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Lietuvos kova už Klaipėdos kraštą
Referendumas nukaitino ministerius

Slaptos taikos tarybos

Turkai naikina kapituliacijas
Pripažino kaltais 

ministerius
I \
I

Juos nukaitinta visuotinu 
referendumu.

SOFIJA, lapkričio 21.—‘-‘Kaip 
išrodo, pereitą septintadienį į- 
vykusiame referendume, Bul
garijos balsuotojai 75 nuoš. 
balsų didžiuma pripažino 22 
buvusius ministerius kaltais už 
įtraukimą Bulghrijos į karą 
be užtektinų priežasčių. Šis 
nuosprendis nepaliečia Rodos- 
lavovo kabineto ministerių. 
kurie yra teisiami atskirai už 
Įtraukimą šalies į karą. Jų by- 
la tęsiasi jau daugiau metų 
laiko.

Taikos konferencija 
yra slapta

Laikoma ji prie įdarytų 
dury.

LAUSANNE, lapkr. 21. — 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencija yra laikoma prie už
darytų durų ir ji laikysis slap
tosios diplomatijos, taip kad 
žmones negalėtų sužinoti kaip 
grobikai dalinasi grobiu ir kas 
dedasi už uždangalo, apart to, 
ką ipatįs diplomatai matys rei
kalingu paskelbti. .

Talkininkai sakosi esą susi
tarę tarp savęs ir veiks iš
vien prieš turkus. Šiandie kon
ferencija susirinko, kad susi
organizavus ir pradėjus tikrą
jį darbą — derybas su turkais. 
Turkijos delegatai jau nebe- 
išrodo taip savim pasitikin
čiais, kokiais jie jautėsi atva
žiavę konferencijom Jie prade
dą suprasti, kad jie sumuš- 
daini (i ra ik i ją dar tuo nėra 
sumušę visų talkininkų, o čia 
priseina reikalas turėti ne vien 
su Graikija, bet su talkinin
kais. Manoma todėl, kad jie 
padarys didelių nusileidimų.

Amerikos atstovai tarėsi su 
premieru Poincare. Kiek pir
miau jie turėjo pasitarimą su 
Anglijos ministerių Curzonu 
ir premieru Mussolini. Jie buk 
norėję sužinoti didžiųjų vals
tybių nusistatymą. Amerikos 
atstovai konferencijoje nebal
suos.

Dr. Nansen lankosi Lausan- 
noje, reikalaudamas, kad kon
ferencija išgautų apsaugą 
graikams ir armėnams Turki
joje. Jo nuomone, konferenci
ja turėtų susitarti apie apsi- 
mainyiną turkų Graikijoje už 
graikus Turkijoje.

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

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:47 vai., leidžia
si 4:25 vai. Mėnuo leidžiasi 
7:17 vai. vakare.

Turkai reikalauja—talki- 
. ninkai nusileidžia

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
21.— Svetimšaliai Konstanti
nopoly viena po kitos netenka 
savo specialiųjų teisių ir grei
tai jie bus sulyginti su turkais 
ir atsidurs pilnai po turkų val
džia.

Nacionalistų valdžia kasdie 
stato naujus reikalavimus, ku
rio siaurina svetimšalių plačias 
teises ir kasdie talkininkai nu
sileidžia tiems reikalavimams.

Atidavę turkams amunici
jos sandėlius, talkininkai su
tiko panaikinti savo policiją ir 
turkų policija dabar turės tei
sę areštuoti ir svetimšalius. 
Tečiaus areštuotieji svetimša
liai galės atsikreipti prie tal
kininkų komisijos, kuri apie 
kiekvieną areštą spręs atskirai.

Turkai yra patenkinti tuo 
laimėjimu ir tikimąsi, kad jie 
dabar, pareikalaus panaikinti 

talkininkų teismus, t. y. atim
ti svetimšaliams teisę, kad 
juos teistų jų pačių teismai. 
Svarstymai apie tai jau va
kar prasidėjo ir gali privesti 
prie įvedimo vien turkų teis
mų. K

Tai reikštų užsibaigimą Tur
kijos kapituliacijos, visai ne
laukiant Lausannos taikos 
konferencijos nuosprendžių tuo 
klausimu.

Tikisi tikslesnės opozicijos
LONDONAS, lapkričio 21.— 

Parlamentiniai rašytojai jau 
nusprendė, kad naujasis atsto
vų butas bus'daug gyvesnis už 
buvusįjį ir kad opozicija jame 
bus tikslesnė, išmintingesnė ir 
griežtesnė.

Tai parodus, kad ir atsitiki
mas laike atidarimo parlafrnen- 
to ceremonijų. Parlamentas 
atidaromas visuomet su did
žiausiomis iškilmėmis ir il
giausiomis ceremonijomis. 
Žiūrėdamas į visą tai vienas 
darbietis sušuko parlamente: 
“Mes visą tai panaikinsime”.

Darbo partijos parlamenti
niu vadovu tapo* išrinktas Ja
mes Ramsay MacDonald, pasi
žymėjęs darbininkų darbuoto
jas ir senas atstovų buto na
rys. Jo pagelbininku tapo iš
rinktas Clynes, buvęs partijos 
pirmininkas.

Arthur Henderson, kuris il
gą laiką buvo partijos vadovas 
parlamente, bet tapo sumuštas 
rinkimuose, tapo paskirtas vi
sos partijos vadovu, 

t
MADRIDAS, lapkr. 21. — 

šiandie čia atsidarė Ispanijos 
darbininkų unijų kongresas. 
Prieš kongresui atsidarysiant 
kįlo kruvinos riaušės, kuriose 
vienas žmogus liko užmuštas, 
o keli sužeisti.

BELFAST, lapkr. 21.— Uls- 
terio valdžia ištrėmė iš Belfas
to apie 40 protestonų, kurių 
buvimas mieste, valdžios nuo
mone, yra pavęjingas miesto 
taikai.

Leninas gretinasi prie 
užsienio kapitalo

Prižada jam koncesijų ir pato
gias sąlygas Rusijoje.

MASKVA, lapkr. 21.— So
vietų valdžia neturi bijotis 
duoti koncesijų užsienio kapi
talistams. Taip pareiškė pre
mjeras Leninas, kalbėdamas 
Maskvos sovieto susirinkime, 
kuriame dalyvavo 5,000 žmo
nių.

‘^Rusija,” sakė Leninas, 
“yra taip didelė ir turi tokias 
stebėtinas ekonomines galimy
bes, kad nėra priežasties at
mesti kiekvieną teisingą už
sienio šalies interesų pasiūly
mą. Mes padarysime tokias 
prielankias sąlygas, kad kapi
talistai bus priversti daryti su 
mumis biznį, nežiūrint jų da
bartinio mums nedraugišku
mo.”

Jis sakė, kad Rusijos įsta- 
tymdąvystė taip sutvarkyta, 
kad kapitalistai pilnai saugiai 
gali užsiimti čia bizniu ir im
ti iš savo įstaigų teisingą pel
ną.

“Mes turime stengtis iš
mokti dirbti prie naujų aplin
kybių,” sakė jis. “Mes turime 
išmokti būti lankščiais. Iš vis
ko ką mes laimėjome per jan
kis metus kovos, mes nieko 
negalime atiduoti atgal buržu
azijai. Mes neturime atsižadė
ti musų senųjų tikslų, bet tuo 
pačiu laiku nieko nekenkia 
pripažinti tą faktą, kad nic- 
kurie mus priskaito prie kapi
talistinių šalių.”

(Leninas taipjau ragino pa
vienius žmones ir valdininkus 
viską dirbti praktišku bildu. 
Jo tikslas esąs patenkinti žmo
nes naujais metodais, taip 
kad niekas nenorėtų grįšti 
prie senosios tvarkos.

15 komunisty pasidavė
18 žmonių suimta už papeiki

mą komunistų nuteisimo.

CHICAGO. — Penkiolika 
nuteistųjų Komunistų Darbo 
Partijos narių šiandie atėjo 
kriminaliniu teisman ir pasi
davė šerifui, kad juos išgaben
tu Joliet kalėjimam Milionie- 
rius William Bross Lloyd pa
siduos vėliau, ne vėliau 
kaip ketvergas, kada jis 
bus nors kiek sutvarkęs sa
vo reikalus. Du kiti nu
teistieji pasiduos dar vėliau: 
vienas jų, L. E. Katterfeld, da
bar lankėsi Maskvoje ir grįsta 
Amerikon, kad pasidavus, o 
kitas serga po operacijos.

Maxwell policijos teisme va
kar turėjo įvykti teismas 18 
žmonių — 10 vyrų ir 8 mote
rų, už tai, kad jie pasmerkė 
valdžią už nuteisimą kalėji
mai! Wui. Bross Lloyd. Juos 
policija suėmė valgykloje prie 
746 Taylor St. Policija teisi
nasi, kad j]i juos suėmusi tik 
už triukšmo kėlimą. Jie tapo 
nubausti užsimokėti po $1 pa
baudos.

Areštavo kunigą už vagystę.

McALESTER, Okla., lapkr. 
21.— Vietos baptistų kunigas 
J. Thomas Collier tapo areš
tuotas Long Beacli, Cal. ir bus 
sugrąžintas į čia. Jis yra kal
tinamas payogime $250 vertės 
deimantinio žiedo.

Kova prieš naująją val
stijos konstituciją

CHICAGO. — Prieš naująją 
Illinois valstijos konstituciją 
pradėta smarki kova. Kovoja 
pažangioji visuomenė, ypatin
gai socialistai ir darbininkų 
organizacijos. Illinois Roberto 
La Folletto vardu sąjunga iš
leido irgi dėl to šitokį atsišau
kimą:

'“Piliečiai! kiekviena demo
kratinė valstybė, jei ji nori sa
ve apsidrausti, turi žiūrėti, 
kad patys "jos žmonės turėtų 
juodidžiausios galios. Tai yra 
didžiausiųjų demokratybės a- 
paštalų (ne 1914 metų rųšies) 
mokymas.

“Togidel balsuokite prieš 
naujosios Illinois valstijos 
konstitucijos projektą!

MMes norime, K kad patys 
žmonės kontroliuotų savo iš
rinktuosius valdininkus,— ku
rie yra tik žmonių tarnai, — 
ir turėtų teisės juos atšaukti.

“Mes reikalaujame, kad pa
tys žmonės kontroliuotų savo 
valdžią ir turėtų teisės atmes
ti legislaturos priimtus įstaty
mus.

“Mės pripažįstame, kad dide
lės pagarbos nusipelno tas pi
lietis, kurs deda pastangų ir 
atsiekia tai, kad valdininkų ne 
tiesotai išleisti, išaikvoti ar pa
vogti visuomenės pinigai galų 
gale sugrąžinami atgal visuo
menės iždan.”

Senatorė vienai dienai
WASHTNGTON, lapkričio 

f21. — Mrs. W. 41. Felton iš 
Georgia visgi teko garbe būti 
pirmoji moteris senatorė Jun
gtinėse Valstijose. Ji šiandie 
tapo priimta senatan, prisai- 
kinta ir užėmė savo vietą. 
Tam nė vienas senatorius ne
pasipriešino, nes jau pirmiau 
buvo sutarta ją priimti vienai 
dienai. Ji yra 87 metų am
žiaus ir buvo paskirta senato
re gubernatoriaus, vieton mi
rusio senatoriaus Watson. Bet 
senatoriaus veikiausia ji tik 
vieną dieną, kadangi ryto tur
būt pareikalaus savo vietos iš
rinktasis senatorius Walter F. 
George. Jis iki šiol nesirodė, 
kad davus progos p-niai Fel
ton pabūti senatore.

Baisi žmogžudystė.

RISHMOND, Ind., lapkričio 
21. — Nusmaugęs savo pačią 
Rosario, 30 m., ir savo dukte
rį Antonetta, 9 m., Donato 
Fierro, buvęs Pennsylvania 
gelžkelio darbininkas, patyko
jo einančius į darbą geležinke
lio sekcijos formaną William 
Henderson, 57 m. su darbinin
kais ir foremaną nušovė, o 
du darbininkus pašovė. Po
licija ir. savanoriai jieško 
žmogžudžio.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 21 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .........$4.50
Austrijos 100 kronų_______
Belgijos 100 frankų ............  $6.99
Danijos 100 frankų ........... $20.25
Finų 100 markių .................... $2.60
Francijos 100 frankų .... ......  $7.25
Italijos 100 lirų ..............   $4.68
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00

v Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $18.23
Olandų 100 guldSnų ........... $39.40
Šveicarų 100 markių ........... $18.77
Švedijos 100 kronu ........... $26.78
Vokietijos 100 markių ........... l%c

Hardingas reikalauja sub
sidijos prekybos laivams
WASHINtGTON, lapkr. 21.— 

Šiandie bendrame kongreso 
posėdyje kalbėjo prezidentas 
Hardingas. Jis savo kalboj 
reikalavo, kad nepaprastas
kongreso posėdis suteiktų
Amerikos prekybos laivams 
subsidiją.

Jis sakė, kad Amerikai yra 
reikalingas prekybinis laivy
nas, jeigu ji nori išlaikyti vir
šenybę prekyboje. Jeigu val
džia gali taisyti kelius, duoti 
ipagelbos geležinkeliams, gel
bėti ūkininkus, tai gali pagel
bėti ir prekybiniam laivynui 
atsistoti ant kojų. Esą dabar 
laivynas labai brangiai val
džiai atseina. Nuostoliai žy
miai sumažėtų, jei laivynui 
butų ' suteikta tik subsidija, 
kuri su laiku butų valdžiai at
mokėta.

Laivų subsidijos bilių kong
resas svarstys už kelių dienų.

Tikisi sudaryti kabinetą
t •'......... ■ 1

Vokietijos kabinetas susidės iš 
buržuazinių partijų.

BERĮLINAS, lapkričio 21. — 
Wilhelm Cuno vis dar deda 
pastangų, kad sudarius kabi
netą. t Socialistams atsisakius 
įeiti ministerljon, jis organi
zuoja ministeriją vien iš deši
niųjų buržuazinių pąrtijų. Ma
noma, kad dar šiandie galbūt 
paskelbs sąstatą savo “'biznio“ 
kabineto. Jei jam pasiseks su
daryti kabinetą, tai į pabaigą 
šios savaitės jis prisistatys rei
chstagui. Manoma, kad nau

jąją ministeriją dešiniosios 
partijos parems, bet socialistai 
jos nerems. Spėjama, kad 
mažiausia keturi ministeriai 
bus iš buvusio Wirth kabine
to. Užsienio reikalų minis to
riu veikiausia bus paskirtas 
kuris Vokietijos ambasadorių.

Ghinijos banditai siaučia
30,000 banditų degina miestus 

ir skerdžia žmones.

SH ANOKIAI, lapkr. 2L — 
Honan provincijos banditų ar
mija iš 30,000 žmonių, kuri 
nesenai suėmė svetimų šalių 
misionierius, eina dabar per 
provinciją ir šešių mylių pla
tumoje viską sunaikina, sude
gindami visus miestus, mies
telius, kaimus ir pavienius na
mus ir nuklodami savo kelią 
išskerstų žmonių lavonais, sa- j 
ko laiškas pabėgusio misionie
riaus Ledgard.

Wm. Bross Lloyd jau 
kalėjime?

CHICAGO. — Čia gauta ne
patvirtintų. žniių, kad nuteis
tasis milionierius komunis
tas Wm. Bross Lloyd tapęs 
surastas Joliete, kur tapęs su
imtas ir nugabentas kalėji- 
man.

Senatoriaus Newberry rezigna
cija priimta.

WASHIN'GTON, lapkričio 
21. — šiandie senate tapo per
skaityta ir priimta rezignacija 
senatoriaus Newberry iš Mi- 
chigano.

Dar nėra žinių kas bus pas
kirtas jo vieton.

Padegėlis Kasmatė. ’

Laiškai iš Klaipėdos
(Musų Specialio Korespondento)

I. Klaipėdos kraštas
Jeigu Lietuvos gyvenime 

Klaipėdos kraštas yra tiek pat 
svarbus, kiek ir Vilnius, jeigu 
dėl jo atvadavimo eina nema
žesnė ir gal ne mažiau įtempta 
kova, tai vis tik tai jo vardas 
lietuvio širdžiai skamba ne to
kiomis gyvomis stygomis, kaip 
tai skamba pasakingas Vilniaus 
vardas.

Vilnius — Lietuvos sostinė, 
Lietuvos širdis, tiek dainomis 
apdainuotas, tiek apie jį pasa- 
sakų sudėta! Dar gerai prieš 
karą iš tolimųjų Lietuvos kam
pelių jau buvo buvusių Vilniu
je tai šiokiais, tai tokiais rei
kalais, tai ties Aušros Vartais 
savo varginga dalia pasiguosti. 
Prasidėjus karui — Vilniuje 
centralizavos visa krašto admi
nistracija, visa užsilikusi lietu
vių inteligentija, pagaliau, iš 
Vilniaus ėmė plaukti pirmieji 
Lietuvos, laisvės gandai, pir
mieji kovos obalsiai, — Vil
nius buvo tasai milžiniškas 
varpas, kurio aidu skambėjo 
visa Lietuva ir kėlės į laisvės 
kovą! Todėl ir nieko nėra nuo
stabaus, kad kiekvienoj sama
notoj Lietuvos bakūžėj Vilniaus 
vurdas yra nelyginant kažko
kia relikvija, kurią įžeisti — 
mirtina nuodėmė! Nieko nuo
stabaus, kad tos atsilikusios 
bakūžės, kartkartėmis dar apie 
rusų caro globą tebesva jojan
čios, savo vąrgais nusiskundi
mus baigia atdusiais apie Vil
niaus laimę! Ir dažnai sutiksi 
kur užukampy kokį seniuką, 
kuris jau int Abraomą besi
rengdamas dar turi vieną sva
jonę, kurią norėtų dar šiam.e 
pasauly įkūnyti — aplankyti 
šventą vietą — tik ne Jureza- 
lę, ne Romą, ne! — tiktai lie
tuvių senąjį Vilnių! O, tuo
met jis jau galėtų ramia sąži
ne mirti!

Nieko panašaus nėra Lietu
voj dėl Klaipėdos krašto! Mu
sų meilė! Klaipėdą — aš čia 
turiu omeny ne inteligentiją, 
ne miestą, o tiktai tą patį pil

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

kąjį platųjį samanotąjį Lietu
vos sodžių, musų meilė į 
Klaipėdą yra daugiau teoretine. 
Jeigu pas įpus ir yra žinoma 
musų broliai gyvenantieji Pru
snos, (tai žinoma yra daugiau
sia Tilžė, paskui dar sutinka
ma dainose ir senų žmonių pa
davimuose Karaliaučiaus var 
das, dar Malburgo, bet jau 
Klaipėda — retai kam tėra ži
noma. Ir jau dabar kai prasi 
dėjo mūsiškių šioks toks ben- 
dravimos su Klaipėdiškiais, kai 
jau tai vienos tai kitos šalies 
dešimtis žmonių ar net po kelis 
šimtus —- vieni pas kitus atsi
lanko, kalbas ir vaišinas vieni 
kitus kuošitdingiausiai, vistik- 
tai dar toli gražu nuo to susi
pratimo, kuris yra su vilnie
čiais, nors jie kartais ir blo
giau lietuviškai šneka už klai
pėdiškius. čia .jau kalba savo 
įtakos žodį iš vienos pusės 
bendra gyvenimas su slavais 
ir katalikų tikėjimas, o iš an
tros pusės — gyvenimas su 
germanais ir protestantų tikė
jimas.

Jeigu tokios skirtenybės, ir 
toks palyginant nepopulerin- 
gumas yra Lietuvoj Klaipėdos 
pašonyj, kur savo uosto stoka 
kasdien labai skaudžiai mate^ 
rialiniu žvilgsniu atsiliepia, tai 
aš manau, kad pas jus, Ameri
koj, Klaipėdos meilė yra kur 
kas labiau teoretiška, negu čia 
pas mus. Jus žinote, kad yra 
Klaipėdos kraštas, lietuvių ap
gyventas, ilgus amžius vokiečių 
jungą nešęs, rezultate gerokai 
suvokietėjęs, dabar Santarvės 
valstybių nuo Vokietijos at
skirtas, kuris visomis prigim
ties ir tarptautinėmis teisėmis 
turėtų priklausyti Lietuvai, bet 
kurio laimė ikišiolei dar neiš
spręsta. Bet kiek pas jus vi
suomenė yra informuota, kiek 
tas kraštas yra savotiškas, kiek 
kitoniški jame žmonės, kiek 
turi savo skirtinų kultūrinių 
uždavinių, pagaliau, kiek savo 
tiškai jis dabar atgimimo pe
riodą gyvena, tai aš nežinau,

(Seka ant 2-ro pusi.)



Laiškai iš Klaipėdos
(Tąsa nuo Lmo pusi.)

pasipiktino, kad net 
kaizeriui pasiuntė 
Iš kitur lietuvių kal- 
išvyta jau kur kas 

Ir jeigu Tilžėje be

spindulėli

kiek pas jus už vandenyno yra 
tikslių žinių. O tasai jų gy- 
venamasai atgimimo periodas 
v ra toks indomus, kad būtinai ►
reikėtų jisai pažinti, nes tik j;i 
pažinus musų Klaipėdos meilę 
iš teoretinės padarysime gyvu 
krauju trykštančių. Gal ir ma
no sekamų laiškų pluokšlelis 
bus vienas kitas
tam jų gyvenin ui nušviesti,— 
ir tuomet mano uždavinys bu
tu pilnas.

II. Trumpas žvilgsni^ 
atgal.

Nežiūrintį tai, kad viduram
žio gadynę Didžioji Lietuva 
buvo tiek aukštai kultūrinių', 
iškilus, kad sukūrė galinga val
stybę ir davė tai valstybei tais 
laikais vienų tobuliausių jų Ei- 
ropoj formų, tačiau tai valsty
bei žlugus tautinis atgimimas 
prasidėjo kaip tiktai ne joje. 
Prūsų Lietuva, Karaliaučius 
(vėliau Tilžė) — šit musų ap
čiuopiamosios kultūros lopšys! 
Tai tenai gyvena pirmieji lie
tuvių rašytojai, tai tenai spaus
dinta pirmosios lietuviškos 
knygos! Jau XVI amžiuje prū
sų lietuviai turėjo lietuvišką 
spaudą ir paliko mums savo 
raštų. Tiio' taniu kai Didžio
joj Lietuvoj pradėjo atsirasti 
kiek stambesnių rašytojų lik
tai devynioliktame šimtmety, 
prūsų Lietuvoj gyveno vienas 
didžiausių tais laikais Ehopos 
poetu — musų 
DUONELAITIS ‘ (17b 
Jo įstabi poema 
Tų LAIKjAI jau 
į daugelį Eiropos kalbu, o kai- 
kuriose kalbose, kaip ardai vo
kiečių yra net trys vertimai 
(Rheso, Nessclmann, Passage,

tai vokiškai — lietuvių kalba 
buvo išsilikusi taiktai maldai, 
kaipo šventadienio kalba. Kai 
staiga atėjo vokiečių valdžios 
įsakymas, kad ir toje bažny
tėlėje butų meldžiamos vokiš
kai, tai tie parapijonys liek tuo 
įsakymu 
pačiam 
skundų!.. 
ba buvo 
ankščiau.
tuvių atgimimo metu knygos, 
buvo spausdinamos pas lietu
vius, tai jau jos vietiniems te
turėjo taikiai grynai biznio 
prasmės. Gal tiktai vienas ki
tas, kaip antai senasai Marty
nas Jankus, dėjos prie to dar
bo ir rėmė jį daugiau idealisti
niais motivais, bet jis jau yra 
daugiau Klaipėdiškis, negu iš 
anos Nemuno pusės lietuvnin
kas.

Tiesa, iš Tilžės išėjo dar ge
rokai prieš karų pasirodęs vie
nas didžiausiųjų dabartinių lie
tuvių rašytojų ir filosovų VY- 
I) U N A S (Vilius Storasta). 
Jis jau bene nuo 1903-6 metų

Politiniu žvilgsniu, prūsų 
lietuviai sugebėjo tiek tiktai 
padaryti, kad dar prieš karą 
rinkiniuose į parlamentą su
gebėjo pravesti du lietuviu: 
drą Steputaitį ir kun. drą Gai
galaitį, kurie abudu iškarto 
vienon dudon putė, buvo kuo- 
įštikimiausi vokiečių kaizerio 
tarnai ir Lietuvos klausimo 
kitaiip įsivaizduoti- negalėjo 
kaip tiktai “autonomingą” Lie
tuvą vokiečių nionarkijoj. Su
sikūrus Lietuvai, dras Gaiga
laitis sugebėjo naujoj padėty 
susiorientuoti ir prisidėjo prie 
Lietuvos kūrimo darbo, už ką 
nustojo daugumos prūsų lie
tuvių simpatijos, o ponas Ste- 
putaitis tai iki šiol pasiliko 
ištikimas ne tik vokiečių vals
tybei, bet ir vokiečių kaizeriui! 
Ir negalima pasakyti,, kad ir 
šiandie didelė dauguma prūsų 
lietuvninkų jį butų' pasmer
kusi.
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Kristijonas
780).

KETURI Mal
senai išversta

liau kiek, vėlei iš prūsų lietu
vių tarpo iškįla keletas moksli
ninkų, kurie darbuodamię^ vo; 
kiečių universitetuose ir rašy- 
damies vokiečių kalba užsiima 
vien tik lietuvių filologija ii 
lietuvių vardų tiek iškelia, kad 
visuose vokiečių universitetuo
se įvedama lietuvių kalbos se
minarai ir, žinoma, lekcijos.

rastais, skleisdamas lietuvių 
tautos ^atgimimo gandų. Kaipo 
žmogus— nepaprastas asmuo, 

begalo įtakingas, mokas la
bai gražiai pakalbėti, labai 
mėgstantis jaunuomenę, bega
lo doras, jis savo asmeniu la
bai daug pažadino lietuvių. 
Bet tie raštai, gražus ir prakil
nus, tėjo tiek ir teturėjo tiek 
inlakos, kiek tai darė jo as
muo. Jau prieš karų Vokiečių 
valdžia leido prūsų lietuviams 
kuobiauriausia lietuvių kalba 
kelias “Zeitungas”, kurių vie 
nin telis tikslas buvo — nu
tautinti lietuvius. VYDŪNO 
leidžiainas laikraštėlis JAUNI
MAS tėsiplatino liktai po ke
letu jaunimo kuopelių ir po 
taip vadinamosios G I K 1> O- 
TOJŲ DRAUGIJOS na- 
riuj-, kuriems vadovavo patsai 
Vydūnas. šia draugija ir dar 
keletu jaunime draugijėlių pro
fili lietuvių tautinis gyvenimas 
ir baigėsi.

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

MAJESTIf*
rn.THeATRe-^*

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

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijp.

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

Urookiyn, N. Y.
(Bus daugiau)

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos 

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

TURINYS:

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMVS

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

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam1? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. 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.

Reikalaukite tuojau.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

, 127 N. Dearbom St^ Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

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

L-----  J

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St„ kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo- 
tys» ■ ^arnus, Karmas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

■—ifl    ■ ■—

k t.) Bet jau devynioliktam 
šimtmečiui besibaigiant prūsų 
lietuviai tiek pasiduoda vokie
čių gerinauizatorių įtakai, kad 
lietuvių kalba pamažėl: išstu
miama iš tarpusavio susisieki
mo ir jos vietų užima vokiš
koji. Kaip pasakoja pro f. Ber- 
rekeris, dar jam jaunam bū
nant, 18(80 metais Karaliaučiuj 
dar buvusi vieiia lietuvių baž 
nyčia, kur susirinkdavo kai
miečiai iš aplinkinių kaimų ir 
melsdavos dar lietuviškai, nors 
jau tarpusavy kalbėdavos tik-

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 
• Šeštad., Sekmad. 

šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti: Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos ! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekosc. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
101-11 I So. 4th St. Brooklyri, N. Y.

IR UŽ MĖNESIO LAIKO KŪDIKIS 
RINUON stebėtinai pasitaisė

Ponia Rincon buvo vieiia ty motiny, kurios ko
ne prarado savo mergaitę dėlto, kad jos dukre
lės maistas jai netiko. Tada jos daktaras pata
rė vartoti Eagle Pieną. Kūdikis pradėjo taisytis 
tuoj ir už mėnesio po maisto parnaihymo ji ste
bėtinai pasitaisė. Ji pradėjo teguliariškais lai
kais mėgot! pirmu sykiu i du mėnesiu. Dabar, 
žinoma, kūdikis Rincon jau gavo pradžią it ran
dasi puikiame padėjime, vikri ir stipri. Jok svei
kata priguli nuo Eagle Pieno, sako ponia Rincon.
Nuotikis su kūdikiu Rincon yra vienas iš tuksiančių. Dauge
lis dėkingų motihų liudija aine panašius patyrimus. Tūkstan
čiai daktarų rekomenduoja Eagle Pieną kūdikių maitinimui dėl
to, kad jis labai lengvai šuvirskinamas ir maistingas.

Nei viena motina neprivalo eksperimentuoti su jos kūdikio mai
stu. Penėk krūtimis savo kūdikį, jei gali, bet “nebandyk” tai 
šitą, tai kitą maistą, apie kurį mažai žinai. Eagle maistas bu
vo priimtas maistas per kartų kartus. Jis buvo labiau varto
jamas, negu visi kiti kūdikių maistai sudėti į vieną. Eagle 
Pienas yra grynas ir sveikas, jis labai gerai suvirškinamas ir 
visados pas krautuvninką gali ją gauti nežiūrint kur gyveni ar 
kur vyksti.

N
Jei norit gauti tų pačių pasekmių, kurias ponia Rincon gavo, 
duokit savo kūdikiui Eagle Pieną. Perskaitykit jos laišką ra
šytą į Borden Company ir iškirpkit tada Šio paskelbimo kupo
ną ir pasiuskit jį The Borden Company, o gausit, visai dykai, 
ką norėsite ar knygos jūsų kalboje apie kūdikių penėjimą, kū
dikių knygą, arba virėjystės knygą, pasakančią kaip daryti ska
nių valgių su Eagle Pienu. Įvardinkite ko norit, šitas patarna
vimas yra jums vien už paprašymą.

LAIŠKAS PONIOS RINCON ' 
į Borden Company

Čia pridedu kuponą, už kurį prašau prisiųsti man, dykai, jūsų 
pamokinimus Spanų kalboje QKaip peneti su Eagle 1 ienų nv<x- 
no kūdikį, taipgi ir jūsų Kūdikių Knygą.
Aš niekados negaliu pamiršti nuopelnų Eaęle Brand Pieno, ku
rį jus gaminate kūdikiams ir visai žmonijai.
Aš turiu kūdikį, kuris dabar jau metų amžiaus, ir nuo jos gimi
mo penėjau .keletu dirbtinių maistų, negalėdama pati jos žin
dyti. Bet nei vienas gero jai nepadarė, dėlto, kad juose nebuvo 
užtektinai maistingumo, ir ji nuolatos sirguliavo.
Reikėjo nuolatos pas daktarą kreiptis. Ant galo mano aaktaias 
patarė duoti Borden’s Eagle Pieną, ir per paskutinius šešis me
nesius bepenint ją, pasirodė stebėtinos pasekmes, ir ji eina ge
ryn kas. mėriuo. Ji dabar sveika, nutukusi, ir, beveik nori ja 
vaikščioti. t
Aš rekomendavau Eagle Pieną visoms savo draugėms kaip ge
rinusį, tikriausį kūdikiams maistą.
Laukdama jūsų pamokinimų ir kūdikių knygos, pasilieku su pa-
O’ Y DPI

JOSE RINCON, OF, DE CORREOS’, N. LAREDO,
TAM., MEX.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiettyi, 
ASSOCIATION BLDGL 
. 19 So. La Šalie St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St Room 539
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. CMcafo.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Liet avis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldr.. 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANKS 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Bullding

79 Weat Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2569 

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

........... .........................

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

Room 706
Telephone Harrison 421 

— i /
---------------- *-----------a—--------

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust BIdg. Chicago

1 . i .1 ... i i. į , /
■' • ■- -.. . ■' ' _ _ '

Herma h P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commcrce
133 W. Washinftton St., 

Phone Main 1308
Chicacro. III.

Lietuvių Tautos Katalikų baž
nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių • patarnavimų, malonSsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

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

Kancleris.
:----—.-------- ------------------ 1 y

MMi

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

yadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Bonlevard 1892 ir 7101.

Lithuanian

Kūdikių 
knyga

Virimo 
knyga

Vardas ..
Antrašas

KUPONAS
ATŽYMeKIT KOKIOS KNYGOS NORITE

Maitinimo 
knyga

TA. LittU Nurne 
for l.itUa W Saule nudegus nosį 

Vartok apščiai laidančio

Lenjrvai gydo, greitai Ir 
antiseptiikai.

■HamHaaHHBMMaaaKaM

PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau 'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.
v- Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didele daugybė grynai vilnonių plo- 
Sčių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
įr jaunuoliams $13.50 ir augŠčiau. Ser
žai, francuziškais 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 prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniais.
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Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

KORESPONDENCIJOS'į
SO. OMAHA, NEBR.

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

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

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
Be 4sugaišimo ar kokio nesmagumo, 

i /// Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
Y //// » dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

Z// \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 
A vo Jono — NEI PAVfiLUOSIT. — NEI

įįįnr2W \\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle-
J/Hrn VA ' sos keliauninkai turi lovas Uždarytuose

Į \U kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

10 N. Dearborn St Chicago, UI.

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

Liepos 26, 1922.
A. W. MELLON, 

Turto Sekretorius.

Atmokejimo Pranešimas
Savininkams Victory Notų ir kitiems 

tuomi paliestiems.

1. Kreipkitės daliniam atmokėjimui 4% nuošimčių Vic- 
tory notų:

Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, 
kaipo Suvienytų Valstijų Amerikos auksinės notos 1922-23, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami atmokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davadijimu ant notų atmokėjinvu ir Turtų Departmento iš
leistų numerių 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originalės notos tapo išleistos. Intrestas ant visų 
4% nuošimčių Victory notų, kurio atmokėjimui yra šau
kiami ir atmokejimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. Vic
tory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo rai
des G, H, I, J, K, arba L prijungtos prie serijos numerių 
yra ne kitokiame bude, yra skatinami atmekėjimui ir, jų 
laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1923, re
miantis jų terminais.

2. Smulkmeniškai nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokejimo, apie ką yra pranešama Turtų 
Departmento pranešimo numeryj 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti iš Turtų Departmento, 
paskolos ir pinigyno skyriaus, Washington, D. C., arbaNbi
le Federal Reserve Banke.

Įsikūrė dvi naujos draugijos.

Mūsiškė kolonija toli nuo 
rytiečių ir kitų didesnių lietu
vių kolonijų, kur komunistai 
triukšmus kelia, tai gal dėlto 
ir laimingesni esame, nes iki 
šiol Maskvos agentai čia dide
lio “šio” neturėjo. Tik pasta
ruoju laiku buvo vienas kitas 
komunizmo apaštalas iš “'Lais
vės” ir “Vilnies” abazo atkly
dęs. Taip, pav., nesenai buvo 
atsibastęs J. Z. Savickas, ama
tu siuvėjas, su savo žmona. 
Jis ėmė darbuotis tarp vietos 
lietuvių ir organizuoti AIJKLD. 
kuopą. Šiaip taip sulipdė ją iš 
kelių narių ir paskui išvažia
vo, kaip girdėt, į Kaliforniją. 
(Kadaise, dar jprieš kovą čia 
gyvavo LDLD. 95 kuopa, bet 
dėl stokos veiklesnių žmonių 
ji savaime mirė).

Po to buvo atklydęs kitas 
Maskvos apaštalas. Apaštalavo, 
skelbė komunizmo evangeliją, 
kol susiteršė vogdamas iš far- 
merio vežimo tometes. Susi- 
teršęs, bet neradęs sekėjų sa
vo komunizmui, pasišalino, iš 
kur atvykęs buvo.

Užtat malonu pažymėti geri 
kurie čia veikiami, šiuo 

atveju nuopelnai priklauso 
musų moterims. Jos matyda
mos, kaip atsibastę klaidingi 
pranašai stengiasi klaidinti 
darbininkus, nutarė organizuo
ti tikrosios LDILD. kuopą. Rug
sėjo 22 dieną—buvo sušauktas 
steigiamasai susirinkimas Bal
kio namuose (5309 So. 33rd 
st.) 'ir kuopa įkurta. Narių su
sirašė, užsimokėdami po 1 dol.: 
Pet. Balkienė, Var. Kamins
kienė, Ona Žalpienė, J. Alek
sas, V. Sabaitis, J. Šimonis.

Valdybon išrinkta: pirm. J. 
Aleksas, prot. rast. O. Žalpie
nė, iždin. P. Balkienė, iždo 
glob. V. Kaminskienė.

LDiLD. Centro sekretorius 
K. Matuliauskas suteikė kuo
pai 27 numerį.

Antrą susirinkimą laikant 
kuopon įsirašė vėl penki nauji 
nariai, taip kad dabar ji turi 
11 narių. Kuopa nutarė tuo
jau po Naujų metų surengti 
prakalbas, taipjau rūpintis 
įkūrimu mokyklos lietuvių kal
bos lavintis.

Naujai kuopai linkėtina ge
riausio pasisekimo darbuotis 
darbininkų švietimo reikalu.

A. A. žalpie.

Iš Lietuvos Atstovybės
Abejojantiems dėl 

registracijos.

I ......... ■ — . .... ==

Kalėdoms Presentai
Padarysi geriausią prez’entą savo giminėms, jeigu jiems nusiusi 

ant Kalėdų nors 100 Litų naujais Lituvos Pinigais per

A. OLSZEWSKIO OFISĄ
Kuris dabar randasi po No.

3235 So. Halsted St., Chicago, III.
Viršuj Star Shoe Co. štoro.

Kaip per pereitus 30 metų taip gerai ir dabar 01szewskis

Siunčia Pinigus Lietuvon, Parduoda Laivakortes
Ir Daro Ingaliojimnis (Doviernastis) ir kitus Rejentalius Dokumentus.

šiuose rūmuose turi savo ofisą ir 

Advokatas Anthony A. Olis, 
(01szewski Jr.)

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

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET

I

8614-16 Rooeevell Bd. 
Arti 81 Loato Avo^ 

CBICABO, ILL.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lietuvos Atstovybė gauna iš 
daugelio kolonijų įvairių klausi
mų vis dėl įsakytos piliečių re
gistracijos. Nors tų klausimų di
džiuma paliečia jau pirmiau iš
aiškintus dalykus, tečiau dėl ge
resnio aiškumo, suglaudę tuos 
klausimus į keletą punktų, pa
duodame čia juos musų visuo
menės žiniai.

1. Išsiimant pasą yra reika
lingos 2 fotografijos 3x3 didžio. 
Tie, kurie yra išvažiavę iš Lie
tuvos prieš 1904 metus, arba 
kurie yra išsiėmę pirmąsias 
Amerikos popieras, turi prisių
sti išviso 4 fotografijas, dvi prie 
aplikacijos dėl paso ir dvi prie 
pilietybės pareiškimo. Yra rei
kalaujama tik paprastų fotogra
fijų, neratušuotų. Taigi jos ne
gali brangiai atsieiti. Be to sto
tys gerai padarytų jei padary
tų sutartį su fotografu, kad 
skaitytų už fotografijas kuo- 
mažiausia. Visame pasaulyje 
taip yra priprasta, kad fotogra
fijos yra neatskiriamoji paso da
lis; nieko tad nuostabaus, jeigu 
ir Lietuva to laikosi.

2. Už neužsiregistravimą sa
vo laiku jokių ypatingų bausmių 
nebus ir negalės būti skiriama. 
Neužsiregistravusieji tik patys 
save nubaus, atsižadėdami Lie
tuvos piliečio teisių. Lietuvos

Atstovybė negales tokiems iš
duoti paso įvažiuoti į. Lietuvą. 
Tečiau jeigu kokiu nors budu ir 
įvažiuotų Lietuvon, tai jie nega
lės tenai įsigyti nejudomos nuo
savybės (jei seniau kokią turė
jo, toji negalės būti atimta), ne
galės dalyvauti balsavimuose ir 
t. t. Kaipo paeinantiems iš Lie
tuvos vyriausybė gal ir paleng
vins, ar pagreitins pilietybės at
gavimą. Bet vis dėlto tam rei
kalui reikės pridėti nemaža triū
so ir šiek tiek išsikaštuoti.

3. Mokesniai už pasus $10.00 
ir $5.00 yra nustatyti remian- 
ties Vyriausybės taisyklėmis No. 
798, tilpusiomis V. Z. No. 99, ku
rie reikalauja, kad kitose šaly
se gyvenantieji lietuviai už pa
sus ir jų pailginimą mokėtų tiek, 
kiek anos šalies vyriausybė ima 
iš savo piliečių.

4. Kai-kurie klausia, kodėl ne
daroma išimties tiems, kurie 
daug dėl Lietuvos aukojo ar pa
sidarbavo, kodėl reikalaujama ir 
iš tų lygios mokesnies ir atliki
mo visų formalumų.

Tokiems atsakysime taip: pi
lietybės įstatymas ir piliečių re
gistracija parodo, kad musų au
kos, darbas ir pasišventimas ne
nuėjo veltui, kad yra jau Lietu
vos Valstybė, kuri gali leisti 
įstatymus, kuriuos piliečiai turi 
pildyti. Ar gi ne tam tikslui dė
jome aukas, kad lietuvių tauta 
pasiliuosu<>tų nurt svetimo jun- 
go ir įsikurtų savo Valstybę? 
Tą tikslą atsiekėme ir čia yra vi
sas musų atlyginimas. Galime 
džiaugties ir didžiuoties tuo, kad 
šiandien musų Lietuva tiek jau 
stipra, kad visus savo vaikus 
gali šaukti į krūvą, į talką, kad 
ir tie, kurie ligšiol pliovojo ant 
savo gimtinės šalies, bus priver
sti arba pripažinti ją už savo 
motiną, arba visai pasišalinti. 
Tautos laimėjimas savo laisvės 
ir nepriklausomybės — tai mu
sų džiaugsmas irlnusų atlygini
mas. Nesistengkime parduoti to 
džiaugsmo už pinigus. Tas džiau
gsmas — brangesnis už pini
gus.

Užtat nebeminėkime prie tos 
progos savo aukų, o tik bukime 
pirmi piliečių pareigą išpildyti, 
kad ir kiti musų pavyzdį .pase
kę padarytų kas reikia. Kas dė
jo aukas, pirko bonus — tas jau 
turi vardą ir paliudijimą Lietu
vos kūrėjo. Kas užsiregistruos 
ir išsiims pasą — gaus Lietu
vos piliečio vardą ir paliudiji
mą.

Valstybės kūrėjo ir steigėjo 
vardas brangesnis yra ir už pi
liečio vardą. Bet argi nebūtų 
keista, kad tie, kurie valstybę 
sukūrė, dabar priduotų bilą už 
savo pasišventimo darbus, kad 
jie butų paskutinieji prie pildy
mo pilietybės pareigų? Tad bu
kime pirmasiais ir čia.
Lietuvos Informacijų Biuras.

Red. pastaba. — Visoki oficia- 
liniai pareiškimai turėtų būt 
skelbiami tik Atstovybės galvos 
parašu, o ne “informacijų biu
ro”, kurs yra tik paprasta spau
dos agentūra. Nejaugi Lietuvos 
atstovas p. Čarneckis nei tokios 
paprasčiausios taisyklės nežino?

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678’

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkaa
• (arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardaai 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

K. Į ................  Į ■ NU*

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

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

Long-Distance Mile Posts
Pasaulio telefoninę pažangą yra pažymėję, periodi
niai žingsniai pirmyn Bello Telefono Sistemos di- 
džiatoliame perdavime.

• Keturios dešimts metų atgal pirmutinė Didžtolio 
telefono linija buvo išvesta tarp Bostono ir Provi- 
dence’o, 45 mylių ilgio. Po dvejų metų vėliaus buvo 
užbaigta New Yorko-Bostono linija 235 mylių il
gio. 1892 m. tapo atidaryta New Yoiko-Chicagos li
nija ir 1911 m. New Yorko-Denvero linija, 2,100 my
lių buvo užbaigta. 1915 m. kita 1,300 mylių linija 
tapo pridėta ir San Francisco tapo telefonu sujung
tas su rytais. 1920 m. Key West ir Havana kabelis 
nutiesė Bello Sistemos didžtolio patogumus iki Ku
bos salos.

/ Drauge su šitais tolio pratęsimais tapo padary
ta pagerinimai perdavime ir didesnis operuojamasis

- sugebamas. \

Jokia kita šalis neturi tokio didelio telefoninio 
susikalbėjimo tolio ir tokios tarnybinės kokybės, 
kaip mes Amerikoj kad gėrimės.

Ant Kalėdų į Tėvynę
George Washingt<»n Nov. 28 

President Adams .... Dec. 6
President Fillmore Dec. 9 

America.................... Dec. 13
President Harding Dec. 23

Tūkstančiai ateivių rengiasi praleisti Kalėdas savo Tėvynėje su 
savo mylimiausiais. Kad patarnavus jiems, S. V. valdžia suruošė specia- 
lę ekskursiją Amerikos laivų, viršuje paminėtų.

Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų šventę ant šių laivų. Ma
žiems vaikams bus dalinamos dovanos.

Lietuviai gali keliauti tiesiog į Tėvynę po priežiūra p. Antano Ryp- 
kevičia. Ši ekskursija išplauks 13 d. gruodžio ant S. S. America. Pasa- 
žieriai perkeliami Bremene, o iš ten gali keliauti į Berlyną, Karaliau
čių, Eidkunus ir Virbaliu. Kaina — į Bremeną $103.50; Kauną — $105.- 
15; Vilnių — $105.30. (Karės taksų ekstra).

Rašykite šiandien dėl platesnių informacijų apie šį puikų laivą.
APMOKĖJIMAI

Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynės, apmokėk jųjų ke
lionę per UNITED STATES LINES. Užtikrink jiems gerą patarnavimą, patogumus 
— tegul jie keliauja po AMERIKOS VĖLIAVA.
REIKALAUK KNYGOS

Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinųjdte apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius j Europą. Jo
kių už tai pareigų neturėsi 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų išplau
kimą ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

informacijų blanką 
U. S. Shipplnit Board 

Passenger Dept. 683L1
15 Broadway, New York City

Malonėkite prisiųsti man Jūsų kny
gute veltui dėl autoritetingu faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
iš 'anksto apmokamus keleivius.

Vardas
Adresas
Miestas

UNITED STATES LINES 
Mooro and McCormack, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadway, New York City 
110 Dearborn St. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

Valstija.

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. BJvd. 0611 or 0774

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

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽTIKR1NAM ATSAKANTI IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ. 
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Kurie dar neturit užsisakę 
kalendorių savo kostume- 
riams 1923 m., rūpinkitės ta
tai padaryti tuojaus.

Užsakymai priimama bus tik iki
_ ■ •

Gruodžio 3-čiai d.
Nedaleiskit, kad jūsų koktu- 
meriai liktų neaprupinti 
gražiais kalendoriais, spau
sdintais \

Naujienų Spaustuvėj
Kreipkitės ofisan

B’' •
1739 So. Halsted St.,

ar telefonuokit: Roosevelt 8500

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St„ kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė

praktika- 
/usi Pen* 

silvanijofl 
hospitalB- 

re. Pasek* 
minga! pa» 

tarnauja 
prie gi» 
iymo, Due 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rel 

galuose mo 
.erims it 
merginoms.

^OR.iiEilZMAII^
II RUSIJOS ,

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

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

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

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

r Dienomis: Canal 
m i - i I «no *rb» 857 
Telefonais J

) Nakt. Drexel 951
' Boulevard 4186

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

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 SL 
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 Aveo 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišlcų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 
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

V -......................... —J

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akeierkg 
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 3188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymu. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Ptillman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

® Telefonas: Boulevard 7049 B

: DR. C. Z. VEZELIS į
Lietuvis Dentistas

R 4712 South Ashland Ava^ 
m arti 47-tos gatvis

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 6281 
Rezidencija 8114 W. 42ad 81

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. IL BLUMENTHAL

OpteiMtrM
TeL BOU Imnl MSV 
4<4» S. Ava
Kampas sat.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halated Street 

CMcago, III.
Telephone Roosevelt 8500 h— - --- Į ~| ~

Subscriptlon Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams........................................$8.00
Pusei metų....................................4.50
Trįms mėnesiams ............................ 2.25
Dviem mėnesiam .....................  1.75
Vienam menesiui..........„............ 1.00

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

Iš tų žinių, kurios mus pa
siekė paskutinėmis dienomis, 
galima numanyt, kad per šį 
ir ateinantį mėnesį Klaipė
dos krašto likimas bus šio
kiu ar tokiu budu išspręstas. 
Jeigu naujos kombinacijos 
tarptautinėje Santarvės po
litikoje (susitarimas anglų 
su franeuzais ir 1.1.) neper
keis padėties, tai galima ti
kėtis, kad Lietuva išeis lai
mėtoja, — nežiūrint to, kad 
jos diplomatija yra šluba ant 
abiejų kojų.

Šiame “Naujienų” nume
ryje mes pradedame spaus
dinti musų specialinio kores
pondento Laiškus iš Klaipė
dos. Jie beveik nepaliečia so
cialinių santykių tame kraš
te ir tų kovą dėl Klaipėdos 
krašto likimo piešia tiktai,

“Darbo Partija (labori- 
tai), kuri, kaip žinoma, to
li gražu nėra komunistinė 
(nors komunistai, be abe
jonės, daugelyj vietų bal
savo už jos kandidatus)... 
beveik padvigubino savo 
atstovybę”.
Jeigu socialistinė Darbo 

Partija pravedė 141 kartą 
daugiaus atstovų į parla
mentą, negu komunistai, tai, 
girdi, reikia tikėti, kad ko
munistai daugelyje vietų 
balsavo už Darbo Partiją!

Bet Dėdelė nepasako, kaip 
komunistai galėjo balsuoti 
už tą partiją, kurią jie be 
paliovos keikia “geltonąja”, 
“jučepiška”, “išdavikiška” ir 
L t. Sąmoningai remti judo- 
šius juk gali tiktai tas, ku
ris pats nesiskiria nuo judo-

mandaguinas jaučiama ir vi
same straipsnyje. Papasakoju
si kiek “Darb. Tiesa” padare 
skolų ir kiek pinigų žuvo, 
“Laisvė” baigia savo straips
nį tokiais žodžiais:

*%}aila, kad tiek daug pi
nigų žūsta, kuriuos sudėjo 
darbininkai, bet dabar jau 
nieko nepadarysi. Tai buvo 
neapgalvotas žingsnis ir to
dėl to žingsnio darytojai ga
vo skaudžią lekciją, bran
giai už ją prisiėjo užmokė
ti.”
Viskas gerai, kas gerai bai

giasi. Baltrušaitis ir jo šali
ninkai dabar skaitys “Laisvę” 
ir “Vilnį,” — ir vėl bolševikų 
tarpe įsiviešpataus pilniausis 
sutikimas. Bolševikai dabar 
galės pakartoti Uspenskio Apy
sakos bobutės žodžius: “Susi- 
pešėme mes, kaip paskutiniai 
latrai, o išeiname visi kaip kū
dikiai nekalti.”

vo, kad “dalykai negali būti yra net pagalvoti apie tą daly- ■ valgyti keli mažesni valgiai, 
kitokie, negu jie yra; nes vis- ką, kas parodo kokie vijur
kas yra sutverta tikslingai, amžiniai mes esam savo min- 
viskas yra reikalinga gėrės-, ti j imu, kuris dar nėra paliuo- 
niajam tikslui. Pastebėkite, jog suotas.
nosis yra taip padaryta, kad| 
ant jos laikytųsi akiniai — tai
gi mes ir turime akinius. Ko
jos, matoma, yra padarytos 
tam, kad dėvėtume kojinas, — 
taigi iries ir dėvime kojinas.”

Laisviečiai, matoma, mano, 
kad tame geriausiame iš visų 
galimų geriausių bolševikiška
me pasaulyj čeką irgi yra su
kurta tam, kad ką nors areš
tavus ir kimštis į kalėjimus.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

kaipo varžytines tarpe “lie
tuvninkų” ir vokiečių. Bet, 
nežiūrint šitos ydos, musų 
korespondento laiškai su
teiks amerikiečiams dau
giaus informacijų apie pa
dėtį Klaipėdos krašte, negu 
kuris kitas jiems prieinamas 
raštas. • »

Ar teks Klaipėda 
Lietuvai?

Lietuvos užsienių politika 
visą laiką buvo labai silpna. 
Ji visai suklupo Vilniaus 
klausime, taip jogei Vilnius 
ąiandie jaii yra beveik galu
tinai prakištas Lietuvai.

Kai dėl Klaipėdos krašto, 
tai Lietuvos laimė yra tiktai 
tame, kad ligi šiol nebuvo 
kam jį pasigrobti. Vokieti
jai Santarvė nenori grąžinti 
tą kraštą, o Lenkija yra 
pertoli nuo jo. Todėl dar yra 
vilties, kad Klaipėdą galų 
gale gaus Lietuva. '

Antra išeitis galėtų būt 
tiktai tokia, kad Klaipėdos 
kraštas pasidarytų atskira 
valstybėlė, arba kaip vokie
čiai sako, “Freistaat”, po 
kurios nors didelės valsty
bės globa. To, ištiesų, ir sie
kia visi tie elementai, kurie 
nori, kad Klaipėdos kraštas 
netektų Lietuvai.

Vokietijos šalininkai sto
ja už “Freistaatą”, tikėda-i 
miesi, kad laikui bėgant ta 
atskira valstybėlė galės būt 
prijungta prie Vokietijos. 
Lenkai remia “Freistaato” 
idėją, viena, dėlto, kad jie 
yra priešingi Lietuvos susti
prėjimui, antra, dėlto, kad( 
jie turi vilties su Santarvės 
pritarimu įsiskverbti į Klai
pėdos uostą. Francija gi, ku
rios atstovas yra vyriausias 
Klaipėdos krašto komisaras, 
nori tą kraštą padaryt savo 
baze (atrama) veikimui Bal- 
tiko pajūryje ir Rusijoje.

Taigi didelės jiegos stovi 
prieš Lietuvą. Kame tad yra 
pamato tikėtis, kad Klaipė
da bus prijungta prie Lietu
vos? Tame, kad Klaipėdos 
kraštas ekonominiu žvilgs
niu priklauso nuo Lietuvos. 
Klaipėdos krašto industrija

Komunistines 
taradaikos.

šių!
Tai ve kaip mėgina tas 

‘Laisvės” Barškalius išaiš
kinti komunistų žlugimą An
glijoje.

Reikia stebėtis, kad kai 
kurie darbininkai duodasi 
tokiems gaivalams vadžioti 
save už nosies. Nejaugi jų 
protas tapo visai užmigdy
tas?

PRASIKALTĖLIŲ BAU
DIMAS.

Diena iš dienos, savaitė iš 
Savaitės musų bolševikėlių 
spauda ir “kalbėtojai” šau
kia, kad socializmas visose 
šalyse “smunka” arba jau 
yra “galutinai nuo koto nu
smukęs”, o komunizmas tai 
visur kįla, kaip ant mielių, 
ir jau nedaug bereikią, kad 
jisai užkariautų visą pasau
lį

Bet ateina valanda, kada 
visos partijos turi progos pa
rodyti savo tikrąjį stiprumą 
viešai: rinkimai. Kiekviena 
partija stato savo kandida
tus, varo agitaciją, ragina 
piliečius balsuot, ir žmonių 
minios eina prie urnų, kad 
pasirinkus tarpe visų parti
jų tą, kuri joms yra geriau
sia.

Vienok keistas dalykas. 
Kuomet toje arba kitoje ša
lyj6 įvyksta visuotini rinki
mai, tai iš bolševikiškų ger
klių publika išgirsta ne 
triumfo balsą, o tiktai ka
žin kokius veblenimus ir 
keiksmus.

štai, buvo rinkimai Lietu
voje, ir bolševikėliai, ažuot 
pasigyrę “milžiniška perga
le”, ėmė verkšlenti, kad buo
žės nedavę jiems galimybės 
pasivyti socialdemokratus.

Buvo rinkimai Amerikoje 
— ir vėl negirdėt jokių bol
ševikiškų pasigyrimų. Chi- 
eagoje komunistai nedrįso 
net statyt savo kandidatų 
sąrašų ir atidavė savo bal
sus farmerių-leiberių parti
jai (kuri betgi surinko pen
kis kartus mažiaus balsų, 
negu socialistai). O ką “lai
mėjo” komunistai New Yor- 
ke (kur, pasak jų, socialistų

Prancijos militaristų valdžia 
yra pasiryžusi spausti Vokieti
ją visais galimais budais. Nau
jausia jos priemonė vokiečių 
pažeminimui ir naudojimui 
yra S eine’os upes gilinimas. Ar- 
thur Brisbane apie tai rašo:

“Prancija sumanė pagi
linti S'Cine’os upę, kad tuo 
būdu išvengus tvanų. Tam 
tikslui bus naudojami vo* 
kiečių darbininkai, kuriems 
prancūzai nieko nemokės. 
Vokietijos darbininkai bus 
atvežami ištisais vagonais. 
Tai kiek skiriasi nuo būda
vo ji mo piramidų vergų dar
bu, nes vokiečiai-vergai 
Prancijoje bus tik niekina
mi ir neapkenčiami. Bet jų 
neplaks botagais ir nema
rius badu.

“Kitais žvilgsniais jokio 
skirtumo nėra. Kaip seniau, 
taip ir dabar prisilaikoma 
to paties dėsnio — ‘nelaimė 
nugalėtam’.”

SUSITAIKĖ.

Vienas miesčionis Gliebo 
Usper ’Jo apysakoje tvirtina, 
kad •:\atymuose yra toks pa
ragintas, kuris sako, jog “dėl 
tarpusavinio fizionomijų dau
žymo ir įžeidimų nekalti.” Ly
ginai toks jau įstatymų parag
rafas, matoma, randasi ir mū
siškių komunistų santykiuose. 
Kairiųjų bolševikų vadas, p. 
Baltrušaitis, dideliu įnirtimu 
puolė “Laisvę” ir “Vilnį.” Jo 
redaguojamam laikraštyj “'Dar
bininkų Tiesoj” apie laisvie- 
čius buvo kalbama nepapras
tai piktai ir įžeidančiai. Bet 
prieš mirtį “Darb. Tiesa” at
virto ant gero kelio ir, einant 
Uspenskio herojaus (įstatymų 
paragrafu, susipešusieji bolše
vikai liko nekalti. O kad taip

“Laisvėje” p. V. P. griež
tai pasmerkia vieną gydytoją 
iš Texas, kuris sakosi sura
dęs budus, kaip iš nužiūrėtų 
prasikaltėlių išgauti prisipaži
nimus. Bet kas įdomiausia, p. 
V. P. sako, kad visa bausmių 
sistema esanti netikusi. Esą 
kalėjimai nepataiso prasikaltė
lių, o tik sugadina juos. Jis 
rašo:

“Viso pasaulio žymesni 
gydytojai smerkia dabarti
nių teismų sistemą, smerkia 
kalėjimus, tardymų budus. 
Daugelis gydytojų nurodo, 
kad kriminalistus, jei ne vi
sus, tai bent didžiumą, rei
kia gydyti, nes jie yra savo 
rųšies ligoniai. Daugelis ge
resnių gydytojų nurodo, kad 
dadartiniai kalėjimai prasi
kaltėlių nepataiso, bet juos 
sugadina.”

Tai labai teisinga mintis. 
Daug metų atgal paskilbęs vo
kiečių mokslininkas, Ernest 
Haeckel, pareiškė, jog teisingo 
teisių o nebus tol, kol teisėjai 
nesupras to paprasto dalyko, 
kad daugelyje atvejų prasikal
tėlius reikia gydyti, o pe baus
ti. Vėlesnieji tyrinėjimai tos 
nuomonės teisingumą da la
biau patvirtino. Visa tai labai 
puiku. Bet kaip suderinti pa
čios “Laisvės” nusistatymą 
Rusijos prasikaltėlių klausi
mu su ta mokslininkų nuomo
ne? Juk da visai nesenai 
“Laisvė” didžiavosi ta bolševi
kų išmintimi, kuri įsako už 
kyšių ėmimą ir davimą baus
ti mirtimi. Niekuomet “Lais
ve” nėra blogu žodžiu paminė
jusi ir bolševikiškų kalėjimų, 
kur kaliniai kankinama da 
žiauriau, negu bile kokioje ka
pitalistinėje šalyje. Daugiau 
to. Išgavimui prisipažinimų 
bolševikiški tardytojai naudo
ja da bjauresnius budus, negu 
kad Texas’o gydytojas siūlo. 
Gydytojas siūlo apmarinti pra-i 
sikaltėlį, kuris netekęs sąmo
nės esą atliekąs iš viso gyve
nimo išpažintį. O tarp bolše
vikiškų tardytojų pasitaiko to
kių tipų, kurie praneša prasi
kaltėliui, kad jis yra nuteistas 
mirčiai, bet paskui įsako sa
vo agentui “mirties kandida
tą” važinėti po gražiausias vie
tas ir kalbėti jam apie gyve
nimo saldybes. Po tokio 4‘joy 
ride’o” pasmerktajam siūlo
ma nuoširdžiai prisipažinti vi
same kame ir tuo budu išsi-

apdirba tas žaliąsias medžią- partija “visai nusmuko”), 
gas, kurias ji gauna iš Lie- jie nė nepraneša publikai.
tuvos; o Klaipėdos krašto, Pagaliaus, įvyko rinkimai 
pirklyba gali gyvuot, tiktai Anglijoje. Išrinkta 141 so- 
siųsdama savo prekes Lietu- cialistas ir — 1 komunistas! 
von. Atkirsta nuo Lietuvos, Kas gi ten pasidarė? Angli- 
Klaipėda turėtų užtrokšti. joje niekas nepersekiojo ko-

Antfas, palankus Lietu- munistų, niekas netrukdė 
vai faktoris yra tautinis: di- jų agitacijos: kodėl gi jie te-
delė dauguma Klaipėdos kra 
što ūkininkų yra dar neuž- 
miršę lietuvių kalbos; o ūki
ninkai sudaro tenai, apie du

nai neparodė savo galybės.
“Laisvės” Dėdelė jaučia, 

kad tokio stambaus fakto 
užtylėti negalima, todėl ra-

ivyko liudija “Laisvės” tonas. 
Ji rašo:

“Darbininkų Tiesa” (No. 
38) jau atsisveikino su sa> 
vo skaitytojais ir paliovė 
ėjus. Direktoriai nutarė ją 
sulaikyti ir prenumerato
riams atlyginimui pasiūlo
ma Laisvė* arba ‘Vilnis’. 
Pranešime pasakyta, kad 
susėdėjusios aplinkybės di
rektorius privertė tokį žing
snį padaryti.”

Visa tai pasakyta labai man-
trečdaliu gyventojų.

gelbeti nuo mirties. Tatai juk 
jau labai inkvizitoriškas bū
das prisipažinimų išgavimui. 
Bet “Laisvė” neikuomet tų bol
ševikiškų žiaurumų nėra smer
kusi. štai kodėl ir tie p. V. P. 
teisingi žodžiai skamba “Lais-; 
vėje” lyg kokis kurjdzas. Jei
gu jau Amerikos kalėjimai yra 
blogi, tai Rusijos kalėjipiai 
(kur su kaliniais apsieinama 
daug žiauriau) nieku budu ne
gali būti geri. Pateisinti bol
ševikų sistemą gali nebent tik 
Voltaire’o aprašyto Pangloso

Atomų plaišinimas
Betyrinėjant atrasta, kad 

atomai galima suplaišioti, kaip 
tas pranešama iš Northwes- 
tern universiteto, kur tung- 
stenas galima pakeisti į heliu-1 
mą, dar toli gražu nėra atras
ta ekonominiai budai vienam 
metalui perkeisti į kitą.

Tečiaus visos galynės svajo
nė apie metalų keiti mos, kuri 
buvo apsėdusi praeities alche
mikus ir nėra užmiršta naujo- 
vinis cheminio tyrinėjimo, tik
rai tapo pasiekta. Tai yra 
žingsnis pirmyn linkui žmo
gaus proto valdymo visatos 
jiegomis ir dėsniais.

Žmogaus pažangą naujovi- 
nėj prasmėj per visą jos gyve
nimo ilgį ant šitos planetos 
vaizdžiai aprašė istorinis rašy
tojas James Harvey Roibnson 
nesenai išėj tįsioj knygoj “The 
Making of the Minė.” Pažan
ga prasidėjo nuo Bacono ir 
ėjo pramintu objektingumo 
keliu priešingai subjektingai 
filosofijai, ne paties proto, o 
apystovų tyrinėjime. Todėl pa
žanga yra tik trijų šimtų me
tų senumo ir, kaip Robinso
nas pastebi, jei palyginsime 
visą žmogaus gyvenimą ant 
žemės su pavienio žmogaus 
gyvenimu, tai pažangos gady
nė yra nedaugiau kaip pusės 
valandos laiko. Mes tik pradė
jome žengti linkui apystovų už 
valdymo ir apsiaučiančių mus 
jiegų išnaudojimo musų pačių 
naudai.

Jei pavyks atomus ekonomi
niai plaišinti ir perorganizuoti, 
kaip kad šitas sėkmingas tyri
mas pranašauja, tai žmogus 
turės mechaninius prietaisus 
geresnius už garo mašiną ir 
elektrą tiek, kiek garo mašina 
ir elektra yra geresni už žmo
gaus raumenų jiegą. Busimo
sios žmonių gentkartės pada
rys praeities pažangą nublan
kusia ir silpna. Bet tas yra tie
sa tik apie fizinius mokslus. 
Socialinei, politinei ir ekono
minei pažangai dar pareina
grumtis su prietaringu garbi
nimu “daiktų taip kaip jie
yra.” Persekiojimas žmonių
drįstančių galvoti apie socio
logiją ir visus dalykus palie
čiančius jį patį eina kaip ėjęs 
ir verstinė bažnyčia yra liek 
pat priešinga minties pažan
gai, kaip tikybinė bažnyčia 
buvo priešinga trys šimtai me
tų tam atgal.

Mes ištrukome nuo vienos 
hierarchijos, kad susidūrus su 
kita. Dabartinė tvarka, įsteig
tosios įstaigos panaudoja visus 
senus ginklus pažangai prie
šintis ir eretikų medžiojimas 
eina sau toliau perkeltas iš ti
kybinio į socialinį, sociologinį 
ir verstinį lauką.' Verslinės 
bažnyčios prakeiksmas yra 
toks pat beširdis, kollia buvo 
inkvizicija. Galvojimas politi
nėmis, komercinėmis ir eko
nominėmis linijomis yra tiek 
pat normuotas, kaip ir buvu- 
sis tikybinis galvojimas vidu
riniais amžiais.

Todėl žmoniją nebus išliuo- 
suota ir prirengta žengti to
liau, kol neims duota laisvė ti
kybinei minčiai ir gamtos

Tečiaus kapitalizmas yra la
bai naujas ir gali būti tik lai
kinu etapu žmonijos pažango
je. Jo kunigams tenka 
išmokti laisvumo, ar sužinoti; 
kad sveika kritika yra geras 
daiktas. Jei mokslas yra daik
tas tik paskutinės valandos 
žmogaus ilgo gyvenimo ant že
mės, tai kapitalizmas yra daik
tas tik paskutinės dešimties 
ininutų. Jis turi pripažinti tei
sę ištirti jo pamatus, kritikuo
ti kiekvieną jo dalį, apkalbėti 
jo papų bulas ir atmesti jo au- 
toritingumą, • ar perinanentu- 
mą. Tas šiandie yra tikra ere
zija baisi tikrojo tikinčio as
mens. Kapitalizmas jam, kaip 
vidurinių amžių bažnyčia savo 
laikui, yra amžinas. Bet jei 
žmogaus protui lemta žengti 
pirmyn, tai niekas, kas yra įs
teigta, negali reikalauti sau 
teisės stovėti nepaliestu. Kitaip 
bus atmetama mokslas, toji 
pažanga, kuri jau pasiekta ir 
bus grįžtama į prietarus.

Sveikatos Dalykai
MOTINOS VALGIS.

Valgis nėštume.

Prieš gimimą ir kelis mėne
sius po gimimui, jei kūdikis 
yra žindomas krūtimi, kūdikio 
reikalavimą patenkina moti
na.

Norint, kad kūdikis turėtų 
gerą pradžią, reikia kad jis 
turėtų atatinkamą maistą nuo 
pat pradžios. Todėl motinai 
pareina atsargiai pasirinkti 
valgis. Dažnai nėštumo ir pie- 
nojimo laiku motinos kaulai ir 
dantys susilpnėja dėlto, kad 
motina neima maistingų me
džiagų, ypatingai mineralų ir 
vitaminų kūdikio rutulotei ir 
augimui. Taigi reikalaujamos 
medžiagos yra traukiamos iš 
motinos kūno, kas tenka pa
matyti iš susilpnėjimo kaulų, 
dantų ir sveiktos apskritai.

Kad valgyje butų visos me
džiagos reikalingos kūdikio 
augimui ir motinos kūno pa
laikymui gerame stovy, val
giai kasdien turi susidėti iš 
geros apšties pieno, mažiau
siai trijų, ir, jei galima, ketu-’ 
rių stiklų; kiaušinių, virtų ja
vinių miltų; lengvai suvirški
namų vaisių, šviežių, ar džio
vintų; geros apšties daržovių, 
k. v. žalėsiai (špinakai, pienės 
ir k.), žirniai, pupelės, salotos, 
salierai, kopūstai, svagunai, 
žydkopusčiai, ir t. t.; sviestas, 
ar kokie kiti lengvai suvirški
nami riebumynai,^ k. v. val
džioj i alyva, lašiniai, alyvos 
margarinas, žemriešučių svies
tas, ar riešutų margarinas, ir 
iki valiai vandens. Bent šeši 
stiklai vandens tenka išgerti 
per ((ieną, kad inkstai veiktų 
liuosai. Mėsos netenka valgyti 
daugiau kaip kartą dienoje.

Ypatingai tenka valgyti pie
nas ir šviežios daržovės, nes 
šitie maistai suteikia kalkes, 
fosforą, geležį ir vitaminus, 
kurie yra tokie reikalingi svei
katos palaikymui ir sudary
mui kaulų, dantų ir kūno au- 
dmenų.

Pienas galima imti kaipo gė
ralas su valgiu ar tarp valgių 
saldaus pieno, pasukų, salyk
linio pieno ar kumiso pavida
le. Jei patinka geriau, saldus 
pienas galima vartoti padary
mui kakaos, varškės, pautie
nės, valgių ir viralų su pavir
šiais ir kitokių.

Stimulų pareina vengti, o 
arbatą ir kavą gerti po ne
daug. Reikia atminti, kad ar
bata ir kava neturi maistinės 
vertes ir esti kaipo vietos už- 
ėmėjai, dažnai užimdami rei
kalingų maistų vietą.

Nėra reikalo “suvalgyti už 
du” ir pakenkti virškinimui; 
reikia valgyti kasdien augščiau

“Rytmetinė liga” (širdies py- 
kimas), dažnai pereis prieš at
sikeliant palengva suvalgius 
sausą kietą sodinį sausainį, ar 
išgėrus puodelį tyros, karštos 
arbatos, be pieno ir cukraus. v

Būtinai reikia, kad viduriai 
liuosai išeitų laukan bent kar
tą į dieną. Liuosuojamas val
gis yra daug geriau negu vais
tas; reikia tam tikslui valgy
ti švieži ir virti vaisiai, žalios 
daržovės, plyni žalivalgiai ir 
rupi duona su grūdais. Pagelb
sti sėlenos, valgant žalias su 
paviršiais, ar duonoje; taipgi 
gera yra pudingai (tyrės) vir
ti su maliasu. Taipgi galima 
valgyti medus.

Valgis žindančiai motinai.
Valgis žindančiai motinai 

turi būti panašus į tą, kuris 
yra patariamas nėštume. Taip 
pat reikia rūpintis, kad butų 
valgoma gana pieno ir žalių 
daržovių. Jei motina nevalgo 
atatinkamo maisto, tai jos pie
nas neturi atatinkamos me
džiagos prideramam kūdikio 
auginimui.

Vaikai, kuriuos žindo moti
nos nevalgančios gana pieno ir 
žalių daržovių, gali turėti pras
tus dantis ir kaulų suminkštė
jimą; jie negauna augimą pa
darančių medžiagų kaip tik 
tuoju laiku, kada jos yra svar
biausiomis.

Reikia valgyti tris kartus 
dienoje, valgant pieną, lengvai 
suvirškinamus vaisius, daržo
ves, ypatingai žalias daržoves, 
virtus grūdus, kiaušinius, leng
vai suvirškinamus riebumy- 
mis, tokius kaip sviestas, pa
viršiai, lašiniai, žemriešučių 
sviestas ir k., ir mėsą nedaž- 
niau kaip kartą dienoje. Van
dens reikia gerti apščiai, ka
vos ir arbatos mažai.

Tarp valgių motina gali iš
gerti stiklą pieno, ar puodelį 
kakao, salyklinto pieno, kruo
pų ir tt. Tečiaus ji neprivalo 
valgyti daugiau negu ji gali 
lengvai suvirškinti.

Nors paprastas valgis turįs 
augščiau paminėtus maistus 
yra geras pieno pagaminimui, 
tečiaus tenka atminti, kad rei
kia vengti virškinimo suirimo 
ir jei kuris maistas nepatinka 
motinai, ar kūdikiui, tai jo 
reikia nevalgyti.

dagiai ir draugiškai. Toks jau tilpo žmonės. Panglos sakyda-

mokslai nebus išplėsta į visūs 
laukus. Pagalvojus apie šitą 
baisų dalyką šiurpulys turi eiti 
per strėnas formalinjam “ti
kėtojui” “daiktais kaip jie ] 
yra,” o ypatingai riaujovinėj tris kartus butų sunku užten- 
kapitalizmo tikyboj. Erctikybe karnai privalgyti, tai galima

paminėtus maistus ir jei per

SKAITYTOJU BALSAI.
LIETUVOS VALDŽIA IR 

AMERIKIEČIAI.

“Naujienų” sumanymas at
siklausti Amerikoj gyvenančių 
lietuvių, kaip jie žiuri į Lietu
vos valdžios išleistą įstatymą 
dėl pilietybės ir registracijos 
nusipelno didelio pagyrimo. 
Tuo budu čia gyvenantieji Lie
tuvos piliečiai turi progos pa
sisakyti, ką jie apie tai mano. 
Gaila tik, kad ir kiti Ameri
kos lietuvių laikraščiai nepri
sidėjo prie “Naujienų” paskelb
tosios anketos, nes juk ne vi
si tą dienraštį skaito ir ne visi 
apie tai žino. Bet jau iš su
rinktų “Naujienų” balsų aiš
kiai matyt, kad visi, su labai 

nežymia išimtim, paskelbta
jam įstatymui yra griežtai prie
šingi.

Nors gal ta anketa ir nieko 
nepadės, Lietuvos valdžia gal 
savo. įstatymo, neatmainys, bet 
vis dėlto tai bus jai gera pa
moka. Amerikoj rado prieglau
dos apie ketvirtdalis visų lie- 
tuvos piliečių. Jie atbėgo čia 
gelbėdamies nuo Rusijos des
potizmo. Amerika — laisva 
šalis, ir jie pamilo tą laisvę ir 
demokralybę. O Lietuvos da
bartiniai valdininkai, nematę 
nieko geresnio, žiną lik seną
jį Rusų carų laikų despotiz
mą ir biurokratizmą, negali 
ir dabar nuo to atsikratyti, ir 
tuo pavyzdžiu sekdami, savo 
dekretus taiko ir laisvę pami- 
lusiems, su ja susigyvenusiems 
lietuviams Amerikoj. Tokiais 
dekretais Lietuvos valdžia ne
daug telaimės iš amerikiečių 
— tiek Lietuvos piliečių, tiek 
priėmusių šios šalies pilietybę.

—V. S.
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Tarptautinė Socialisftj 
Iškilmė

E. V. DEBSAS PAKVIESTAS 
KALBĖTI.

Ashland Auditorium — cent
ras didžiausių ovacijų.

\ ——
Socialistų rateliuose sparčiai 

rengiamasi prie tarptautines 
iškilmes — priėmimo Jean 
Longuet, Karoliaus Markso 
anūko ir energingiausio Fran- 
cijos socialistų darbuotojo. 
Padarymui iškilmės ryškesnės, 
Socialistų Partija pakvietė se
nelį Eugene V. Debsą, didžiau- 
sį Ame j v ‘ n?ntį didvyu 
ir visiems pl iv «i ž’nomą 
širdų so.D^rų carbuotoj i. v 
to atžvilgio et pantį se<» n- 
dienį, lapkričio 26 d., 2 va!
dienų, Ashland AiuJtoriura iš
sidarys centras didžiausių ova
cijų, kuriomis Amerikos prole
tariatas sveikins Longuetą ir 
Debsą — savo ištikimiausius 
gynėjus. Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaus toj iškilmėj. 
Tikietus galima gauti pirkti 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted 
gatvės. : .4’

Goo'k County Socialistų Par
tijos Delegatų Komitetas, lap
kričio 12'd. posėdy, nutarė pa
siųsti seneliui Eugene V. Dėb
sai sveikinimus ir pakvietimo 
dalyvauti iškilmėj — priėmi
me Jean LongueVo. Senelis 
Debsas 'kvietimų maloniai pri
ėmė — jis dalyvaus tarptauti
nėj iškilmėj.

TRYLIKA KOMUNISTŲ PASI
DAVĖ.

Užvakar po pietų, Krimina
liniame teisme, vyriausiam vii’ 
šylai, Tromui V. Freedmanui, 
pasidavė trylika komunistų, 
kurie apie du melai atgal, kar
tu su Wm. Bross Lloyd, milio- 
nierium komunistu, buvo nu
teisti kalėjiman dėl peržengi
mo šnipinėjimo įstatymo, še
ši jų nugabenti Joliet kalėji
mai:, kili -— pavieto kalėji
man. Kol kas Wm. B. Lloyd 
dar nesurastas. Manoma ir jis, 
sutvarkęs savo biznio reika
lus, pasiduos liuosnoriai.

“AR TAI NEKEISTAS DALY
KAS.”

Northvvestern universiteto 
mokiniai negali jokiu budu su
prasti kokiems galams įveda
ma lyties higienos pamokos. 
Pasak jų, “tai esąs keisčiau
sias dalykas”, su kuriuo jiems 
prisiėjo kada turėti reikalo. 
Universiteto laikrašty, “The 
Daily Maroon,” Dr. Chas S. 
Judd tokiai propozicijai prita
ria, bet sako, kad tokioms pa
mokoms geriausia vieta esanti 
namuose. Mokyti lyties higie
ną mokykla nesanti kompeten- 
tiška.

AGNIEŠKA JASAITIENĖ — 
NAVICKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šio mėnesio 21 d., 8:40 vai. ry
tą, pergyvenusi 72 inetus am
žiaus ir Amerikoje išgyvenusi 
27 metus. Prigulėjo prie seka
mų draugijų: Saldžiausios Šir
dies Jėzaus Moterų ir Merginu, 
Sv. Veronikos ir prie tretininkų 
sv. Pranciškaus Draugijos. Gi
mė Pakalniškių kaime, Pavan
denės parap., paliko nubudime 
sūnų Adomą ir 2 tekėjusias duk
teris: Domicėlė ir Oną Kb’mie- 

H nę. Kūnas randas po num. 4518 
S. Rockwe)l St., . palaidojimas 
bus penktadienį lapkr. 24 d. pu
siau devintą vai. rytą iš namų

■ į šv. Kryžiaus bažnyčią ir į šv. 
Kazimierio kapines. Giminės ir

■ pažįstami malonės dalyvauti 
H laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs Adomas ir 
dukters, Domicėlė ir Ona. Pa
reiškimas: Gėlės nebus priim-a-

■ mos.

Naujas lietuvis 
advokatas

ADV. ADOLFAS E. STASULA- 
NIS.

Ponas Adolfas Ei Stasulanis 
yra paskutiniausis lietuvis ad
vokatas. Tapo sužinota, kad p. 
Stasulanis, kurs pereitą liepos 
mėnesį išlaikė Illinois valstijos 
Bar kvotimus, padarė arti
mus ryšius su Saunders, Kne- 
cht, Hamill ir Ramsey advoka
tūrų firmomis, su ofisais 133 
W. VVashington gatves, vidur
iu iesty. ‘, ■!* !
Pn. Stasulanis yra sunūs Juo
zo J. Stasulanio, kurs yra ge- 
r au žinomas kaipo uždėtojas 
pirmos lietuvių muzikalių in
strumentų krautuvės Chicago- 
je, 1912 metais. Ta krautuvė 
šiandie yra didžiausia lietuvių 
muzikalinių instrumentų krau
tuve Jungtinėse Valstijose, 
šiandie ji yra žinoma po var
du Eagle Music Company, 
?<236 S. Halsted gatves, pačia
me centre lietuvių kolonijos.

Nuo užbaigimo mokslo ir 
prileidimo prie Baro p. Stasu- 
lanis vedė muzikales krautu
ves biznio reikalus. Tai buvo 
reikalinga ačiū nesenai pada
ryto biznio papletimo ir 
padidinimo ir sirgimui jo tė
vo, kurs nesenai nukentėjo 
nuo akcidento. Sveikstant p. 
Slasulaniui, jaunai advokatas 
galėjo panaudoti savo naujai 
įgytų žinojimą legalej profesi
joj. Jo sąryšys su * Saunders, 
Krecht, Kamile ir Ramsey 
firmomis yra ideališkas ir ga
lima tikėtis, kad pasisekimas 
ipvainikuos jo visas pastangas.

Pr. Stasulanis yra tipiškas 
lietuvis-ani^rikietis jaunesnio
sios gentkartes, ambitingas, 
energingas ir populiaris savo 
draugų tarpe. Nors negimęs 
Chicagoje, jis praleido didesnę 
savo dvidešimts trijų motų 
amžiaus Chicagoj ir užaugo 
Bridgeporto lietuvių kolonijoj. 
Jis yra plačiai žinomas ir laiku 
darbuotes su savo tėvu bizny 
įsigijo daugybę draugų.

Adolfas yra auklėtinis Chi- 
cagos l)e Paul universiteto 
kurį jis baigė pereito birželio 
mėnesy, gaudamas bakaliauro 
laipsnį advokatūroje (L. L. 

Atydai Moterių

P0PUU7IU
DECtlRATINC CO

Tel. Boulevard 2469

vr (aitdiir^Deconrfi^
A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė.

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

Chicago, Iii.

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

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

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

B.) Pradinį mokslų jis įgijo 
šv. Dovido parapijinėj mokyk
loj, užbaigdamas ją 1913 me
tais ir De La Šalie highschol- 
ėj, kurią užbaigė 1916 metais. 
Jis yra narys Chicago Lodge 
No. 4, Benevolent and Protec- 
tive Order of Eikš, Calumet 
Council, Knights of Colum- 
bus ir kelių kitų draugijų.

Atidarydamas savo ofisą po 
nr. 1103-1104 Chamber of 
Commerce name, 133 W. Wa- 
shington gatves, p. Stasulanis 
praneša, kad dabar jis jau
čiasi kompetentišku patarnauti 
savo draugams lietuviams vi
sokiuose teisdarystės reikaluo- 
se- i j

GYVULIŲ PARODA SKER
DYKLOSE.

Juniorių Kontestai.

Internacionalinės gyvulių pa 
rodos, įvyksiančios nuo 2 iki 9 
gruodžio skerdyklų Amfiteat
re, programas susidėsiąs svar
biausiai iš juniorų vaikų kon- 
testų ir tyro kraujo gyviilių 
licitacijų. Kontestantais gali 
būti vaikai ir mergaitės nuo 10 
iki 19 metų. Woodrow Wilson, 
iš Lockport, III., 10 metų vai
kas, išstatys savo avis . Daug 
.mergaičių taipgi pasirodys su 
savo gebsniiniu gyvulių šėri
me. Išlaimėj tįsiems kontestan- 
t?ms bus duodami prizai.

Tyro kraujo gyvulių licitaci- 
jas ves gyvulių veisimo asoci
acijos. Licitacija raguočių A- 
berdeen — Augus veisles įvyks 
griuktžio 6, 1 vai. po pietų; 
gruodžio 7, 10 vai. ryto, —Cly- 
desdalc arklių, Shorthorn pie
ninių karvių sekančią dieną. 
Bus įdomu pamatyti, kad far- 
meriai gauna už tyio kraujo 
gyvulius nuo $10,000 iki $80,- 
000 ir daugiau.

DAR TOKIOS NAUJANYBĖS 
NEBUVO. % .. . —........ . >

Ženočiai, ar teko jums gir
dėti šiokia naujanybe? Pačiu
tės, kurių vyrai neatlieka ma
loniai bučkio, sumanė pareika
lauti indžionkšino — draus
mės prieš savo vyrų bučkius. 
Well, tai reiškia, teisėjas už
draus kai kuriems vyrams bu
čiuoti savo pačiukes. Ponia 
Susan Gost, 2241 Dayton gat. 
jau padavė tokį reikalavimą 
teisėjui. Mat jos vyrukas, paš
to darbininkas, nemokąs tin
kamai jos pabučiuoti — nu
braižąs lupas. Spėjamą, teisė
jas išpildysiąs reikalavimą. 
Peržengimas indžionkšino Tei
ksiąs divorsą.

T. KLIMEK IR N. KOULIK 
APKALTINTOS.

Užvakar grand jury išnešė 
apkaltinimus prieš dvi lenkes, 
ponias Tillie Klimek ir Nellie 
Koulik, kurios nužudė arseni-

Lietuvis malevoto- 
jas ir popiety kli- 

juotojas
Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto. 

Tel. Kedzie 0971
Chicago. 

ku kelis savo vyrus ir šiaip pa
šalinius žmones — gimines. 
Apkaltinimai išnešti reikalau
jant Wm. F. McLaughlin, val
stijos prokuroro /padėjėjui. By
los nagrinėjimas prasidės kuo- 
greičiausiai, ir bus reikalauja
ma kaltininkėms mirties baus
mės.

DAVĖ PARDONĄ.

—Teisėjau, kibą nepameni 
manęs? — klauso Frank 
Lynch, 46 m., 137 W. Ohio St. 
teisėjo Joliii Riehardson Chica
go avė. policijos nuovadoj, kur 
jis turėjo ‘būti teisiamas dėl 
girtuokliavimo.

—Ne, — atsake teisėjas.
—Aš esu Frank Lynch, bu

vęs tamstos konstabelis 24 
metai atgal.

Po to teisėjas jį pažinb ir 
davė jalu pardoną.

DIDELIS CIRKUS COLISEUM.

Vakar Vakare atsidarė dide
lis cirkus Coliseum salėj, vi- 
durmiefety. Cirkus tęsis dvyli
ka dienų. Cirkus yra labai įdo
mios — visokie laukiniai žvė
rys atliks svarbiausių vardytų 
roles, kurių jie yra gerai iš
mokinti. Tai labai ėdomu pa
matyti. Įžanga huo 50 centų 
iki $1.50. ’

PAREIKALAVO PERSKIRŲ.

P-nia Alice Piper nepaten
kinta elgesiu savo vyruko, su 
kuriuo ji apsivedė 18 mėnesių 
atgal. Jis einąs pareigas miesto 
kleivo ir gaunąs $160 mėnesy. 
Per visą su juo gyvenimo lai
ką ji išmaldavusi iš jo tik $18. 
Dabar ji pareikalavo aukštes
niojo teismo išduoti perskiras.

UžGIRĖ POLICIJOS PLANĄ.
Miesto taryba 10 balsais 

prieš 5 užgyrė policijos virši
ninko planų, kuri įgalioja pas
kirti sveikatingumo ir saugu
mo komisiją iš penkių asme
nų. Komisijos pareiga busian
ti kovoti su prasikaltimais 
mieste.

PABĖGO DU KALINIAI.
Iš Joliet kalėjimo pabėgo du 

kaliniai: Walter Cain, nuteis
tas visam amžiui dėl žmogių-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
14776—M. Norušiene 
14778—M. Rankiene 
14779—A. Petrauskas 
14781—M. žasaitiene 
14785—K. Mendelis 
14790—A. Vijūnas 
14795—D. Kizleskiene 
14798—A. Trumpickas 
14802—K. Morauskas 
14803—O. Paulaitiene 
14808—P. Jagminiene 
14810—P. Jencevičiene 
14811—O. Gavazdauskiene 
14814—J. Greitjurgis 
14816—J. Gerulaitis 
14817—J. Urbonas 
14818—O. Benušiene 
14819—J. Kristajjaitis 
14820—O. Aleknevičiene 
14822—P./Žaibo 
14825—S. 
14826—B. 
14828—P. 
14831—V.
14836—K. Gurskius 
14838—A. Končiene 
14839—K. Jankauskas 
14844—Ą, Karpis 
14849—P. Jurevičius 
14852-*-E< Sąvickiene 
14854—R. Bitautis 
14859—M. \Mačiutč 
14861—V. Laucevičiene 
14862—F. Naudužas 
14863—Z. šarničkiene 

Simokaitis 
Montrimiene 
Krikščiūniene 
Čėplai

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise. ( u

dystės, ir Marshall Roth, nu
teistas neapribuotam laikui dėl 
užpuldinėjimo moterų. Chica- 
gos policijai įsąkyta juos ieš
koti.

NUBAUDĖ 8 MOtRRIS IR 
VYRĄ.

Municipalis teisėjas La^vren- 
ce B. Jacobs, priteisė užsimo
kėti po $10 bandos ir teismo 
lėšas astuonioms moterims ir 
vienam vyrui, kurie buvo are
štuoti kelios dienos atgal nar 
iriuose 3037 Wabash avė. Jie 
buvo teisiami dėl nederamo el
gesio.

APSIVEDĖ SENIAI.

John W. Reaney, 78 m., ir 
Evelyn A. Preney, 65 ih., abu
du našliai ir per dvidešimts 
metų.artimi draugai, apsivedė. 
Pasak juodu, “apsivedusiu 
busiančiu laimingesniais”.i
TARDO AREŠTUOTUOSIUS.

Penkias dešimts vyrų ir mo
terų, kurie kelios dienos atgal

(Seka ant 6 pusi.).

DR. VAITUSH, 0. D
Lietavi* Aldą Specialistu

Palengvins aidą įtempimą, turi* 
ošti, priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireivas dna, nuima kataraktą, atitai
so trumparegyste ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at* 
sitikimuosi* egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaiku*.

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

J’hone Boulevard 7589

Tel, Lafayette 4228
Plivribing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriamlai.

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

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom į namus. Užtikriname goriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAlD,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

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

Lukoševičius 
Funka 
Noreikienė 
Zahida 
Gedzevičienč 
Dagiliene 
Masiulis

14865—A. Luikevic 
14867—J. Minkevičius 
14870—M. Apulskis 
14874—J. Petrašiene 
14878—K. Brazauskis 
14884—F. 
14889—A. 
14893—K. 
14902—k 
14904—0. 
14905—T. 
14907—B.
14908—M. Radavičiene 
14913—0. Peleckiene 
14936—M. Mikutiene 
15016—J. Mikelartis 
50615—J. Bertašius 
50696—P. Vaičaitis 
50732—T. Kelai 
50768—R. Mikšiene 
50781—S. Vaikauskas 
50784—J. Jakubauskis 
50800—M.. Petraitis 
50802—O. Rinkuniene 
50808—J. Leškauskas 
50809—E. Bagočiene 
50817:—M. Juškevičiui 
50819—V. Kružiene 
50820—J. Maži ui s 
50821—P. Tumsiui ' 
50826—J. Miškinis 
50829—B. Stasiulienc 
50830—E. Dakniene 
50837—U. Bulkauskiene 
56838—K. Petrauskas

PRADEKIT 
TAURINTI

TUOJAU

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

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

DR. A. MONTVID 
Lieta vi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 E. W*»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8862 
1824 Waban«ia Avė.

Valandos: nuo 6 Iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
Halsted St., Chicago, III

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

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.

Nafure Guro Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

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.

Residėnce Canal 2118

— ■—................  - i

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvater 8380

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

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

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263 
■"UI........ . ... II. Į...... 1 , į- • ..........

Mes laikom pilną eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinam ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATHER & 
DOWN CO.,

1833 So. Halsted St. x

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Vaisti jin j Bankų

Central Manufacturing
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00

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

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

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

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

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo ii Califomljos ir 

vii tęs savo praktikavimą po
6208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniu*.

Rezidencijos tel. Van Buferi 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeuendence Blvd. Chicage

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava.
Tel.j Yards 994

Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ori 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo Ii 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ntdėliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halated StM 

Kampan 18 ir Halated Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
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.

....................................... . I ■ 1,1 ■

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisą* yra 

uždaryta*

Telephone Yards 5884

DR. P. D. VVLEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

3259 - • ■ - - •

Chicago, IIL1821 So. Halsted St., Chicago, IJL 
kampa* 18th St.

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

DR. A. J. BERTAšiUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 6918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

_ -■ -j............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................  ....... -..............................—



Trečiadienis, lapkr. 22, 1922

Chicagos Žinios ( ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI
(Seka nuo 5-to pusi.)

buvo areštuoti dėl nederamo 
elgesio, bylos yra nagrinėja
mos teisėjo Trude. Galutini 
nuosprendžiai bus išnešti šian
die ir rytoj.

Lietuviu Rateliuose

Lietuvių imtynininkas J. 
Adams, 192 svarų, imtynėse 
laimėjęs čempionybę, apsiima 
imtis bet su kuriuo imtyninin
ku. Dabar jis turės imtynes 
su Tarnu Rolevičium, kurs 
anuomet ėmėsi su Antanu Ra- 
ladinsku ir paliko lygiomis. 
Imtynės bus gruodžio 10 dienų 
1:30 vai., bažnytinėj svet. prie 
Union ir 18-tos gatvių. —M. R.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie-- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 8411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

; VYRŲ
REIKALAUJAMA TEKIN- 

tojų ir poliruotoj ų.
Kreiptis: ’
ARNOLD SCHVVINN & 

COMPANY, 
1718 N. Kildare Avė.

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

602 W. 14th St.

WEST SIDE.
Gražus ir įvairus vakaras.
Penktadienio vakare, lapkri

čio 17 d., M. Meldažio salėj, 
įvyko Lietuvių Švietimo Dr-os 
(nuo Bridgeporto) ir Chicagos 
Y. M. C. A. parengtas vakaras. 
Sulig plakato koncertas su 
prakalbom ir krutamais pavei
kslais.

Vakaro programų pradėjo 
pp. Abr. Bowers, YMCA. vir
šininkas ir jo sūnūs, parody
dami gražius krutumus pavei
kslus. Paveikslai buvo spal
vuoti, bibliški.

Pil. Juozapas Vaitulis, Lietu
vių Švietimo Dr-jos pirminin
kas ir vakaro vedėjas, persta
tė Pirmyn Mišrų chorų, pil. 
Petro Sarpaliaus vadovaujamų. 
Sudainavo 3 liaudies daineles 
iš kurių pastaroji geriausiai 
pavyko. Po to kalbėjo Dr. 
Chas. W. Gilkei, Chicagos uni
versiteto Trustees narys, gra
žiai išgindamas Pirmyn chorų 
ir lietuvių dainos mCliodijos 
gražumų. Jis nurodė religijos 
reikalingumų žmogaus gyveni
me, prilygindamas jų prie lai
vo kelionės tikslo jūrėmis.

Toliaus trumpai kalbėjo J. 
Hiller, irgi YMCA. valdybos 
narys, ir p. Sherman, svečias. 
Ilgiausiai, vakaro pabaigoje 
kalbėjo pi. J. Ačius, “šviesos“ 
redaktorius. Pastarasis aps
kritais ruožais palietė Ameri
kos lietuvių istorijos gyveni- ( 
mų, nurodė lietuvių liaudžiai 
naujos bei reformuotos tiky
bos reikalingumų, paremtų ant 
lengvų krikščionybės pamatų, | 
kaipo auklėjimosi Įstaigų, šiuo 
kartu pi. Ačius nesilaikė vieno 
klausimo temos, nes sulig jo 
paties žodžių, norėjęs tik supa
žindinti atsilankiusius su tiks
lu vakarų, kurie čia bus tan
kiai laikomi ir kokie klausi
mai bus juose gvildenami.

Kadangi oras buvo prastas, 
(lijo), tai ir žmonių buvo ne
daug. Vis gi atsilankė apie 200. 
Apskritai, vakaro įspūdis bu
vo gan gražus. Linkėtina, kad 
ir sekantis vakaras gerai pavy
ktų. Jis įvyks, turbūt, gruod
žio 1 d. Kad tokių vakarų 
žmonės nori, kiekvienas apsi
švietęs lietuvis žino ir supran
ta, nes čia pat žmonės užsi-

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

DOVANAI ŠITO LAIKRAŠ 
čio skaitytojams aritmetikinė 
priemonė’ laikrodžio pavidalo 
su kalendoriumi 1923 metams. 
Kašykit pas J. L. Wells Land i 
Agent, 22 W. Monroe S t., Chi
cago, III.

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

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

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

1447 S. Halsted St.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 

• Lietuvon.^ Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivešti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

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

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO ŠEI- 

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

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

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

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

3827 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ IR MO- 
terų prie lengvo darbo dirbtu
vėj, 5 dienos į savaitę, $10 j 
savaitę.

808 S. Marslifield Avė., 
Dirbtuvė užpakaly.

REIKAfLAUJAMA žinklinin- 
ko ir padėjėjų sengeležių kie
me. Geras mokesnis. Nuolati
nis darbas per visų ižiemų. 
Reliable Iron & Steel Co., 2141 
S. Sawycr Avė., % bloko nuo 
22 gatvės j šiaurę.

PARDUODAMA GROSERNĖ IR 
visokių maistų krautuvė, pardavimo 
priežastis nesutikimas šeimynoj; par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Pra
gyvenimui 5 kambariai. Vieta gerai 
išdirbta.

3233 S. Halsted St.

Naujieny Exkursija!
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- 

11920-1921-1922 metus, o mes 
| pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

REIKALAUJAMA 2 MOTE- 
rių indams plauti, tik dienos 
darbas.

Kreiptis:
4161 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA VAIKINO 
apie 20 metų amžiaus ar vyro 
prie dartbo dirbtuvėj; geras mo
kesnis, ptityrimas nebūtinas.

808 S. Marshfield Avė., 
Dirbtuvė užpakaly.

NEGIRDĖTA PROGA.
Bučernė ir grosemė ka;p ir uždyką. 

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

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

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ MĖNE- 
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, veluro gyvenamojo kambario 
eilė, valakiško riešuto valgomojo kam
bario eilė, 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davenportinis stalas, 8 
dideli kaurai, 2 aslinės žibyklos, skai
tymui žibykla, taipgi stalinė žibykla. 
Gražus grojiklis pianas su ukalėlės 
įtaisymu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. Parduos pigiai perkant tuojaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.
Mes turime tuojaus parduoti savo 

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

NAMAI-ZEME
MAINAIS AR Už PINIGUS.

Didelis Bargenas.
2 augštų mūrinis namas, 2 

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

COMPANY, 
Klauskit J. Stukis, 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894.

j KYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

Mokina Ldetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu būdu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Pranešimi .
Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa

mokos vaikams būna kas utaminką 
ir pėtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Kviečiame tėvus leisti savo va’kus į 
šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalbos. — Mokytojas J. Briedis.

Disputai Biblijos Studentų su kun. 
Bumšu, Meldažio svetainėj, 2244 W. 
23rd PI., trečiadienį lapkr. 22 d., pra
džia 7:30 v. v. Įžanga visiems dyka, 
be kolektų. Kviečia visus Komitetas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ANTANO IR ONOS 

Poškevičių vaikų, kurie išvažiavo
m&i'nrdrt zlnv «« /„„i,., iš Tilžės j Ameriką 1914 metais ge-1 ‘ išėjusį (šaky- gU^j0 14 dieną. Aleksandra buvo 18• ----- — J i gūžio 14 dieną. Aleksandra buvo 18
ta buvo, kad pabaigoj Šio ine-’™6*1!, Bronislava 16 metų. Tėvas yra 
nėšio pasirodys) “šviesos” i "!?ręs 1912 ?’ no™Dsur«-v Į . . . . . ¥ . ' r,h savo vaikus Aleksandrą ir Broni-
mėnrastį. Kiti visi prižadėjo slava, kurie tiktai nuo vandens vie- 
užsirašyti kaip tik pamatysią iki š!ai

J dienai. Meldžiu atsišaukti patiems, ar-
^as žmote meldžiu pranešti, už ką 

busiu labai dėkinga.
MR. J. NORVILU, 
3329 Aubum Avė.

Chicago, III.

pirmų numerį.
— Rudens Lapas.

ISRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA PAGYVENL 

mas 5 kambariais už $20.00 
ir pagyvenimas 4

CICERO.
Lietuvių Dramos draugija, 

15 d. lapkričio vaidi
no 5 veiksmų komedijų “Avi
nėlis Nekaltasis”. Kai, kurie 
vaidilos ytin gerai lošė, buvo 
ir silpnesnių, kurie pirmų sy
kį ant estrados pasirodė. Vai- niėnesiui 
dilos darė pusėtino juoko pub- kambariais už $15 mėnesiui po 
likoje, ir, kaip girdėti iš pasi-.nuni. 1252 S. Jefferson St. 
kalbėjimų atsilankiusieji skirs- t—----——=——---- ---- '-■'.'■■LM-.-Tg
tesi užganėdinti, šokius mylin-, lir^Kfl K AMR ARIU 
tieji turėjo geros progos pasi-' _
šokti.

Stebėtinų įspūdį darė Dra- T-K • • 1 -ii’ , .. IUV1U JVUSCltUlUC, AUTI uuu gVlUl H'l-
UlOS Dr-jai skaitlingas atsilan- doma ir kiti parankamai, maudynė ir 
kvmas rinktinos publikos, L L už viet£t »erai mokėsime. “ v . . .. . i Praneškite:ypač paprastoj dienoj.

Geistina daugiau tokių pers
tatymų.

Vakarinė mokykla pilna mo
kinių. Du mokytoju turi smar

kiai dirbti per dvi valandi va
kare. Ten galima pramokti 
aritmetikos, gramatikos anglų 
kalbos, rašybos.

Prisirašykite prie vietinės 
Dramos draugijos ir dirbkite 
kulturinį darbų dailės srityje. 
Todėl, jaunuoliai, visi į darba 
—* švieskimės. — Kazis.

num. 1252 S. Jefferson St.

| VEDUSI PORA JIEŠKO KAMBA- 
rio arba dviejų prie švarių^blaivų lie
tuvių Roselande. Turi būti gerai š’l-

J. BAŠINSKAS, 
114 E. 107th St., Roseland, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJA PARTNERIO. 

Reikalaujama gero, gyvo žmo
gaus partneriu iŠdirbystės ver
sle. Turi turėti kiek kapitalo. 
Alga ir dalinimos pelnu. Ge
riausia gyvenimo proga atatin
kamam žmogui. Ateik pats. 
Room 706, 309 S. La Šalie St., 
Chicago, III*

PRITYRUSIŲ MOTERŲ.
Minkštoms vilnoms skirsty

ti po $20 į savaitę.
Kreiptis: •

D. COHEN, 
1100 West 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

teikia -
Darbininkų prie troko ir 

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

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

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

DARBININKAI
ATSIŠAUKIT
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

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

Kreiptis:
624 First National Bank Bldg.

REIKALAUJAMA DARBI- 
ninkų. Nuolatinis darbas vidui.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & 

COMPANY, 
3534 Shields Avė.

REIKALAUJAMA VAžINĖ- 
tojų pelenams išvežioti.

Kreiptis:
314 W. Elm St.

VAIKŲ
Prie darbo dirbtuvėj ir ipa- 

sisiiintiniui, senesnių 'kaip 16 
metų amžiaus.

Kreiptis:
1734 Fullerton Avė.

ŠAPUS DARBININKŲ.
Kreiptis:

BARTON SPIDER WEB
SYSTEM

3426 So. Kedzie Avė.

RElKAiLlNGAS PATYRU
SIS bučeris, turi mokėti lenkų 
kalbų.

Kreiptis:
3355 W. 38th St.

J

VYRŲ
Sengeležių kieme.
Nuolatinis darbas ir 

užmokesnis.
Kreiptis:

PRICE & STEEL CO
52nd Avė., & 16th

geras

st.

DARBININKŲ PRIE GARI- 
nio kūjo.

Kaitintojų
Molderių
Karų iškrovėjų
Darbininkų į lentų kiemų.

Kreiptis:
, 1734 Fullerton Avė.

PARDAVIMUI
BUK PATS bosas ir pats darbinin

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

PARDUODU SALIUNĄ, 
biznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coultear St.

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

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

Kreipkitės 524 W. 33rd St.

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

Kreipkitės 1834 W. 39th St.

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

3109 S. Fedęral St.» , -.-KF •

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

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

Tel. Yards 6062.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR bu- 
čemė Visokių tautų apgyventoj vie
toj, su 4 ruimais pagyvenimui; randa 
$30 mėnesiui, lysas 2 metams; tei
singas pasiūlymas arba mainysiu ant 
saliuno biznio; savininkas galima ma
tyti bet kada ant vietos.

6214 S. Ashland Avė.

PARDUODAMA DAKTARO OFI- 
so daiktai ir 4 metams lysas. Ofisas 
randas pačiam biznio centre; parduo
dama kartu ar atskirai — Static Ma- 
chine, 2 operuojamieji stalai, 2 kek
sai instrumentų; 2 trišmotės priima
mojo kambario eilės ir kiti daiktai — 
oigiai. Kreint’s: 4630 S. Ashland Avė. 
2 lubos. Tel. Yards 6079.

PARDAVIMUI SALIUNAS. arba 
mainysiu ant loto, mažo namo, bučer- 
nės, grosemės. arba ant automobi- 
liaus; nedaro skirtumo kad ir namas 
butų su dideliais morgičiais. Prjezas- 
ti - pardavimo nenoras būti karčiami- 
ninktL Kreipkitės:

3347 So. Wallace St.
5 . V;> •

PARDAVIMUI BUČERNĖ; LABAI 
gera vieta ir geras biznis. Randos 
Hk $50.00 į mėnesį, lysas 3 metams. 
Turi būti parduota greitai. Priežas
tis pardavimo: nesutikimas partne
riu. Prašau nesikreipti jei neturite 
r.ash pinigų, arba norite ant ko mai
nyti, nes mes neturime laiko gaišinti. 

1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR na
mas; iš užpakalio kriaučių sapa. o 
ru’mai gyvenimui ir garažas mai
nai. Priežastis pardavimo: išvažiuoju 
į kitą miestą.

3604 So. Wallace St.

GROSERNĖ 
mokyklos, 

ran-

PARDAVIMUI 
labai pigiai, prie 
Kambariai pagyvenimui, 
da nebrangi. Kreipkitės:

3658 So. Union Avė.
Tel. Boul. 3784.

PARDAVIMUI ŽIEMINIAI 
kurtinai dėl Elgin Six automo- 
bi liaus; kurtinai yra su f rė
mais ir stiklais.

K. ZAKARAS, 
4501 S. Hermitage Avč.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3200 S. Federal St. 

Chicago, III.

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

Atsišaukite:
153 E. 107th St.

PARDUODU' BUČERNĘ IR 
grosernę visokių tautų apgy
ventoje vietoj. Biznis gerai ei
na, bet turiu parduoti — 
žiuoju į Lietuvų. Kreiptis:

2136 So. Halsted St.

va-

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

Room 1716, 220 S. State St.

Amerikos Lietuviii Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.V.......... .................... „BARGENAS ANT BRIDGEPORTO.
2 flatų biznevas mūrinis namas 

randasi aut kampo, lietuvių apgyven
toj vietoj. Kaina $3,800. Mainvs ant 
didesnio namo arba ant kokio biznio.

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

PARDAVIMUI 160 akrų 
Wisconsine, mainys ant nuo
savybės Chicagoje. Kaina 
$608. Atsišaukti — S. 61st 
Avė. Chicago Lawn Station.

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

Kreipkitės: .
4612 So. Wood St>

(1-fnas fl. užpakalyj.)______
PARDUODAMA PIGIAI 30 PER 

125 pėdas lotai parinktinėj būstinėj 
daly už $525, $130 įmokėti, likusie po 
$10 kas mėnes:s. Srutyne, vanduo, 
gazas įvesta, šaligatvis cimentuotas 
ir viskas išmokėta, arti 95 gatvės ir 
So. Park Blvd. Rašyk: 1739 So. Ilal- 
sted St., No. 161.

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

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

EXTRA BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

Didelis biznevas namas, 3 
augštų su dviem storais, po 4 
kambarius užpakaly ir 4 pa
gyvenimai po 7 kambarius; va- 
nios kiekvienam pagyvenime; 
garažas 2 mašinoms. Parduo
siu, ar mainysiu ant biznio, 
loto, ar automo’biliaus,

PARDUODAMA medinis namelis 6 
kambariais, elektros šviesa, augštas 
cinventuotas beizmentas, dideli por- 
čiai iš abiejų galų. Parduosiu ar mai
nysiu ant bučemės, grosernės, saliu
no, loto ar kitokio biznio. Namas ran
dasi South Chicagoj. Turi būti par
duotas ar išmainytas į trumpą laiką. 
J. LEPA, 3452 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 3249.

MORTGĖCIAI-PASKDLOS
^"pinigai paskolai

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

5 North La Šalie St.
Kampas Madison. Tel. Main 4845

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

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

AUŠROS 
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St. • 

Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

MOLER RARRRR COLLEGE, 
105 S. VVells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber w College,
653 ir 609 W. Madison St.


