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400 mainerių uždaryta kasykloje
Mussolini gerinasi Rusijai
Senatoriai smerkia Clemenceau
400 mainerių uždaryta 

kasykloje
Uždarė juos ekspliozija ir kįlęs 

kasykloj gaisras.

BIRMINGHAM, Ala., lapkri
čio 22. — Koronerio Russman 
gautomis čia žiniomis, daugiau 
kaip 400 mainerių liko užda
ryti šiandie ekspliozijos \Vood- 
ward Iron Co. kasykloje No.3 
ties Dolomite, netoli Besscmer.

Kompanijos raštinėj pasa
kyta, kad visi viršininkai išva
žiavo prie kasyklos, kur “kas
tai” atsitikę.

Kasyklų biuras paskelbė, 
kad po ekspliozijos kasykloje 
iškįlo gaisras.

rikos delegatai konferencijoje 
nebalsuos.

Turkai buvo pareikalavę 
viešų susirinkimų, taipjau kad 
komisijose pirmininkautų vi
sos delegacijos iš eilės, bet tal
kininkai viską atmetė. Angli
jos mašina veikia labai gerai 
ir skubiai atmeta kiekvieną 
turkų reikalavimą. Turkai rei
kalavo Rusijos priėmimo, bet 
jiems atsakyta, kad Rusija ta
pusi pakviesta dalyvauti svar
stymuose apie pertakas, bet ji 
nieko neatsakiusi iri nežinia 
esą ar ji prisius delegaciją.

Mussolini pataikauja 
Vatikanui

125 maineriai išgelbėti

kiP

BIRMINGHAM, lapkr. 22.— 
125 maineirai tapo išimti gy
vais iš Woodward Iron Co. 
kasyklos, ties Dolomite, 
rioj šiandie ištiko gaso eks
pliozija, uždariusi tarp 300 ir 
400 mainerių. Iš Birminghamo 
tapo pasiųsta visa galima pa- 
gelba. Gelbėtojui įėję kiton 

kasyklon ir bando prasikasti 
iš ten prie uždarytųjų maine
rių. Manoma, kad gal ir ma
žai mainerių žus nelaimėj ir 
kad daugelis jų bus išgelbėti

RYMAS, lapkr. 22.— Pre
mjeras Mussolini pataikauja 
Vatikanui ir nori susiartinti su 
juo ir užmegsti ryšius tarp 
Italijos valdžios ir papos.

Pusiau oficialinė Vatikano 
žinių agentūra skelbia, kad 
Mussolini valdžia pienuoja pa
prašyti karalių paskirti vieną 
kardinolą ir vieną arcivysku- 
pą į Italijos senatą. Italijos 
senatas nėra renkamas, bet 
senatorius paskiria karalius 
visam gyvenimui iš tam tikrų 
žmonių klesų.

Paskiri m u senatan katalikų 
augštosios dvasiškuos Musso
lini tikisi pagerinti santikius 
su papa ir paskui pilnai su juo 
susitaikinti.

Mussolini reikalaus Rusi 
jos atstovavimo

Clemenceau gąsdina Ame 
riką Vokietijos baubu

Užpykcs Poincare išdūmė Pa- 
yžiun ciel reikalavima Rusiją 

priimti konferencijom
Sako, Vokietija rengiasi pulti 

talkininkus.
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kad ji galbūt bus svarstoma 
senate. Senatorius Borah, na
rys užsienio reikalų komiteto 
tarp kitko pareiškė:

“Yra pasibiaurėtina, yra ne
pakenčiama, kad tas kraujago- 
dis franeuzas, kuris prisidėjo 
daugiau negu kas 
įtraukimo pasaulio 
Europą į nelaimę, 

iri laikyti

kitas prie 
į skurdą ir 
gali atvyk- 
tokią pra-

sako, kad pats de
pu rašė Versailles su-

!i į čia 
kalbą.”

Borai i 
inenceaa
tari Į. kuri įstumė visą Euro
pą į dabartinį vargą ir dar 
ragina dabar Ameriką padėti 
vykinti tą pražūtingą ir plėši-

Kiti senatoriai irgi negeriau 
atsiliepė apie Clemenceau ir jo 
siūlymus. Esą Europa vėl už
simaniusi Amerikos pinigų. 
Bet ji turi atmokėti skolas pir
ma negu ji gaus daugiau pini
gų. Vienas gi senatorius sta
čiai pasiūlė Clemenceau iš 
kraustyti iš Amerika ir pi- 
siųs'.’ji ten, iš kur jis atėjo.

Italija reikalauja 
atlyginimo

Ji nesutinka uždyka parsiduoti 
talkininkams.

RYMAS, lapkričio 22. — Ita
lija visai nemano talkininkams 
uždyką tarnauti. Premioras 
Mussolini pareikalavo iš talki
ninkų nemažo atlyginimo už 
tai, ad Italija sutiks veikti iš
vien ir paremti talkininkų rei
kalavimus iš Turkijos. Italija 
reikalauja vienos salos, lygaus 
dalyvavimo Dardanelų ir Bos
foro kontrolėje ir specialinio 
atlyginimo už još pritarimą 
suteikimui Anglijai ir Franci- 
jai nickurių mandatų Turki
joje. Italija be to pritaria su
teikimui Bulgarijai priėjimą 
prie jurų per vakarinę Traki
ją, kurios reikalauja sau Tur
kija.

3 žuvo gaisre.

Anketos reikalu
Su šios savaitės pabaiga pasibaigs “Naujienų” pa

skelbtoji anketa Lietuvos pilietybės ir gyvenančių Ame
rikoj Lietuvos piliečių registracijos klausimais.

Veikiai paskelbsime galutinus anketos rezultatus.
Kurie dar nėra prisiuntė savo blankų su balsais, bet 

nori savo nuomonę pareikšti kartu su kitais anketoj da
lyvavusiais, prašomi padaryti tai tuojau, vartojant blan
kas iš senesniųjų dienraščio numerių.

Iki šiol balsavimo daviniai yra tokie:
Už registraciją .....................  ----
Prieš registraciją...................................
Neaiškių ........... ............................ ......
Viso balsy...............................................

. 128 
9423 
. 124 
9675

Turkai reikalauja Vakari 
nes Trakijos

LAUlSANNE, lapkričio 22.— 
Taikos tarybose iškįlo klausi
mas vakarines Trakijos. Jos 
pareikalavo Turkijos naciona
listų atstovas Ismet Paša, 
teritorija turėtų būti 
ta turkams padarius 
biscitą. Reikalavimui 
pasipriešino Graikija, 
rėmė J ugo Slavija ir 
ja. Turkai "apėjo lordą Cur- 
zoną, kuris prisispiręs reika
lavo argumentų už tą reikala
vimą, bet turkai atidoj 6 tai ki-j

Ta 
sugrąžin- 
joje ple- 

griežtai 
o ją pa- 
Rumuni-

bus
su-

tam kartui, iki talkininkai 
pasisakę ko jie nori ir ką 
tinka duoti.

Bulgarija irgi rengiasi 
duoti savo Nuomonę tuo klau
simu ir dėl Bulgarijos reika
laujamo senai prižadėto išėji
mo į juras.

Nušovė savo pačią

pa-

DETROIT, Mieli., lapkr. 22. 
—Samuel Burgis, 29 m. (lie
tuvis?) nušovė savo pačią Oną, 
20 m. ir paskui pats persišo
vė ir manoma,’ kad mirs. Pa
liktame raštely jis sako, kad 
jam nusibodo gyventi dėl il
gos ligos, kuri tęsiasi jau 4 
metus, bet jis nenorįs palikti 
vienos pačios, arba kad ji tu-
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Sudarė Vokietijos 
kabinetą

Socialistai jame nedalyvauja.

pareiškimas parodo, kad 
talkininkų yra pasidalini- 
nes Anglija ir Francija 
nenori bolševikų dalyva-

LAUSANNE, lapkr. 22. — 
Italijos premieras M issolini, 
kuri > t:ek užpykino Poincare, 
kad '.as išdūmė Paryžiun, o 
lordas Curzon ir kalbėli su juo 
nenori,1 pareiškė šiandD, kad 
jis parems Turkijos reikalavi
mą, 1 ad Rusija dalyvautų tai 
kus konferencijoje panomis 
teisėmis.

Jo 
tarp 
mas, 
visai
vimo, vien leidžiant jiems pa
siklausyti kada bus svarsto
mas Dardanelų klausimas.

Policija jau rezervavo vietą 
Savoy hotely dėl čičerino ir 
kitų Rusijos delegatų, kurie 
.galbūt lyto jau atvyks.

Turkija padavė pasipriešini
mą Japonijos dalyvavimui kon
ferencijoje, nes Japonija nebu
vo pertraukusi diplomatinių 
ryšių. Amerikos dalyvavimui 
nesipriešinama, kadangi Ame-

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

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:49 vai., leidžia
si 4:24 vai. Mėnuo leidžiasi 
8:16 vai vak.

NEW YORK, lapkr. 22 — 
Francijos ex-premieras Cle
menceau laikė čia vakar savo 
pirmą prakalbą Amerikoje. Jis 
gąsdino amerikiečius Vokieti
jos baubu, tvirtindamas, kad 
Vokietijos militaristai rengia
si prie naujo karo. Taipjau 
Ludengorfas su Hindenburgu 
pienuoja nuverfs/i Vokietijos 

demokratinę valdžią. Tuo pa
čiu laiku didėja susiartinimas 
tarp Turkijos ir Rusijos, kas 
irgi gręsia pavojum taikai.
Europa pergyvenanti “didžiau

si krizį” ir jis todėl ragino 
Ameriką, kad ji vėl susivieny
tų su Francija ir Anglija ir 
palodytų Vokietiją, kad talki
ninkai tebėra susivieniję. Ame
rika turinti kuogreičiausia už
siinteresuoti Europa, nes Ame
rika pati negalės jaustis sma
gi ir turtinga, ijei Europa bus 
padengta krauju. Jis aštriai 
kritikavo dabartinį Amerikos 
nusistatymą ir ragino ją grei
čiausia jungtis su Anglija ir 
Francija ir bendrai spausti 
Vokietiją.

Jo prakalbose dalyvavo ir 
gen. Pershing, kuris sėdėjo ant 
estrados, kartu su Amerikos 
Legiono komanduotoju ir ki
tais generolais.

Senatoriai piktai smerkia 
kalbą.

WASHINGTON, lapkr. 22.— 
Niekurie senatoriai, ypač tie, 
kurie priešinasi Versailles tai
kos sutarčiai, yra taip pasi
piktinę Clemenceau kalba,

IRONWOOD, Mich., lapkri
čio 21. — Hamilton miestely 
gaisre žuvo Mrs. Josepli Swid- retų grįšti pas savo tėvą, ku- 
nack ir du jos vaikai. Ji žuvo ris esąs netikęs žmogus, todėl 
begelbėdama savo vaikus. jis nutaręs ir ją nužudyti.

Padegėlis Kasmatė.

Laiškai iš Klaipėdos
(Musų Specialio Korespondento)

III. Valstybės Tarybos 
Periodas.

Kai einant Versalio taikos 
sutartim Klaipėdos kraštas ta
po atskirtas nuo vokiečių, ir 
kai pradėjo kurtis Lietuvos 
valstybė, — šis reiškinys prū
sų lietuvninkams buvo be galo 
keistas dalykas. Negana to, 
kad vokiečiai karo nelaimėjo, 
negana to, kad jie patys savo 
kaizerį nuvertė, dabar šit ku
riasi kažkokia Lietuva ir net 
kaikurias kovas su vokiečiais 
taip pavyzdingai laimi, o Klai
pėdos uostą apsėda prancūzai! 
Vadinas, kaip sakoma, ne vis
kas tvarkoj danų karalystėj; 
vadinas, yra galingesnių iėgų, 
negu kaizeris, negu prūsų ge
ležinis kumštis! Šis faktas 
prūsų lietuvninkams buvo kaž
kokia iėga, kuri vienu šuoliu 
išstūmė juos iš amžių rymas- 
ties, iš amžiais įprasto prūsų 
biurgerių savimi pasitenkini
mo. Revoliucijos laikais dar 
Tilžėj įsikūręs Prūsų Lietuvių 
Balsas persikelia į Klaipėdą ir 
tenai kiek laisviau pradėjęs al
suoti, pradeda aktingiau skleis
ti susipratimą. Tuomet jau

Baisi pabėgėliu padėtis
LAUSANNE, lapkričio 22.— 

[>r. Nansen, kuris atstovauja 
tautų sąjungų artimųjų rytų 
šelpimo pabėgėlių dalyke sako, 
kdd kaip turkų, taip ir graikų 
pabėgėlių padėtis yra pasibai
sėtina. Ypač baisi padėtis 
padėtis graikų ir armėnų pa
bėgėlių. Jie yra susispietę 
Graikijoj, kuri jų negali iš
maitinti, toli nuo savo namų 
ir be stipresnių vyrų, kadangi 
visus sveikuosius ir jaunesnius 
vyrus turkai pasilaikė ir jų 
neišleidžia. Pabėgo tada mote- 
rįs su vaikais ir seniai, taip 
kad tarp pabėgėlių nėra uždar
biautojų. Likusieji graikai ir
gi kiek galėdami bėga iš Tur
kijos.

Jis reikalauja, kad pirmiau
sia taikos konferencija svars
tytų pabėgėlių ir apsimainimo 
belaisviais klausimus, nes jei 
tie klausimai nebus veikiai 
išspręsti, galės žūti šimtai tūk
stančių žmonių, o ir didelio 
ploto politinis, socialinis ir 
ekonominis stovis atsidurs pa
vojuje.

Tečiaus jis nesitiki, kad did
žiosios valstybės panorės duoti 
pirmenybę pabėgėlių klausi-, 
inui, paliekant paskesniam 
svarstymui politinius klausi
mus.
Užgyre slaptąją diplomatiją.

Slaptoji diplomatija, kuri 
daugiausia yra kalta už dabar
tines Europos bėdas, tapo už- 
girta ir Lausannos konferenci
joje. Francijos delegatai pa
reikalavo, kad tarybos butų 
slaptos, nes, girdi, atviri svar
stymai iššauktų karą. Tam 
pritarė Anglijos ir kitų šalių 
diplomatai. Delegatai pilnai 
laikosi to nuosprendžio, o ofi- 
cialiniai biuletenai mažai tei
kia žinių. Delegatai be to lai
ko tarp savęs ir grupėmis pri
vatinius pasitarimus, apie ku
riuos nieko neskelbiama. Vie
nas delegatų privačiai išsireiš
kė, kad padėtis esanti tokia, 
kokia buvo laike Genujos kon
ferencijos.

BERLINAS, lapkr. 22. - 
Wilhcm Cuno pagalios sudarė 
kabinetą. Jis bus koncleriu. 
Užsienio reikalų m misteriu 
bus Roscnberg, dabartinis Vo
kietijos ambasadorius Danijo
je.

Ministerija susideda vien iš 
buržuazinių partijų. Jon įeina 
ir Hugo Stinnes “liaudies” 
(stambiųjų fabrikantų) parti
ja, kuri ikišiol ministerijose 
nedalyvavo. Ji priešinasi pildy
mui Versailles sutarties ir mo
kėjimui talkininkams kontri
bucijos. Taipjau dalyvauja de
mokratai ir centras (klerika
lai).

Socialistai ministerijoje ne
dalyvauja. Jie atsisakė įeiti 
valdžion todėl, kad koalicijon 
tapo pakviesta ir fabrikantų 
“liaudies” partija. Socialistai 
bus opozicijoje.

Naujajai valdžiai bus sunku 
atsilaikyti, nes socialistai su 
komunistais turi apie 200 bal
sų. Be to prieš valdžią eis ir 
kraštutinieji nacionalistai, ku
rie nieko kito nenori, išėmus 
monarchiją.

800 govedy aukų

Bross Lloyd kalėjime
CHICAGO. — Nuteistasis 

milionierius komunistas Wm. 
Bross Lloyd jau sėdi Joliet 
kalėjime. Jis pasidavė kalėji
mo viršininkams apie 11 vai. 
antradienio naktį. Per pasta
rąsias dvi dienas jis gyveno 
Joliete pas pardonų tarybos 
pirmininką Wilso^ą. Atvažia
vo jis į kalėjimą automobiliu, 
lydimas savo pačios, Wilsonų 
ir advokato Cunneą.

Kalėjime jis rado dar šešis 
kartu su juo nuteistuosius kor 
munistus. Dar 7 komunistai 
yra pavieto kalėjime. Jie visi 
pasidavė pirmadieny. Du nu
teistųjų yra pabėgę, o nuo ki
tų dviejų gauta žinių; vienas 
jų, Katterfield, yra kely iš 
Maskvos, o kitas, Dr. Brown 
iš Dekalb, yra arti mirties li- 
gonbutyje.

Juos visus nuteista sausio 
23, 1919. Bross Lloyd ir du 
kiti ta'po nuteisti nuo 1 iki 5 
metų kalėjiman, o kiti 15 
trumpesniam laikui. Eina gan
dų, kad gubernatorius suteik
siąs jiems pardoną, vaduoda
masis tuo, kad jie tapo nuteis
ti karo laiko įstatymais, kurių 
negalima vykinti tokiu pat 
griežtumu taikos laiku.

Francijos moteris negaus 
balsavimo teisiu

Tuomet Lietu- 
dar viešpatavusi Vals-

Taryba didžiau-

kiek susipratusiej.i lietuviai su
siorganizuoja į vieną draugiją, 
paskui išsirenka Tautos Tarybą 
kuri pasiunčia savo šešius at
stovus į Kauną paskelbti Klai
pėdos krašto prisidėjimą prie 
Lietuvos.
voj 
tybės
šioj miesto saloj padarė iškil
mingą savo posėdį, sukvietė 
daugybę publikos ir, vadinas, 
paskelbė Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos. Klaipėdiškiai 
perskaitė savo deklaracijas ir 
viskas tuo pasibaigė. Politiniu 
žvilgsniu tai, žinoma, buvo 
nonsensas, arba, kaip pas mus 
Eiropoj sakoma, “lenkiškas 
biznis”. Nes kai delegatai at
šventę prisijungimo šventę grį
žo maino, tai išsigandę vokie
čių policijos, Klaipėdoj užsili- 
kusios, visokių niekų pridirbo.

Bet nėra tos blogybės, kuri 
gerybe nesibaigtų. Jeigu poli
tiniu žvilgsniu tas įvykis buvo 
didelis minus, tai tautiniu 
žvilgsniu jis labai daug padarė. 
Delegatai grįžę Klaipėdos kraš
tą visųpinna pasakojo, “nors

(Seka ant 2-ro pusi.)

Policija saugo Clemenceau
NEW YORK, lapkričio 22.— 

Francijos ex-premicras Geor
gės Clemenceau gavo grūmo
jantį laišką, po kuriuo pasira
šo ‘‘'Pasaulinio Karo Vetera
nas”, Clemenceau tiek susirū
pino laišku, kad paprašė pa
dvigubinti apie jį pastatytą po
licijos sargybą. Kada jis va
žiavo kalbėti biznieriams, jį 
lydėjo, be paprastų policistų, 
dar 12 motorciklinių policis- 
tų.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
22.— Kalėjimai yra perpildyti 
areštuotais už greitą važinėji
mą. Teisėjas paskelbė, kad jis 
dabar visus areštuotus už grei
tą važinėjimą teis kalėjiman 
iir nepriims kaucijos. Daug 
žmonių jau tapo nuteista, šį 
mėnesį kasdie būdavo apie 150 
nelaimių su automobiliais.

NEW YORK, lapkričio 21.— 
American Civil Liberties 
Union paskelbė, kad nuo rūgs. 
1, 1920 iki birž. 1, 1922 dau
giau kaip 800 žmonių patapo 
govėdų aukomis. Iš jų 85 tapo 
nulinčiuoti, 51 išsmaluoti ir 
apiberti plunksnomis, 127 nu
plakti, o likusieji tapo govedų 
deportuoti. Tarp nukentėju
sių yra 5 moterįs. Apie treč
dalis nukentėjusiųjų yra neg-

Monarchistai išrinko 
“car?”

PARYŽIUS, lapkričio 22. — 
Rusijo monarchistų vyriausioji 
taryba, kuri atstovauja pasku
tiniuosius rusų caristų liku
čius, per penkias dienas laikė 
slaptą posėdį Paryžiuje, kuria
me jie išrinko buvusį didįjį 
kunigaikštį Nikolai Nikolaje- 
vič kaipo įpėdinį užmuštoje 
caro Nikolai II sostui.

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Francijos senatas 156 balsais 
prieš 134 vėl atmetė bilių, ku
riuo suteikiama moterims bal
savimo teises. Tą bilių atsto
vų butas priėmė pareitą pa-

OHJGACrO. — Vakar auto
mobiliai suvažinėjo ir ant vie
tos užmušė du vaikus — EIlis 
Bomstein, 5 m., iš Madison, 
Wis., kuris lankėsi Chicagoje 
pas gimines ir Constance Wal- 
ska, 3 m., 1086 N. Marshfield 
Avenue.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 22 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 ............... Ūc
Relgiios 100 frankų ........... $6.52
Danijos 100 frankų ........... $20.25
Finų 100 markių ..................  $2.5^
Francijos 100 frankų ........... $7.06
Italijos 100 lirų ..................  $4.68
TJetuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ..................
Norvegijos 100 kronų ......... $18.20
Olandų 100 guldenų ........... $39.33
Šveicarų 100 mar1 ių ........ $18.65
šveduos .100 kronų ........... $26.78
VokietijAs 100 markių ....... l%c

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

X '

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Laiškai iš Klaipėdos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ten už rubežiaus gryčios išdau
žytais langais, o stogai sulužę, 
bet širdys geros”... Mažų ma
žiausia jau tie delegatai grįžę 
namo buvo aiškus Lietuvos 
valstybes šalininkai. Svarbu 
tai, kad toje delegacijoje, iš
skiriant jau senai žinomų Mar
tynų Jankų, buvo vis nauji 
žmonės, žalia medžiaga, pri
pumpuoti vokiečių apie lietu
vius apsakingai baisių dalykų 
—tai buvo paprasti ūkininkai, 
žmonės jau pagyvenę. Ši dele
gacija buvo atsiųsta jau seniau 
besidarbuojančių rimtų vyrų, 
kaip antai J. Stikliorius, Ado
mas Beaks ir dar vienas kits. 
Grįžę tie delegatai į Klaipėdos 
kraštų buvo pirmosios pavasa
rio kregždės. Kaune visoke
riopai padrąsinti, jie jau su
grįžę namo kalbėjo pakeltu to
nu, ir iš pasivaus konservati- 
nio, inertinio elemento pasida-’ 
re aktingi, puolantieji kovoto
jai. Puolantieji! Tai prūsų 
lietuvninkams vėlei negirdėtas 
daiktas! Kaip tai galima ne 
tik kad policijos neklausyti, 
bet dar vokiečius, turinčius dar 
ir Berlynu, ir Dresdeną, versti 
ką nors padaryti! Kad vokie
čiams tai labai patiktų— sun
ku pasakyti. Jie. kaip tikri 
džentelmonai, griebėsi kultu- 
ri ilgiausio kovos budo: užklu
po kažkur delegatus ir pico
mis aptašė. Vokiečiai padarė 
išvadų, kad jeigu lietuvnin
kams apsileisti, tai gali ateity 
išeiti daug rupesnio, todėl, va
dinas, reikia neduoti jiems iš 
vietos išsijudinti. O lietuvnin
kai pamatė, kad jie dabar jau 
išėjo iš šeimyninės laimes su 
vokiečiais periodo ir kad jie 
jau pertoli nuėjo, kad be gė
dos galėtų grįžti atgalios. Nu
sprendė smarkumų kiek su
mažinti, bet jeigu jau žengia 
žengsnį, tai tuoj jame ir apsi
kasti, kad paskui iš jo išstumti 
—tai sunkiosios artilerijos jau 
reikėtų. Taip vidaus kova ėmė 
ir iš karto įgavo griežtumo 
formų.

IV. Politiniai Momentai.

tų, kuriuos rusai sumokėdavo 
vokiečiams už plukdomas Ne
munu prekes, ir tik paskui 
Santarvė, nebe Versalio sutar
ty, bet viename protokole, ir 
tai traktuodami Lietuvą kaipo 
Rusijos provincijų pažymėjo 
Lietuvos vardų, ( —1 jeigu jau 
kitokią intencijų turėjo San
tarvė — o tai yra gryna tei
sybe ir aiškiai įrodoma, — tai 
prancūzai, tokiomis energingo
mis pastangomis ieškoję man
dato okupuoti Klaipėdos kraš
tų, norėjo jame susikurti mi- 
l i tarinę bazę, iš kurios jie butų 
vystę žygius prieš bolševikus. 
Siekiant tokių tikslų savaime 
suprantama, prancūzai buvo 
suinteresuoti, kad joks lietuvių 
judėjimas nesipletotų. Ir štai 
atvažiavę prancūzai palieka vi
sus valdininkus tuos pačius vo
kiečius net ne. Klaipėdos pilie
čius, policiją - vokiška, mo
kyklas ir 1.1. Jeigu šių Eiro- 

‘pos imperialistų planus paibe- 
liai nunešė, tai jie sugalvojo 
dar kitų, kuriais vadovaujantis 
jiems dar svarbiau, kad lietu
vių atgimimų nustelbti. Suda
roma krašto valdyba, taip va
dinamas Landersdirektoriuni, į 
kurį įeina visi nariai vokiečiai, 
ir tiktai vienas nuo lietuvių, 
bet ir tas pats — apmokamas 
vokiečių bernas. Lietuvių ta
ryba gyvuoja savo keliu, bet 
jos gyvenimas grynai platoni- 
nis. Nutarimai teturi prasmės 
tik jos pačios narių tarpe. Jei
gu Santarvės komisaras jų kai- 
kada ir atsiklausia ,tai niekuo 
m et su ja nesiskaito. Neturė
dama šiuo tarpu politinės ga
lios, taryba yra tautinio judė
jimo centras; po -jos priedan
ga skleidžiama literatūra ir 
organizuojama visuomenė.

Tuo tarpu kai lietuvių tary
ba užsiima dar tokiu pradžia- 
pradžiu darbu, vokiečiai mobi
lizuoja visas savo paiėgas ir 
sukuria keletu naujų gana stam
bių organizacijų, kaip antai 
Heimantbund, Arbeitergemeind- 
schaft ir k., kurių vyriausias 
tikslas stelbti lietuvių tautinis 
susipratimas, griauti Lietuvos 
valstybės idėja, platinti vokiš
ka propagandų. Oficialiniai 
skelbiama, kad prie tų draugi
jų priklauso greta vokiečių ir

vietiniai lietuviai, vadinas, kad 
tos draugijos atstovauja visus 
gyventojus. Kadangi Klaipė
dos krašte visas valdžios apa
ratas randas vokiečių rankose, 
tai jie pasinaudoję savo padė
tim tose organizacijose narių 
prirašo kiek tik nori, ir daro

Tuomet prancūzai okupantai 
ėmė dėti visas pastangas, kad 
sudaryti prekybos sutartį su 
Lietuva. Bet ši stato vieną są
lygą muitines nuo Lietuvos- 
Klaipėdos sienos panaikinti, o 
m u i t ines Klaipėdos-Vokietij os 
sienos atiduoti Lietuvos žinion.

miną, tarytum jie ištiktųjų at- Tas okupantam nepriimtina, ir 
stovautų visą kraštą. Už Vo- iki šiol jokios sutarties dar 
kietiją jis atvirai agtituoti, ži- nepadaryta.
noma, negali — butų priešinga 
Versalio sutarčiai, bet kiek jie 
agituoja prieš Lietuvą —randa 
pilniausios paramos prancūzų 
okupacinės valdžios tarpe Pran
cūzams Klaipėda? - vienintelė 
dabar realinga priemone pa
spaust Lietuvą, kad ji daugiau 
nusileistų Lenkams: jeigu jau 
negalima Klaipėdą atiduoti 
Lenkams valdyti, tai bent 
kuodaugiausia jiems tenai tei
sių išdergti.

Pancuzai labai gerai žino, 
kaip Lietuvai svarbu ineiti į 
Klaipėdą, ir todėl ją vis labiau 
erzina. Kai Lietuvai buvo sun
kiausias momentas dėl Hy- 
nianso projekto, prancūzų oku
pantai Klaipėdoj suorganizavo 
neva Klaipėdos gyventojų at
stovybę ir išsiuntė į Varšuvą 
prekybos sutartį daryti. Var
šuva, žinoma, nebuvo ilgai 
prašoma. Padaryta sutartis 
kaipo dviejų nepriklausomų 
savarankių valstybių. Vadinas 
-ar žino (Lietuva, kad gali 

Klaipėdos netekti, nes Klaipė
da jau veikia kaipo savaranke 
valstybė?

Prancūzų komisaras Petsine 
nusigabeno vokiečių delegaciją 
į Paryžių, kad Aukščiausioji 
'taryba ratifikuotų sutartį, o 
tuo tarpu Lietuvos Vyriausybei 
duodama įvairiausių pasiūly
mų, kuriais butų galima sutar
ties ratifikavimą sulaikyti, kas 
galų gale išietų tiktai prancu- 
zų-lenkų naudai. Į tuos neo
ficialiu ius pasiūlymus Lietuva 
neatsakė nieko, o Aaukščiausio- 
ji 'taryba vistiktai rado savyje 
tiek takto, kad šios sutarties 
nei svarstyti nesvarstė. Taip 
gązdinimas vėjo botagais nu
ėjo.

Nepavykus šiam žygiui, pran
cūzai, prisikvietę lenkų agen
tų, visomis keturiomis vokie
čių palaikomi pradėjo agituo
ti, kad Klaipėda liktų taip va
dinamas Freistat — laisva Vai

Aiškus 
Santykiavimas

Kova, žinoma, buvo nelygi. 
Prancūzai okupavo Klaipėdos 
kraštų tuo metu, kai Lietuva 
buvo sunkiausioj padėty, kai 
dar vakarų Eiropa buvo ap
svaigusi noru rusų bolševikus 
karo laukuos pasmaugti. Jeigu 
santarvė atskirdama Klaipėdos 
kraštų nuo Vokietijos turėjo 
omeny anaiptol ne Lietuvą, o 
tiktai Rusiją, kad Nemuno 
žiotis atiduoti rusų žiniai ir tuo 
būdu pabuosuoti juos nuo vo
kiečių kontrolės, ir nuo tų inui-

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

■JAJESTIf*
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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.”

JONO BUTĖNOKONCERTAS
Pėtnyčioj, Lapkr.-Nov. 24 d-, 1922 

Meldažio Svet, 2244 W. 23rd PI. '
Pradžia 7:30 vai. vak.

GERBIAMIEJI: —■ Amerikos lietuviui, girdėjusiam J. Butėno-dainavi
mą, kaipo stambaus dainininko atbalsis palieka publikoj garsėjantis ant il
gai. J. Butėnas yra garsiausias dainininkas iš lietuvių Amerikoj. Jo dar
bai už jj liudija, kaip tai dainavimas j Victor rekordus. Apart J. Butėno, 
dalyvaus ir vietiniai artistai, kaip tai: VALERIJA BRUČIENĖ, NORA 
GUGIENĖ. ONA BIEŽIEN®, SALOMĖJA ČERIENĖ, KASTAS SABO
NIS, JONAS RAMANAUSKAS, JONAS RADZEVIČIUS, ir smuikininkas 
BRONIUS KALKIUS. Akompanistas J. Byanskas.

Vi i šminėtas koncertas bus vienas iš gražiausių, nes jame dalyvaus 
daug artistiškų spėkų. Vertėtų išgirsti kiekvienam minėti dainininkai.

L::---- ——---------- — -

Lietuvos Atstovybes 
SKELBIMAS 
Sulyg. Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI 

kad pasilikti Lietuvos piliečiais 
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 

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

nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba
LITHUANIAN LEGATION,

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

stybė, 'Pautų Sąjungos kontro
lėj. Prancūzams ir lenkams— 
priemonė Klaipėdos Lietuvai 
neduoti, o vokiečiams — vie
nintelė viltis, kad ateity Klai
pėda grįš į Vokietiją. Todėl, 
nežiūrint į tai, kad pačioj Vo
kietijoj žodžiai “lenkas”, “pran
cūzas” yra koliojimo žodžiai, 
Klaipėdos krašte ši trijukėį vie 
ną dūdų pučia, prancūzišku 
sacharinu ir konjaku pasistip
rindami vienose iškilmingose 
vakarienėse. Sąryšyy su šia 
politinio avantiūrizmo kombi
nacija Klaipėdos krašte dabar 
verda kuosmarkiausia kova.

(Bus daugiau)

Josios visos negalės 
dabar prašalintos.

. I •

Ponia Sherman pasigelbė- 
jo Lydia E. Pinkham Vege
table Compound.

Lake, Mich. — “Apie metai laiko
atgal, kenčiau nereguliariškumą, silp

numą ir kartais 
net ant kojų nega
lėjau pastovėti Gy
džiausi pas savo 
šeimynos gydyto
ją, ir galop pasa
kė, kad nežino 
kas man kenkia, 
todėl nusprend
žiau pamėgint Ly
dia E. ’** Pinkham 
Vegetable Comp
ound. Po išnaudo

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Hahted 81.

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

si

Pieno švarumas ir sveiku
mas yra neatskiriami. Ve 

delko Bordeno Pienas su jo 
speciale gamybos, vėdinimo 

ir supilstymo priežiūra yra 
tai pienas, kuris visuomet 

jums pareina vartoti.

jimui pirmo butelio, galėjau patė- 
myt, kad man gelbsti. Paėmiau ke
letą butelių Vegetable Compound ir 
Lydia E. Pinkham Sanative Wash ir 
visiškai pasigydžiau iš visų negalių. 
Galite 'pagarsi! šį laišką, jei nori
te.” — Mis. MARY SHERMAN, 
Route 2, Lake, Mich.

Tai yra vienas faktas, apie kurį 
moterys turi pagalvoti. Moterys ken
čiančios nereguliariškumą ir įvairias 
silpnumo formas. Jos mėgina vieną 
ir kitą gydytoją ,taip pat skirtingas 
gyduoles. Gabaus ima Lydia E. 
Pinkliam Vegetable Compound ir po
nios Sherman patyrimus, yra papras
tu nuotikiu, parodančiu paaukštinimą 
gerai žinomos gyduolės.

Jei jūsų šeimynos gydytojas nega
li pagydyt tūlų ligų, kodėl nepasielgt 
išmintingiausiai išmėgint Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound?

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2532

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6890

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

. —II II-------|' "T , --- -------—
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Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home, Bank BIdg.j 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki i

■ 9 vakare.

Didelis Išpardavimas

BORDENS 

Farm Products Co. of Illinois
Franklin 3110

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

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA-
, DOS KREIPKITĖS PAS:

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

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

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

Ateik į musų Dirbtuvės 
Skyrių

Garantuojama 10 metu 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co. 

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

Pristatom dykai.
____________ J

' 1
» S. W. BANES

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2569
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
T—1.........

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

(

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Pinigai
• V 
1S 

t

Brighton Park

LIETUVA 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Kenosha
Lietuviai

■ I ...

Dabar laikas siijsti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes i Lietuvą ir iš Lietu
vos naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAIŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

J1—1 11 ■■ ■ ■ 9

Tel. Randolph 901

Emery Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg'. Chicago

...... . 1.......... "i' .. ..... ........................ .. ........ ■■■iii .........       m... , 
' ■*' *

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comm<erce 
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

V".............. II. I—.. ■ Į Į

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6877.

rf—~-- - ---------- ---- 1—----- jy

DAVID RUTTER & CO,i 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
...... =------------ ------ ------------->
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BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž- Į 
nytinių patarnavimų, malonėsite Į 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. I 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D.. 
8509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: ‘ 
suma 11 vai., mišparus 7 vai. vak. I

Kancleris.
v -.y—----- --T-.... ............... t
PLOščIAI PLOščIAI PLoiciAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimonu ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau (negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

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

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

! niturai $25 iki $45.
Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 

ploščiai $8.50 ir daugiau.
S. GORDON, 

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

Atdara kasdien vakarais ir septin
tadieniais.
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i KORESPONDENCIJOS į la»sri£s^ .... ........»sE=ssgaas=g>
THORP, WIS.

Kol kas pas mus oras dar 
nepėrdaug atšalo, — praeitą 
ketvirtadienį buvo dar tiek at
šilę, kad ir uodai atgijo. Tik 
šeštadienį pradėjo lyti ir pasi
darė vėsiau, o šiandie, pirma
dienį, jau ir sniego pasirodė — 
pirmas žiemos ženklas.

Keliai gerokai pablogėję, nes 
daug lietaus buvo. Yellowstone 
Traveling kelias, dvi mylios į 
rytus nuo Thorp, kur buvo la
bai blogas, šią vasarą tapo vi
sai gerai ištaisytas.

Ūkio produktų rinkos kainos 
tokios: bulvės 60 centų už 100 
svarų, avižos 25c. bus., kopūs
tai 4 dol. tonas, žąsys 10c. sva
rus, antys 12c. svaras, pavasa
riniai viščiukai 13c. sv., senės 
vištos 10c. sv., kiaulės 6—6^ 
c. svaras, karvės 2—2’Zj—3c. 
s v., suris 23—25c. sv., kiauši
niai 35i. tuzinas.

Felekso Mikolai n io duktė 
gavo mokytojos vietą su 115 
dolerių algos mėnesiui. Tuo 
budu turėsime savo apielin- 
kėj bent vieną mokytoją lie
tuvaitę. —Korespondentas.

Detroito žinios.
Butėno koncertas.

Žinomas lietuvių dainininkas 
Jonas Butėnas lapkričio 19 die
ną davė čia savo koncertą I. A. 
S. salėj. Jo dainų pasiklausyt 
šiuo kartu publikos susirinko 
nedaugiausiai.

“Rožancavų” vakaras.
Vietos Moterų rožancavų 

draugija buvo sutaisius savo 
vakarą lapkričio 18 d. Lietu
vių svetainėj. Programas bu
vo menkas—papsas, nyrbyris 
ir šokiai. Publikos irgi maža 
teatsilankė.

LSS. 116 kp. susirinkimas.
Lapkr. 19 <1. Lietuvių Sve

tainėje LSS. 116 kp. laikė sa
vo susirinkimą. * Apsvarstę 
draugai kuopos bei Sąjungos 
reikalus nutarė ir toliau tęsti 
savo užsibriežtą darbą, t. y. 
po kuopos susirinkimo turėt 
kokį programą. Ant vietos ta
po paskirta diskusijų tema 
sekamam kuopos susirinkimui.

šio mėnesio diskusijų neįvy
ko, nes vienas diskusantų per 
vėlai davė atsakymą, kad dėl 
kai kurių priežasčių jis negalė
siąs dalyvaut diskusijose, o 
organizatorius negalėjo surasti 
taip urnai kito draugo, kuris 
butų galėjęs užimt vietą atsi
sakiusio.

Kuopon įsirašė vienas nau
jas narys.

Ir tokių esama!
Windsor (Canada) šerifas 

paskelbė, kad jis turįs tris ka
linius, kuriem esą priteista 
trys mėnesiai kalėjimo ir po 
dvyliką rykščių. Tečiaus jam 
esą sunku surast žmogus, ku
ris apsiimtų nuplakti kalinius.

Tat atsirado vienas detroi- 
tietis, kurs parašė šerifui laiš
ką: “Aš apsiimu nuplakti tuos 
kalinius po dešimtį dolerių už 
kiekvieną arba už $25.00 visus 
kartu”. Ir priduria: “Jei kada 
turėsit kalinį, kuri reikėtų pa
karti, bet tamstai butų sunku 
gaut koriką, tai aš galėsiu ta
tai atlikti už $150.00”.

—P. Jurkšaitis.

Sis tas iš A.C.W. of A.
Unijos

Brooklyn, N. Y.— Pastaruo
ju laiku ši organizacija gyve
na kiek ramesnį gyvenimą. Nė
ra nei lokautų nei streikų. 
Žmonės dirba geriau negu per 
paskutinius porą metų. Delei 
to ir unijos viršininkai turi 
kiek “atostogos”, — netaip 
tampriai pririšti prie pačios 
organizacijos. Prezidentas 

Hihnan važinėja Rusijon biz
nio reikalais; Sekretorius Šlos-

taip-pat važinėja vienur mas nėra kam priversti, kad 
jos pildytų su unija padary

befgis
kitur Rūbų siuvimo korporaci
jos reikalais, laikydamas pra
kalbas ir agituodamas už tą 
korporaciją, kad daugiau iš
purdavus jos šėrų. Reikia pri
pažinti, kad su ta korporacija 
ir yra nemažai darbo, nes iki 
Šiam laikui ne kažinkaip jai 
sekėsi ir dar iki milionui do
lerių, kaip atrodo, daug trūks
ta. Norint sukelti milioną do
lerių, reikia daug pasidarbuoti. 
Turtingiausi šios organizacijos 
šaltiniai jau yra skyrę nema
žas sumas pinigų ir daugiau 
kažin ar beskirs, pav. New 
Yorko Joint Board, Chicagos 
Joint Board, ir kitų miestų; 
o suma surinkta neiokia dide
lė, kokios buvo tikėtasi. Dar 
daug trūksta. Kad surinkus 
likusią dalį, reikės pasirūpin
ti gauti iš kur nors kitur. At
skiri darbininkai nėra labai 
duosnųs; net karščiausi Rusi
jos rėmėjai dar kolitas nėra 
pasirodę su pirkimu šėrų.

Tiek to su taja korporacija. 
Faktas yra, kad ji atima žy
mią dalį unijos jėgų, atitrauk
dama jos darbuotojus nuo dar
bo pačios unijos reikalais.

tas sutartis, nes unijos jėgos
nukreiptos į “svarbesnius rei
kalus”. Ir jos (unijines fir
mos) pasinaudodamos proga, 
kad unija turi “svarbesnių rei
kalų”, siunčia darbą ten, kur 
pigiau padirba... Del šito na
rių ūpas žymiai nupuolęs ir 
dažnai girdėti darbininkus ru- 
gojant ant unijos viršininkų, 
kad pastarieji netiek rūpinasi 
unijos reikalais, kiek steigimu 
Rusijoj biznių ir partijinėmis 
peštynėmis, šitas narių nepa
sitenkinsimas žymiai pastebi
mas tarpe italų darbininkų.

Užėmus vietą naujam pir
mininkui, Bendrojoj Taryboj 
buvo tikimasi dalykų pagerė
jimo, nes taip vadinamiems 
kairiesiems buvo ragus aplau
žęs. Buvo laukiama, kad iš
nyks partijinės intrygos ir ge
riau galės tvarkyti unijos rei
kalus, bet pralaimėjus rinki
mus kariesiems jie ir vėla su
kruto kaip širšių lizdas, vėla 
pradėjo užpuldinėti unijos

manadžerių Blumbergį ir vi
sus kitus, kurie tik nesutiko 
pusti į kairiasparnių dūdą. 
Dabar Joint Board- vėl rengia
si prie naujų rinkimų, nes kai- 
riaspamiai sako, kad jiems 
balsus suvogę, kad neteisingai 
rinkimai buvę ir 1.1

Šitoks laiko ir unijos ener
gijos eikvojimas eina tik sam
dyto jų-darbdavių naudai. Jie 
numatę progą, kad nėra kam 
juos priversti sutartis pildyti, 
traukiasi iš unijos ribų, palik
dami unijos darbininkus be 
darbo. —A. P. Serbas.

OETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678**

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

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 251h St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mielul . —_

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526 

______________ -__ -______________ /

V. Mačiuliai, Chgo. — As
menų atsišaukimai biznio rei
kalais priimami tik kaipo mo
kami skelbimai.

<------------------ ;—:------------------------
Phone Cherry 6420

JOS. P.UVICK
JLietuvis Advokatas.

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

Darau ir peržiuriu visokius raš
tus. Stoju j visus teismus Detroite 
ii’ visoj apielinkej.

NORTH . 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankuinai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North Gerinau Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S't., 

Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ > 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Stn kampas 81 gal 
Telefonas Yard* 1119

Baigas! 
Aku šeri

as kolegė 
M lig* 
prakt įka
uši PeniM 
silvanijos 
hospitalA- 

!e. Pasek* 
ningai pa* 

tarnauta 
prie gv» 
lymo. Du* 
la rodą vi
sokiose li
gose ir kl- 

ret
valuose mo 
cerim* ir 
merginoms.

Dalykams šitaip stovint, vi
si unijos reikalai pavesti Joint 
Boardų ir lokalų tarybų ži
niai. Bet kadangi ir Joint' 
Boardai žymią dalį savo jėgų 
aikvoja ’paiMinčms Imtynėms,tai 
unijos reikalais rūpintis ne
daug laiko belieka. Daugelis 
firmų smunka iš unijos ribų. 
Praeitą vasarą, kai buvo ge
neralinis sustojimas, unija pri
vertė firmas priimti unijos vi
sus patvarkymus ir kiekviena 
firma turėjo užregistruoti, 
kiek ir kokius turi kontrak- 
torius. Kiekvienas kontrakto- 
rius turėjo gauti “OK” kortą 
iš Joint Boardo, kad jis nužy
mėtos finuos, o ne kitos, dar
bą turi dirbti, o firma darė 
taippat sutartis su unija, kad 
jos darbą dirbs tik tie kontrak- 
toriai, kuriuos toji firma turi 
užregistravus ir turi mokėti 
nužymėtą mokestį už švarko 
padirbimą. Bet daugelyje vie
tų pas kontraktorius pasiliko 
tik tos “OK” kortos, o darbas 
sudirbamas nežinia kur. Faktų 
tanu netrūksta. Dirbtuvė, ku
rioje ir aš dirbu turi sutartį 
su gana didele Beršteino fir
ma; ji visuomet duodavo ga
na daug darbo, bet šiais me
tais, nors darbų turi daug ir 
firmoje darbas pilnai kerpa
ma, bet per visą žieminio dar
bo sezoną davė pasiūti apie 
porą—trejetą šimtų švarkų. 
Visas kitas darbas sudirbama 
nežinia kur ir niekas tos fir
mos neverčia, kad ji duotų 
darbą kontraktoriui, kurį ji 
yra unijoj užregistravus ir pas 
kurį visi unijos darbininkai 
dirba. Kontrakioriui tuo bu
du tenka j ieškoti darbo bet 
knr, kad ir ne unijinėse firmo
se, o šios žinoma, duoda tik 
tuomet, kai pas jas darbo yra 
perdaug. Kuomet gi sumažė
ja, tai jos darbą duoda ten, 
kur pigiau siuva. Unijos fir-

I LIETUVĄ
White Star Line

New York — Southampton 
MAJESTIC I>apk. 25; gr. 16; saus. 6 

(Pasaulio didžiausis laivas) 
OLYMPTC gruod. 2; gr. 30; saus. 20 
HOMERIC ....i......................... gruod. 9
Greitas susijungimas su Baltijos 'uo
stais.

/American Line
New York — Hamburg

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

Red Star Line
New York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
Zeeland lapkr. 25; Lapland gruod. 9 
Finland gruod. 2; Kroonland gruod. 23 
Gothland (3. klesa) gruod. 16.

Tik Antwerp.
Geras maistas. Uždaromi kamba

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

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

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

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

. Liepoją
S. S. STOCKHOLM Lapkr. 25.

S. S. DROTTNINGHOLM, Gruod. 9, 
Sausio 13, Vas. 10.

Trečids klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZ1GO ir PILIAVOS $106.50 
[ LIEPOJ V ir MEMELI ....... $107.00

S’u damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

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

1
Nesuvylkyte jų
Kalėdų Dieną

Tik kelios savaitės belieka pinigams siųsti už
sienin. Kalėdos eina artyn. Jei savo dovanų ne- 
pasiųsite dabar, tai jūsų mylimieji taps suvilti. 
Švenčių Dieną.

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

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

Ateikite šiandien ir pasiųskite pinigų užsienin.

KLAUSKITE PAS LANGELĮ No.7.
Užrubežinis Skyrius.

Union Bank of Chicago 
25 North Dearborn Street 

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

Tarybos pirmininkas. Prezidentas.

RALTIJOSAMERIKOe
U LINIJA 9Broadvay, NevYork.NYLJ

ILIETUW
PER HAMI3URGĄHUA\Ą 

ARBA. LlEPOją.
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelia 

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

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

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

— 1 REČIUS KLASOS KAINOS |:
A HAMBURGĄ $103.50 -- PILIAVĄ $106.50 

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

TIESI 
KELIONE

S.

i

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai*Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Ailt Kalėdų į Tėvynę
George Washington Nov. 28
President Adams .... Dec. 6
President Fillmorc 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
lu ekskursiją Amerikos laivų, viršuje paminėtų.

Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų šventę ant šių laivų. Ma
žiems vaikams bus galinamos 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). z N

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 gerų patarnavimą, patogumus 
— tegul jie keliauja po AMERIKOS VĖLIAVA.

REIKALAUK KNYGOS
Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius į Europą. Jo
kių Už tai pareigų neturėsi 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų išplau
kimą ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

15

INFORMACIJŲ BLANKA 
U. S. Shipping Board 

Passenger Dept. 683L1 
Broadway, New York City
-------------------- d----------- -------————

UNITED STATES LINES 
Moore 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

Malonėkite prisiųsti man Jūsų kny
gutę veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
i6 anksto

Vardas
Adresas
Miestas

apmokamus keleivius.

Valstija.

UNITED STATES SHIPPING BOARD

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilįov^'i Skausmo

Nereikia gulėti lovoj ir nuo darbo 
išlikti. Apturėta šimtai padėkavon’ų.

IŠGYDYTAS DAKTARAS.
Pasiskaityk ką daktaras sako:
“Aš turėjau rupturą per pusantrų 

nvetų. Aš žinojau apie Dr. Flinto ge
rą darbą ir nuėjau pas jį. Jis išgydė 
mane greitai ir be skausmo taip, kad 
aš neturėjau daugiau kliūčių nuo rup- 
turos. Tas buvo dešimts metų tam at
gal ir aš lig šiol esu pilnai išgydy
tas. Iš širdies patariu Dro Flinto inp- 
turos gydymą visiems, kurie turi ši
tą kliūtį.”

Er. O. L. Bandy, 
•4328 Michigan Avė.

Aš taipgi išgydau
IšPLERŲSIAS VĖNAS Už $25.
Išplerusios, ar padidėjusios venos 

kojose dažnai būva didelių komplikuo- 
čių versme. Aš prašalinu jas saugiai 
ir be skausmo, palikdamas kojas taip 
švarias ir švelnias kaip kud.kio. .Nei 
peilio, nei gulėjimo nepareina turėti, 
šitokio gydymo negausi niekur kitur. 
Pasiskaityk, ką p. Toppel sako:

“Aš turėjau išplerusias venas nuo 
čiurnių iki šlaunų abiejose kojose per 
dvyliką metų ir ilgus metus man te- 

#ko nešioti timpos kojiniai ant abie
jų kojų per visą jų ilgį. Jei aš juos 
nuimdavau bent valandai laiko, tai 
mano kojos taip pavargdavo ir skau
dėjo, kad aš su vargu pakęsdavau. 
Dr. Flint išgydė šitas vėnas savu bu
du taip, kad jos visai išnyko labai 
stebėtinu budu. Aš numečiau savo 
tim-pinius kojinius trys menesiai tam 
atgal ir mano kojos niekuomet nepa
ilsta ir neskauda daugiau.

Aš parodžiau savo kojas gydytoju , 
kuris seniaus gydė jas, ir jis pasakė, 
kad Dro. Flinto gydvmas yra stebuk
lingas ir kad jis tokius ligonius to
linus siusiąs pas dra Flintą.”

Louis Toppel, 
1800 W. Division St.

Specialiai patogulnai moterims. Pa
tarimas dykai.

Taipgi specialistas nuo užkrečiamų 
ir kraujo ligų, chroninių nesveikumų 
ir silpnybių.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedčliomis, uždaryta.

^ua.iiEilZMAN^l
II RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 piet< 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

t Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 958 
Boulevard 4136

8813 So. Habted St.
Valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vai. 

r- ■■■-■----------- - .. - ■-=

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Hru

OFISO VA LAN DOS i 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 vai. I 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880
L_ Z

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierks 
3113 S.Halsted *1
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rčjimą. Deoda 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu- 

.riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 

^ligonių atsilankymui.

Telefonas; Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvi* Denthrta* 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvi*

T-
DR. S. B1EŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X-Spinduliai 

Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampas B.
Leavitt St. Tel. Canal 6222. 

Rezidencija 8114 42»d 81
Tel. Lafayette 4988 

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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Kumščios 
politika.

Kaip ir buvo galima lauk
ti, buvusis Francijos prem
jeras, Clemenceau, kuris ne
senai atvažiavo Amerikon, 
pirmoje savo kalboje nupie
šė baisų Vokietijos militariz- 
mo baubą. Vokiečiai, girdi, 
rengiasi prie naujo karo; jie 
slaptai lieja kanuoles ir nori 
vėl užpulti Franciją; jie vie
nijasi su turkais ir bolševi
kais; Ludendorfas su Hin- 
denburgu ruošiasi nuversti 
demokratinę valdžią ir paso- 
dyti ant sosto kaizerį.

Todėl — Amerika turi pa
dėt Franci jai apsisaugo t. Ji 
turi atsižadėt dabarnykštės 
savo politikos ir vėl dėtis 
prie Santarvės valstybių.

Clemenceau yra Francijos 
imperializmo atstovas. Im
perialistai irgi pripažįsta 
tarptautinio susitarimo rei
kalingumą, kadangi nėra to
kios galingos valstybės, ku
ri viena pajiegtų valdyti vi
są pasaulį. Bet imperialistai 
vienijasi tiktai tuo tikslu, 
kad galėjus parblokšti ir pa
vergti kitas šalis.

Šitokiu tikslu ir Clemen
ceau nori pritraukti Ameri
kos valdžią prie Santarvės 
valstybių. Francuzų, anglų, 
italų ir japonų imperialistų 
pajiegų neištenka ilgiaus lai
kyt pavergime tas šalis, ku
rios buvo sumuštos karo me
tu, — tuo labiaus, kad pačių 
pergalėjusiųjų valstybių tar 
pe nuolatos kjla visokių ne
susipratimų.

Sunku pasakyt, kaip atsi
lieps į tą Francijos “tigro” 
raginimą Jungtinių Valstijų 
valdžia; bet paprastieji žmo
nės priims jo išvadžiojimus 
labai skeptiškai. Jie žino 
apie santykius Vokietijoje ir 
visoje Europoje šiek-tiek 
daugiaus, negu jiems teikia
si papasakoti p. Clemenceau.

Kad Vokietijoje dar neiš
nyko junkeriai ir kad jie 
svajoja apie kruviną atker
šijimą Francijai, taįyri tie
sa. Bet daug didesnė dalis 
Vokietijos žmonių visai ne
pritaria toms junkerių sva
jonėms, ir kol toji Vokieti
jos žmonių dauguma pajiegs
atsilaikyti prieš junkerius, tame parlamente.

tol Vokietija nekels ginklo 
prieš savo kaimynus.

Todėl, norint išvengti nau- vienas įtakingiausiųjų Ne- 
’ jo ginkluoto susirėmimo 
tarp Francijos ir Vokietijos 
ir naujo pasaulio karo, rei
kia remti Vokietijos liaud 
ir padėti jai užmegsti tam 
presnius ryšius su tokiais 
pat žmonėmis Francijoje ir 
kitose šalyse.

Vienok Clemenceau ir tie 
elementai, kurių mintis jisai 
atvyko čionai skelbti, elgia
si kaip tik atbulai: jie sten
giasi Vokietijoje sustiprinti 
ne darbo žmones, o išnaudo
tojų klasę, ir jie spaudžia tą 
šalį taip, kad Vokietijos de
mokratija ima netekti vil
ties draugingumo ir susitai
kymo keliu pasiekti pasiliuo- 
savimo nuo savo sunkios na
štos. Šitokia Francijos im
perialistų politika yra pavo
jingesnė pasaulio taikai, ne
gu visi Vokietijos Luden- 
dorfai ir Hindenburgai.

Amerikos žmonės nori ma
tyt ne Francijos imperialis
tų kumščią, grūmojančią vo
kiečiams, bet draugiškai iš
tiestą Vokietijos demokrati
jai Francijos darbininkų 
ranką.

Francijos darbininkų va
das, Jean Longuet, kaip tik 
dabar lankosi Amerikoje, ir 
jis, o ne p. Clemenceau, nu
rodys tą kelią, kuriuo Euro
pa gali prieiti prie pastovios 
taikos.

Tai yra reikšmingas daly
kas. Ramsay MacDonald yra

priklausomosios Darbo Par
tijos veikėjų. Ši organizaci
ja yra autonominė Darbo 
Partijos dalis, bet daug kai
resnė už ją. Nepriklausomo
ji Darbo Partija buvo gry
nai socialistinė organizacija 
dar tuomet, kai Darbo Par
tija ėjo buržuazinių libera
lų uodegoje. Ji tuo tikslu ir 
buvo įsteigta, kad atplėšus 
Darbo Partiją nuo liberalų 
(jos įsteigėjas’, Keir Hardie, 
dveji metai atgal numirė).

Ilgą laiką Darbo Partijos 
vadai nesikentė socialistais, 
ir dar priešpaskutiniais par
lamento rinkimais Nepri
klausomosios Darbo Parti
jos spauda skundėsi, kad, 
statant kandidatus, Darbo 
Partija ne vienoje vietoje 
stengėsi apeiti jos žmones.

MacDonaldo išrinkimas 
oficialiu Darbo Partijos va
du parlamente rodo, kad so
cialistai Darbo Partijoje ga
lutinai paėmė viršų.

jos įstatymą, o tas įstatymas liko išleistas tuo tikslu, kad kai kurie Lietuvos piliečiai baustų patys save. Na, ar tai neskamba taip pat, kaip minėtoji pasaka apie bangžuves?Juk ne kitoks reikalas yra ir su visais kitais įstatymais. Kas nepildo įstatymų; tas yra baudžiamas. Bet iki šiol niekam neatėjo į galvą išaiškinti tatai toje prasmėje, jog prasikaltėlis pats save baudžia, jeigu jis nepildo įstatymų. Karo metu Jungtinės. Valstijos buvo įvedusius registraciją ir paskyrusios už nesiregistravi- mą bausmę. Vienok tada niekas nemanė (kaip ir dabar kad nemano, nežiūrint Informacijų Biuro naujos versijos), kad neįsiregistravusieji patys save nubaus.Nejaugi Lietuvos , Informacijų Biuras mano, kad Amerikos lietuviai yra tiek naivus, jog priims jo skelbiamas nesąmones už tikrą pinigą?

gražu nebuvo
“Lietuvos ži-

Seimo rinki-

ŽVAIGŽDĖ” VIRSTA MĖNE
SINIU ŽURNALU.

No

“Buržuazinis 
išmistas ’ ’.

Fašistai už 
bolševikus.

Italijos juodašimčių, faši
stų galva, Mussolini, kuris 
dabar yra ministerių pirmi
ninkas, baisiai nustebino vi
są Europos diplomatiją, kuo
met Lauzannoje jisai griež
čiausiu budu pareiškė, kad 
sovietų valdžia turi lygiomis 
su kitomis valstybėmis teisė
mis dalyvauti artimųjų rytų 
konferencijoje.

Iki šiol tą bolševikų reika
lavimą rėmė tiktai turkų 
valdžia. Šiek-tiek jam prita
rė ir Francijos diplomatai, 
bet anglai buvo labai prie
šingi. O dabar staigu atsira
do naujas bolševikų užtary
tojas — ir tai asmenyje pa
ties aršiausiojo atžagareivio, 
fašisto!

Negalima pasakyt, kad 
Mussolini šituo savo žygiu 
nebūtų padaręs miklaus di
plomatinio manievro. Tūk
stančiai radikalų - įvairiose 
šalyse pradės dabar apie jį 
kalbėt visai kitaip, negu li
gi šiol; o jau komunistai, 
tai bus pasiryžę apskelbti jį 
tikru didvyriu, greta su Le
ninu ir Kemaliu Paša.

Bet Italijos fašistų vadas, 
žinoma, ne tiktai dėl dema
gogiškų išrokavimų remia 
sovietų valdžią. Fašizmas ir 
bolševizmas yra tikri broliai 
iš prigimties. Tik žodžiais 
juodu skiriasi vienas nuo 
antro; o jų dviejų siekimai 
yra vienodi: mažumos vieš
patavimas ant daugumos su 
pagelba ginklo.

Mac Don ald—Darbo 
Partijos vadas.

Anglijos Darbo Partija 
parlamente išsirinko savo 
vadu Ramsay MacDonaldą, 
vietoje J. H. Clynes’o, kuris 
buvo frakcijos vadas perei-

156 balsais prieš 124 Pran
ei jos senatas vėl atmetė mo
terų balsavimo teisę.

Visuotina balsavimo teisė, 
kaip ir kitos demokratinės 
teisės, yra, pasak komunis
tų, "‘buržuazinis išmislas”. 
Buržuazija tą “išmistą” su
galvojo tam, kad apmulki
nus žmones.

Bet keistas dalykas, kad 
.visur, kur tiktai buržuazija 
gali, ji tos teisės neduoda 
žmonėms. TuP-but ji daro is
toriją ne pagal Kominterno 
težins.

* Kun. Miliuko “žvaigždė” 46 įdėjo tokį pranešimą:“Gerbiamiems ‘žvaigždės’ skaitytojams šiuomi pranešame, jog nuo Gruodžio mėnesio ‘žvaigždė’ išeis formoje knygos kas mėnuo. Pirmas numeris ‘žvaigždės’ kaipo mėnesinio žurnalo išeis 
apie (Gruodžio vidurį, nos pakeitimas savaitinio laikraščio į mėnesinį žurnalą reikalauja daug techniškų atmainų. Naujoje savi formoje, ‘žvaigždė’ mėgįs už- intcresuoli Amerikines ir Lietuvos apšviestą jaunuomenę. Bus ji mokslo ir literatūros žurnalas. Laikas nuo laiko pat a Ip į s ir anglų kalboje straipsnių, kad patraukus prie susidomėjimo lietuvių kultūra labai su- amerikonėj usių Amerikos lietuvių jaunuomenę.”Tas laikraštis yra tam žinomas. Jį skaito<aikurios Pennsylvanijos dalyse seni parapijonys.

Į, 

“LAISVĖS” VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS.

vės” akys buvo, kada “Socialdemokratas’’ išeidavo pamargintas tuščiomis vietomis, vietoje žodžių ar net ištisų sakinių? Ar ir tas cenzoriaus pasidarbavimas reiškia pilną laisvę socialdemokratams?Antra, Lietuvos laikraščiai rašo, jog komunistų agitacijos darbuotė toli varginga. Pa v. nios” sako:“Per šiuosmus nei viena politinė grupė nepaskleidė tiek savo reklamų bei atsišaukimų, kiek yra paskleidę bolševikų agentai pasipuošę ‘darbininkų kuopų’ skraiste.“Nežiūrint to, kad jų plakatus bei atsišaukimus draskė aršiau, negu kitų srovių, visgi jie per kelias dienas gausingai įstengė aplipinti visas tvoras bei sienas Kauno miesto ir priemiesčių gatvių ir z pribarstyti visus užkampius nauja savo literatūra.“Matyti turi iš kur tai pinigų.”O musų bendradarbis kunigas rašo:“Toliau seka ‘darbininkų

kuopos’ ir ‘vargingieji’ vai-! stieciai’ — komunistų sąrašai. .. Šitie sąrašai išvystė smarkią agitaciją atsišaukimais ir plakatais. Buvo jų mitingų, kuriuose visą savo šmeižtų ugnį taikė, kaip visuomet, socialdemokratams. Tas pats ir jų lapeliuose bei atsišaukimuose. Melas ir šmeižtas lydėjo jų žigsnius. Visą svarbą tie sąrašai dėjo dvarams,, kuriuosna tankiai lankėsi agitatoriai. Rinkimų aparatas buvo gerai sutvarkytas ir aprūpintas žmonėmis, lapeliais ir literatūra. Literatūra vietomis net vežimais vežiota.”Iš tp aišku, kad komunistai visai nebuvo nuskriausti rinkimų kampanijoje. Ir jeigu nežiūrint į komunistų paleistus šmeižtus prieš socialdemokratus, socialdemokratai ne tik atlaikė savo senąsias pozicijas, bet da laimėjo ir naujų, — tai koks žmogus, mokantis sveikai protauti, gali pasakyti, kad jie neturi darbininkuose jokios įtakos?Prie tokio absurdo tik “Laisvė” tegali prieiti, kuri pasižymi nepaprasta ypatybe su faktais nesiskaityti.
“Krikščionys” pralaimėjo rinkimus

Krikščionys demokratai ėjo rinkimų kovon taip pasiruošę, kaip nei vienas jų priešų. Kovai laimėti buvo pavartotos visos priemonės. Kraštas buvo laikomas karo . padėty iki paskučiausiam laikui, klerikalai, turėdami

mažai 
tiktai

KEISTA BAUSMĖ.Lietuvos Informacijų Biuras išsiuntinėjo laikraščiams straip snį vardu “Abejojantiems dėl registracijos.” Tarp kitko ten suteikiama tokios rųšies informacija: '“Už inenžsirtgis t ra v imąsavo laiku jokių ypatingų bausmių nebus ir negalės būti skiriama. Neužsiregistravusieji tik patys save nubaus, atsižadėdami • Lietuvos piliečio teisių. Lietuvos Atstovybė negales tokiems išduoti paso įvažiuoti į Lietuvą. Tečiau jeigu kokiu nors budu ir įvažiuotų Lietuvon, tai jie negalės tenai įsigyti nejudomos nuosavybės (jei seniau kokią turėjo, toji negales būti atimta), negales dalyvauti balsavimuose ir tt. Kaipo paeinantiems iš Lietuvos vyriausybė gal ir palengvins, ar pagreitins pilietybės atgavimą. Bet vis dėlto tam reikalui reikės pridėti nemaža triūso

Musų bęndrodarbis iš Kauno pranešė, kad Lietuvos Seiman išrinkta 10 socialdemokratų. Vėliau “Elta” paskelbė, jog% socialdemokratų išrinkta 11, o ne 10. Bet “Laisvė” sužvejojo “dar vėlesnį pranešimą,” kuris skamba taip:“Vėliausios žinios skelbia jau ką kitą. Ten pasakyta, kad komunistai išrinkę šešis savo atstovus, o socialdemokratai tik septynis. Vadinasi, socialdemokratų atstovų skaitlius eina mažyn, o komunistų didyn. Dabar jau ‘Naujienos’ nieko nesako apie savo didelius laimėjimus, o komunistų pra-
Tame pat “Laisvės” numery ant pirmo puslapio išspaus- pranešimas, socialdemok- Pranešimas komentarų, nepasitenkina

ir šiek tiek išsikaštuoti.”
Ijus dabar suprantate, Lietuvos pilietis liuosu gali pats save nubausti?Tasaiškinimas

Ar kaip noru Mes irgi nesuprantame,biuro kazunistinis yra taip jau geras, kaip vieno gudragalvio bandymas išaiškinti, kaip žemė pasilaiko erdvybėje. Tas gudragalvis be jokio sunkumo išrišo žentės pasilaikymo erdvybėje blemą. Girdi,vių nugaros laikosi bangžuves randasi jurose, juros ant žemės.Nesiregistravusieji patys save nubaus todėl, kad Lietuvos valdžia s išleido registraci-

pijant bangžu- žemė;o

suolų iš mitingo tribūno. “Kunigai bažnyčion!” pasigirdo iš minios jau pirmais dvasiškių bandymais eiti agituoti rinko- : je. Ir tas šaukimas stiprėjo Letuvoje kas kart vis labiau. Ir minia visai nerodo palinkimo nusileisti. Man žinomas atsitikimas Anykščiuose, kur kun. Butvilą iš Utenos, kai bcinitinguodamas pradėjo plūs- sli socialistus, liko ne tik sustabdytas, pertrauktas kalbėtų bet bent kiek net “paturbaci- tas”, kad net turėjo šauktis milicijos pagalbos. Ir tai toli gražu ne vienintelis atsitikimas.Bereikalinga priminti, kad visas klerikalų puolimas buvo taikomas beveik išimtinai socialistams, o iš socialistų daugiausia tekdavo socialdemokratams. Socialistas — tai indas visokių nedorybių, velnio tarnas, vadovas pragaran tiesiausiu keliu. Kas balsuoja už socialistus, tas žudo savo dūšią. Kol klerikalų agitacija ėjo bažnyčiose, per laikraščius, lapeliais ir brošiūromis, tol nieko ypatingo nesirodė. Bet vos krikščionys pasirodė viešuose milinguose, tuojau pasireiškė minios ūpas. Gfalima bendrai pasakyti, kad mitingų lankytojai šiais rinkimais nedavė krikščionims kalbėti. Retas mitingas, net pačių klerikalų sušauktas, apsieidavo be skandalų. Socialistų šaukiamuose susirinkimuose krikščionims pa- 
prastai neleidžiama buvo ne tik savo nuopelnus “rokuoti”, bet net pasiteisinti dėl daromų jiems užmetimų. Gana mulkint, ir galas.Buvo atsitikimų, kad klausytojai apsieidavo su krikščionių agitatoriais daug griežčiau, kartais net nekultūringai. Sakysim, Kovarske, Ukmergės apskrity, piliečiai nudardėjo su ratais ir krikščionių kalkėtoj um nuo bažnyčios pakalnėn; o kai lasai nesiliovė laimės bandęs, tai ir apstumdė. Traukė “nuo bačkų”, supešiojo ar obuoliais apsmegdė visoj eilėj vietų. Ir tas ypač pažymėtina, kad kairiųjų partijų žmonėms to,- kiek man žinoma, nei vienam neatsitiko.Už tai krikščionys šiais rinkimais aiškiai vengė viešumos, maža rodėsi mitinguose ir jei butų galėję, butų geriau tikę atlikti visą kampaniją patylomis, pakastomis, pasinaudodami plačiu savo aparatu.Jums jau žinomi rinkimų rezultatai. Dar negaliu paduoti tikslių skaičių, kiek balsų gavo kiekviena pamatinių musų visuomenės srovių. Bet jau iš apybendrių skaitlinių matyti, kad musų krikščionys pralaimėjo. St. Seime jų blokas tūli 2 vietų 59, vadi- beveik 53 nuošimčiai vielų. Šiais rinki- maž daug 820.000 bal- krikščionių blokas

ta trauke žmones atlikti pilietinę jy P^igą, kaipo ištikimi katalikai. Buvo atsitikimų, kad toks supelejęs, vidurmažių psichologijos vienuolis, tris , dienas kurštęs žmonių tikybi- Kuomet nį fanatizmą, užbaigdavo savo Kuosas žygius, ciningai išgėdydamas tribūnas bažnyčiose, turėdami klausytojų sielas: jis viešai kiekvie- siekdindavo visą minią, kad balsuotų tik už “katalikus”.'lai kunigai. O kur būriai davatkų ir davatkinų, zakristijonai ir vargoninkai, visų šventųjų draugijų nariai, kurie patylomis ėjo iš kaimo į kaimą, pakuotomis iš ausies ausin nešiojo kunigėlio įsakymus rinkimų reikalu?šlykštu tas, kad žymi dalis musų dvasiškijos virto apsivėlusiais dangiškųjų gėrybių Šinkūnais “krkščioniškojo” bloko naudai. Tartum Dievo ir Kristaus vardas, krikščionybės mokslas buvo jiems tik raktas atitraukti tikinčiojo sielai ir jon įleisti murziną klerikalų agitatorių. Net Lietuvos abudu vyskupu, Karevičius ir Karosas, nesusilaikė nuo to, kad nepaspekuliuolų Kristaus vardu “krikščionių” naudai. Rinkinių kovai prasidėjus, jų parašais lapo paskelbtas “ganytojiškas raštas” tikintiesiems ir buvo skaitomas visose bažnyčiose. Tame rašte Kristaus vietininkai Lietuvoje įrodinėja, kad Kristaus valdžiai priklauso dangus ir žeme, kad dangų Kristus ' valdąs pats, o žemės respublikas ir monarchijas — per savo tarnus. Tarpsta, girdi, tik los visuomenes, kurios sudaro Krislui , tinkamas valdžias, suprask iš jojo tarnų ant žemes.. Kas tie geriausieji Kristaus tarnai žemėje, kas gi’ nežino. Ir katras gi katalikų neprivalo suprasti, kad atėjus rinkimų dienoms, reikia balsas mesti tik už “tikinčiuosius”, tik už politinės Kristaus valdžios nuomininkus Lietuvoje, kad ir pas mus susidarytų Dievui tinkamas Seimas ir valdžia.Ne vienas kunigų, nesitenkindamas bažnyčia, bandė eiti rinkon ir ten mitingų rietie- nose gintis nuo puolimų Kristaus vardu, spekuliuoti tikybos brangenybėmis. Tenka pasakyti, kad kunigų laimėjimai politinėj agitacijoj kuone visuomet pasibaigdavo tuojau už šventoriaus vartų. Pažymėtinas daiktas. Šiais rinkimais Lietuvos pilietis, kartais net pilietės, bent tie, kurie lankė mitingus, griežtai nusistatė

savų žmonių būrius I * * nam bažnytkiemy, galėjo nekliudomi patylomis varyti agitaciją, prieš kairiąsias partijas stovėjo tas ir žvairai šią, arRinkimai liko nutraukti deniu, kuomet Lietuvoje daugybė atlaidų ir žmonių mi-! nios suplaukia į bažnyčias. Iki tam laikui klerikalai mobilizavo visas savo gyvąsias ir negy-

susiraukęs komendan- apskrities viršininkas, žiūrėdami į tavąją nesi “bolševikas”. du-
ru
ošti

vasias iėgas. Mokslus einąs užsieniuose “krikščionių” jaunimas daugumoje buvo įtrauktas agitacijos darban. Kovon stumia visokie vienuoliai ir katalikiškos kongregacijos; sužadinta visos krikščioniškos tikybinės ir politinės organizacijos. Kunigai iš centro gavo įsakymą pavartoti visą savo įtaką į žmones ir bažnyčios jiems teikiamas priemones atvirai agitacijai už klerikalų sąrašus.Amerikoj ir iškitur surinkti dideli pinigai žymia dalim apversta pagaminti agitacinei literatūrai, paruošti specialiuose kursuose būrius agitatorių. Binkimų agitacijos tarpas, matomai, tyčia buvo paliktas labai trumpas, tik vienas mėnuo. Už tai kai jis prasidėjo, krikščionys puolė mušiu tvirtai suglaustomis kolonomis ir kartu pradėjo “viesulo” ugnį į priešo pozicijas iš sunkiosios ir lengvosios savo artilerijos.Šie seimo rinkimai dar kartą parodė, kaip begėdiškai moka išnaudoti klerikalai žmonių tikybinius jausmus savo partiniams tikslams. Rinkimų kampanijos metu reta bažnyčia Lietuvoje nebuvo virtusi mitingų sale, kur kunigas iš sakyklos ir nesibijodamas konkurentų atlikdavo partinio agitatoriaus darbą. Ir ne tik iš sakyklos. Kunigai ėjo klausyti žmonių išpažinties, ir pro klausyklos langelį Kristaus vardu statė tikinčiam ultimatumą: ar balsuok už “katalik iškastas” partijas, ar tiesiu keliu rietėsi į velnio nagus. Važiavo pas ligonį ir kaimuose darė improvizuotus mitingus. Krikštijo vaiką, jungė žmones “moterystės stonan”, šventino kryžių,— ir dažniausia, viena ranka at-

• y1S

iš

rintas ir “Eltos” kur sakoma, kad ratų išrinkta 11. dedama be jokių Bet “Laisvė”rašymu to, ko nėra, bet bando da įrodyti, jog socialdemokratai Lietuvoje neturi jokios įtakos darbininkuose. Ji rašo:“Jau tuomet [kada buvo pranešta, jog soc.-d. išrinkta 10] mes ‘Naujienoms’ atsakėme, kad jeigu komunistai prie didžiausios reakcijos šėlimo išrinko penkis savo atstovus, o socialdemokratai, naudodamiesi pilna laisve ir net valdžios oficiozu ‘Lietuva’ agitacijai už sAvo kandidatus, galėjo išrinkti dešimtį, tai mes sakome, kad jie baigia smukti ir jokios įtakos.Tik “Laisvė” gali sakyti, kad socialdemokratai naudojosi pil na agitacijos laisve. Kur “Lais- likdami bažnytinę pareigą, ki
darbininkuose neturi

musi visų m ai s savusiųjųgavo apie 330.000 balsų. Vadinasi,! gavo vos 40%, vadinasi, prakišo 13%. Nekas, kad krikščionys suspėjo savotiškai “iš aiškinti” rinkinių įstatymą ir per tai gaus Seime vietoj priklausomų jiems 33 vietų, 38. Iš pamatų padėtis dėlto nesikeičia ir rinkimų kampanija reikia skaityti “krikščionims” pralaimėta.Žmonės ar partijos, kurie linkę yra visur laukti staigių ir didžių pasikeitimų, gal būt nepatenkinti ir tokiais rezultatais. Bet kas gyvenimo įvykius kainuoja gyvam jų sąryšy su musų net artimąja praeitim, tam aišku, kad ta musų šventoji Lietuva vis gi keičiasi.Pagalios, negalima “krikščionių” pralaimėjimo įvertinti vien prakištų vietų skaičium. Su jais, mano supratimu, yra daug prasčiau. Spekuliuodami žmonių tikybiniais jausmais, musų klerikalai leidžia apyvar-* ton paskutinį pamaži patys ant kurios jieprieš tai, kad sutona plėvė- mįai pas mus sėdėjo.kerta tą šaką šimtus metų ra-
____________________________________________________________________________________
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Tarptautinė Socialistu 
Iškilmė

likusieji buvo paleisti išėmus 
du kuriuodu buvo lengvai nu
bausti.

“Darbininkai, įpriešingi 
naujos konstitucijos pagamin
toj ams, tiki į Amerikos princi
pus rokuoti kaltinamąjį nekal
tu iki jis nėra prirodytas kal
tu.’*

JEAN LONGUET GREITAI 
PRIBUS CHICAGON.

Pakvietimas seneliui Debsui.
Socialistų rateliuose laukia

ma Jean Longuet‘o. Manoma, 
jis pribus Chicagon petnyčioj 
ar subatoj. Svarbiausi prisi
rengimui prie iškilmės jau 
kaip ir užbaigti. Taipgi laukia
ma pribuvimo senelio Eugene 
V. Dėbso, kuriam Cook Coun- 
ty Socialistų Partijos Delega
tų posėdis, lapkričio 12 d., nu
tarė pasiųsti pakvietimų, kurį 
dalinai čia talpiname:
“Eugene V. Debs, 
“Elmhurst, III.

“Brangus Drauge Dėbsai:
vMes esame tikri, jog jus 

akyliai sekate M. Jean Longuet 
Amerikoj maršrutą, kurį orga
nizavo “The Nevv York Call“ 
Taipgi, jog jus patėmyjote 
faktą, kąd Clemenceau, vadi
namas Franeijos Tigras, pasie
kia musų kraštą.

“Mes jaučiame, 
kymas tų dviejų 
franeuzu sudaro 
dėtį, nežiūrint ir
mimas Tigro buvo tikrai pla
nuotas pakenkti įtakai drg. 
Longuet. -U,

“Kiekvienas savo istorija ir 
nusistatymu impersonuoja kla
sinę kovų, blogiausios ir ge
riausios tendencijos Franeijos 
tautos yra statomos parodom 
Yra užtikrinta, kad Tigras bus 
plačiausiai išgarsintas savo 
klasės. Tai yra musų pareiga 
parūpinti Longuet’ui 
klasės klausytojų.

“Tuo tikslu dabar mes nuo
širdžiausiai kviečiame jumis 
imti dalyvumų su mumis pa
sveikinimo musų praneuziečio 
draugo, jei jūsų sveikata tai 
pavelys. Kvietimas yra tik 
dėlto, kad jus pasirodytumėte 
arba tartumėte kelis sveikini
mo žodžius, jei jus tai panorė
tumėte.

“Tikėdamies, kad jums bus 
paranku tai priimti, be 
žiausio periškadijimo 
.* eikatai, mes

‘ ii broliškais 
jūsų draugai,

J. Mahlon
John M. Collins, prez.

kad atsilan- 
paskilbusių 

malonią pa
to, kad prie-

ęLARENCE DARR0W APIE 
MOKYKLAS.

Advokatas Clarence Darrovv 
kalbėdamas Austin O. Sexton 
rėvų mokytojų asociacijai, pa
reiškė, kad šių dienų viešoji 
mokykla greitai pranyks ir 
švietimas ateity persikeis iš 
specifiško į aplamą.

“Šių dienų mokslainės yra 
panašios mašinoms, kurios 
skverbia tau tikrą daugį skai
tymo, rašymo ir aritmetikos 
vaikui ir jis tampa apšviestas“ 
tarė jis. “Ateity mokytojavi
mas bus laisvesnis — be jokių 
suvaržymų...

“Iš pradžių nėra jokio skir
tumo tarpe pamokslininko ir 
plėšiko, bet gyvenimo apys- 
tovos 'perkeičia juodu. Apla
mai imant, juodu yra gimę be 
veik lygus, bet tai yra jų gy
venimo sąlygos, kad 
vienų plėšiku ir antrų 
slininku.

“Tai labai svarbu 
mokinant vaikus, 
inas, gyvenimo sųl>rgos ir 
švietimas yra pagrindiniai da
lykai ir paprastas faktas, kad 
vaikai yra gimę geri, teisingi 
ii teisingų tėvų, nereiškia, kad 
jie tokiais pasiliks. \

“Jei duosime jiems tinkamas 
gyvenimo sąlygas ir tinkamų 
kvietimą, jie bus geri 
lei neištesėsime duoti 
gerų apystovų, jie bus 
kais arba blogesniais.”

jos viršininkai. Illinois ko
mercijos komisija leido kom- | 
panijai tai daryti. Kol 'kas! 
senos stailos omnibusai bus 
vartojami. Po dvejų mėnesių 
bus padaryta sutartis su Yel- 
low Coach manufaktūros kom
panija, kuri parūpins omnibu
sus panašius į Yellow Cab au
tomobilius. Iki pabaigos 
n a učių metų kompanija 
paleisti operacijon apie 
omnibusų.

atei- 
nori 
500

NUPIRKO NAUJĄ ŠVARKĄ.
Klebonas Guy H. Black, pa

mokslininkas metodistų epis- 
kopalų bažnyčios, turi kuo pa
sididžiuoti — parapijonys nu
pirko jam naujų švarką. Da
lykas tame: Pereitą sekmalie- 
nį, jam sakant pamokslų, ban
ditas pavogęs jo senų švarkų. 
Parapijonys atlygino jam.

Lietuviu Pateliuose
JONO BUTĖNO KONCERTAS

darbo

ma- 
jllSŲ 

pasiliekame.
sveikinimais,

Barnes, sekr

DARBO FEDERACIJA PRIEŠ 
KONSTITUCIJĄ.

Chicagos Darbo Federacija 
yra griežtai nusistačiusi prieš 
Illinois valstijos konstitucijos 
projektų. Edward N. Nockels, 
Darbo Federacijos sekretorius, 
savo atsakyme į teisėjo Chas 
S. Gutting užnietinėjimus pa
reiškė:

“Darbininkai vienbalsiai ir 
griežtai priešinasi tam (patvar 
kymui, suteikiančiam teisėjms 
galę atmesti kaucijų kaltina
mųjų asmenų) ir beveik kiek
vienam patvarkymui konstitu
cijos projekte. Aš pareiškiau 
pirmiau ir noriu atkartoti da
bar, kad darbininkai yra prie
šingi baudimui apkaltintų as
menų pirm teismo nuosprend
žio. Net ir pęie dabartinės 
konstitucijos yra pakankamai 
blogai, kuomet, liaudies virši
ninkai pasimoja piudyti darbi
ninkus ir laužyti unijas.

ką 1921 m. Valstijos prokuro
ras pirmiausiai puolė jų bu
veinę ir po to apkaltino 42 na
rius ir unijos viršininkus ir 
nustatė* jų kauciją $2,780,000 
ir negalėjus parūpinti tokios 
nesvietiškos kaucijos, daug are 
šluotųjų buvo sukišti kalėji
mai!.

“Kuomet mes 
kaucijų kaltinimai 
areštuotųjų buvo
paties valstijos prokuroro

pampinome 
prieš 35 
panaikinti 

iv

padaro
pamok-

atminti 
Paveldėji- 

sąlygos

veikai, 
jiems

bankas, 
žinomas

REIKALAUJA RESYVERIO.
Douglas National 

32 ir State gatvių, 
kaipo vienintelis negrų bankas
šioj šaly, gali atsidurti resyve- 
rio rankose. Federatiniui tei
sėjui Carpcnter tapo įteikta 
peticija užvaldyti turtų ir per
žiūrėti biznio reikalus. Banko 
viršininkai ir direktoriai kalti
nami sąmoksle įvestuoti $175,- 
000, veik visų kapitalą, į Over- 
ton Building kompanijos bon- 
dsus. . .

CHICAGIEČIAI VILIUGIN- 
GI 100 NUOŠ.

Federalinis teisėjas George 
A. Carpenter praktiniai patyrė, 
kad chicagiečiai yra viliugingi 
100 nuoš. Dalykas tame: Tapo 
sudaryta jury iš 50 asmenų— 
30 chicagiečių ir 20 farmerių. 
Užvakar jie buvo pakviesi su
sirinkti ir eiti savo’ pareigas. 
Atsilankė 19—visi farmeriai; 
vienas farnierys pranešė suvė
lavęs traukinį. Iš 30 chicagie
čių nepasirodė nė vienas. Tei
sėjas, pakrapštęs peisokus, pa
leido farmerius namon dirbti 

chi-ir įsakė šerifui sukviesti 
cagiečius.

VERČIA GELŽK. KOMP. 
KELTI BĖGIUS.

Gelžkclių bėgių iškėlimo ko
misija instruktavo miesto tary 
ha suteikti galių policijos vir
šininkui Fitzmorris sustabdyti 
visus traukinius ant kiekvieno 
skersgatvio, kur gelžkelių kom 
partijos, sulig kontraktų neiš
kėlė bėgių virš gatvių.

Komisija taipgi reikalaus, 
kad korporacijos patarėjas Ęt- 
tclsonas suformuluotų laiškų, 
pranešantį Ballimore and Ohio 
ir Pennsylvanijos gelžkeliams, 
jei pastarieji, bėgy dešimts die
nų, neiškeis savo bėgių sker
sai Garfield bulvaro prie Lea- 
vitt gat., miestas išardys kelių
ir iškels bėgius kompanijos lė
šomis. Tam reikalui tapo pas
kirta $100,000. Tuo norima 
sumažinti nelaimes. Vien Pul- 
Imano kompanijai priskaito- 
ma 21 užmušimas ir 100

Iš-

UŽMUŠĖ AUTOMOBILIUS.
P-ia Liba Fabbro, 19 mėty 

amžiaus, 818 Austin avė., tri
jų mėnesių jaunavedė, tapo už
mušta automobiliaus, kuriuo 
važiavo John Buczali, 1621 W. 
Erie gat.

PASIDAVĖ KALĖJIMAN.
Wm. Bross Lloyd, radikalas 

milionierius, pasidavė kalėji
mai! prie Jolieto kalėjimo var
tų. Jis turės kalėti nuo vienų 
iki penkių metų dėl peržengi
mo šnipinėjimo įstatymo. Jam 
duosiu mokytojauti kalėjime.

APIPLĖŠĖ LAIŠKAVEŽĮ.
Būrys ginkluotų banditų už

puolė laiškavežį, kurs vežė 
Maywoodan trokų laiškų, pa
skirtų siųsti orlaiviu j Omaha. 
Plėšikai atėmė 17 maišų pir
mos klasės laiškų. Užpuolimas 
įvyko ant Washingtono bul
varo arti Rockwcll gt. Jung. 
Valst. pašto inspektorius sako, 
plėšikai vargu laimėjo penki
nę.

Koncerte bus išpildyta žy
miausių kompozitorių muzika, 
kaip lai Mozarto, Verdi ir kitų.

liūs išpildyti duetai iš operų 
Don Giovanni, W. A. Mozart 
ir Rigoletto G. Verdi. Vi iš
minėtus veikalus išpildys Vale
rija BruČienė ir Jonas Butėnas. 
Reikia pažymėti, kad tai pirma

(Seka ant 6 pusk)

PAVOGĖ 9 AUTOMOBILIUS.
Vakar Chicagoj banditai 

vogė devynis automobilius, 
pačių dienų policija surado 
pat pavogtų pirmiau.

pa- 
Ta 
tik

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

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavarde sutrumpinta)
C. MICHĘL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

SUŠLAPINT SAUSUOSIUS.
David Mann, saliunčikas, 

6306 Broadvvay, sušlapino pro- 
hibicijos agentus — apliejo 
juos vandeniu. Agentai per
pykęs revolveriais privertė 
Mann pasiduoti. Areštuotas ir 
nugabentas belangėm

REIKALAUJA APKALTINTI 
DU POLITIKIERIŲ.

Graud jury įteiktas piliečių 
reikal.ivimis apkaltinti ir pa; 
įraukti rtsekomvbėn du savos 
rūšies politikierių ir vienų mo
terį, kurie falšyvais hondsais 
norėjo piPnosuoti IIry L?(- 
kovitz, kurs sėdi Joliclo kalė
jime dėl pavogimo 10 automo
bilių. Minimi asmenys . yra 
Loyal McGill su savo moteria, 
702 S. Hoyne avė., ir Alberl 
Mancin, 1537 W. Congress gt. 
Jie visi areštuoti.

PAVOGĖ ŠVARKĄ IR 
SKRYBĖLĘ.

Wm. Sabetay, 536 Aldine 
aąuare, liudijo municipalio tei
sėjo Molines teismabuty. Jis 
buvo padėjęs ant suolo švar
kų ir skrybėlę, kurių neberado 
sugrįžęs. Vagia ir teismuose.

EKSPLIODAVO BOMBA.
Trys blokai nuo Sheffield 

avė. policijos stoties eksplio- 
davo bomba tarpdury gyvena
mojo namo. Ekspliozija dali
nai apardė namų ir išmetė 
penkias šeiniinas iš lovų. Poli
cija daro investigacijų.

Prohibicijos agentai arešta
vo du italu, Ross Fiunazo ir 
jo brolį, nužiūrimus, kaipo de
gtinės išnešiotojus. Jie išnešio
davęs degtinę po vidurmiesčio 
ofisus.

Tel. Lafayette 4228
Plivnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaueiaL 
' M. Yuška,

8228 W. 88th St., Chicago. III.

Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon «kaud«jimi, 
Jei skaitant raidis šunį tie j a, 
Jei ii r aid* s darosi dvi, 
Jtd turi uždegimu akių, 
Jei skaitant ar aiuv^at akis skaa- 

tuomet reikalaukit akiaiij.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

18111 So. Ashland AveH 
Kampas 18-os gatvfie.

Ant trečio auglio viri Platt’o ap- 
iekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

da,

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00

ROSE REITER
So. Denrhorn St. Rooin 301 

Tel. Wabash 1816
buvusi per 8

203
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suv. Valst., 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, 
kurio nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo ginvines į šią šalį; taipgi gavime 
4ilnu pilietiškų popierų. Aš turiu pa- 
;yrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

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

Tel. Kemvood 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.

dirbusi ateivių

tiems

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos) nuo 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tek Kedzie 7715

los

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

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

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

Galime pagelbėt tomistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko- 
užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., »
Tel.: Beverl^ 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
8261 Be. Halsted St., Chicago, III.

AGNIEŠKA JASAITIENĖ — 
NAVICKAITĖ

, Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šio mėnesio 21 d., 8:40 vai. ry
tą, pergyvenusi 72 metus am
žiaus ir Amerikoje išgyvenusi 
27 metus. Prigulėjo prie seka
mų draugijų: Saldžiausios Šir
dies Jėzaus Moterų ir Merginų, 
šv. Veronikos ir prie tretininkų 
Šv. Pranciškaus Draugijos. Gi
mė Pakalniškių kaime, Pavan
denės parap., paliko nuliudiine 
sūnų Adomą ir 2 tekėjusias duk
teris: Domicėlę ir Oną Klimie- 
nę. Kūnas randas po num. 4518
S. Rockvvell St., palaidojimas R 
bus penktadienį lapkr. 24 d. pu- R 
siau devintą vai. rytą iš namų 
į šv. Kryžiaus bažnyčią ir į šv. 
Kazimierio kapines. Gimines ir 
pažįstami malonės dalyvauti 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus Adomas ir 
dukters, Domicėlė ir Ona? Pa
reiškimas: Gėlės nebus priima
mos.

su-

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

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Bhie Island Avė.
Chicago, III.

ĮSTEIGS OMNIBUSUS.
Transportacija omnibusais 

bus Įsteigta southsidėj bėgy 
dvejų savaičių. Taip pranešė 
Chicagos Motor Bus kompani-

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom- į namus. Užtikriname geriau- 
patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUA/J,

5822 S. Racine Avė.,
; Chicago, III.

si

T«l. Aufitin 787

DR. MARYA 
DOWJATT—SASS

Kątik sugrįžo 11 Califomljąs ir 
vii tęs savo praktikavimu po Ha.

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

vakare išskiriant nedėldicnius.
.......--.u..................... n 1..^

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų!
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Indenendence Blvd. Chicage

Dr. Maurice Kaba
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Aehlnnd Ava, 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedčldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50839—J. Zabrauskas 
50840—J. Labikis 
50856—P. Zdanauskas 
50857—J.
50859—J. 
50860—J. 
50861—S. 
50865—E. 
50869—E. 
50870—L.
50873—M. Paliuliene 
50880—J. Taiukyte 
50882—O. Mačiukavičiene 
50918—S
75079—M. Katauskas 
75150—P. Okackas 
75158—A. Auškalnis 
75164—L. Jociene 
75166—M. Barauskiene 
75167—0. 
75170—S.
75175—J. Golimbauskas

Selickas
Kloiviene 
Rutkauskas 
Jazdauskas
Valenčiene 
žemaičiuniene 
Vidauskiene

Raukas

Karosaičiui

Povilaitienei 
Junšas

85109—A. Mažeika 
85179—A. Novokrzecka 
85187—P. Šlajus 
85190—J. Bačkas 
85195—J. Petraičius 
85189—S. Petrikas 
85192—J. Aučiunas . 
85196—A. Stalauskas 
85197—M. Pavilat 
85198—O. Švilpiene 
85199—A.
90033—Jaunakas Žinias 
90081—A. Grinkevičius 
90084—A. Aleksandravičiene 
95074—M. Balsiene 
95075—V. Klehnaiiskiene 
95086—M. Nagevičius 
95093—E. Misiūnaitė 
95095—M. Savickiene 
95098—P. Praspaliauskiene 
95099—L. Reikašius 
14469—E. Scklinskiene

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

! '

j

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau hc operacijų ir be gyduo
lėj 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.

Natine Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Rrighton Park.

Theater Bldg., £-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dienų.

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

Tel. Lafayette 5698.

Gydytojas, Chirurgas ir Akuseras 
3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

David O’Shca, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Ilotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

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

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

z

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 

4-—...... ........... i
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Mes laikom pilnų eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 

I Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinam ir garu iš
vadom senas plunksnas viduti- 

' nėm'is kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 

Kampa* 18 ir Halsted RL

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPHICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir puo 5 ild 8 vakare.
Nedllioms ofisae yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus 

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

3259 So. Halsted St., Chicage.
1 U11*.. ... .. .. .. .. .... ..... 1 "T. ‘T“

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampa* 18th St.

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

DR. A. J. BERTAšlUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union 
Tel. Yards 1699

Ate.
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(Seka nuo 5-to pusi.)

Lietuviu Rateliuose. Sfąs? « J“ 
piliečiai, nes bus išduotas ra
portas iš nuveiktų darbų. Dar 
buvo kalbėta apie rinkimą pa

kartą tarpe Amerikos lietuvių rašų ir įteikimą jų policijos 
bus išpildyti tokie sunkus ir viršininkui, kad policija kreip- 
gražųs muzikos veikalai. j tų daugiau domės ant nępil- 

Taipgi dalyvauja viena įžy- (namiečių ir neleistų jiems val- 
miausių dainininkių Nora Gu- .klotis gatvėmis volai vakarais 
gienė; o kas nežino Ghicagos ir užkabinėti praeivius, kas da- 
duetistų — Ona Biežienė ir bar dažnai atsitinka, šis 
Salomėja Cęrienė. Jos publikai simas tečiaus atidėtas 
labai patinka su savo balse-, mani susirinkimui, 
liais

Taipgi dalyvaus 
Sabonis, įžymiausia baritonas 
tarpe Chicagos lietuvių ir Jo
nas Ramanauskas, pagarsėjęs 
tenoras tarpe Chicagos lietu
vių. Jonas Radziavičius, nau; 
jas jaunas dainininkas daug 
ko iš jo sulauks Chicagos lie
tuvių publika. Taipgi 
vaus smuikininkas 
Kalkins ir akonipanistas 
Byanskas.

Viršminėtas koncertas 
vienas iš gražiausių, nes 
dalyvaus daug artistiškų spėkų.. 
Vertėtų išgirsti 
Chicagos lietuviui 
nininkai.

Koncertas įvyks 
lapkričio 24 d., Meldažio 
tainėje, 2244 W. 23-rd 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

klau-' 
seka-

Nutarta, kad draugijos nariu 
ir Kastas gali tapti kiekvienas, įmokėda

mas 10c. mėnesinės duoklės. 
Įstojimas veltui.

—Ten Buvęs.

NAUJI KALENDORIAI.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKO

daly-
Bronius

Jonas

bus 
jame

kiekvienam 
minėti dai-

pelnyčio] 
sve- 
Pl.

TOWN OF LAKE. 
Svarbiais reikalais 

susirinkimas
Lapkričio 17 d. J. Letuko 

svetainėje įvyko antras susi
rinkimas vietos namų savinin
kų ir Amerikos lietuvių pilie
čių. Pirmo susirinkimo pas
tangomis tapo surastas čarte- 
ris ir kiti visi dalykai buvusios 
organizacijos po vardu “lown 
of Lake Lietuvių Namų Savi
ninkai ir Amerikos Piliečiai.” 
ši organizacija nors buvo ir 
yra gana reikalinga, bet delei 
tūlų priežasčių jau apie 5 me
tai kaip negyvavo.

Dabar susirinkęs būrelis nu
tarė dirbti po tuo pačiu čar- 
teriu dėl labo namų savinin
kų, piliečių ir tų, kurie pano
rės įsigyti Amerikos piliety
bės ffopieras.

Toliau likos nutarta kreiptis 
i Bureau of Street, Dept. of 
Public Works, idant butų nu
valytos be atidėliojimo gatvės 
ir ėlės, kurios dabar nėra, ar
ba labai mažai, valomos. Taip
gi nutarta kreiptis Bureau of 
Sevvers, nes tos taipgi nėra va
lytos.

Buvo patėmyta, kad vaikai 
laike mokslo valandų būriais 
valkiojas gatvėmis ir nelanko 
mokyklos ir kad jų niekas ne
žiūri. Mat tapo sužinota, kad 
dabartiniu laiku vietos viešo
ji mokykla dieninių rekordų 
neturi, todėl ir nežino kurie 
vaikai mokyklą lanko ir kurie 
nelanko, 
kreiptis į 

Atlikus 
išrinktas
menų būtent: P. Pilitauskio, 
J. įLetuko, J. Kareivos, A. Mi- 
kalauskio ir J. žalandauskio.

Kitą susirinkimą nutarta 
laikyti gruodžio 1 d., 8 vai. va
kare, J. Letuko svetainėje, 
4523 So. Wood St. Į tą susi-

1 11 1 ' ■■■" ■ 1 — —1 1 'I ■, ! ! I .

Tuo reikalu patarta 
Board of Education. 
tuos dalykus liko 

Komitetas iš 5 as-

S e ve ros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

B

KOSULYS
yra greita: sulaikomas jeigu 
vartojama ’ laiką

‘ SEVERA’S Į
COUGH BALSAM.

L •
I FaEr.gvir.s Kosuly ir prašalins daug 1
, kcrJCjimu. Priimnas dėl vaikams •. 

ir rvkgurcrr.s

' * Kaina 26c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERAS 
COLD AND CRIP TABLETS

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

Kama bOu

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa
inokos vaikams būna kas utarninką 
ir pčtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Kviečiame tėvus leisti savo vaikus į 
šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalbos. — Mokytojas J. Briedis.

Lietuvos Did. Kun. Gedimine susi
rinkimas bus lapkričio 24 d. Mitin
gai laikomi kas paskutinį penktadie
nį kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 341 Kensington Avė.

Anton Buttin, Prot. Rašt.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

MOTERŲ
REIKIA DARBIMy

VYRŲ
d IEIKALAU J AM A VAŽI NĖ 

tojų pelenams išvežioti.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

PRITYRUSIŲ MOTERŲ.
Minkštoms vilnoms skirsty

ti po $20 į savaitę.
Kreiptis:

D. COHEN, 
1100 West 22nd St.

314 W. Elm St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir žuvų krautuvė, lietuvių 
kolonijoj. Labai gera proga 
lietuviui padaryti geYų biz
nį.

3641 So. Halsted St.

Baltic States Bankas, 294 
Eighth Avė., New York, N. 
Y. išleido ateinantiems me
tams labai puikius sieninius 
kalendorius, specialiai pieš
tus tam Bankui, todėl joki 
kita įstaiga tokio piešinio 
kalendorių neturės. Tie ka
lendoriai siuntinėjami ir duo 
darni kiekvienam, kas tik 
prieš Kalėdas siųs per tą 
Banką pinigų į Lietuvą, 
pirks laivakortę, ar pasidės 
pinigų depozitan ant 4 pro
centų priskaitomų prie su
mos kas mėnesį.

. Pasinaudokite geriausiu ir 
pigiausiu to Banko patarna
vimu ir gaukite gražiausį 
kalendorių!

Bankas atdaras subato- 
mis iki 7 vai. vakare.
BALTIC STATES BANK 

294 Eighth Avenue, 
New York, N. Y.

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada 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 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Naujienų 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- 
1920-1921-1922 .metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 

!pieras. *

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

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

Kviečia Komitetas.

North Sides Viešas Knygynas ren
gia vakarėlį septintadienį lapkr. 26 
d., Liuosybės svetainėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Vakarėlis su programų. Pro; 
grame tarp kitko kalbės tik ką iš 
Lietuvos sugrįžęs Paškauskas. Norin
tieji išgirsti apie Lietuvos padėtį kvie
čiami atsilankyti. Po programo bus 
šokiai. — Komitetas.

VVest Pullmano Liet. Pašelpinis 
Kliubas rengia balių su įvairiais pa- 
marginimais subatoj, lapkr. 25 d., Ba- 
jorino svet., 12001 S. Halsted St. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Aš Jieva Stonnitė, Kauno gub., Ra
seinių apsk., Kaltinėnų vai., Girdiš
kės parap., kaimo Lingės, jieškau sa
vo sesers Antonmos Stonaitės, 1913 
m. iš Lietuvos išvažiavo į Argentiną 
dabar nežinau, kur randas. Meldžiu 
kas žinot, ar ji pati atsišaukti. Taip
gi pajieškau Stanislovo Vainauskio, 
gyveno Chicagoj, ir Jono Lionas, Ba
takių parap., Liaužginų k. Atsišauk
ti adresu: Jieva Stonaitė, 3048 So. 
Loomls St., Chicago, III.

REIKALINGA PATAR- 
nautoja į švarią valgyklą. 
Darbas ant visados ir geras 
užmokesnis.
ROYAL RESTAURANT, 

131 E. 35th St.

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

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir groserne. Sena vieta, 
išlaikyta per 28 metus. Prie
žastis pardavimo liga.

'Kreipkitės:
3139 W. 38th St.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

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

Kreipkitės 1834 W. 39th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir sal- 
dainų krautuvė, su rakandais ir pa
gyvenimo kambariais, visokių tautų 
apgyventoj vietoj. Turiu parduoti la
bai greitai ir pigiai, nes palikau vie
nas.

4352 So. Mozart 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
rnos kiekvienam pagyvenime; 
garažas 2 mašinoms. Parduo
siu, ar mainysiu ant biznio, 
loto, ar automobiliaus.

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

PAJIEŠKAU JIMO WALTERO; 
pirmiau gyveno Chicagoj, dabar ne
žinau kur, Chicagoj, ar kur kitur iš
važiavo. Turiu prie jo svarbų reika
lą. Kas žino apie jį ar jis pats meld
žiu atsišaukti adresu:

A. SHIMKUS.
5912 So. State St.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS RUIMAS SU vah- 

giu vienam geram vaikinui, Bridge- 
porto apielinkyje. Kas turite tokį rui
mą, praneškit į:

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted iSt.

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

ACME STEEL GOODS 
. COMPANY,

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

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

1447 S. Halsted St.

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

3827 Emerald Avė.

REIKALINGAS KAMBA- 
rys vienam vaikinui, Bridge- 
porto apielinkėj.

Atsišaukite į Naujienas 
laišku Box 158.

REIKIA KAMBARIO ve
dusiai porai, prie lietuvių 
šeimynoj North Sidėj.

Kreipkitės į Naujienas 
Num. 164.

DARBININKAI
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

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.

JAUNA PORA SU MAŽU VAIKU 
iieškome luinvo pas blaivus švarius 
žmones; pageidaujame, kad butų ap
šildomas ir kad rastųsi kur apie 
Brighton Parka arba kur nors West 
Sidėj.

Atsišaukite per telefoną:
Canal 1940

REIKALAUJAM PENKIŲ LIETU- 
vių ir lenkų pardavinėtojų pilnam ar 
daliai laiko, pardavinėti nekrutami, 
nuosavybę South Sidėj, pardavinėti 
lotus tik po $525, kui’ įvesta sruty- 
nės, vahduo, gazas ir Šalygatviai ci- 
mentuoti. Ant žemės jau yra namų. 
Parūpiname nurodymus, čia yra jū
sų proga didelius pinigus pasidaryti 
prieš Dėkones Dieną ir Kalėdas.

Kreiptis:
624 First National Bank Bldg.

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 kei- 
sai instrumentų; 2 trišmotės priima
mojo kambario eilės ir kiti daiktai — 
pigiai. Kreiptis: 4630 S. Ashland Avė. 
2 lubos. Tel. Yards 6079.

ĮIEŠKO 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.

VAIRŲ
Prie darbo dirbtuvėj ir pa- 

sisiuntimui, senesnių kaip 16 
metų amžiaus.

Kreiptis:
1734 Fullerton Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALAUJAMA TEKIN- 
tojų ir poliruoto jų.

Kreiptis:
ARNOLD SCHWINN & 

COMPANY, 
1718 N. Kildare Avė.

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

3347 So. Wallace St.

PARDAVIMUI .BUČŲRNė; LABAI 
gera vieta ir geras biznis. Randos 
tik $50.00 į mėnesį, lysas 3 metams. 
Turi būti parduota greitai. Priežas
tis pardavimo: nesutikimas partne
rių. Prašau nesikreinti jei neturite 
casb pinigų^ arba norite ant ko mai
nyti, nes mes neturime laiko gaišinti.

1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR na
mas; iš užpakalio kriaučių šapa, 5 
ruimai gyvenimui ir garažas paši
nai. Priežastis pardavimo: išvažiuoju 
į kitą miestą.

3604 So. Wallace St.‘

PARDAVIMUI GROSER- 
nė su įtaisymais. Kas norės, 
galės ir vienus tik įtaisymus 
pirkti, man nedaro skirtu
mo. Kreipkitės:

3353 So. Union Avė.

PARDAVIMUI STORAS; ci- 
gari), saldainių, minkštų gė- 
rymų, sodos ir “Notions” prie
šais viešą mokyklą, lietuvių 
apgyventa vieta, biznis gerai 
eina. Atsišaukite:

2012 So. Peoria St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir saldainių krautuve, arti prie 
mokyklos. Ruimai gyvenimui, 
parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

3222 So. Auhurn Avė.

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

Mes turime tuojaus parduoti savo 
gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dv’gubu 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-ŽEME.

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
biznevo namo. Baltos duonos, keksų 
ir visokių pajų kepyklą ir grosernę 
sykiu. Biznis daroma iki $200.00 į die
ną; dirba 6 darbininkai, lysas trims 
metams; randa nebrangi. Puiki proga 
padaryti daug pinigo; kas mylite pi
nigus, skubinkite nupijkti.

Atsišaukti:
IDEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.

PARDUODAMA MEDL 
nis namas 2 augštais. Par
duos su nuostoliu.

Klausti telefonu: 
Lawndale 6274.

MEDINIS NAMAS 2 AUGŠTAIS, 
konkreto pamatu ir 7Y2 pėdų beiz- 
mentu, susidedantis iš keturių pagy
venimų po 4 kambarius. Išeinamoji 
vieta ir gazas kiekvienam pagyveni
me ir krautuvė beizmente; taipgi du 
mediniai pagyvenimai po 4 kamba
rius užpakaly. Randa $90; galima pa
kelti iki $100 į mėnesį. Nuosavybė 
po num. 4856 So. Wells gat. Del mir
ties šeimynoj savininkas nori palei
sti už $5,400 išmokėjimais, įmokant 
$1,500.00, o likusius kas mėnesis.

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

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
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

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

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

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

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3200 S. Fcderal St. 

Chicago, III.

. 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.

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

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

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreiptis:
4161 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA JAUNŲ 
moterų užsisakymams rinkti, 
mokama geri pinigai. Klausk 

Pono GREEN
Room 703,

417 S. Dearborn St.

PRITYRUSIŲ SIUVĖJŲ REIKA- 
laujama. Turi mokėti lietuviškai. Tu
ri būti prityrę siūti moterų ir vaikų 
drabužius.

Atsišaukti:
MAX HOSSMAN, 

1251 S. Halsted St.

REIKALINGA MERGI- 
na, ar moteris prie namų 
darbo; maža šeimyna, geras 
mokesnis ir kambarys ir $10 
į savaitę. Atsišaukit adresu: 

1730 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA
MOTERŲ
PRIE
DARBO
SKUDURINĖJ. * 
5138 Wentworth Avė.

REIKALAUJAMA žirklinin- 
ko ir padėjėjų s^ngeležių kie
me. Geras mokesnis. Nuolati
nis darbas per visą žiemą. 
Reliable Iron & Steel Co., 2141 
S. Sawyer Avė., % bloko nuo 
22 gatvės į šiaurę.

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

Atsišaukite:
153 E. 107th St.

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

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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, pirmininke.

REIKALINGAS 
sis bučeris, turi mokėti 
kalbą.

PATYRU- 
lenkų

3355 W. 38th St.

REIKALAUJAMA LIETUVIŠKAI 
ir lenkiškai kalbančių asmenų turinčių 
darbus. Yra progos išmokti pardavi- 
nėtojybos, kuri yra antra augščiausiai 
apmokama profesija pasauly ir po
draug yra progos pasidaryti pinigo 
Kalėdoms. Mes išmokinsimi jus kaip 
ir tas nepakenks jūsų dabartiniam už
siėmimui. Ateikite penktadienį ištir
ti. Galime suvartoti kelis vyrus pil
ną laiką. Ofisas atdaras iki 9 
penktadienį.

Paklausti p. KRAUSE,
166 W. Jackson Blvd., 

Room 1317.

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLATINIS DARBAS — 
GERAS MOKESNIS.

Kreiptis:
22ra ir Fisk St.

25tą ir Quarry St. 
Roscoe ir California Avė.

v. v.

PARDAVIMUI LUNCH 
ruimas ir Icekriminė, gera 
biznio vieta, randa pigi ir 
ruimai gyveniniu!.

Kreipkitės:
3633 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-ių 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių neTei- 
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayctte 6824

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

mo, 
nio.

RESTAURANAS PARDUCJDAMA 
;?eroj vietoj, geras biznis, vieta ap
gyventa visokių tautų, pigi randa, ly; 
sas 3 metams; įplauki} nuo $40 iki 
$50 į dieną. Noriu parduoti greitai 
dėl kito biznio. Atsišaukite į Naujie
nų Skyrių Num. 165.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
groserne, lietuvių kolonijoj, 
hznis išdirbtas nuo seno. Par

duosiu labai pigiai. Atsišauki
te: ELTA GDMMERCE CO., 

3251 So. Halsted S t.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI.
6 flatų kampinis muro namas, par

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

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
groserne, lietuvių kolonijoj, la
jai geroj vietoj. Pardavimo 
jriežastis — liga.

2349 So. Oakley Avė. 
Phone Roosevelt 7855.

PARDAVIMUI BIZNEVA ’NUO- 
savybė, 3 augštų mūrinis namas prie 
Halsted gat. arti 35 gatvės, krautu
vė ir gyvenami kambariai pirmam 
augšte ir 6 kambariais pagyvenimas 
2 ir 3 augštuose. šitas namas yra 
tikrai naujovinis ir yra statytas apie 
8 metai atgal. Apšildomas garu. Taip
gi yra mūrinis dvigubas garažas už 
pakaly. Su gera cimentuota asla, 
elektra ir vandeniu. Ramios $240 į 
mėnesį. Savininkas nori apleisti mie
stą ir numažino kainą $2000. Nauja 
kaina $19,000 išmokėįimais.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 luhų

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
groserne, biznis senas ir ge
rai išdirbtas. Lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

2611 ,W. 44th St.

__i—|, ... .. —---------------- —
BARGENAS

Parduodama namas pigiai ir taip; 
gi išduodama nuomon, 2 pagyvenimai 
no 5 kambarius ir krosnis vartotas 
kepyklos ir vieta mažai krautuvėlei. 
Gera proga lietuviui ar čekui. ,

Kreiptis:
5230 S. Kildare Avė.

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

653 ir 609 W. Madison St.

. .________________________________________________________________________________________


