuroras) buvo jo 
advokatas. Ricordo Floros 
Magon, politinis- kalinis, pasi
mirė kalėjime. Generalinis 
prokuroras Daugherty buvo 
jo įkalintojas.”

Sovietų aeroplanai Vilniaus 
krašte.

E. VILNIUS. — Vilniaus 
krašto Rytų apskrityse pasta
romis savaitėmis pradėjo ro
dytis Sovietų aeroplanai. Len
kų sargyba ne sykį šaudė į 
tuos aeroplanus, bet be pasi
sekimo.

Pasirodė daug vilkų.

E. VILNIUS. — Paskutiniu 
laiku daug vietų Vilniaus Tra
kų srityje kentėjo nuo vilkų, 
kurie dažnai pasirodo dideliu 
skaičium, šiomis dienomis vil
kai užpuolė kaimus Maišioga- 
los, Trakų ir Rudziškės vals
čiuose, jie padarė ten daug 
žalos. Užpuldinęjo ir žmones.

No. 280

Jean Longueto kalba
Laikyta lapkričio 26 d., Ashland Auditoriume, Chicago.

Socialistų partijos suruošta
me Carmen’s Hali salėj milži
niškame susirinkime praeitą 
sekmadienį, vyriausiais kalbė
tojais buvo ką tik atvykusis 
garsus Francijos socialistų va
das, Karolio Markso anūkas— 
Jean Longuet, ir didysis Ame
rikos socialistų vadas —- Bu
genius V. Debs. Norėdami, 
kad ir musų skaitytojai žino
tų, ką tuodu didi tarptautinio 
proletariato judėjimo atstovai 
kalbėjo, paduodame jų kalbas 
ištisai pagal stenografijos už
rašus.

JEAN LONGUETO KALBA.
“Draugai! Tą, ką aš čia ma

tau šitokį nuostabų susirin- 
kmią — šios dienos ir šitokio 
iškilmingo priėmimo manęs 
jūsų didžiuliame Chicagos 
mieste — aš niekados negalė
siu užmiršti.

“Tai bent susirinkimas. Sa
vo gyvenime man teko daug jų 
matyti, bet šitas ištikrųjų yra 
nuostabiausias ir entuziastin
giausias, kokį kada mačiau. .Ir 
nors jus ne juodais frakais 
kaip kad- tie žmonės, kur pasi
tinka poną Clemenceau New 
Yorko Mctrojiolitan Operos rū
muose [publikoj: bu-u-u!], 
nors jus, žinoma, ne iš augštų- 
jų shiogsnių, ne iš tų “ketverto 
šimtų didikų,” kur priima 
Francijos “tigrą,” man didesnė 
garbe yra būt priimtam jūsų, 
negu tų žmonių, kurie jį pasi
tiko New Yorke [Dideli aplo
dismentai],

“Bet kuo aš labiau džiau
giuos, kuo labiau didžiuojuos, 
tai tuo karštu ir nuoširdžiu 
sveikinimu, su kuriuo jus pa
sitinkate tą didį, tą mylimą 
vyrą — Debsą [aplodismentai] 
— žmogų, kurį kovojąs viso 
pasaulio proletariatas labiau
sią; myli ir gerbia. [Smarkus 
aplodismentai].

‘^Draugą Debsą aš čia matau 
pirmą kartą nuo laiko, kaip jis 
tapo paleistas iš Atlantos ka
torgos kalėjimo, ir jis buvo 
tiek malonus, kad atvykti čia 
šiandie ir savo asmeniu sutei
kti garbes šiam susirinkimui.

“Draugai, mes Francijoj tu
rime vieną didį rašytoją, Ana- 
tolį France’ą. Jis yra ižipogus, 
kuriuo mes taipjau didžiuoja

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

1739 So. Halsted St., Chicago. III.

____ 1A . 'i 'K . jį , ■ J . _ 'i L

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai sutik
ti tų 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

mės, nes jis yra rėmėjas soci
alizmo ir internacionalizmo. 
Taigi tas didis musų draugas 
Anatolis France’as kartą pa
sakė: “Jei jūsų niekas nešinei- 
žia, niekas nekeikia, niekas 
jums negru moja ir jei jūsų 
nekiša kalėjimai), tai reiškia, 
kad jus neatliekate savo prie
dermių”.

“Tatai geriausias įrodymas, 
kad musų draugas Debsas sa
vo priedermes pildo.

“Šiandie aš noriu pakalbė
ti čia apie vieną svarbiausią 
problemą -— Europos padėties 
po karo problemą, tą proble
mą, kuri yra neapsakomai 
svarbi ne tik visoms Europos 
šalims, bet taipjau l>e galo 
svarbi ir jums, dėl to kad šiuo 
laiku nė viena nacija vis viena 
kaip galinga ir kaip turtinga ji 
butų, negali gyventi vien tik 
savu gyvenimu ir nejausti 
skausmų, vargų ir baisių ken
tėjimų kitų pasaulio tautų.

“Jus čia Amerikoj jautėte 
Europos kentėjimų ir neramu
mu išdavas — jautėte tatai 
milžiniškais ekonominiais kri
zinis, kuriuos jus pergyvenote 
paskutiniaisiais metais.

“Juk kaip gi badaujantieji 
Europos žmonės galėtų įpirkti 
jūsų pramones ir jūsų ūkių 
produktus, kuomet jų pinigų 
kursas taip baisiai nupuolęs^

“Štai tipingas padėties vaiz
das pasireiškęs Genujos konfe
rencijos metu. Dalykas butų 
uiokingas, bet ištikrųjų jis la
bai tragingas. Kai konferenci
ja pasibaigė, įvairus Europos 
kraštų premjerai ir atstovai 
sušaukė hotelių patarnautojų 
viršilas, kad davus jiems “tip- 
sų”. Ponas Lloyd George da
vė jiems geroką sumą svarų 
sterlingų, — ir tarnautojai, ži
noma, buvo labai patenkinti. 
Paskui Francijos ministeris 
davė jiems keletą šimtų fran
kų, — ir jie buvo truputį ma
žiau patenkinti. Po to Vokie
čių atstovas atvilko jiems visą 
gurbą banknotų, — ir tarnau
tojai buvo nelabai patenkinti. 
Pagalios Austrijos atstovas 
įteikė jiems sklypelį popierio. 
—“O čia, kas?” klausia patar
nautojai. “Na, tai raštelis. 
Eikite į vagzalą, ten rasite pil- 

(Seka ant 2-ro pusi.)
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Neduos Liberijai paskolosJean Longueto kalba
Redakcijai atsiųsta paminė

Agitacija prieš žydus.

Dabar

10 metų

Kaunietis.

Nusižudymas

PINIGAI
kad

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams irkai jis ėjo SANDARA

Apgavikai

NaujienoseGarsinki ties

labiausia 
ir pašau-

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

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West Pul- 

Iman, III.

prekybai 
IV. 14 St 
r scptin-

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuvoj jau prasi 
deda žiema.

G E R B. Naujienų skai
tytoj oe Ir skaityto jai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas saakrevat) kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano

AVASIIINGTON, lapkr. 27.— 
Administracija aiplaikė pirmą 
smūgį kongrese šiandie, kada 
senatas 42 balsais prieš 33 su
grąžino atgal finansų komite
tui bilių, kuriuo norima sutei
kti $5,o6o,000 paskolą, negrų 
respublikai Liberijai, Afrikoje.

VlSUOMl

adirba visokius Dokumen
tus, Namus, Farmas ir Bizniui, 

ciaus ant lengvų išlygų.

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

1311 Kecter Building 
7S Weat Monrue Street, Chicago. 

Phone Central 2561 
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.

Monroe ^at. arti State 
Bepcrstoginis Vodevilius 

šeštad., Sckmad.
Šventėmis

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

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

3 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną įiinigų vertę.”

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

Herman P. Haasc
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

trejus metus.
Jo pažįstamas.

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

2242 West 23rd Placė
Įžanga 50c y pa t ai. Pradžia 7:30 vai. vak

kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel.: Central 6890

Vak 812 W. 33 St. Chicago, 
Tel. Yarde 4681

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatai

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

Telephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.
kokių esama žmo- 
nesiduoda apgauti, 

savo i
na- 

K. M.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. 22nd St., kerti Leavitt St
Telephone Canal 2552

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

Vęda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tua ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lu
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge-

Kaunas, 2-XI.— I pabaigą 
;palio mėnesio oras žymiai at
šalo ir naktimis stipriai pašal
davo. Gi 1 lapkričio prie • ma
žo šalčio diktokai prisnigo.

Žemė tuo tarpu dar tebėra 
icįšalusi

Garantuojama
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co.

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

Pristatom dykai.

Henrik Ibsen: Kada mes iš 
numirusių prisikelsime. Trijų 
veiksmų dramatiškas epilogas. 
Vertė A. A. Tulys. 1922 spauda 
“Dirvos,” 7907 Supcrior Avė., 
Cleveland, Ohio. — 111 psl. 
Kaina 35 centai.

V. Kniazevas: Fabrikantas ir 
Darlbininkas. Trijų veikimų 
drama (Uralo t pramonės ra
jone). Iš rusų kalbos vertė 
L-tė. Amerikos Lietuvių Plo- 
letarų Meno Sąjungos leidinys 
No. 1. Lithuanian Press, Chi
cago, III. 1922. psl. 61. Kai
na 45c.

Soda'lius: Karo Aukos. Ketu
rių veiksmų drama iš Lietu
vos darbininkų gyvenimo laike 
Didžiojo Karo. Am. Lietuvių 
Proletarų Sąjungos leidinys 
No. 2. Lithuanian Press, 2517 
S. Halsted st., Chicago, III. 
1922. — Psl. 48. Kaina 40c. -

LithUania —• Past & Present. 
By E. J. Harrison, Formerly 
British Vice-Consul a t Kaunas 
and Vilnius. T. Fisher Union, 
Ltd. London, Adelphi Terrace. 
Su ženilapiais ir daugeliu fo
tografijos paveikslėlių. 229 
psl., kaina 5 doleriai,

Dangaus svečias. Ar tai 
rytąs. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė- . 
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj.' Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas. 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

Tel. Lafayettų 4223
Phymbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriuuilai.

M. Y už k a,
3228 W. 38th St., Chicago. UL

Antazavas, Ezer. apsk. — 
Vieną dieną rugsėjo mėh. š. 
m. į K. Skukauskienės krau
tuvėlę atvažiavo Dykalaukių 
kaimo ūkininkas Kazys Vaite
kūnas ir atsivežė kažkokį ne
pažįstamą vyrą. Pastarasis 
pareikalavo tam tikros rųšies 
saldainių ir cigaretų, kokių 
krautuvėlėj nebuvo. Savinin-

“’Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad dėl kylančios brange
nybės Lietuvoje kaskart vis 
žymiau ima reikštis nepasiten
kinimas žydais, neva kaip bran- 
gymečio išaugimo kaltininkais.

Ligi šiol toks nepasitenkini
mas tebuvo galima pastebėti 
daugiausia žmonių kalbose, 
kaip ir pusslapčiai, kur nors 
užkampiuose. Gi paskutinė
mis dienomis paskleista po Lie
tuvą spausdinti lietuvių kalba 
atsišaukimai, kuriuose stačiai 
kurstoma prie žydų pogromų. 
Minėtų atsišaukimų buvo dau
giausia paskleista Šiauliuose, 
Kaune ir kitur. Po atsišauki
mų pasirašęs “slaptas komite
tas apsivalymui nuo žydų”.

Reikia tikėtis, kad tie juoda-* 
šiintiški atsišaukimai neras 
'uionių pritarimo Lietuvoj.

—Liet, pilietis.

LIETUVIŲ KLIUBŲ FEDERACIJA 
rengia

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

jMMfeBuvo
Isioo

Mureikuose (Griškabūdžio 
valsč.) pas Rudaitį buvo pote- 
’iai. Svečiai gerokai gėrė deg
li nes. Vienam svečiui, Suvalkų 
kaimo Vincui Bankui kažin 
kas pasidarė. Jis pasiėmęs šau
tuvą vienmarškinis nubėgo į 
krūmus, atsigulė, atstatė šau
tuvą sau į šoną, kojos nykš
čiu paspaudė gaidį ir nusišo
vė. Griškabūdžio klebonas ne
priėmė kūną laidoti šventinto- 
ie kapinėse, tai jį palaidojo 
Mureikuose.

Vincas Bankus buvo stam
bus ūkininkas. Kitais laikais 
jis buvo Griškabūdžio val
sčiaus vaitas ir ' vaitavo regis 
apie

Tada 
kad tai 

n ie-

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

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M i g. Co., 

817 Bltie Island Avė., 
Chicago, III,

davęs, nes 
arklį tiek 
matęs.

Tai mat, 
nių: savęs 
o kitiems tai dar ir su 
arkliu apgaviką tiesiog į 
mus atveža

ną vagoną Austrijos bankno
tų,” paaiškino Austrijos ats
tovas. [Publikoj garsus kvato
jimas]. Kotelių patarnautojai 
tarė sau, kad tai turbut ne- 
kam verti popieriai... O Rusi
jos atstovas tai padarė geriau
siai: jis davė jiems nedidelę 
lėkštelę — pasidarykite, sako, 
rublių kiek tik norite...

“Visa tai atrodo labai komin 
gai; bet tas juokingumas tuo
jau dingsta, kai atsimeni, ko
kie baisus kentėjimai privedė 
prie tokios dalykų padėties,—- 
tas vargas ir badas visos vidu
rinės Europos žmonių —» mo
terų ir vaikelių. Ir tas neapsa
komas vargas nesiliauja, dėlto 
kad ir po visų baisiausių sker
dynių taikos mes vis dar netu
rime. Mes tebeturime karą, 
kurs tęsiasi tik kitokiom for
mom. O čia vėl mums grūmo
ja — grūmoja kilti išnaujo 
inilitarinis karas!

“Kokios gi yra priežastys, 
kurios pagimdė tokią pasibai
sėtiną situaciją? Visų vyriau
sia ta, kad karas buvo tęsia
mas, pasak Lloyd Georgc’o, 
iki galutino smūgio, arba, kaip 
mūsiškiai džingos sakydavo — 
iki paskutinio galo.

“Aš nekalbėsiu — pertrum- 
pas tam laikas — apie tai, kas 
karo kaltininkas, kas jį sukėlė. 
Šiuo klausimu dabar mes ‘nei 
visų dokumentų savo rankose 
neturime. Būdami nugalėtojai, 
mes tegalėjome matyti tik 
tokius dokumentus, kur buvo 
Berline, Petrograde. Mes todėl 
žinome visa tik apie krimina
linius Vokiečių ir Rusų auto
kratinės valdžios darbus, bet 
mano tėvynėj Francijoj, ir An
glijoj ir Italijoj mes žinome 
tik tai, ką tų kraštų kapitalis
tinės valdžios teikėsi paskelb
ti ir leido žinoti. Tat, kad vi
są tiesą sužinojus, mes turi
me dar dėl kitų dokumentų 
palaukti. *

“Vienas dalykas tik yra tik
rai žinomas. Būtent tas, kad 
iki paskučiausios valandėlės vi 
so pasaulio socialistai kovojo, 
kad išvengus karo. Toje kovo
je ir man pačiam teko daly
vauti šalygrėta su musų did
žiuoju mylimu vadu ir kanki
niu už socializmą ir taiką — 
Jean Jauresu. Aš buvau su juo 
kai jis keliavo į Briuselį dary
ti paskutinių pastangų bendrai 
su Vokietijos, Anglijos ir įvai
rių kitų Europos kraštų socia
listais, kad susitarus dėl kurios 
nors bendros akcijos neleisti 
karui įvykti. Aš buvau kartu 
su juo 
pas užsienio reikalų ininisterį 
ir pareiškė jo sekretoriui p. 
Ferresui, kad jeigu Francijos 
valdžia nepriims laiku Angli
jos propozicijos dėl derybų, 
jeigu ji darys taip, kaip Rusi
jos valdžia kad nori, tai jis 
paskęlbs tai viešai, pridurda
mas: ‘“nors už tai bučiau ir 
nušautas kur nors už gatvės 
kampo!” [Aplodismentai]. Ir, 
jus žinote, draugai, kad vos 
trim valandom praslinkus kai 
Jatirės tuos žodžius buvo išta
ręs užsienio reikalų ministeri
joj, jis buvo užmuštas vienoj 
Mannont gatvės kavinėj. Jis 
buvo užmuštas kada aš sėdėjau 
netoli jo, kada mes ramiai 
pietavome ir kada jis galvojo 
apie, padarymą didžiausių pas
tangų, kad neprileisti pasau
linės skerdynės, jis tapo už
muštas toj valandoj, kada jis 
buvo labiausia reikalingas 
žmonijai.

“Jūsų didysis Lincolnas pa
sitiko tą patį likimą, bet kada 
jį užmušta, jis buvo paliuosa- 
vęs juoduosius vergus, kuomet 
Jaurės liko užmuštas toj valan
doj, kada jis buvo 
reikalingas Europai

“Tada prisėjo mums ‘ vie
niems tęsti savo silpnomis 
jiegomis jo darbą. Mes tęsėme 
ir, reikia pasakyti, išpraclžių 
darbas buvo labai sunkus, ka
dangi kįlus karui, didžiuma

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

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

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
bai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų 
1401 S. Halsted St. 730

Atdara kasdien vakarais 
tadieniais.

K. GUGIS
advokatas
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 94

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

kei pasakius, kad ji tokių ne
turi, nepažįstamasis tuojau 
ėmė rūsčiai rėkauti: “Delko 
neturite? 'kur prekes imate?” 
ir tt. Paskui liepė duoti tokių, 
kokių yra, ir savininkei pasa
kius kainą, dar labiau ėmė rė
kauti: “Neturite teisės tiek 
imti!” ir išsiėmęs popierį pra
dėjo kažką rašyti. Paskui vėl 
staigu sušuko: “Kur biletas?” 
Parodžius ant sienos kabantį, 
šoko prie jo, nupiešė nuo sie
nos ir žiūrėdamas į biletą sa
ko: “Tai jus ir nuošimčių ne
mokate, dar pas jus joks kon- 
trolis nebuvo! Kur kvitai?” 
šaukė, “duok čia greičiau!” Ir 
vis kažin ką kreivezojo. “Ar 
jus žinote, su kuo jus kalbate, 
kas aš esu? Aš esu kontrolis! 
Ar tu čia savininkė, — kaip 
pavardė?” šautkjia: “Greičiau, 
greičiau, duok šian kvitus!” 
Gavęs kvitus jis pažiurėjo, pa
vartė ir sako: “Tai jus visai 
mažai apmokate, — duokit 
čia sąskaitas!” Gavęs sąskai
tas vėl rėkia: “Tai tokios jū
sų sąskaitos. Užtai užsimokė
site 12 tūkstančių auksinų pa
baudos!” Nusigandusi savinin
kė pradėjo verkti ir aiškinti, 
kad ji vargingai gyvena, kad 
ji našlė su mažais vaikučiais 
ir iš tokios menkos krautuvė
les vos tegali išmisti, tokios 
didelės pabaudos visai negalin
ti užmokėti, nes nė tokios di
deles apyvartos krautuvėlė ne
padaranti. “Na, kad jau tu to
kia vargšė, tai dar tavo lai
mė, kad aš kontroliuoju, o ne 
kitas. Duok man čia tūkstantį 
auksinų, ir bus pabaigta.” Dar 
savininkė norėjo klausti, kas 
jis ir iš kur, bet jis nedavė jai 
nė kalbėti. Paėmęs paskuti
nius pinigus, apie 1200 auksi
nų, dar saldainių ir cigaretų 
vertės už 200 auksinų, ir pa
davęs kažkokį popergalėlį, ne
va kvitą, greit išėjo laukan 
sakydamas^ “Na, tai dabar bu
si rami per trejus metus.” O 
Kazys Vaitekūnas per visą lai
ką žiurėjo į tą sceną ir tylė
ję, viskam gi pasibaigus abu
du susėdo į ratus ir išdardėjo. 
Palikto kvito visai negalima 
įskailyti, nes tai tik taip sau 
sutėpliotas popergalis 
šėimininkė suprato, 
butą apgaviko, bet nedrįso 
kam sakytis, — gėdijęs.

Kitą dieną Vaitekūnas 
atėjo, pas Skukauskienę, 
jau vienas, ir pasakojos, 
tasai vyras ir jį norėjęs 
gauti. Jis prašęs jo« arklio nu
važiuoti į Kupiškį, bet jis ne

numanęs, kad savo 
daugiau ir tebūtų

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvyksle. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

Piovėjo daina. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutes tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III.

UŽMUŠKIT TĄ ŠALTI

Tel. Randolph 901

Emory Smith 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago

1 i 1 •
MILIONAI ŽMONIŲ VARTOJA

BULGARŲ ŽOLINĘ ARBATĄ
Gausus išvirtų žolių, šaknų, žievių, lapų, augmenų ir gėlių syvai ge

riant juos karštus einant gulti, padeda gamtai greitai įveikti šaltį ir ap
saugoja nuo gripo, posargų ar pneumonijos. Puiki nuo vidurių užkietėjimo, 
skrandžio, kepenų, inkstų ir vidurių kliūčių. Aptiekininkai pardavinėja ją 
visur.

Norėčiau, kad kiekvieni namai turėtų po ranka šitos grynos vaistinės 
arbatos dėžutę kovai su šalčiu žiema ir kitomis ligomis; duok puodelį ma
žiems vaikams, jei norima, kad jie butų sveiki. Jei jūsų aptiekininkas ne
turi jos, tai parašykite man, o aš pasiųsiu apdraustu siuntimu vieną dide
lę šeimynine dėžutę už $1.25, arba 3 dėžutės už $3.15, ar 6 dėžutės už 
$5.25. Adresas: II. H. Von Schlick, prezidentas, vienintelis išdirbėjas, 100 
Murvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

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

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Biitkų Juzė
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaina —

TURINYS: 
naktį. 
Arėjui, 
mergelė 
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
bėja, 
dies daina,

Tel. Havmarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvio Advokatas
Kambario 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
tan-j.maBrt -nira.r-T-~7------------------ -

| žmonių neteko savo proto ir 
pasidavė karo psychologijai.

“Baisiausia piktadarybė, 
kuri ir dabar dar neša pasi
baisėtinas pasekmes, didžiau
sia piktadarybė po paskelbimo 
karo, buvo tęsimas karo iki 
taip vadinamo kartaus galo. 
Per tuos metus baisių kentė
jimų žmonijai buvo galimybių 
užbaigti karą, bet karas tęsėši 
dėl Francijos, Anglijos ir Itali
jos viešpataujančių klesų im
perialistinių užmačių ir apeti-

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmleatyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895

-- Nuvyk skaus- 
šalini

Petye>,ne^* 
Inugiškns trauky- 

KgŽimLnitts muskulą, iš- 
ĮuHHU/fnarytas sąnarys— 

visuomet yra d rau-
* 8a'8 didelio Skaus-

Patry* 
Ja nūs truputįPAIN-EXPELLERIU 

ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eipelleris ir 
•kautmas yra mirtini priešai. Nusipir- 
kito jo bonkęi šiandien 
pas savo aptiekorią— |||O8nH 
kaina tik 35 ir 70c. Por- 
sitikrinkite, kad butą \wf vi 
ant pakelio musu Inkaro 11 $ įl
vaisbaženklis. Neimkit!Buk H AJA 
pamčgzdžiojimą.
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 South 4th St. lilfiKJklaM 
Brooklyn, N. Y. LESESSSsSS

MAJESTir PI TH EATRE-V



Antradienis, lapkr. 28, 1922

j KORĖ S P 0 N DENCIJOS Į
GRAND RAPIDS, MICH.

Masinis protesto susirinkimas 
prieš Lietuvos piliečių 

registravimą. .

SLA. 66 kuopos inciativa bu
vo kreiptasi į vietos ^didžiau
sias draugijas ir kuopas pasi
tarti bęndrai dėl Lietuvos St. 
Seimo išleisto birželio 9 d. 
1922 m. įstatymo, sulig ku
riuo Lietuvos piliečiai, gyve
nantieji užsieny, privalo įsi
registruoti ir užsimokėti po 10 
dol. už pirmus metus paskui 
kas metai po 5 dol.

Apsvarstyti tam k'lausimuli 
atsiuntė sekančios draugijos 
delegatus: šv. Petro ir Povilo 
draugija, šv. Jurgio d-ja, Vy
tauto kareivių draugija, Lietu
vių Sandaros kuopa, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugija, S. 
L. A. 60 kuopa, A. L. D. L. D. 
66 kuopa, A. I). P. 38 kuopa 
ir L. M. P. S. 37 kuopa.

Paminėtų organizacijų dele
gatams apsvarsčius tą klausi
mą nutarta sušaukti lietuvių 
masinį susirinkimą, kad jame 
pareiškus savo nusistatymą. Ir 
susirinkimas įvyko lapkr. 12 
dieną šių metų, Šv. Jurgio sve
tainėj, 2 vai. po pietų.

Susirinkimo programe daly
vavo Lietuvių Dailės Choras, 
kuris sudainavo keletą dainų. 
Po to buvo prakalbos. Pirmas 
kalbėtojų, D. Graičaitis, atsto
vas Lietuvos Paskolos Stoties, 
nurodė, kad dagi tie, kurie la
biausiai rėmė Lietuvos reika
lus, registruotis neisią, ir iki 
šiol dar nė vienas nesąs krei
pęsis į jį gauti registracijos 
aplikaciją. Antras kalbėtojas, 
Sakalauskas, smulkmeniškai 
nurodė, kaip Lietuva dabarti
nės buržujų valdžios yra pas
kandinta skolose [p. Sakalaus
kas arba pats nesižino, ką pa
sakoja arba žinodamas tyčia 
netiesą skelbia. Lietuva nepa
keliamų skolų kol kas dar ne
turi. — Red.]. Taipgi nurodė, 
kaip Lietuvos valdžia žiauriai 
elgiasi su darbininkų organiza 
cijom, kaip jų darbuotojus ki
ša kalėjimai!, laikrašičus už
darinėja ir tt., ir ant galo iš
leido įstatymą, kad ir užsieny 
gyvenantieji lietuviai įsiregist
ruotų ir sumokėtų po dešim
tinę.

Po prakalbos buvo paprašy
ta aukų Lietuvos politiniams 
kaliniams. Surinkta $8.72.

Pagalios buvo skaityta se
kanti rezoliiuįijia, kuri vien
balsiai tapo priimta:

dirbtus skatikus ir tuomi su- 
drutindami ją su vilčia, kad 
ji tarnaus jų reikalams.

3) Kadangi Lietuvos valdžia 
vietoj dėkingumo Amerikos 
lietuviams už taip gausią fi
nansinę ir moralę paramą, vie
toj gint Lietuvos piliečių dar
bininkų reikalus svetimose ša
lyse nuo veitinčs valdžios da
romų jiems skriaudų, pasiry
žo žiauriai atsiteisti jiems už 
gautą paramą, paskelbdama 
per savo atstovybę Washing- 
tone, kad visi Amerikoj ir ki
tose šalyse gyvenantys Lietu
vos piliečiai turi įsiregistruoti 
iki gruodžio 22 d. 1922 m. ir 
užsimokėti po 10 dolerių už 
pasą (kuris su kitom išlaidom 
daeina iki 15 dolerių) ir pas
kui turi mokėti po 5 dol. į me
tus, neišpildžiusiems šito palie
pimo grumojama atiėmimu 
visų pilietybės teisių ir konfis
kavimu visų turtų, kokius kas 
turi Lietuvoj.

4) Kadangi toks Lietuvos 
valdžios pasielgimas su Lietu
vos piliečiais užsieny yra ne
dėkingas ir neapsakomai žiau
rus.

5) Kadangi šitoks Lietuvos 
valdžios pasielgimas daro di
džiausią gėdą visai lietuvių 
tautai, nes nei kruvinoji Ru
sijos caro valdžia nedrįsdavo 
panašių įstatymų leisti.

6) Todėl mes Grand Rapids, 
Mieli., devynios didžiausios 
lietuvių organizacijos, suside
dančios iš įvairių sriovių, kaip 
tai tautininkų, katalikų, ir pro
gresyvių sriovės, susirinkę į 
didelį masinį susirinkimą lap
kričio 12 d. šv. Jurgio svetai
nėj, Quarry Avė., griežtai prp- 
testuojaine prieš tokį Lietuvos
valdžios kėsinimąsi apiplėšti 

Lietuvos piliečius, gyvenan
čius užsieniuose ir užreiškia- 
me, kad mes Besiregistruosi
me ir neduosime nei cento ši
tokiai valdžiai.

Mes nuoširdžiai raginame vi
sus Amerikoj bei kitose šalyse 
gyvenančius lietuvius darbi
ninkus .padaryti tą patį ir ne- 
siregistruoti, bet griežtai rei
kalauti panaikinimo šio įstaty
mo, nes tai yra daroma tikslu 
oasipinigauti ir sustiprinti bal
tąjį terorą Lietuvoj.

'Poliaus lai būna nutarta, 
kad sies rezoliucijos kopijos 
butų pasiųstos Lietuvos val
džiai Kaune, Lietuvos atstovy
bei Washingtone, ir visai A- 
merikos spaudai.

Pirm. K. Jakimavičius, 
Sekr. A. Plyčiutė.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Komunistų diskusijos—Ar kur
ti Am. Darbo Partiją?

—Lapkričio 
turėjo savo 
diskusijas: 
organizuoti 

Partiją? Ka- 
nori pąsisa-

Brooklyn, N. Y. 
21 d. komunistai 
“raudondvaryjle” 
“Ar yra reikalo 
Amerikos Darbo 
daugi komunistai
vinti Darbo Partijos organiza
vimo ini'ciativą sau, kaip kad 
“Laisvė” pretenduoja, tai ir 
maniau, kad diskusijos bus gy
vos, interesingos. Todėl nu- 
kiutinau ir aš pasižiūrėti kaip 
komunistai “tvers” Darbo Par
tiją. Nors 
bando 
tytojų, 
Darbo 
klauso
pažangiems darbininkams, bet 
diskusijose to negalėjo paslėpti.

Diskusijos buvo negyvos; jo- 
sc dalyvavo apie keturi asme
nys. žmonių buvo labai ma
žai, vargiai viršijo porą desėt-

“Laisvė” rašydama 
užslėpti nuo savo skai- 

kad organizavimui 
Partijos iniciativa pri- 
socialistams ir kitiems

“Darbo Partijos reikalą iškelia 
pats gyvenimas”. Kai įėjau j 
svetainę, »kalbėjo kažin koks 
Stakov. Jis kalbėjo už prisi
dėjimą prie organizavimo Dar
bo partijos, bet reiškė abejoji
mo, ar “Amerikos darbininkų 
partija” kaipo kūnas bus pri
imta į Darbo partiją. Jis siū
lė surasti būdų “kaip mes prie 
to partijos galėtume prisiplak
ti”. Susirinkusieji pasileido 
juokais. Stakovas “pranašavo” 
neilgą darbininkų partijos gy
venimą ir sakė: “faktas yra,

•

kad “darbininkų partija” tuo
jau puls, nes mes įtakos jokios 
miniose neturime”. Kaipo pa
vyzdį jis parodė ir tą patį dis
kusijų susirinkimą.

Antras kalbėoj Weissas. Jis 
sakė, kad negali būti kalbos 
apie tai, ar pritarti organizavi
mui Darbo partijos ar ne, bet, 
anot jo, “reikia surasti būdų 
kaip mes galėtume pasiteisinti 
prieš savo narius (reiškia 
Darbininkų partijos) ir prieš 
savo sekėjus”. Jis sako: “Mes 
visuomet sakėm, kad “Darbi
ninkų partija tai yra vieninte
lė darbininkų organizacija, o 
dabar jau mes rengiamės orga
nizuoti kitą partiją; tas reiš- 
ka, kad mes rengiamės likvi
duoti tą partiją, kurią mes sa
kydavom, kad tai yra vienin
telė darbininkų partija, kuri 
veda darbininkų klasę prie ga
lutinio pasiliuosavimo” .

Kalba Andriulis. Jis ramina 
tuos, kurie bijosi, kad “(Darbi
ninkų partija” visai nesugriū
tų. Jis sako: “Jeigu kokia ne
būt organizacija pabaigia savo 
gyvavimo dienas, tai dar ne
reiškia, kad toji orgaųizacija 
buvo bloga. Darbininkų par
tija nuveikė daug gerų dalykų 
ir kad ji ir nustotų gyvavus, 
lai turi užsipelnius garbes dar
bininkų judėjime. Jis reiškė 
irgi, kad reikią dėti pastangų, 
kad Darbo Partija butų suor
ganizuota ir, girdi, viskas, ko 
mums reikia, tai surasti būdų, 
kaip prie tos Darbo Partijos 
prisiplakus. Toliau Andriulis 
sako: “Darbininkų partija da 
yra perdaug revolincijoniška, 
perdaug bolševikiška, todėl 
Darbo Partija bus palšųjų mi
nių partija ir bus mums gera 
priedanga, po kuria mes ga
lėsim paslėpti savo raudonu-

iną, kad prie tų palšųjų minių o žydų komunistų organo re
daktorius tik vieną balsą. Dunn 
savo distrikte gavo rigi tik Vie
ną balsą! Šitie rinkimai pa- 
redė, kokios “minios” eina su 
komunistais.

Darbo partijos organizavimo 
reikalingumą jie aiškina tno- 
mi, kad girdi, ją iššaukia pats 
gyvenimas, o jie patys, komu
nistai, nespėdami eiti su gyve
nimu, j ieško būdų, kaip prie 
Darbo partijos prisiplakus... 
Tai tau ir vadovai!

Diskusavo, diskusavo, bet 
prie jokio galo nepriėjo. Pa
baigoj buvo renkamos aukos 
“padengimui lėšų” ir tapo su
rinkta 57 centai.

Nei Pruseika ne Bimba dis
kusijose nedalyvavo— jie tur
būt patys nesižino, kur dabar 
ienas kreipti.—A. P. Serbas.

priėjus .
Kalba koks tai Bobinas. Jis 

vienas kalba prieš prisidėjimą 
organizuoti Darbo Partiją. Jis 
sako: “Mes turime revoliucinę 
organizaciją, tai Darbininkų 
partiją. Darbo Partiją organi
zuoja social-patriotai ir jie joje 
vadovaus. Mes padėsim tą par
tiją suorganizuoti, o tie išdavi
kiški vadai vis viena mus ten 
neįsileis.” Jis rodo darbinin
kų partijos organą “Worker” 
ir sako: x “Per visą laiką šitas 
mus organas didžiausiom rai
dė Didėdavo antgalvį, kad Dar
bininkų partija tai vienintele 
darbininkų organizacija, gi 
šjandie jau gižiausiom raidėm 
rašo, kad reikią tverti kitą 
partiją. Kur gi logiką?”

Kalba Undzienė. Ji tikrina, 
kad komunistai galėsią, veikti 
Darbo Partijoj, nes, girdi, “aš 
žinau, kad jau musų vienas 
labai veiklus draugas iš tūlos 
profesinės organizacijos tapo 
išrinktas į busimą konferenci
ją, kurioje ir bus suorganizuo
ta Darbo Partija, ir yra ženk
lų, kad mes toje partijoje ga
lėsim veikti ir nuinaskuosim 
visus išdavikiškus vadus.”

Ir taip jie visi diskusavo. 
Iš tų diskusijų aiškiai galėjai 
’.uprasti, kad jau jš saviškės 
“Darbininkų partijos” jie nie
ko gero nebesitiki. Nesitiki, 
pagalios, net kad jie butų pri
imti į busimą Darbo Partiją. 
Visa komunistų viltis žlugo 
dėl saviškės “Darbininkų par
tijos” po to, kai praeituose 
rinkiniuose ta jų “partija” ne- 
pajiegė surinkti nei tūkstančio' 
balsų; viso “Darbininkų parti- į 
ja” New Yorke gavo truputį 
daugiau kaip 700 balsų. Jų ly
deris Soluckis gavo 129 balsus,

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampai 31 gal 
Telefonas Y ar d b 1119
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mokiose li
gose ir ki
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Protesto rezoliuiija prieš Lie
tuvos valdžios išleistą 
registracijos įstatymą.

Mes, Grand Rapidso lietu
viai, savo masiniame susirin
kime lapkr. 12 d., 1922 m. 
Švento Jurgio svetainėj, ap
svarstę Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 9 d. birželio įsleistą iš
eivių registracijos įstatymą, 
išnešėme sekančią rezoliuciją:

1) Kadangi Lietuvos valdžia 
nepasitenkino vien išnaudoji
mu bei persekiojimu Lietuvoj 
gyvenančių darbininkų, beže
mių ir mažažemių ūkininkų.

2) Kadangi toji valdžia ne
pasitenkina išnaudojimu kito
se šalyse, ypač Amerikoj, gy
venančių lietuvių įvairiais bo- 
n«is, paskolom bei aukom, 
kuriom Amerikos lietuviai taip 
gausiai rėme tą valdžią ati
duodami jai savo sunkiai už-
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Nesumušami Bar genai
Visiems žinomos dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Chicago ir apielinkėj. — Parduodam už pinigus 
ir ant lengvų išmokėjimų. Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 vai. vakare ir nedėliomis iki 1 vai. po pietų.

MARSIIAL GROJIKUS PIANAS
Gvarantuoti ant 20 metų. Augštos ruš’es 

actionai mašinerijos, kur galim išreikšti 
garsiausių artistų muziką ir užtikrinantis 

i sutikti geriausią, muziką jūsų namuose. Ga- 
’ įima gauti visekiu užbaigimu, kainos ne- 
| girdėtai žemos $300 4 Efl

vertes už.........................  I wU
$500 vertes ............................   $275

1 $600 vertės ........   $345
$1000 vertės .................................... ,.... $5501

Šilkinė Lempa
Japoniško šilko, 

artistiškas dar
bas. Pilnos mie- 
ros, mahogany ar- 
žuolo ar walnut. 
Visa lempa su 
pastatymu už

$12.75

AMERIKONIŠKO WALNUT DINING SETAS'
5 šmotų specialiai ... $29.00
Stalas —Qucen Anne Kėdės — augštu užpa- 

stailo. Pailgai apvalai
nas, viršus 48x60, 6 ko
jos tvirto padarymo.

kaliu, plačia slip sėdy
nė, tikros odos apmu
šimas, spe- 
cialiai

a c

ŠIS PARANKUS 3 ŠMOTŲ SETAS
Padarytas pagabumui ir pailsiui. Queen Anna mahogany 

baigimo, rėmai, sprihgsinė sėdynė. Pasirinkimas velouro vir- 
šais. Puikiausios vertės, kuomet kada buvo 
siūloma Chicagos šeimyninkėms — visas už vvviUU$99.50

SANORA

I . .
Vienas iš garsiausių 

ant pasaulio. Galima 
grajyti visokius rekor

dus, verta $125 
$250 už

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

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL,

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

I LIETUVĄ 
VVhite Star Line

New York — Southampton 
unKm grU0<h 2j gr‘ 30; SauS- 20 

MAJESTIC gr. 16; saus. 6; kovo 10 
(Pasaulio didžiausis laivas)

Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New York — Hamburg ir Danzig

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

Red Star Line
New York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
Finland gruod. 2; Krconland gruod. 23
Zeeland ...................................... gruod. 30
Lapland (Antvverp tik) .... gruod. 9 
Gothland 3 klesa (Antvverp tik) gr. 16 

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

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

Siuvama mašina, be kurios nė viena šei
mininkė neturėtų būti, nes yra lengva įsigyti. 
Mes siunčiam mokytoją su kožna iš musų pirk
ta Singer mašina, kaina

ir augščiau I W

MOORES
Three Ways

Parankiau s: s 
šildomas pe
čius. Galima 
vartoti visokį 
kurą, kietas ir 
minkštas ang
lis. Išduoda la
bai didelę šilu
mą, dailios iš
vaizdos ir ga
lima šildyti 
kambarius, par 
duodam už £

$52.00
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PEČIUS ANT MIN

KŠTŲ ANGLIŲ
Kuro taupintojas, ni
keliu aptrimuotas, 
dailios išvaizdos už

$13.95
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA.

Milionai vartoja šią arbatą šalčio 
užmušimui; jie ima ją karštą einant 
gult. Ji paliuosuoja vidurių užkietė
jimą, pilvo silpnumą ir inkstų ir pri- 
gelbsti atitaisyti kraują. Prašyk sa
vo vaistininko arba pasiųsime per pa
štą apdraustą 1 didelį šeimynos bak- 
są, uz $1.25, arba 3 bakšus už $3.15, 
arba 6 baksus už $5.25.

Adresas: Marvel Products Company, 
451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

lĮ-įiiįpj^ taMtaie ©e.
NOT INC.

FURNITURE. RŪGS, STOVĖS. PLAYER. PI ANOS. PHONOGRAPS 
AND GENERAL HOUSEHOLD GOODS

3224-26 SO. HALSTED ST. 4262-64 ARCHER AVĖ.

t Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

LA SAVOIE.......................... Gruod. 2
ROUSSILLON ...............  Giuod. 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, puikiausls prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, irancuzų 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.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais

• garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įręngta trečios 
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. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago,

EKSKURSIJA 
į Tėvynę

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d. 

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

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apio nepaprastus 
trecios klesos pa
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki
Blenieno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.3C

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

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

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

r '

DETROIT, MICHIGAN
z.......................    \

West 1394 Heml. 6678
VVM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mieh.
J

----- h—------------------ .----------------------------------------------------—

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

DETROIT, MICU.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526k. , .......... ............... ,,.Z

/---------------------------------------------------------------s
Phone Cherry 6420 «

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas. | 

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

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

______-_________ ______ ____________ ._____ ✓

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir I>abaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951
Boulevard 4186

8318 So. Halsted SL
Valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

1 .......... --------------------------- --- ■ - - '■

Telefonai:
e

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

’ DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

K. ■ ■ —

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akeierka 
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymą 
Kiekviename at
sitikimo teikiu 
ypatiškų prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

5432

Telefonas: Boulevard 7042

1 DR. C. Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistss

<712 South Ashland Ave^
2 arti 47-toa gatvBs
Snamnmn

DR. S. B1EŽIS 
STDYTOJAS IR CHIRUBOAS 

X-Spindull«l 
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas & 

Leaviti SL TeL Canal 6222.
Horiidendja 8114 W. 42ad 81 

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

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



Antradienis, lapkr. 28, 1922

vadai su Gompersu prieša
kyje daro iš šitų rezultatų 
išvadą, kad jų taktika “bau- 

i^uiMuaXiyNZwTPkb.^yleidimo priešų ir rėmimo drau
gų” kapitalistinėse partijose 

• pasirodžiusi esanti teisinga.
Pamatysime, ar gruodžio 

- 11 d. konferencija pritars tai 
nuomonei, ar ne.

* .

-^Francijos socialis- 
tai ir komunistai.
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Pažangus 
politinis veikimas.

Gruodžio mėnesio 11 d. 
• Clevelande įvyks konferen

cija apsvarstyti pažangaus 
politinio veikimo budus. Į ją 
yra pakviestos Socialistų 
Partija, Farmer-Labor par
tija, Nonpartisan League ir 
ištisa eilė didžiųjų darbinin
kų unijų.

Ji butų pasekminga, jeigu 
ji įsteigtų bendrą darbo 
žmonių partiją, nepriklau
sančią nuo kapitalistinių par 
tijų, daugiaus ar mažiaus 
panašią į Didžiosios Britani
jos Darbo Partiją.

Clevelando konferencija 
butų mažiaus pasekminga, 
jeigu ji pasitenkintų priė
mimu bendro veikimo pro- 
gramo, bet nesujungtų orga
nizaciniais ryšiais tų partijų 
ir unijų, kurios joje daly
vaus. Šitokiam atvėjuje so
cialistai, farmeriai-leiberiai 
ir nepartinė lyga veiktų, 
kaip ir iki šiol, nepriklauso
mai viena nuo kitos arba 
vietomis sudarydamos laiki
nus blokus. O senosios dar
bininkų unijos vėl remtų sa
vo “draugus” republikonų ir 
demokratų partijose.

Blogiausias tečiaus konfe
rencijos rezultatas butų 
toks, kad viskas pasiliktų po 
senovei, t. y. neįsteigiant nei 
Darbo Partijos, nei nepaga
minant bendro programo 
pažangiam politiniam darbi
ninkų veikimui.

Šioje valandoje yra sunku 
pasakyti, ko galima laukti iš 
tos konferencijos. Bet reikia 
pasakyt, kad ūpas Darbo 
Partijos įsteigimui šiandie 
yra mažiaus palankus pla
čiosiose organizuotųjų dar
bininkų miniose, negu buvo 
metai laiko atgal. Ii’ tai yra 
lapkričio 7 d. rinkimų pasek
mė.-

Dalykas tame, kad tuose 
rinkimuose daugelyje vietų 
buvo sumušti atžagareiviški 
republikonų partijos (ir kai- 
kur demokratų) kandidatai 
ir paėmė viršų tokie buržua
zinių partijų progresistai, 
kuriuos rėmė Amerikos Dar
bo Federacija arba Nonpar
tisan League. Senieji unijų Po to tečiaus patys dešiniau-

Pereitą nedėldienį Chica- 
gos socialistai turėjo du ne
paprastu susirinkimu: masi
nį mitingą Ashland Audito- 
riume ir banketą. Abiejuose 
kalbėjo Francijos socialistų 
vadas, Jean Longuet, ir Ame 
rikos socialistų veteratas, 
Eugene V. Debs.

Pirmutinis senelio Dėbso 
pasirodymas viešam susirin
kime po kalėjimo ir ligos 
natūraliu budu davė tam 
masiniam mitingui ypatin
gos spalvos: jisai pavirto 
entuziastine demonstraci j a 
prieš militarizmą ir politi
nės laisvės varžymą.

Iš Dėbso atsišaukimo, pa
skelbto praėjusioje rinkimų 
kampanijoje, buvo žinoma, 
kad jisai nėra apsipažinęs su 
tuo, kas dedasi Rusijoje, ku- 
rjos valdžią jisai dar vis te- 
beskaito “darbininkiška”. 
Niekas todėl nenusistebėjo, 
kada jisai savo prakalboje 
išreiškė džiaugsmą, kad iš 
didžiojo karo gimė bent vie
nas geras, dalykas — Sovie
tų Rusija. Dveji-treji metai 
atgal taip pat galvojp dau
guma Europos socialistų, 
bet šiandie jų nuomonė yra 
visai kitokia.

Rusijos bolševizmo * klau
simą netiesioginiu budu pa
lietė drg. Longuet, kalbėda
mas apie santykius Franci- 
joje. Jisai nupiešė, kaip kei
tėsi Francijos socialistų nu
sistatymas karo laiku ir po 
karo ir kaip jie suskilo.

Francijoje, pasak Long
uet, didelė dauguma sociali
stų karo metu buvo labai 
užsikrėtusi patriotizmo upu ; 
kai kurie iš tos daugumos 
stengėsi net pralenkti savo 
patriotizmu buržuazinius 
rėksnius, kaip, pav. Cachin, 
kuris keliavo į Italiją, steng
damasis įtraukti ją į karą. 
Tiems socialistams, kurie 
pasiliko ištikimi tarptautinei 
idėjai, buvo sunku su jais 
kovoti, kadangi internacio
nalistus visu įnirtimu ataka
vo ir buržuazija.

Bet karui pasibaigus, į 
partiją ėmė rašytis tūkstan
čiais sugrįžusieji • namo ka
reiviai ir kitokie elementai, 
kuriems karas nedavė nieko, 
kaip tik vargą ir kentėjimus. 
Partija pradėjo nepaprastai 
augti, ir trumpu laiku jos 
narių skaičius nuo 70,000 pa
siekė 180,000. Centralinis 
partijos organas, “L’Huma- 
nitė”, kuris pirma vos gyva
vo, dabar įgijo 200,000 cir
kuliaciją ir ėmė nešti po 100, 
000 frankų gryno pelno kas 
mėnesis.

Ačiū dešimtims tūkstan
čių naujų narių, griežtai nu
sistačiusių prieš karą, nors 
dar labai♦ menkai teapsipa- 
žinusių su socializmo idėja, 
internacionalistų srovė (va
dovaujama Longuet’o) 1918 
m. turėjo daugumą partijo
je ir paėmė į savo kontrolę 
centralines partijos įstaigas. 

šieji elementai staigu pasu
ko į “kaįrę” ir pasidarė ko
munistai. Aršiausias iš visų 
“džingų” Cachin pavirto 
karštu Rusijos bolševikų 
draugu ir pradėjo agituot, 
kad visa Francijos socialistų 
partija priimtų bolševikų 
programą.

Naujieji, neišsilavinusieji 
partijos elementai pasirodė 
palankus tai agitacijai, ir 
1920 metų partijos dau
guma jau susidėjo iš 
komunistų. Pagal palie
pimą iš Maskvos, Ca
chin su savo pasekėjais pri
vertė komunizmo priešus pa
sitraukti iš partijos, ir tuo 
budu ji suskilo. Prie komu
nistų prisidėjo apie 130,000 
narių ir jie pasiėmė centra- 
linį partijos organą, o pas 
socialistus pasiliko tiktai ko
kie 30,000 narių.

Kokie gi to skilimo rezul
tatai? Šių metų suvažiavi
me Francijos komunistų 
partija pasiskelbė turinti 
jau tiktai 70,000 narių ir 
daugelis jų vargiai yra už
simokėję duokles. Laikraš
tis “L’Humanitė” vėl neša 
nuostolius. O socialistų par
tija per tą patį laiką, kada 
komuijiistai neteko pusės sa
vo narių, užaugo iki 60,000 
narių. Paskutiniuose komu- 
naliuose rinkimuose sociali
stai gavo dvigubai daugiaus 
balsų už komunistus.

Ir komunistai 1 Francijoje 
smunka tolyn vis labiaus, 
kadangi jų tarpe nuolatos 
eina aštri frakcijų kova. 
Maskva nuolatos kišasi į vi
dujinius partijos reikalus ir 
dažnai paremia mažesnią
sias frakcijas prieš daugu
mą. Visai nesenai komunis
tinio internacionalo centras 
pareikalavo, kad butų išme
sta iš partijos 20 įžymių 
Francijos komunistų vadų.

Taigi iš to Francijos so
cialistų suskaldymo apturė
jo naudą ne darbininkų ju
dėjimas, o tiktai imperialis
tai.

POINCARĖ’S AGENTO 
RAPORTAS.

“The Manchester Guardian” 
paskelbė nepaprastai svarbų 
Pranei jos militaristų doku
mentų. Tai Poincarė’s agento, 
p. Dariac’o, raportas prancū
zų valdžiai kas dėl Reino pro
vincijos. Prancijos militaristai 
nedrįso to raporto paskelbti 
savo šalies žmonėms, ir tik 
per neatsargumą jis pakliu
vo į “Guardian’o” rankas. Sa
vo ciningumu ir brutalingu- 
mu tas raportas pilnai prilyg
sta Versailės taikos sutarčiai. 
Dariac įrodinėja, kad Pranui j a 
privalo Reinlando industriją 
kontroliuoti: “mes nė svajoti 
negalime apie atsižadėjimą 
nuo parankos.” Tai reiškia, 
kad prailginta Reinlando oku
pacija, ir kontroliavimas in
dustrijos bus paranka tam, jog 
vokiečiai atmokės uždėtą kon
tribuciją. Negana dar ir to. Da
riac sako, kad esą reikalinga 
iš Reinlando sukurti atskirą 
valstybę, kuri butų tiesioginė
je prancūzų ir belgų globoje. 
Raportas baigiama pasiūlymais 
sutvarkyti Reinlando finansus, 
pašalinti Vokietijos valdinin
kus ir paskelbti rinkimus į 
tos provincijos Seimą.

Kodėl Prancijos imperialis
tai taip labai nori įsitvirtinti 
Peilio krašte? Į tai atsako pats 
raporto tekstas, štai ką mes 
ten skaitome:

“Tos provincijos okupavi
mas yra labai svarbus in
dustriniais išrokavimais. Tai 
bus mums paranka, jog vo
kiečiai atmokės mums pri
žadėtas pinigų sumas.

“Prie dabartinių sąlygų 
Ruhr, o ypač Duesseldorfo, 
Puisburgo ir Ruhrorto dis- 
triktai, kuriuos mes laiko
me okupavę, sudaro vyriau
sius Vokietijos turto Šalti
nius. Tas turtas beveik išim
tinai susideda iš geležies ir 
anglies ir iš tų elementų 
gaunamų dirbinių. Daugu
ma didžiausių , Vokietijos 
korporacijų randasi toje 
provincijoje, ir kokie 10 ar 
12 vokiečių industrialistai, 
nors ir netiesioginiai, bet 
absoliučiai valdo Vokietijos 
pramonę (Metalurgija, ang
lis, anglies dirbiniai, dažai, 
trąšos, importas ir ekspor
tas dirbinių ir žalios medžią- 
gos).

“Kad parodžius tos pro
vincijos turtingumą ir svar
bumą, aš patieksiu sekamus 
skaičius:

“Iš 191 miliono anglies 
tonų, kuriuos Vokietija iš
kasė 1913 m., 115 milicijų 
tonų buvo iškasta Ruhr dis
trikte.

“Iš to kiekio 50 ar 55 mi- 
lionai tonų buvo distiliuota, 
iš kurių 10 milionų tonų 
sunaudota šviečiamų dujų 
gaminimui ir apie 45 milio- 
nai suvartota 32 milionų 
tonų kokso pagaminimui 
metalurgijos tikslams. 25 
milionai tonų kokso buvo 
pagaminta Ruhr distrikte.”

Dabar aišku, kaip ant delno, 
jog Pranei j ai rupi pasigrobti 
turtingiausią Vokietijos pro
vinciją ir tuo budu laikyti pa
vergus vokiečių tautą. Rapor
te sakoma:

H1
“Mes negalime reikalauti, 

kad Vokietija bėgiu 35 metų 
atmokėtų mums tą milžiniš
ką sumą pinigų. Iš kitos pu
ses, mes bijomos, kad Vo
kietija neišvystytų savo in
dustrijos vėl ant tokio laips
nio, kad galėjus mums at
mokėti pripažintas skolas. 
Bet jei mes pasiliksime ant 
Reino dešiniojo kranto ir 
busime ponai 45 milionų 
tonų kas metą iškasamos 
geležinės rudos, tai mes 
vaidinsime svarbų vaidme
nį vokiečių geležies gamini
mo pramonėje ir galėsime 
tą gamybą kontroliuoti.”

Reinelandas liko pavestas pran 
euzų kontrolei trumpam lai
kui. Dariac sako, kad reikia 
dėti pastangų, idant visai įsis
tiprinus toje provincijoje. Štai 
kas pasakyta jo raporte:

“Tautos gyvenime penki, 
dešimtis ar penkiolika metų 
nieko nereiškia. Jeigu po 
tokio trumpo laikotarpio 
mums prisieis atsižadėti 
okupacijos, tai mes nieko 
ncišlošime. Tad ar mums 
nebūtų pravartu įsitvirtin
ti ir pasilikti? Gali.būti vi
sokių galimybių. Prancūzų 
valdžia, kuri pradedant 1919 
m. gan dažnai mainėsi, ne 
kartą yra pareiškusi, jog ji 
Reino krašto neapleisianti, 
jeigu vokiečiai sutarties ne
pildys. Bet tam pareiškimui 
trūksta formalingumo: val
džia dar nėra paskelbusi, 
jog nuo dabar ji pasilieka 
Reino krašte, kadangi Vo
kietija neišpildė sutarties.”

Bet pabaiga to dokumento 
yra įdomiausia:

“Be abejojimo, tai yra 
ambicingi projektai, bet at
sargiai ir praklingai elgian
tis jie galima gyvenimam 
pravesti. ' Vokiečiams nepil
dant sutarties tie musų žy
giai bus pateisinti, žinoma, 
tai užims nemaža laiko ir 
diplomatai turės kiekvieną 
daromą žingsnį gerai apgal
voti. Bet atsargi politika ga
lės Reimlandą atskirti nuo 
Vokietijos ir pavesti jį pran
cūzų ir belgų militaristinei 
globai.”

Toks šlykštus dokumentas 
senai bebuvo iškeltas aikštėn. 
Poiiicarė’s agentas gerai žino, 
kad prie dabartinių sąlygų Vo
kietija negalės išpildyti sutar
ties. Ji galėtų tatai padaryti, 
jeigu Reino kraštas butų nuo 
prancūzų okupacijos paliuo- 
suotas. Bet toks Vokietijos 
ekonominis atsigriebimas nėra 
pageidaujamas prancūzams. 
Taip dalykams esant, Poin- 
carė’s valdžia suranda lengvą 
išeitį: spausti vokiečius, kad 
jie negalėtų ekonominiai atsi
griebti, o už nepildymą neiš
pildomos sutarties pasigriebti 
Reino kraštą.

Delei to jėzuitiško raporto 
“The Manchester Guardian” su 
pasipiktinimu rašo:

“šiandien mes spausdina
me dokumontą, kurį su pa
sipiktinimu tegalima skaity
ti. Dariac, p. Poincarė’s pa
siuntinys Reiiniande, patie
kė raportą, kurį prancūzų 
valdžiai priėmus, mes priva
lėsime atsižadėti nuo sva
jonės, jog Europoje greito
je ateityje įvyks taika. Rei
kia atsiminti, kad šalip 
Reinlando distriktų, kurie 
liko pavesti antantės oku
pacijai penkiolikai metų, 
1921 m. liko užgriebti trys 
svarbus industriniai miestai 
Ruhr distrikte. Tatai liko 
padaryta, einant antantės 
gegužės mėn. pasiųstu ulti
matumu. Ultimatumas liko 
priimtas, bet užimtų miestų 
prancūzai neapleido, ir oku
pacija, kuri pačioje pradžio
je buvo neteisėta, dabai* pa
sidarė dvigubai neteisėta. 

P-as Dariac liko pasiųstas 
ištirti iki šiol okupuotų dis
triktų ekonominę ir politi
nę padėtį ir patiekti prancū
zų valdžiai pasiūlymų, kaip 
elgtis sulig užimtomis pro
vincijomis. Jo raportas yra 
atviras ir brulališkas išdės
tymas tos politikos, kurios 
laikosi labai įtakinga pran
cūzų klika, o gali būti ir 
pati valdžia. Ta politika yra 
paremta fizine spėka. Ji sie
kias! įsigyti materialinių gė
rybių, neigdama draugingus 
santykius. O be tokių santy
kių ekonominiai ir politiniai 
ryšiai tarp tautų nėra gali
mi.”

Tečiau “Guardian” mano, 
kad prancūzų valdžia neis Da
riac’o siūlomais keliais. Į tai 
atsako buvusis antantės komi
sijos narys Reinlande, p. Clare 
E. Ellington Wright, tame pat 
“Manchester Guardiane” se
kamai :

“Aš, kaipo buvęs bėgiu 
dviejų metų ‘Vyriausiojo 
Komiteto’ (Antantės vyriau
sios komisijos Reinlando) 
narys, turiu pakankamai 
faktų tvirtinti, kad tasai 
memorandumas nėra pri
puolamas ir išsikarščiavusių 
smegenų davinys. Jis išreiš
kia gerai žinomą Prancijos 
valdžios intenciją: žinomą, 
taip sakant, kiekvienam 
Reinlando aukštosios komi
sijos raštininkui, kiekvie
nam vokiečiui, kuris skaito 
prancūzų literatūrą ‘La 
Question Rhenane, (Reinlan

do klausimas); žinoma kiek
vienam, kuris Reino teritori
joje maišėsi tarp vokiečių 
arba prancūzų; nežinomą 
tik mūsiškiems nepriklauso
miems liberalams namie.”

Tai štai kokiai prancūzų po
litikai “tigras” Clemenccau 
nori gauti Amerikos paramą. 
Bet tos politikos ciningumas 
perdaug jau yra nuogas, kad 
jis ką nors suklaidintų. Kai 
kurie pažangesni senatoriai 
jau viešai pasmerkė Clcmen- 
ceau. O senatorius France grą- 
sina iškelti aikštėn senate tą 
kliką, kuri užsiima prancūzų 
propaganda. Nebereikalo tad 
p. WrigĮit ir sako, kad greit 
prancūzai gali atsidurti tokio
je jau padėtyje, kokioje vokie
čiai buvo 1914 m. karui prasi
dėjus, kada jų neapkentė vi
sas pasaulis. .

Prancūzų imperializmas grę- 
sia pasaulio taikai. Ir jeigu 
jam nebus užkirstas kelias, 
tai, pasak p. Wright, pasaulis 
vėl susilauks tokios katastro
fos, kokia įvyko 1914 m.

je prieštariavimo viena kitai; 
tartą vienas daiktas labai ir 
gyvai valdė jo mintis, kartą 
įeitas; jo laimės, jo veiksmai 
juvo dar palaidi kaip pas kū

dikį.

Nuodėmės prasmė.
Neaiškiai koperatyvumo ir 

kuopinio gyvenimo ^reikalo bei 
patogumo verčiama vėlesnėsės 
akmens gadynės žmonija j ieš
kojo vadų ir žinotos, žmones 
jautė, kad asmeniniai jiems 
reikalinga apsauga ir kas ve
da, apsivalymas nuo nešvaru
mų, galybė didesnė už jų vie
ką. Į tą pareikalavimą neaiš
kiai atsiliepė drąsus, išmintin
gi, gudrus ir buklus žmonės, 
)atapdami burtininkais, kuni

gais, vadais ir karaliais. Jų 
netenka skaityti apgavikais, ar 
galybės pasisavintojas, ar kitų 
žmonių jų mulkiais. Visų žmo
nių geiduliai yra sumišę; ai- 
jės dalykų skatina žmones 
stengtis pranešti kitus žmones, 
bet ne visi tie dalykai yra že
mi, ar blogi. Burtininkai pap
rastai maža tikėjo savo bur£* 
tais, kunigai savo apeigomis, 
vadai savo teisėmis.

Nuo šio laiko žmonijos is
torija yra daug maža istorija 
aklų pastangų surasti bendrą 
tikslą, eidami prie kurio visi 
žmonės galėtų laimingai gy
venti ir kurti bei plėsti bendrą 
sąmonę ir bendrą žinotės san
dėlį tam tikslui tarnauti ir 
jam nušviesti. Dideliu formų 
vairumu šitas karalių, kuni

gų ir burtininkų apsireiškimas 
atsitiko visam pasauly vėles
nėsės akmens gadynės sąlygo
se.

Visur žmonija j ieškojo, ka
me randas žinote, augštesny- 
bė ir burtų galybė; visur pa
vieniai žmonės, gerais ar blo
gais norais geidė valdyti, ves
ti, ar būti kitėjančiomis esy
bėmis, kurios suderintų ben
druomenes neaiškumus.

Kitas keistas atsiradimas se- 
nesnėsės akmeifs gadynes pa
baigoj ir vėlesnė joj akmens 
gadynėj buvo kaneveikimas 
savęs. Žmonės pradėjo pjaus
tyti save, nupiauti nosį, ausis, 
pirštus, išmesti dantis ir tam 
panašiai ir šitiems savo dar
bams priskaitė visokias prie
taringas idėjas. Daugelis vaikų 
šiandien pergyvena tolygų sa
vo protinės plėtotės etapą. 
Daugelio mažų mergaičių gy
venime būva etapas, kuomet 
negalima palikti jų vienų su 
žirklėmis, kad jos nenusikirp- 
tų sau plaukų. To neatsitinka 
pas gyvulius.

“Buitinis žudymas.”
Senesnėsės akmens gadynes 

pabaigos uolų braižytojo pras
tumas, tiesogumas ir atskiru- 
nias daugeliu žvilgsnių atitin
ka naujovinės užuojautoms 
daugiau negu šitų vėlesnėsės 
akmens gadynės žmonių pro
to stovis, kul protas yra pil
nas baimės kokio tai senovi
nio žmogaus, sutapusio gentės 
Dievu, apsėstu atnašaujamų 
permaldavimų, koneveikimų ir 
burtinio žudymo idėjomis.

Stirnų medžiotojas be abe
jo buvo žiaurus medžiotojas 
kirši ir aistri esybė, bet jis ko
vė su reikalu, ukrį mes galim 
suprasti; vėlesnėsės akmens 
gadynės žmogus lenkiamas 
kalbos ir supintos minties al
gos, kovė eidamas teorija, jis 
kovė dėl baisių ir dabar neti
kimų idėjų, jis kovė tuos, ku
riuos jis mylėjo iš baimės ir 
cidaknas įsakymais.

Šitie vėlesnėsės gadynės 
žmonės ne tik aukojo žmones 
sėjos laiku; yra gero pamato 
tikėti, kad jie aukojo pačias ir 
vergus laidodami savo didžiuo
sius vadus; jie kovė vyrus, mo
teris ir vaikus kada tik juos 
kokia nelaimė ištiko ir jie ma
nė dievus esant ištroškusiais. 
Pas juos buvo paprasta vai
kus žudyti. Visi tie dalykai 
perėjo Žalvario gadynėm

Lig šiol visuomenes sąmonė 
buvo užmigus ir net nesapna
vo žmonijos istorijoje. Iki ji 
parbudo pagimdė šmėklas. — 
H. G. Wclls: Outline of Histo- 
ry.

Tikybos galybės augimas
Prasidėjus žemdirbystei, nau

jos ięlėjos kilo žmonių minty
se. Mes jau nurodėme, kaip 
lengvai ;r natūraliai žmones 
galėjo prieiti prie sėjos idėjos 
tolyginimo su palaidojimu.

Seras J. G. Frazei tyrinėjo 
šito tolyginimo augį žmogaus 
prote, prijungdamas prie jo 
suoprotį apie tam tyčia auko
jamus asmenis, kurie buvo nu
kaunami sėjos metu, suoprotį 
apię tam tyčia apvalytą žmo
nių klasę, pirmuosius kunigus 
toms aukoms kauti, ir suopro
tį apię sakramentą, iškilmingą 
pokylį, kur gentė valgė aukos 
kūno dalis, kad apturėjus au- 
kotės palaiminimus.

Surišant! jiega.

Iš visų šitų veiksnių, iš Se
nojo Žmogaus padavos, iš po
jūčių, kurie randasi pas mote
ris dėl vyrų ir pas vyrus dėl 
moterų, iš noro išvengti užsi
krėtimo ir nešvarumo, iš noro 
galybės ir kloties per burtus, 
iš sėjos laiko aukojamosios 
padavos ir iš daugybės kitų to
lygių įsitikinimų, protinių 
mėginimų ir nesupratimų, 
žmonių gyvenimuose augo kaž
kas painaus, kuris pradėjo riš
ti juos į krūvą protiniai ir po- 
,j odiniai bendrame gyvenime ir 
veiksme.

Šitą kažką mes galim va
dinti tikyba, ar religija (nuo 
latynų žodžio religare, suriš
ti). Tai nebuvo ištisinis ar lo* 
ginis kažkas, tai buvo mišinys 
idėjų apie valgymą esybių ir 
dvasių, apie dievus, apie viso
kius “turi daryti” ir “neturi 
daryti.”

Tikyba, kaip ir visi kiti žmo
nių dalykai, išaugo. Iš to, kas 
buvo sakyta pirmiau, turi bū
ti aišku, kad prądžiapradis 
žmogus — juo mažiau jo pro- 
scnuolinčs beždžionės ir jo 
antrinės šliaužiu gadynės se- 
noliniai žindžiai — negalėjo 
turėti idėjos apie Dievą, ar ti
kybą; liktai labai palengva 
jo smegenų ir jo supratimo 
jiegos išsivystė tokius • abel- 
nus suopročius. Tikyba yra 
toksai daiktas, kuris išaugo 
drauge su žmonių draugyba 
ir per tą draugybą, o Dievą 
žmogus išradinėjo ir lig šiol 
tebeišradinėja.

Šita knyga nėra teologinė 
knyga ir mums netenka leistis 
j teologinius ginčus; bet kaipo 
žmogaus istorijos dalį, neati
mamų ir centralinę dalį ten
ka aprašyti pradžią ir plėtotę 
jo tikybinių idėjų ir jų įtakos 
į jo veiklumus. Visi šitie veiks
niai, kuriuos mes pažymoj om, 
turėjo prisidėti prie šitos plė
totės ir įvairus raštininkai pri
davė didžiausios svarbos tai 
vienam jų, tai kitam.

Seras J. G. Frazer buvo žy
miausias tyrinėtojas sakramen
tų paeigos iš magiškųjų at
našavimų. Grant Allen, sek
damas Herberto Spencero 
“Dievo Idėjos Išrutulą” la
biausiai pabrėžė pomirtinį “Se
nojo Žmogaus” garbinimą. 
Seras E. B. Tyler (Pradžia- 
prade Kultūra) atkreipė savo 
domę labiausiai į pradžiapra- 
džio žmogaus palinkimą pris- 
kaityti sielą kiekvienam daik
tui gyvam ir negyvam. Ponas 
A. E. Grawley savo kūriny 
“Gyvybes Medis” atkreipė do
mę į kitus stūmio ir pojūčio 
antrus, ypatingai į lytį kaipo 
gilaus sujudimo šaltinį.

Dalykas, kuris mums ten
ka turėti omeny, yra tas, kac 
vėlesnėsės akmens galynės 
žmogus protiniai buvo dar ne
išplėštas, jis galėjo susimai
šyti ir būti neloginis iki tokio 
laipsnio, kuris nėra galimas 
apšviestam naujoviniani žmo
gui. Jo galvoje galėjo būti prie
šingos ir prietaringos idėjos
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CHICAGOS
MANO SUMAŽINTI PRASI

KALTIMUS.
LABDARINGOS DRAUGIJOS 

VIENIJASI.

:: ŽINIOS ::

Debsas dar kalbės

šiandie Morrisono Kotely 
įvyksa spccialis susirinkimas 

į atstovų. 
Bus svarstoma kaip suvienyti 
apie 32 labdaringas draugijas į 
vieną didelę draugiją.

Trečiadienį, atsisveikindamas 
su chicagiečiais, laikys kalbą 

gelžkelio stoty.

Policijos viršininkas Fitzmo- 
ris yra griežtai nusistatęs su
mažinti prasikaltimų skaičių labdaringų draugijų 
iki minimam. Nesenai miesto 
taryba įgaliojo automobilius 
putroliuoti miestui. Jau tapo 
•nupirkta 40 automobilių. Ryto 
žada paimti tamyston dar 200 
naujų policistų. Reikale dau
giau automobilių busią paru-

policija areštavo keturis kišel- 
ninkus: Frank Anderson, 3219 
N. California avė., John Cum- 
mings, 3514 Prairie avė.; Joe 
Harris, 3340 W. Roosevelt rd.; 
ir Rcrnard Dono, 3323 W, Ro- 
osevelt rd. Pas juos rasta apie 
$800.

r—.....................n—■■■■—i
Naujieji Lietuvos

Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjj Valstijinį Banką

AREŠTAVO ASMENŲ.
APIE 100 VYRŲ IR MOTERŲ 

AREŠTUOTA.

Bugenius V. Dobs, garsus 
Amerikos socialistą vadas, at
vykęs Chicagon praeitą sek
madienį priimti garbingą sve
čią, Francijos socialistų vadą 
Jean Longuotą, rytoj, lapkri
čio 29, kaip 12 vai. dienos iš
važiuos atgal į savo gyvena
mąją vietą, Terre Haute, Ind.

Kadangi daugybė žmonių 
praeitą sekmadienį ’ netilpo į 
milžinišką Carmęu’s Hali, ir 
turėjo grįžti nuo salės durių 
negirdėję prakalbų, tatai Deb
sas nutarė kalbėti dar kartą. 
Jis kalbės gelžkelio stoty Polk 
st. ir Dearborn rytoj, 12 vai. 
dienos, prieš sėsiant trauki- 
nin.

Kas turėsite laiko ir norėsite 
atsisveikinti su Debsu ir iš
girsti jo prakalbos, nepatingė
kite ateiti stotin.

UŽPUOLĖ APTIEKĄ.

re-Trys banditai, vienas su 
volveriu įėjo Walgreen aptie- 
kon, 4134 Cottage Grove avė., 
pereitą naktį, išsprogdino sau
giąją šėpą ir pabėgo su $100 
pirma negu policija pribuvo.

Sąryšy su Joseph Lanus nu
žudymu tapo areštuotas Jotai 
Hollyvvood, 221 S. Loomis gat. 
Vakar jis atsilankė nužudytojo 
biznio ofisan, kur ir tapo are
štuotas. Sako, jis pirmiaus 
dirbęs pas Lanus, bet nieko ne 
žinąs apie žmogžudystę, 
bus klausinėjamas.

IŠPLĖŠĖ NAMUS.

Pereitą septintadienį policija 
padarė ablavą keliuose tvirkini 
mo lizduose. Virš 100 vyrų ir 
moterų areštuota. Po nr. 1113 
W. Madison gat. 8 vyrai ir 8 
moteris suimtos. P-ia Bose 
Landė areštuota kaipo prosti
tucijos lizdo palaikytoja. Po 
nr. 2205 Archer avė. 14 vyrų 
ir 11 moterų areštuota.

Jei kenti galvoj Bkaudijimą, 
jai įkaitant raidla auiilioja, 
Jai iš raidfcs darosi dvi, 
Jei turi uždegimu akių, 
Jai skaitant ar siuvant akis .-*■ 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J, Smrtana
Akinių inecialistai 

1881 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvių.

Ant trečio augšto virš PlattAnt trečio augšto virš Platt’a ap- 
tiakos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto Iki ® ▼ak 
Nędėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

IšGĖRĖ NUODŲ.

Eva Davis, 4037 W. Harri- 
8oų gat., išgėrė nuodų prieky 
aptiekęs, 2800 W. Madison 
gat. Praeiviai, patėmiję ją 
parpuolusią, pašaukė policijos 
ambulansą. Jinai nugabenta 
pavieto ligoninėn, Pasisakė gė
rusi nuodų dėl nesveikatos. 
Jinai pasveiks.

Būrys plėšikų įsiprašė į p-ios 
E. D. Kimbal turtingos našlės, 
namus, 4828 Kenwood avė. 
Plėšikai išnešė visokių brange
nybių už $15,000.

NUBAUDĖ KAVALIERIŲ.

FRANCUOS DŽINGO CHICA- 
GOJ.

Georgės Clemenceau, pasku
bęs Francijos džingo, vakar 
pribuvo Chicagon Vietos mlli- 
turistų rateliai pasitiko jį trink 
šmingai. šiandie apie 4 valan
dą po pietų jis kalbės Audito
rium teatre.

AREŠTAVO DU VAIKĖZU.

PASIMIRĖ NUO ŽAIZDŲ.

Santo Mariano, 40 m., 462 
pasimirė Ale- 

nuo

AGOTA EALNIONIENĖ.
Paminėjimui vienų metų su

kaktuvių. Jau praėjo vieni me
tai laiko, kaip persiskyrė su 
šiuo pasauliu musų brangiausia 
globėja ir motinėlė. Ji mirė lap
kričio 27 d., 1921 m., 5 vai. ry
tą, turėdama 35 metus amžiaus. 
Velionė paėjo iš Kauno radybos 
Šiaulių apskričio, Ligumų para
pijos, Ruplaukio kaimo, šnapš- 
čių Šeimynos. Amerikoje išgy
veno 20 metų, paliko dideliam 
nuliudime vyrą Stanislavą, duk
terį Alzbietą ir sūnų Stanisla
vą. Gimines ir pažįstami pa
gerbkime tą dieną metų sukak
tuvių. Lai būna tau lengva Šios 
šalies šalta žemele.

* Stanislavas Balnionis, 
4600 S. Prairie Avė.

Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
tigw
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.

Jean Longuet dar kalbės
Galės j j išgirsti tie, kurie ne- 
patilpo Carmen salėj pereitą 

septintadienį.

Jean Longuet, Francijos į- 
žvmiausis socialistas ir darbuo
tojas, kurio paklausyti susirin- 

.ko tūkstantinės minios žmo
nių Ashland Auditorium 
(Carmen) salėj pereitą septin
tadienį, dar kartą kalbės Clii- 
cagos darbininkams. Šiuo kar
tu jam prakalbą rengia Amal- 
gamėtų Rubsiuvių unija. Jis 
kalbės ateinantį penktadienį, 
gruodžio 1 dieną, 8 valandą 
vakare, toj pačioj salėj — 
Ashland Auditorium, kampas 
Van Buren gatvės ir Ashland 
bulvaro. Jam rengiamas dar 
vienas prakalbos todėl, kad 
pereitą septintadienį keli tūks
tančiai žmonių ncbegalejo pa
tilpti Asliįand Auditorium 
salėj, kad išgirdus jo ir Dėbso 
kalbų. Taigi šiuo kartu turės 
progos ir pastarieji paklausy
ti jo įdomios kalbos.

Kyron Thalen, 21 metų am
žiaus policistas, einąs tarnys
tės pareigas tik du mėnesiai, 
turėjo pirmą giliukį. Jam pa- 
s sekė atimti iš dviejų vaikė
zų revolverius, apdaužyti jų 
antausius ir nugabenti juos be 
larrgėn. Abudu areštuotieji yra 
italai: Bernard Pollrino, 900 
S. Morgan gat., ir Louis Štilio, 
2434 W. Taylor gat.

RADO MIRŠTANTĮ GATVĖJ.

Patrick Langharon, 50 m. 
amžiaus, daržininkas, tapo at
rastas suvažinėtas automobi- 
baus ir mirštantis prie Frank- 
lin ir Institute gatvių. Nuga
bentas Passavant ligoninėj po 
kelių valandų pasimirė. Poli
cija ieško automobilisto.

ATPIGO KALAKUTAI.

Užvakar Chicagon pristatyta 
keli vagonai kalakutų. Ačiū 
tam kalakutų kainos nupuolė 
15 centų svarui. Dabar 
kalakutai parsiduoda 
centus ir išdaryti po 50 
svaras wholesale. t

gyvi 
po 35 
centų

LANUS ŠMUGELIAVŲS 
LIKERIAIS. STIPRAS VAIKAS.

Henry Colburn, 50 metų
kavalierius, kitaip žinomas
kaipo senbernis, vakar užsimo
kėjo $200 baudos teisėjo E. 
Eller Englewoodo teisine. Jis N. Green gat
norėjęs prikalbinti Lillian xian Brothers ligoninėj 
Woodbury, 11 metų mergaitę, žaizdų, jam padarytų automd- 
6533 Kimbark avė. pabėgti su-biliaus. Jis buvo pervažiuotas 

lapkričio 24 dieną.juomi.

PRAPUOLĖ MERGAITĖ. (Seka ant 6 pusi.).

Englewoodo policijai prane
šiu ieškoti Katarinos Dorgan, 
8 metų mergaitės, kuri perei- J . I .. . . .v .vi

IS

So.bažnyčios namon, 6606 
Paulina gat.

IŠMAINĖ KELNES Į KAILI 
NIUS.

Wm. Harris, 22 metų kava
lierius, 4072 Sheridan rd., te
turėjo tik vienas kelines, ku
rios, žinoma, greitai susinešio
ja. Aną dieną jis nunešė jas 
kriaučių i suprosyti. Kadangi 
laukti be kelinių nebuvo pato
gu, tai jis išsirinko $500 ver
tės kailinius, prigulinčius p-lci ■ 
L. Dockstainer ir išėjo namon. 
Neužilgo policistas jį 
atgal.

LIUDVIKA VIDEIKIENĖ
Lapkr. 9 d., 1922, Glasgovve, 

Anglijoje pasimirė po sunkios 
ligos. Paliko nubudime savo vy
rą Pranciškų Videikį, dvi duk
teris, Eugeniją Badaukienę ir 
Agotą Bagdonienę, ir sūnų 
Pranciškų. Paeina iš Kauno ra
dybos, Telšių apskr., Vikontiš- 
kės sod. Kas nori sužinoti pla
tesnių žinių, tegul kreipiasi ši
tuo adresu:

EUG. BADAUKIENfi, 
1971 Canalport Avė., 

Chicago, III.

AREŠTAVO KETURIS 
NINKUS.

Pereitą septintadienį 
nah temple, Gass ir Ohio gat.,.'

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 

į Tel. VVabash 1816
atveae Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federales val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa- 

KlŠFT - 8'elbeti visokiuose dalykuose, tiems 
( kurj0 norj, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudysimus vald- 

| žios, arba kurie nori atsitraukti sa- 
Ivo gimines į šią šalį; taipgi gavime 

Medi- ; pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa- 
• tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu

301

Pavargdavo Pakol
Valgį Išvirdavo.

Vartojo Lydia E, Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
— Skaitykit kas atsitiko.

Cincinnati, Ohio. — “Metus laiko 
aš kentėjau, nervų nesmagumus ir

nereguliariškumo 
iki aš pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound. 
Man visados skau
dėdavo pečius ir 
tokia buvau suiru
si, kad negalėda
vau namų darba 
atlikti. Aš pavarg
davau . pakol išvir
davau valgį, nega- 

lęųuvau nėi indų išplauti. Mano 
iliauge^ ir šesUo man sakydavo, kat 
imčia jūsų Vegetable Compound ir 
Liver Pilės tai man pagelbėtų. Ka
da aš išgėriau vieną bonkelę, pradė
jau jaustis geriau ir palioviau varto
jus, bet visgi jaučiausi, kad a» ne esu 
ganėtinai drūta, kad galėčia darbą 
dirbti. Tai aš ir vėl pradėjau vartoti 
Vegetable Compound ir dabar jau esu 
motina sunaus 19 mėnesių senumo, 
kuris yx-a riebus ir sveikas, aš tikrai 
žinau kad niekaip nebučia jo išaugi
nusi, jeigu ne jūsų Vegetable Com
pound.

Aš patariau kiek vienai moteriai jū
sų gyduoles, norint aš esu jauna, pa
tariu senesnėms”. — Mrs. CHR1ST 
FĖTROFF, 318 W. Liberty St., Cin
cinnati, Ohio.

Lydia E. Pinkhanv’s Vegetable 
Compound, sutaisyta iš ne kenksmin
gų vaistų ir be jokios baimes gali var
toti kiekviena moteris.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

ir iš toli suteiksiu gerinusį gy
dymą . V-J

DU. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedšl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
Hko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

j Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 So. Halsted StM Chicago, III.

..........................................................k

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00. h—■—m
A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuoK9 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 piet. —eį-—nninaii ■ ■■■■Am ■ i w
' ..................... ■ ■ .

Tai. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS 

Kątik sugrįžo ii Californijoi ir 
vėl tę« savo praktikavimą po Mn. 

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgai

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagi 
—i—,----------------------------------- ---------- |

lDr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avą. 
Tel.: Yards 994

Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo II 
iki 1 vai. po pietų.

V ■'■■■■................................■■■ . ■!! ■ J

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 

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

X ............  H!...... . .... ...... !■«»

Policija pradėjo spręsti, kad 
Joseph Lanus, turtingas au
tomobilių verteiva, kurs buvo 
nušautas pereitą penktadienį 
jo ofise, -1631 W. Madisan gat., 
buvęs vienas likerių šmugel- 
ninkų, kurie gabena degtinę iš 
Kanados Chicagon. Sprendžia
ma, kad jį nušovė šmugelnin- 
kų šaikos lyderis, kurs kelio
mis valandomis vėliau apleido 
miestą. Detektyvai dabar lau
kia to asmens sugrįžtant. Aus
ti n stoties policija sužinojusi, 
kad Lanus finansavęs likerių 
šmugelninkų saiką, kurios 
lyderiu esąs ieškomas asmuo.

DU GAISRAI VIDURMIESTYJ

Pereitą septintadienį vidur- 
miesly įvyko du dideli gaisrai, 
apie trys blokai vienas nuo 
antro. Pirmiausiai užsidegė 
Ascher Bros, namas, 20-26 W. 
VVashington gat., po kelių mi
nučių užsidegė antras namas, 
llyland elektros reikmenų dir- 
bykla, 29 N. Franklin gat. Abu
du gaisrai pridarė nuostolių už 
$100,000. Du ugnegiasiai su
žeisti. Gaisrų priežastys nepa
tirtos.

Peter Partacz, 14 metų am
žiaus, papuolė tarpe dviejų
tavorinių karų ant Burlingto- 
n.o bėgių prie 17-tos gat. Jis 
t ipo labai aplaužytas. Vienok 
nežiūrint sunkių žaizdų, jis pa
rėjo penkis blokus į savo na
mus, kur ir apalpo. Tapo nu
gabentas pavieto ligoninėn. 
Dr. R. T. Vaughan pareiškė, 
kad Partacz esąs stipriausios 
sveikatos vaikas, kokį jam te
ko kada matyti.

ATSIDARYS GYVULIŲ 
PARODA.

Ateinantį šeštadienį, gruod
žio 2 d., Union skerdyklose 
prasidės didžiausia gyvulių pa
roda, kokios dar nėra buvę jo
kioj šaly. Atgabenta 10,000 
geriausių veislinių gyvulių: ra-
guočių, arklių, avių ir kiaulių. 
Manoma, kad parodą atlankys 
mažiausiai 100,000 lankytojų.

PRADEDA MAJORINŲ KAM
PANIJĄ.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

Keli banditai išsprogdino 
saugiąją šėpą Spehr saldainių 
kompanijos ofise, 172 W. 
Adams gat., ir laimėjo $800. 
Banditai j>abčgo.

Majoras rhompsonas stato 
vėl savo kandidatūrą į Chica- 
gos majorus ateinančiam ter
minui. Medinah Temple sa
lėj šį vakhrą Thompsonas pa
darys įžangą ma j orinei kam
panijai. Savo kalboj jis žada 
išdėstyti pavojų, kurs gręsiąs 
šnliai ačiū svetimšalių propa
gandai. Mat propagandistai no
rį įtraukti Ameriką į Artimųjų 
Bylą kivirčius. ,

Nebūk Apkurtęs Ir Neturėk Galvoj Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet tapo išgydytas.

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

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

nuo negirdejimo ir galvos Ūžimo
916 Diversey Parkway Netoli “L,” stoties

Telefonas Buckingham 1826

' ............ ....... -I • . r- ii ......... " .

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

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

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

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

V<te.>.ll—... ...........................  ■ i l| |1 . ................................. ................................... U................ ..................... ..... ......................... .... ..
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10c.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nanvus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

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

kainas: u - . ■ > irtainę pėdą:
svarių aržuolo išgrindimui po ................ '.......  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui .........j........................... 10c.
Švarių klevo išgrindimui

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

DA VIDRUTTER & ČO.,1 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu; pristatėm.
South Sido ofisas 3801 Normai A v.

Tel. Yards 2296.
------—---------- .------

DR. A. M0NTVID ~S
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijoi tel. Kedzie 7716 

____ -_______ - _ _____________ V
r- 1 .......

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

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Ave.M 
Tel. Canal 0101 ir 0078

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

Z1"1 .................................... ..
Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted Si, 
V.......................... ■

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

TeL Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

z PHYSięiAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098
V...i ... ... /

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.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statėm.' į namus. Užtikriname geriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID, 

6822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

i i' 1 • T,

Elektroteraupeutinė įstaiga viso
kioms ligoms gydyti — Kraujo- 
tekos suirimui, Reumatizmui, Die
gliui strėnose, Pąralyžiui, Podag
rai ir visokioms kitoms. Elektrinis 
gydymas teikiama speciale elektri
ne mašina.

Valandos: 9 iki 12 ryto — 1 iki 
6 vakaro. Septintadieniais pagal 
sutarimą.
17,41 W. 47th St., Tel. Blvd. 2787.

ituimoii—

Pinigai
. 15 |

Bridgeporto j
LIETUVĄ į

per
■NAUJIENAS

3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulėyard 9663.

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

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118X-------  . —
Dr. Anelė Kaushillas D. C.

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo

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

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

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

Tlephonas Yards 5082

OR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisai yra 

uždarytai

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SU Chicago, I1L

.............................. ... i /

DR, P. ŽILVITIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.l Boulevard 7179

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

Chicago.
........... .................................................

n UŽEIK I Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Speciales kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394- -----------  : --- ..

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu

Ofiso vai.: 9 iki 12 pieti^ 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted StM Chicaga.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St, Chicago, HL 
kampu 18th St.

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

DR. A. J. BERTAŠIUS 3 
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918 

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



NAUJIENOS, Chicago, IH. Antradienis, lapkr. 28, 1922

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

NELAIMĖS AUTOMOBILIAIS

Vakar po pietų automobilius 
pilnas žmonių, buk grįžtančių 
iš “pokilio”, smogė į taxicab 
prie E. 31 gat. ir S. Michigan 
avė. Septyni asmenys sunkiau 
ir lengviau sužeisti. Trys mer
ginos ir du vyrai areštuoti. 
Areštuotieji teisinasi nebuvę 
girti.

ĮŠOKO EŽERAN.

Vakar vidurdieny vienas 
žmogus įšoko ežeran prie Van 
Buren gat. ir nusiskandino. 
Jis paliko amt kranto raštelį, 
kuriame rašoma, jis esąs Wal- 
ter L. Suniręs, Arlington 
Heights, 111. Policija ištraukė 

^skenduolį.

NAUJAS SKUNDAS PRIEŠ 
MADERĮ.

Valstijos prokurorui Crowe 
tapo įteiktas vakar naujas 
skundas prieš Fred Mader ir 
Daniel J. MoCarthy. Reikalau
jama juodu teisti dėl žmogžu
dystės. Manoma, skundas bus 
atmestas.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
I 1

yra greita, sulaikomas jeigu 
vartojama : laiką

• SEVERA’S
COUGH BALSAM.

!
' FaKr.gvir.s kosu'^ ;r prašalini daug 1 

kcrJtjimu. Priimnas dėl vaikams
I ir z vkgurcrr.s

1 * Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERAS
COLD AND CRIP TABLETS

šalčiui :r Gripu, h Gaivus sxaude- 
’imui paeina nuo peršabmo.

Kama bOu.

; W F. SEVERĄ CO i
CEOAH RAPIDS. IOWA

VIENYBE
Duoda Simet Dovanų 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

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

— Adresuokite —

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

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. IŠ VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laime. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. M ai kovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite tuojau.

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

NEPAVOGĖ NĖ VIENO AU- 
TOMOBILIAUS.

Vakar policija turėjo kuo 
pasididžiuoti — mat nė vienas 
automobilius nebuvęs pavog
tas. Tą dieną policistai sura
dę aštuonis, pirmiau pavogtus 
automobilius.

BANKETAS EX-KAREI- 
VIAMS.

Sunegalinto pasaulinio karo 
veteranai rengia neturtingiems 
sukaneveiktieins ex-karei- 
viams Padėkavonės Dieną ban
ketą Morrison Motely, Cameo 
kambary.

INŽINAS UŽMUŠĖ ARKI- 
TEKTĄ.

Harry E. Stevens, arkitek- 
tas, 48 m. senumo, 4231 W. 
Monroe gat., tapo užgautas ir 
užmuštas Soo gelžkelio inžino 
prie Austin avė. Mačiusieji sa
ko, jis nesužiniai pasipainiojęs 
po ateinančiu traukiniu.

PASIMIRĖ NUOVADOJ.

August Schultz, 25 m. am
žiaus, smarkiai pasigėrė dėl ko 
ir tapo areštuotas ir uždarytas 
Mąywoodo policijos nuovadom 
Tuoj po įkalinimo jis pasimi
rė. Koronerius sako, jis miręs 
nuo alkoholio.

MUNŠAINAS UŽDEGĖ NAMĄ

Po nr. 1036 So. Peoria gat., 
arklidėj įvyko gaisras. Ugnia
gesiai užgesinę gaisrą atrado 
du katilu kuriuose buvo užkai
stas munšainas. Munšainierius 
areštuotas. Katilai įteikti pro- 
bibicijos agentams.

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE.

Biblijos Studentų Dfisputai.
------------- i----- y i—-

Lapkričio 22 d., Meldažio 
saloj, įvyko biblistų “dispu
tai”. Laikraščiuose buvo gar
sinta, kad tuose disputuose da-
................... -""M ' T—-------- —
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draugei. Lietuviui.. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam'? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna, Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant pamai
šo. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina, kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės. 

lyvasu ir kunigas Rimšas, ku
riam už įrodymą penkių klau
simų biblistai skyrė $500 do
vanų. Svarbiausi tų klausimų 
buvo šie: 1) kad žmogaus sie
la yra nemirštanti; 2) kur yra 
pekla, kuria kunigai žmones 
gązfdina, ir 3) kur yra vėlių 
šveistuvas “čysčius”, įkuriame 
apsivėlusius mažomis nuodė
mėmis vėlės, užsitarnavusios 
matyti aukščiausiojo veidą 
danguj, yra šveičiamos. Kuo
met vėlės “čyščiuj” Šveičiamos, 
šiame marnasčių pasauly, mi
rusiųjų artimi gentys bažny
čiose pas kunigus užperka šv. 
mišias, kad išprašius Dievo 
greičiau perkelti jų numylėto 
genties vėlę iŠ “čiščiaus” į 
“dangaus karalystę”. Kadangi 
kunigai mirusiųjų žmonių dū
šiomis daro gerą biznį, jie ge
rai ižino kur tas “čysčius” ran
dasi.

Biblistai buvo pakvietę kun. 
Bumšą atsakyti į aukščiau su
minėtus klausinius. Už atsa
kymą jam buvo siūloma ne tik 
garbė, bet ir $500 dovanų ar 
ba prizas.

Apie aštuntą valandą žmo
nių prisirinko pilna svetainė ir 
laukė pasirodant kunigo Bum- 
šos. Vienok Bumšas nepasi
rodė. Tuomet biblistas Be- 
ncckas pradėjo aiškinti, kad 
šv. rašto ženklai rado, jog nuo 
ateinačių 25-tų metų šitoji šė
tono karalija žūsianti, ir pa
saulis turėsiąs atgimti, o žmo
nės turėsią pildyti Dievo prisa
kymus. Jei žmonės nepasitai
sysią, 'tai, sulig Kristaus žo
džių, “žmonijai gręsiąs didis 
vargas, kokio dar pasaulis ne
matęs”.

Čia reikia pastebėti, kad ši 
ta bibline pranašystė skelbia
ma. įvairių sclctaiitų jair nuo 
labai senai. Rusijoj gyvenan
tys malakanai, duchobarai, 
skopcai ir kitokie religiniai 
sektantai caro laikais už tvė
rimą sektantinių tikėjimų bu
vo gabenami arba tremiami 
Sibiran. Amerika gi laisva 
šalis — galima žmones mul
kinti kaip ir kiek kas nori, 
žinoma, kol jie duodasi mul
kinti. Mano supratimu, bibli
jos studentai nėra šv. rašto 
tyrinėtojai, bet naujos religijos 
tvėrėjai. Tai liudija ir tas 
faktas, kad biblistai atidaryda
mi diskusijas giedojo lietuviš
kai iš evangelijos taip pat, kaip 
man teko girdtei giedant ru
sus baptistus čia Chicagoj, ant 
14-tos gat., netoli Halsted. Pa
našiai ir pasibiagus kalboms 
biblistai vėl sugiedojo baptis- 
tiškai.

Kai kurie komunistai sako, 
kad biblistų tveriamoji sek- 
tantinė tikyba busianti “demo
kratiškesnė” už Romos katali
kų tikybą. Bet mano supra
timu Romos katalikų tikyba 
nieku nesiskiaria nuo baptistų 
tikybos. Vienintelis skirtumas 
yra tame, kad baptistai atme
ta papos autoritetą ir prikiša 
Romos katalikų kunigams ne
teisingą švento rašto aiškini
mą. Biblistai gi pasakoja žmo
nėms, kad visa biblijos medžia
ga yra paimta iš senovės žydų 
gyvenimo ir pati biblija ne
klaidingai prarašyta. Tiktai 
katalikų kunigai ją aiškiną 
žmonėms klaidingai.

Biblistai savo kalbose apie 
riebias kunigų gaspadines pa
sižymi veik nemažiau už kun. 
Mockų. Skirtumas gali būti 
tik tame, kad kun. Mockus 
smarkiai kritikuoja šventraštį 
ir pataria visiems darbo žmo
nėms žiūrėti į bibliją kritiko 
akimis ir palyginti bibliją su 
mokslo knygomis ir šviestis 
skaitant tokias knygas ir laik
raščius. Apsišvietusių darbi
ninkų protą negalėsią paverg
ti jokie jnekleriai.

Kiek pamenu, keletas metų 
atgal, į biblistų prakalbas maža 
kas tesilankydavo. Šiais lai
kais, kai komunistai su savo 
Maskvos teziais ir kėlimu re
voliucijų prieš socialistus sude- 
moralizavo dalį, darbininkų 
pasidarė gera dirva tarpe lie
tuvių visokiems niekams.

— šapos Darbininkas.

Pranešimai ~ MM'
Bridgeporto Draugijų Susivienijimo 

susirinkimas bus lapkričio 28 d., 8 
v. v., Mildos svetainėj, 3143 S. Hal
sted St. Prašom draugijų atstovų ne- 
sivėlinti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, kas, dėl svetainės statymo.

Kviečia Valdyba.
— J. Balčiūnas, rašt.

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

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

Kviečia Komitetas.

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

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

AL Grušaitė, Rašt.

MAJESTIC TEATRAS.

Nuo to laiko, kada puikusis 
Majestic Teatras pradėjo duoti 
beperstoginius vodevilius nuo 12 
valandos dienos iki vienuoliktos 
valandos nakties, gal geriausiu 
programų bus sutaisytasis sa
vaitei prasidėjusiai nuo septin- 
tadienio, lapkričio 26 d. Jis yra 
užvadintas Dėkonės juokų puo
ta ir sąrašas aktų sudarančių 
programą labai vertas to var
do.

Murray Kissen ir komp., ko
medinis giesmininkų kvartetas, 
gerai žinomas Chicagos vodevi
lių mylėtojams, sudaro pirmą 
skyrių ; Evelyn Phillips ir komp. 
duoda šokimo ir giedojimo ak
tą; “Ehie Bird Revue” bus duo
dama populeriuiąt ir operatiniai 
šmotai; Harry Van Fossan, juod 
veidis komikas visuomet sukelia 
gardžių juokų; Murphy ir Lock- 
mar turi, kaip tas yra vadinama ■
vodevily kvailo veikimo komedi
ją; Mantel’o manekinai sudaro 
vieną geriausių šitos rūšies vai
dinimų; Mingel Kingston ir 
George RĮmer seniai yra žinomi 
Chicagos muzikiniais komikais; 
jie sutaisė juokingą giedojimo 
ir šokimo komedijos aktą savo 
vaidinimui Majestic teatre; Joė 
Melvin, džogFeris užbaigs pro
gramą, kuris, žinoma, bus pa
pildytas krutumais paveikslais.

Atidai norinčią atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

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

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

Naujieny Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant 

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

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

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

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

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
*dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Felikso Jasevičiaus 

turiu prie jūsų svarbų reikalą apie 
jūsų moterį ir vaikučius; jeigu nori 
anuos atrasti, arba jos turtu pasinau
doti, atsišauk šituo adresu; arba jei
gu kas apie jį žino, tai malonėkit man 
pranešti.

F. BRASUS,
139 E. 107th St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo Mo- 
nigio, Kauno rėd., Žagarės miesto, jau 
ilgas laikas kaip nesusirašom, nežinau 
ar gyvas, ar miręs. Jeigu esi gyvas, 
broli, malonėk ats’liepti arba k&s ži
note malonėkit pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

WM. MONIGIS,
Royalton, III., Box 512.

lSRENDAVOJIMUr~
PARANDAVOJAMA ofi

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

ANT RENDOS KRAU- 
tuvė, yra geroj vietoj, geras 
bile kokiam bizniui.

4341 Archer Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ""
REIKALINGAS KAMBARYS 

vienam vaikinui su valgiu arba 
be valgio; geistina, kad butų 
North Sidėje. Atsišaukti: Nau
jienos, 1739 S. Halsted St., Box 
No. 169.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėį. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtus stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. . J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogdcn 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai. *

REIKIA DARBININKŲ"
__ MOTERŲ

LIETUVEI PARDAVINETO- 
jai yra progos gerai susijungti 
su gyva firma. Puikus pasiūly
mas kalbančiai lietuvių kalbą. 
Atsišaukti tuojaus.

220 S. State St.
Room 1716.

REIKALINGA moteris, kuri galė
tų dirbti įstaigoj prie lįgonių; turi bū
ti patyrusi prie ligoninės darbo pa
tarnauti ligoniams, kuri mokėtų lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. Mes 
galim pramokinti’ ir nepatyrusią. 
Kreipkitės po No.: 1741 W. 47th St., 
antros lubos.

REIKIA DARBININKŲ-
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių vyrų ir moterų prie dar
bo dešrų skyriuje.

NICKELBERRY’S FOOD
t & PRODUCTS CO., 

801 W. 49 PI., kamp. Halsted St.

"REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

ING CO., 
1926 W. 52nd Avė.

Darbininkų.
Kreiptis: 

JOSLYN MFG.
COMPANY, 

37th St. ir Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LIETUVIAMS PARDAVINETO- 
jams vyrams yra progos sudaryti ge
rų ryšių su gyva firma. Puikus su
manymas tiems, kurie nvoka lietuvių 
kalbą.

Atsišaukti tuojaus:
220 S. State St.

Room 1716.

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas ųėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

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

REIKALAUJAMA LAN- 
gų valytojų.

* CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. Wašhington St.
Room 21

REIKALAUJAMA spau- 
dytojų prie mašininio lieji
mo. Atsišaukti tuojaus.
ILLINOIS MALLĖABLE 

IRON COMPANY, , 
1760 Diversey Parkway

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

1606 S. Halsted St.
REIKALAUJAMA DAR- 

bininkų, nuolatinis viduj 
darbas, -45c valandai.

Kreiptis:
Ė. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.
REIKALINGAS DARBININ- 

kas prie namų taisymo, patyri
mas nereikalingas.

Kreiptis:
2500 W. Pershing Road 

Telef. Lafayette 0919

PARDAVIMO!
PARDAVIMUI SALIU- 

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

1818 W. 47th St.
PARDAVIMUI krautuvė 75 pėdų 

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

6652 Archer Avė.
Telefonas Prosnect 1707

PARDUODAMA GROSERNE IR 
visokių maistų krautuvė, pardavimo 
nriežastis nesutikimas šeimynoj; par
duosiu už teisinga pasiūlymą. Pra
gyvenimui 5 kambariai. Vieta gerai 
išdirbta.

AGNĖS STULGA, 
3234 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS geroj 
vietoj, apgyvento] visokių tautij prie 
stock jardu.. Atsišaukite greita’, nes 
turime greitai parduoti; gausite už 
teisingą pasiūlymą.

4503 S. Ashland Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS: senas 
biznis, randasi tarp svetimtauč’ų. ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singa pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAI- 
syn-ro dirbtuvė geroj vietoj ir pigiai. 
Parduosiu už pusę kainos. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3303 So. Aubum Avė.

Tel. Boul. 0619.

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

1131 So. Jefferson St.

PARDUODAMA KVIET- 
kininjto ištaiga lietuvių apy
linkėje. Duodama išlygos at
atinkamam žmogui. Kreip
tis: 1739 S. Halsted St., No. 
170.

PARDAVIMUI VIENAS Pui
kiausių ir pelningiausių biznių 
South Sidėj. Saliunas ir restau
racija. Gera proga pinigų pada
ryti. Kreipkitės:

3138 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIU- 

nas, visokių tautų Kolonijoj. 
Pigiai. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3759 Wallace St.

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

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

NAMAI-ŽEME
MEDINIS NAMAS 2 AUGŠTAIS, 

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

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

PARDAVIMUI 4741 Justice St. me
dini namelis ir lotas $1500.00. 471 
W. 38 PI., arti Normai medinis na
mas dviem pagyvenimais $2500 00. 
Aberdeen St., arti 77tos gat. 30 pėdų 
lotas, p’gus už $1200.00.

Kreiptis:
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.
TIKTAI $1800.00.

Savininkas yra priverstas parduoti 
naaukauiama kaina biznevą namą sy
kiu su didele groseme. Trvs kamba
riai pagyvenimui, elektros šviesa, ga
zas, skiepas, kietmedžio grindys ir 
baigimas, didelis biznis, daug stako, 
vienas per norą bliokų; biznis vienas 
vertas $2500.00; su visu namu tik 
$1800.00 caph reik’a. skubinkit. Tain- 
gi $2400.00 nupirks 2 pagyvenimus 5- 
4 kambariais; ir ant cimento blokų; 
ranrla $30 i mėnesi.

Namas yra BriprHto-v Parke.
IDEAT, RE AT. ESTATE CO., 

3214 S. Halsted St.

MORTGEČIAI-PASKOLBS
C PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6% 
,• rv* t . i ■ ,■ . . |

Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. TeJ. Main 4845

MOKYKLOS
~-jljrLr-X-Ty-u~-r-u-»

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE. - 

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininim&s, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit aūdėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja 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

REIKIA
VYRU SKUTIMO MOKYTIS.

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

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

MOKYKLOS

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

653 ir 609 W. Madison St.


