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Rusija sukėlė didelius kivirčlus 
laikos konferencijon

Naujos tarybos su angliakasiais

Rusija sukėlė kivirčius
čičerino reikalavimai taikos 
konferencijoj pykina talkinin

kus.

(LAUSANNE, gruodžio 4. — 
Rusijos užsienio reikalų minis- 
terio čičerino nusistatymas tai 
kos konferencijoje laike svars
tymų Dardanelų pertakų klau
simo ir jo bandymas kalbėti už 
Turkiją, labai užpykino talki
ninkus ir iššaukė smarkius An
glijos užsienio reikalų minis- 
terio Curzon protestus. Sukel
tieji kivirčiai galį išardyti pa
čią konferenciją.

Rusija padavė pieną išriši
mui Dardanelų klausimo. Tuo 
pienu Dardanelai ir Bosforas 
turi būti pilnai atiduoti Turki
jai, kuriai turi būti leista ten 
budavotis fortifikacijas ir lai
kyti laivyną. Bet kartu turi 
būti uždrausta į Dardanelus 
įeiti visų kitų šalių kariniems 
laivams.

šus pasiūlymas pašalinti kitų 
šalių karinius laivus iš Darda
nelų yra nepriimtinas talkinin
kams, negi Jungt. Valstijoms.

Turkijos delegatas pasakė, 
kad Turkija turi turėti teisę 
apginti Konstantinopolį ir Mar- 
moros jurą, bet nedavė jokių 
savo pasiūlymų išrišimui Dar
danelų klausimo. Reikalaujant 
platesnių paaiškinimų jis 
tik pasakė, kad Rusijos pienas 
yra artimesnis Turkijos nuo
monei, negu visi kiti paduo
tieji sumanymai.
Curzonas įspėjo Turkijos de

legaciją, kad ji turi susirinkti 
ir nutarti ko ji nori, nes kon
ferencija negali tęstis neapru- 
bežiuotą laiką dėlei Turkijos 
tylėjimo. Jis sako, kad Turki
jos delegatai bandą pasislėpti 
už Rusijos nugaros.

Rusija, sakė čičerinas savo 
kalboj, niekados nepriims, kad 
patįs vieni talkininkai spręstų 
apie Dardanelų likimą. Jis rei
kalavo, kad talkininkų okupa
cija pertakų tuoj aus užsibaig
tų, nes jų nusistatymas darosi 
nepakenčiamas. Rusija, sakė 
jis, priešinsis tolimesnei talki
ninkų okupacijai ir tam pri
tars visas taikos trokštantis 
pasaulis. Rusija išreiškianti 
nuomones ir nusistatymą dar
bininkų ir valstiečių k lesų.

Keli talkininkų delegatai po 
susirinkimo pavadino čičerino 
kalbą agresyve ir provokatori
ška ir kad jei Rusija ir toliau 
laikysis tokio nusistatymo, tai 
pastatys pavojun Dardanelų 
klausimo rišimą.

Nieko nenuveikė
LAUSANNE, gruodžio 4. •*— 

Artimųjų rytų taikos konfe
rencija tęsiasi jau dvi savaites 
laiko, išrinkta visokių komite
tų ir subkomitetų, kurie diena 
iš dienos svarsto visokius arti-

Šiandie — galbūt sniegas; 
ša'lčiau.

Saulė teka 7:02 v., leidžiasi 
4:19 vai. Mėnuo leidžiasi 5 vai. 
vakare. jkalavimą.

’ yV ' ■ *

muosius rytus liečiančius klau
simus. Bet nežiūrint visų ti 
pastangų, dar nėra parašyta, 
negi dar susitarta, nors vieno 
skirsnio busiančiąja! taikos 
sutarčiai.

Tik tiek gero, kad buvusioji 
priešai suėjo į tarybas ir kac 
jie yra pavargę ir daugiau ka* 
liauti nebenori. Dabar konfe
rencija svarsto daugiausia še
šis svarbiausius klausimus: va
karų Trakiją, kapituliacijas, 
tautines mažumas, muitus, 
Turkijos skolas ir Turkijos rei
kalavimą sugrąžinti Mosul 
aliejaus laukus.

Naujos tarybos su an
gliakasiais

CHICAGO. — Ateinantį tre
čiadienį prasidės nauja konfe
rencija tarp kasyklų savininkų 
ir angliakasių. Ji bus laikoma 
Great Northern hotely ir joj 
bus bandoma surasti budus iš
vengimui streiko ateinantį pa
vasarį.

Dabartinis angliakasių kon
traktas su kasyklų savininkais 
baigiasi teinančio kovo 31 d. 
Dabant kontraktą tapo su
tarta, kad bus laikoma bendra 
konferencija suradimui būdų 
tolimesniam susitaikimui. Vie
na konferencija jau įvyko, bet 
joje prie nieko neprieita, ka
dangi savininkai nedavė jokių 
pasiūlymų. Buvo paskirta sub- 
komitetas, bet ir tas nieko ne
nutarė. Tada savininkai papra
šė uždaryti konferenciją, kad 
jie galėtų pasitarti su įvairio
mis savo asociacijomis.

Manoma, kad dabar bus pa
siūlyti keturi pienai susitaiki
mui.

Angliakasiai griežtai laikosi 
savo pirmesnio reikalavimo 
palikti senąsias algas ir darbo 
sąlygas, kuomet savininkai no
ri algas nukapoti, tad yra di
delio pavojaus, kad nebus susi
taikinta ir kad ir ateinantį pa
vasarį kils angliakasių strei
kas.

Grūmoja streiku
TERRE RAUTE, Ind., gruo

džio 4. — Patirta yra, kad 
Indianos kasyklų savininkai 
atsisako palaikyti “check off’ 
sistemą ir todėl yra didelio pa
vojaus, kad Indianos angliaka
siai sustreikuos. Dabar savi
ninkai laiko savo konferenciją. 
Unijos viršininkai sako, kad 
jie paskelbs streiką kiekvienoj 
kasykloj kur tik bus panaikin
ta “check off” sistema.

Reikalauja mirties 
ministeriams

SOFIJA, gruodžio 4. — By
los nagrinėjimas buvusio pre
mjero Radoslavov ir jo kabi
neto, kurio valdžia ir įtraukė 
Bulgariją į karą Vokietijos pu
sėje, eina prie pabaigos. Nag
rinėjimas tęsiasi jau daugiau 
metų laiko. Prokuroras karš
toj kalboj teisme reikalavo 
mirties bausmės Radoslavovui, 
buvusiam (finansų ministeriui 
Tončev ir buvusiam viešųjų 
darbų ministeriui Dimčev. 
Teismas dabar svarsto tą rei-

Buvusieji darbininkų atstovai Lietuvos Konstituantoj

Šį paveikslėlį mes tik dabar gavome iš Kauno. Tai baigusiojo savo dienas (Lietuvos Steigiamojo Seimo Socialdemo
kratų Frakcija. Atvaizdas padarytas Steigiamajam Seimui baigiant savo darbus, Spalių mėn. 28 d. 1922 m.

Iš kairės dešinėn, sėdi: Digryg, V. Čepinskis, K. Bielinis, K. Venclauskis, St. Kairys, VI. Požėla ir šukevičius.
Stovi (iš kairės dešinėn): Daukšys, šemiotas, Pakalka, ir Girtautas.
(Dabartiniu Lietuvos Seiman išrinkti socialdemokratai: A. Budreika, V. Čepinskis, V. Ga’inis, St. Kairys, E. Kromeris,

M. Markauskas, A. Pilkauskas, J. Plečkaitis, VI. Požėla, L. Purcnienė ir K. Venslauskis).

Kivirčiai Rusijos nusigink
lavimo konferencijoj

Susitaikinti dėl sumažinimo 
ginklavimos yra sunkiau, negu 

kad buvo manyta.

MASKVA, gruodžio 4. — 
Kaip ir galima buvo manyti, 
dvirčiai Rusijos ir Pabaltijos 
šalių nusiginklavimo konferen
cijoje jau iškįlo ir galbūt laiki
nai reikės konferenciją per
traukti.

Pabaltijos šalių — Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estonijos 
ir Suomijos — delegatai pra
nešė rusams, kad jie atsakys į 
Rusijos pasiūlymą sumažinti 
armiją ne viešame susirinki
me, bet privatiniame. Litvinov 
reikalavo, kad viskas butų 
daroma viešai, bet jo reikalavi
mas tapo atmestas.

Pravda sako, kad privati
niame susirinkime delegatai 
atsisakė pradėti svarstyti Ru
sijos pasiūlymus.

Lenkijos laikraščiai nesitiki 
susi taikinio konferencijoje. 
Ypač bus keblu Lenkijai, nes ji 
taipjau atstovauja Frftnciją ir 
Rumuniją. Lenkijos delegatas 
Radzvila tapęs įgaliotas Rumu
nijos karaliaus padaryti nie- 
kurius pareiškimus konferenci
jai, kurie bus priimti Rumu
nijos parlamento.

Laikraščiai taipjau nurodo, 
kad sunku bus prieiti konfe
rencijoje prie susitarimo dar ir 
todėl, kad kivirčiai tarp Len
kijos ir Lietuvos tebesitęsia ir 
nėra taikos tarp tų dviejų ša
lių, kas neleis joms pradėti ma 
žinti ginklavimąsi.

Dar vienas pataisymas.

WASHINGTON, gruodžio 4. 
— Atstovas O’Brien įnešė dar 
vieną pataisymą prie prohibi- 
cijos vykinimo įstatymų. Jo 
pataisymu butų galima išdirb- 
dinėti ir pardavinėti alų iki 7 
nuoš. alkoholio, o kitus gėri
mus iki 15 nuoš. alkoholio. 
Tečiaus saliunai liktų visai pa
naikinti.

Airijos bilius priimtas
Airijos Laisva ^Valstija pripa

žinta ir gyvuoja.

LONDONAS, gruodžio 4. — 
Lordų butas trečiu ir paskuti
niuoju skaitymu priėmė Airi
jos konstitucinį bilių, kuriuo 
sutveriama Airijos laisva vals
tija. Dabar bereikia tik ka
raliaus parašo.

Airijos laisvos valstijos ge- 
neral-gubernatolriu veikiausiu 
bus paskirtas Timothy Healy. 
Jį skaitoma tokiai vietai tinka
miausiu, nes per 38 metus jis 
dalyvavo Anglijos parlamente, 
kur pasižymėjo savo gudru
mais ir iškalbumu.

Dail Eireann šiandie susi
renka paskutinį kartą kaipo 
Airijos laikinis parlamentas. 
Ryto jis susirinks kaipo narys 
tikrosios Airijos valdžios, kuri 
susidės iš gcneral-gubernato- 
riaus, kuris atstovaus • karalių, 
senato, kuris dar nėra išrink
tas ir atstovų buto — Dail Ei
reann.

Sulaužė lokautą
PARYŽIUS, gruodžio 4. — 

Duonkepyklų savininkų pas
kelbtas lokautas tapo sulaužy
tas. Jie paskelbė lokautą, kad 
pakėlus duonos kainą ir tuo 
daugiau pasipelnius. Bet vald
žia tuoj atgabeno 500 armijos 
kepėjų kepti duoną ir civili
niams gyventojams ir nusigan
dę kepyklų savininkai tuoj 
pranešė agrikultūros ministe
rijai, kad jie lokautą atšaukia.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 4 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.53
\ Austrijos 100 kronų ............... Ū t

Belgijos 100 frankų ............... $6.51
Danijos 100 frankų ........... $20.40
Finų 100 markių ................... $2.50
Franci jos 100 frankų ........... $7.00
Italijos 100 lirų ................... $5.01
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0C
Trenku 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $18.53
Olandų 100 guldSnų ........... $39.69
šveicarų 100 markių ........... $18.97

' Švedijos 100 kronų ........... $26.99
Vokietijos 100 markių...... ...., lUc

Kongreso posėdis
• ■ -pasibaigė

Bet tupjaus prasidėjo regulia- 
rinis posėdis.

WASHlINGTON, gruodžio 3. 
— Kongreso dviejų savaičių 
nepaprastas posėdis užsibaigė 
šiandie. Bet už dešimties mi
nučių atsidarė reguliarinis ir 
paskutinis šio 67-to kongreso 
posėdis. Posėdis bus laikomas 
užbaigimui neužbaigtųjų reika
lų. Naujas, 68-tas kongresas 
susirinks kovo 3 d.

Senatas trumpame posėdyje 
panaikino bilių prieš lynčiavi- 
mus, kaip to reikalavo demo
kratai ir patvirtino 1,700 no
minacijų, išėmus Pierce Butler 
iš St. Paul nominaciją į augš- 
čiausio teismo teisėjus, kuriai 
pasipriešino senatoriai La Fol- 
lette ir Norris. Jo nominacija 
veikiausia bus patvirtinta re- 
guliariniame posėdyje.

Tikimąsi, kad ryto preziden
tas Hardiingas išdėstys kongre
sui administracijos programą 
linkui gabenimo biliaus, ūkių 
kreditų ir naujojo biudžeto.

La Follette pasipriešino pa
tvirtinimui Butlerio teisėju 
delei to, kad prieš jį yra pa
duotas skundas, kad jis yra ge 
ležinkelių ir kitų korporacijų 
advokatas ir todėl teisėju bū
ti netinka. Paskirimas pirmos 
moteries, p-lės Atcherson iš 
Cohimbus, <)., diplomatinei 
vietai irgi tapo patvirtintas. 
Senatas pirmiau jos paskiri- 
mą patvirtinti atsisakė.,

PEKINAS, gruodžio 3. — 
Nuverstasis -Chinijos vaikas- 
imperatorius Ilsuaii Tung, 17 
metų, kuris vis dar gyvena ka
rališkuose rūmuose ir yra už
laikomas respublikos, apsivedė 
su 16 metų princese Kuo Čin- 
Si, kurios jis niekad nematė. 
Vestuvės laikomos su karališ
komis iškilmėmis, kurios tęsis 
visą savaitę. Nors jis jau apsi
vedė, bet ir tai savo pačios dar 
nematė. Jis pamatys ją tik atei 
nantį penktadienį.

Princas Andrius ištremtas
ATHENAI, gruodžiu 4.

Nuteistasis ištrėmimui visam 
amžiui, princas Andrius šian
die išplaukė iš Graikijos Ang
lijos kariniu laivu. Jis apsis
tosiąs Italijoje, bet veikiausia 
paskui persikels Anglijon, ku
ri knibždėti knibžda įvairių 
šalių pašalintais ar pabėgu
siais princais ir princesomis. 
Tečiaus jis nebuvo kariniai pa
žemintas, nors tai padaryti 
teismas nusprendė.

SUŠAUDĖ 8 TURKUS.

DEDEiGAč, gruodžio 4. — 
Graikijos karinė valdžia Nanti 
viešoje aikštėje sušaudė 8 tur
kus neva už dalyvavimą sukili
mo. Turkai labai pasipiktino 
pastatymu turkų namuose grai 
kų pabėgėlių ir delei to buvo 
kįlę sumišimų.

z

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Lietuvos žinios
JONAVA (Kauno apskr.) — 

Spalių 23 d. įvyko Jąnavos 
darbininkų streikas. Sustreika
vo degtukų fabriko 176 darbi
ninkai, Sokolovskio malimo 60 
darbininkų ir Majerio lentpjū
vės 30 darbininkų. Pareikala
vo 8 vai. darbo dienos vieton 
12 vai., 4 litų darbo dienai ir 
duoti visiems darbininkams 
knygeles. Spalių 24 d. savinin
kai nusileido, sutikdami mo
kėti už 10 vai. darbo dienos 2 
litų. Darbininkai nesutiko. 
Darbo Inspektoriui tarpinin
kaujant, savininkai Mejerio 
lentpjūvių sutiko už 8 vai. dar
bo dieną mokėti 2 litu 50 cen
tų. Darbininkai stoja darban. 
Degtukų fabrikas ir malūnas 
dar tebestreikuoja, jų savinin
kai nenori nusileisti. Padedant 
musų draugams teko padaryti 
spaudimas į savininkus ir lap
kričio 2 d. buvo iššaukti savi
ninkai streiko likvidavimui.

Ž. KALVARIJA. —^25. X. 22 
metų Kalvarijos valšč. buvo ta
rybos posėdis. Rinko atstovą į 
apskr. savivaldybių susirin
kimą ir išrinko “kruvinojo 
komendanto” Plechavičiaus 
garbintoją Bieliauską, kurs pat 
sai pasisiūlė. Žmonės pasakoja, 
buk Bieliauskas apskr. savival
dybės susirinkime sėdėdamas 
kedėje, užmigęs ir nuvirtęs 
nuo kėdės.

PURVUNIšiKĖS DVARAS 
(Antanavo valsč. Marijampo
lės apskr.) Spalių mėn. 16 ar 
17 čia buvo atvykę Antanavo 
valsč. milicininkas ir nuova
dos viršininko padėjėjas, ku
riuodu darė tardymą apie bu
vusio šiame dvare vasarą ž. 
u. darbo prof. sąjungos Sasna
vos skyriaus vakarus, ypač 
apie antrąjį vakarą.

Tardė dvaro darbininkus ir 
dvaro savininką. Užsipuldinėjo 
kad antras vakaras buvęs gry
nai “komunistinis”, net rodę 
tuo reikalu žvalgybos raštą. 
Kam, girdi, buvo griežiama 
marša lietė, o tautinis himnas 
ne; visas buvo papuošta rau
donai, o tautinių trispalvių 
nebuvę matyt... Dvaro savi
ninkui išmetinėjo, kam jis lei
džiąs savo dvare tokius “bai
sius” vakarus rengti. Dar klau
sinėjo, kas vakaru vadovavo, 
kas buvo artistai, na, žinoma, 
ir grąsino, kad busią blogai už 
tokių vakarų rengimą.
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Sveikatos Dalykai
VITAMINAI.

Dr. Paul H. De Kruif.

pradžioj tyrinėtojas pavarde 
Luniu tyrinėjo grynytų maistų 
šekmes šerdamas jais jaunas 
peles. Jis patyrė, kad tie ma
ži gyvulukai neauga, kada jie 
Šeriama grynu baltymu, krak
molu su cukrum dr riebalais. 
Antra vertus, pridedant prie 
šito ėdalo po mažą dalį pieno, 
gyvuliukai pradeda Natūraliai 
augti. x

(Bus daugiaus)

vartojama Amerikoje. Poli
ruoti ryžiai yra tokie, nuo ku
rių malant nuimta Jurtai. 
D-ras Takaki patarė ryžių da
lį pakeisti miežiais. Valdžioms 
padarius taip, kaip jis sakė, 
beriberi tuoj aus pranyko iš ja
ponų laivyno.

Du Amerikos mokslininkai 
Osborne ir Mendel darė gry- 
mytų maistų tyrimus su jurų 
kiaulaitėmis. Jie šėrė jas ne 
grūdais, ar mėsa, ar daržovė
mis, o protejiniais (augmeni- 
niais baltymais), krakmolais 
ir cukrais, kuriuos jie gauda
vo gryname stovy.

Šitaip maitinamos jurų kiau
laites gavo smarkią akių ligą. 
Tapo patirta, kad šita liga ga
lima išgydyti vien įdedant į 
jų ėdalą truputį sviestinių rie
bumynų, ar treskos kepenų 
alyvos. Kiti darbuotojai prity
rė tą patį su šunimis, kurie 
buvo šeriami tokiu jau budu.

Aštuntos dešimties metu

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržųolo išgrindimui po ......    12c.
Parinkto aržuplo išgrindimui .............................. 10c.
Švarių kjęvo išgrindimui ..................   10c.

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

MORGAN PARK LUMDER CO.
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

žodžio lemon.

KOSULYS

M A J ESTI/* 
Pi-THEATRE^r

kad 
neiš-

ma- 
prat-

yra greita, sulaikomas jeigu 
vartojama • laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

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

Palir.gvir.s Kosulę ir prašalins daug 
kcrJŽjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir rukgufcnr.s^

Kaina 25c V 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

GYVENK ILGAI 
Jauskis 10 iki 30 meti; 

jaunesnis.

SEVERA'S 
COLD AND GRIP TABLETS

Šalčiui ir Gripu; h Gaivus snaudė- 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kama

Severus .Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

i < W -F, SEVERĄ CO. 
■•V CEDAR RAPIDS, IOWA ‘

0

DAVTD RUTTER & CO.,

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dcarborn SU 

Telephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retai! 

kjemų. Visu? pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Garantuojama 10 metų 
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.

Pristatėm dvkai.

Miczoll 
M. D. P. S. H. 
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., j 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn. 
Chicagoje adresas: 
2359 S. Western av. 
TaI D/UALZ.vnU 770^

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308
, Chicago, 111.

Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. L- - -r , . . - —- 14 st.

ir septin-

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
JL311 Recter Building 

79 We»t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės

Skyrių
*,

isBuVO
$100

Tel. Randolph 901

Emory Smith 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

PLOščIAI PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
šiitais. Velijusių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau <negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

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

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

Vaikams 2 kelinėmis gamiturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON,

1401 S. Halsted St. 739 
Atdara kasdien vakarais 

tadieniais.

Jokis vaisių pardavinėtojų 
garsinimo vajus nebuvo toks 
pilnas, toks neatlaidus, toks 
išlaidingas, ar tdks biaurus, 
kaip dabar vedamasis vitami
nų pardavinėtojų. Vitaminų 
gerumai Šaukia į mus rėks
mingomis reklamomis pado
riuose ir ramiuose dienraš
čiuose. Jie bliaute bliauja apie 
savo svarbumą požeminių ke
lių garsinimo kortomis, už- 
rėdami požeminių greitųjų 
traukinių trenksmą. Jie kly- 
kia apie savo puikumus puoš
niomis Brodves žaislų dirbtu
vės iškabomis ore. Jų spiegtus 
šauksmai sudarko gamtos že- 
mėvaizdžių gražybes.

Mus tikina, kad “jie ne 
Mastino, tai nėra Vitamonas.” 
Vitavim, Vitazest, Vitayeast ir 
Vitamon gieda mums nesude
rintais kvartetais. Kiekvienas 
choro narys užkimusiu balsu 
skelbia savo gerumus, bandy
damas užrėkti lenktyniuojan- 
čias savo brolių alielujas. ši
tos giesmės monija mus žadė
jimais sveikatos, gražumo ir 
kloties. Jis skamba grumo-, 
jamomis raudomis apie skau
džius dalykus, kurie teks 
mums išvysti, jei mes nepa
klausysime jų persergėjimų.

Tas nereiškia, kad vitami
nai butų mums nereikalingais. | 
Jie yra taip pat reikaliugi, kaip 
ir oras, kuriuo kvėpuojame. 
Be jų mes negalėtume būti 
gražus, stiprus, energingi, ar 
sėkmingi. Bet pirkti juos nuo 
p. Mastino, ar p. Fleischman- 
no nėra reikalo tiek pat, kiek 
ir pirkti tam tikrą suspausto 
deguonies rūšį, pardavinėja
mą gražiuose, dailiuose cilind
ruose aprūpinimui mus oru. 
Buklus vyrukas, pradėjusis 
skelbti savo speeialio oro rei- į 
kaJrngumą •kvėpavimui pak

liūtų į kalėjimą kaipo šelmis,' 
arba atsidurtų beprotnamy. 
Tečiaus jojo prekyba nedaug 
butų puikesnė už dabartinį la
bai sėkmingą verslą , vitami
nais. t ; J . .

Kaip atsirado šitas nuosta
bus prigaudinejimas? Išaiški
nimui to tenka pasakyti Sie
tas iš istorijos musų žinojimo 
apie šituos taip daug kalba
mus vitaminas.

Šimtmečiai tam /atgal buvo 
patilta, kad jūreiviai ilgai be
keliaudami vandenimis tampa 
aukomis ligos vadinamos skor
butu. Sergantieji skorbutu tu
ri suputusias ir krauju tekan
čias smegenis. Jų dantys liuo- 
si ir gali išpulti. Jie kartais 
gali turėti karštį. Ant odos at
siranda raudonos dėmės, 
žiems kraujo indeliams 
rukus po ja.

Taip pat per daugiau 
šimtmetį buvo žinoma, 
jokia gyduolė ar vaistas 
gydo šitos ligos. Antra vertus, 
jei skorbutu sergantis gaus 
valgyti citrinos ar apelsino sy- 
r—  ....... •—................... ....
PERKANTIEMS PAS MUS DOKU

MENTUS PADAROM DYKAI.
Mainydami, pirkdami ar parduoda

mi visados kreipkitės pas 

S. L FABIONAS CO

vų, ar žalios bulvės, tai jo li
ga pranyks kaip bematai. To
ljatis buvo žinoma, kad tokius 
dalykus įdedant į maistą svei
kam žmogui, jtis niekuomet 
nesuserga skorbutu. Tatai bu
vo loginga manyti, kad šita 
liga pareina nuo kokio nors 
stygio valgiui. Anaiptol ne apš- 
ties! Nes jūreivis galėjo turėti 
kiek tinkamas kietos duonos 
su sūdyta kiauliena ir arbata, 
tečiaus jis vis viena susirgda
vo skorbutu. Dėt tapo įrody
ta, kad pridėjus, kad ir mar
žomis dalimis citrinos, ar apel
sino sunkos, ar žalids bulvės 
skorbutas noapsireikšdavo.

Anglijos laivyno gydytojai 
žinojo šitą daugiau kaip šim
tas metų tam atgal ir ilgose 
kelionėse vertė jūreivius val
gyti valgį su citrinos sunka. 
Nuo to Anglijos jūreiviai lig 
šiol yra vadinanti *‘lin>iais’p 
nuo

Japonų laivyne, daug metų 
am atgal, japonai jūreiviai 
susirgdavo sunkia liga vadi
nama “beriberi.” Tai yra daug 
aršesnė liga negu skorbutas. 
Kojos sustyra ir dažnai būva 
skausmingi mėšlungio trauky- 
;mai. Ligonis dažnai buvo be 
kraujo, vadinas, jo kraujas bū
va skystas. Jis nužudo savo 
raumenų jiegas. Jis gali turė
ti didelius neuralginius skaus
mus. Liga labai dažnai pasi
baigia mirtimi.

Japonų gydytojas pavarde 
Takaki pastebėjo, kad jūrei
vių valgis didžiumoje suside
da iš poliruotų ryžių. Tai yra 
paprasti baltieji ryžiai, kurie

Nuo vidurių užkietėjimo, skrandžio 
suregimo, negenj kepenų ir kraujo 
pataisymui Bulgarų Arbata Kraujui 
yra didelis šeiminis vaistas. Gerk 
karštą einant gulti užsišaldymo pra- 
varymui. Pardavinėja visi aptiekinin- 
kai, arba apdraustu siuntimu didelė 
Šeimine dėžutė $1.25, arba 3 dėžutės 
už $3.15, ar 6 dėžutės $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 25 Mar- 
vel Bldg., Pittsburgh, Pa.

o

Monroe ąat. arti State 
Bfcperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis 

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni, pilną pinigų vertę.“

Evapor

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 
TAS BUS LARAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje. Dabar 
$39

1955 W. lllth St. I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22*1 W. 22nd St., kerti Ldavitt SU 
Telephone Canal 2552 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu*
7 Iki 9 vakaro.

Veda visokias byla* visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus. perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg*- 
^iaus ant lengvų išlygų,

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOC1AT1ON BLDG. 
19 So. La Šalie St. 

Room 1803
Valandos:,9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8896
i . «....... ..... ... --------... -- .. ...

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
, Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halstcd St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Milk Tel. Haymarkct 8669 1
JOSEPH.VV. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg.g 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\es' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare. I.
- -------------- --- -----------------------

Visos Salies Pienas
, > R’'*'c. ' -t "yji- ’ y to? 1 i. • tZ i -1- k. tVISOJ šalyj milionai žmonių reikalauja, kad jiems bu

tų pristatytas Borden’s Evaporated pienas. Tai yra 
geriausias ir turtingiausias Borden Dienas iš kur yra 
atimta dalis vandens ir supiltas į samtelius kenus. Jus 
galite gauti jį visą apskriti; metą, nes Bbrdeno išdirbys- 
tes tlit’Lii. nuolat, Itacl suLeilciis jums pierti}., KYi/vits yra švie- 

žias ir geras.

BORDEN’S Evaporated Pienas yra tyras farmų pienas
SU palikta jame Smetona. Jus g'alite vartoti jį kai

po Šviežų pieną, išskiriant tai, kad Borden’s pienas yra du 
sykiu geresftis. Jis netik yra taip geras kaip paprasta 
smetoria baltinihiui kavos ir virimui valgių, bet daug gar
desnis, ekonomingesnis ir labai parankus visiems namų 
reikalams.

YRA geru dalyku atminti, kad jus turite vartoti puse 
vandens ir pusė Borden’s Evaporated Pieno, jeigu 

jus norite vartoti taip, kaip jus vartojate paprastą pieną. 
Jei jus turite savo receptą gaminimui namie keptų valgių 
kur reikalauja Smetonos, vartokite tie'k pNt Borden’s Eva
porated Pieno, vietoj Smetonos.

PALIKITE paprastą orderį Borden’s Evaporated Pieno 
jūsų groseiminkui. Jis visuomet turi jį dėl jūsų to

dėl, kad jis jūsų reikalą INiko arti prie savo širdies ir jis 
žino, kad Borden’s Evaporated Pienas yra pripažintas vi 
soj Amerikoje kaipo geriausias ir tyriausias pienas. 
Tyras farmų pienas su palikta jame smet'ona.

Tyras farmų pienas su 
palikta jame Smetona

>4? / J

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI
Geriausių Armonikų

Pasauly že- 
m e a nėmis 
kaino m i s 
negu kitur 

kur prieš 
karą.

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų, Nurody
mų Knyga 
pirki kams 
dyk^i . In
formacijų ir 
katalogo ra 
šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Blue Island Avė., Chicago III.

tVįPORATEP



KORESPONDENCIJOS

NAUJIENOS, ChicsgO, IR.

Į LIETUVĄ
White Star Line

New York — Southampton
HOMERIC.............................. gruod. 9
MAJESTIC gr. 16; saus. 6; kovo 10 

(Pasaulio didžiausis laivas)
OLYMPIC gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New York — Hamburg ir Danzig

MONGOLIA ...........   gruod. 11
MINNEKAHDA (3čia klesa) gr. 21 
SAMLAND........... (3 klesa) sausio 3
MANCHURIA..........................  saus. 4
Anapus susijungimai su Baltijos uo
stais.

Red Star Line
New York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
Finland saus. 6; Kroonland gruod. 23 
Zeeland ................................ gruod. 30
Lapland (tik į Antwerpą) gruod. 9

Geras nvaistas. Uždaromi kamba
riai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos agentus, arba

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

m u f |««I —

skrandų fur coats) ir pasiūlė 
jas pirkti už ,$300. žydas ap
žiurėjo, kad skrandos vertos 
kelių tūkstančių dolerių, ir su
prato, kad jos yra vogtos. Jis

r Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROUSSILLON ................ Gruod. 11
PARIS ............................ Gruod. 13
LA BOURDONNAIS .... Gruod. 26
LA SAVOIE .................... Gruod. 30

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

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

d.

EKSKURSIJA 
į Tėvynę 

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13

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

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apie nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus. 
Trečios 
kainos iki
Blemeno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.3C

p. A. C. Rypkevičia
States Lines

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

110 S. Dearbom St., Chicago, III.
U. S. SHIPPING BOARD.

Vadovaus pats
United

klesos

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

BALTIMORE, MD.
Darbo padėtis pas mus regis 

žymiai pagerėjus. Kiek girdėt, 
tai visur dirbtuvės dirba pil
nų laikų. Bet viena bėda, kad 
algos darbininkų žymiai ma-! liepė vaikėzams palaukti kol 
žesnės negu pragyvenimo reik
menys. Čia yra daugelis dar
bininkų, kurie gauna savaitėj 
15—18 dolerių, o kadangi bu
tai ir kiti gyvenimo daiktai 
yra brangus, tai su tiek algos 
šeimynai darosi sunkus ir var
gingas gyvenimas. Prie algų 
nupuldymo žymiai čia prisi
deda juodukai (taip vadina 
negrus). Mat jie, būdami ma
žiau susipratę darbininkų kla
sės reikalais, paprastai persi- 
samdo už gana menkų mokes
tį. o ‘be to samdytojai spren
džia, kad juodukas turi ir ga
li dirbti pigiau, negu balta
sai. Reikia pastebėti, kad pas 
mus juodukų yra gana didelis 
procentas. Jų kultūrinis išsi
lavinimas yra žymiai atsilikęs, 
jie * sutinka gyventi prastuose 
namuose, jie valgo prastų 
maistų, jie rėdosi kuo pras
čiausiais drabužiais, gyvena ir 
užsilaiko nešvariai, taip kad 
kartais nevisai malonus po- 
kas atsiduoda nuo jų. Net ne
žiūrint to, kad esi tuo paties 
Dievo sutvertas, ir kad paeini 
nuo tų 
Jievos, 
gus čia 
nenori 
juodukai. Kaltinti užtai negali
na nė baltųjų nė juodųjų, nes 
gyvenimo aplinkybės tų taip 
nustato, ir ims da daug laiko, 
kol tas visas bus pataisyta. O 
greičiausias pa;taisymx> kelias 
gali būti tik panaikinimas da
bartinės kapitalistinės išnau
dojimo sistemos ir įvykinimas 
socializmo.

Trockiniams per nosj.
Vienas žmogus čia pardavi

nėja “Naujienas”, “Keleivį” ir 
kitus kulturingiausius laikraš
čius, bet jis yra nusistatęs ne
pardavinėti “Saulės,” “Lais
vės” ir kitų tos rųšies gatvinių 
gazietų. štai jo krautuvėlėn 
ima lankytis trockiniai. Jie 
plusta, niekina “Naujienas” ir 
siūlo savo keikūnų gazietų 
ILaisvę.” Esu, “Laisvė” labai 
gera gazieta, tik kad čia jų 
labai mažai kas skaitųs, tai ar 
jus negalėtumėte pardavinėti 
'ų vietoj “Naujienų.” Krauv- 
ciiyininkas atsakė, kad jis par- 
d uodus tik tų ta vorą, kuris 
yra geras ir žmonėms naudin
gas, bet jis nenorįs pardavinėti 
fokių daiktų, kurie neturi 
kios vertės.

Manau sau, stovėdamas: 
labai teisingas atsakymas 
nosis trockiniams.

Laukiama Longueto 
prakalbų.

Gruodžio 11 d. aštuntų 
landų vakaro 
Įvyks didelės 
prakalbos, kurias rengia vietos 
Socialistų Partija, dalyvaujant

— skambėjo 
publikai nu- 
dar dainuoti

Butkus

su žuronn sudainavo duetų
“Augo liepelė” 
taip puikiai, kad 
raminti turėjo 
priedo.

Smuikininkas
grieže “Intermezzo symfonico” 
ir dalykėlį iš “The Bohemian 
giri,” o pianistas Clarence 
Fuhrman tikrai artistiškai pa-

skambino keturis muzikos da
lykėlius.

Ant galo Urbonaitė ir Žuro- 
nas sudainavo duetų iš “Čigo
nų” — *‘Aš įsivilkčiau čigono 
rūbų,” ir tuo koncertas pasi
baigė.

Gaila, kad publikos nedaug— 
apie porų šimtų — teatsilankė.

—Koncerte buvęs.

PINIGAI

pačių tėvų Adomo ir 
vienok baltasai žmo- 
net ir toj pat gatvėj 
gyventi kur gyvena

jis gausius pinigų. Jie sutiko 
palaukti. Tuo tarpu žydas ne 
pinigų jieškojo, bet davė poli
cijai žinių. Kada policija pasi
rodė, vaikėzai paliko savo pre
kes ir leidosi bėgti. Policija 
vydamosi pradėjo šaudyt. Vie
nas vagilius likos peršautas 
per šonų ir sukrito ant šali
gatvio. Jis buvo nugabentas 
miesto ligonbutin ir turbut 
turės mirti. Jis pasisakė, kad 
jis yra Stanislovas Limentas, 
ir kad jo brolis Juozas, kuris 
pavogė p. Šidlauskienės žiedų, 
dabar gyvena Chicagoj po No. 
61 Madison avė.

Taigi Juozui buvo duota te
legrama, kad jis atvažiuotų 
aplankyti mirštantį savo bro
lį. Ir kada jis atvyko į Bosto
no ligonbutį, policija jį paė
mė.

“Stasy, tu mane išdavei,” 
tarė Juozas, kuomet jam bu
vo pasakyta, kad jis yra areš
tuojamas už pavogimų deiman
tinio žiedo.

“Ne, Juozai, ne aš tave iš
daviau,” atsakė Stasys. “Aš ne
maniau gyventi ir aš negalė
čiau mirti su tokia išdavyste 
ant savo dusios.” t

Ir abudu broliai apsiverkė. 
Abudu jie yra katalikai ir arti
mi kunigo Dronžko giminės.

PHILADELPHIA, PA.
Juozo žurono koncertas.
Lapkričio 23 L. M. Svetainėj 

J. žuronas, Dainos choro narių 
padedamas, daVd koncertą. 
Žuronas, pilnas gyvumo ir 
energijos, dainavo solo šias 
dainas: “Saulėleidos giesmę” 
(savos kompozicijos), “Nak
ties rasa” — Petrausko, “Pro- 

iš operos “Pagliacci,” 
mergelių dainavimas,” 

mano brangi” — Šim- 
arijų iš op. “Zaza,” Ju-

jo-

tai 
ir

va- 
Lyric Theatre 
ir nepaprastos

“Tų 
“Eva 
kaus, 
rių bangos,” “'Prastas yra ma
no stonas” ir arijų ir “Korvi- 
lio varpų.” Žurono balsas yra 
gražus ir skambus ir jo dainos 1 
publikai labai patiko, ypatin- j 
gai “Saulėleidos giesmė” ir 
“Jūrių bangos.”

žuorno mokinė amerikiete 
M. R. Reane, sopranas, padai
navo “Spiri t flower,” “Kur. 
bakūžė samanota,” “Curo 
nome.” Lietuviškai dainuoda
ma žodžius ji tarė neblogai, 
tik jos balsas man nelabai pa
tinka. Dainuodama su Žuro- 
nu duetų “La ei darėm” ji bu
vo labai gera.

Emilija Urbonaitė, sopranas, 
turi lengvų ir labai malonų 
balsų ir moka jį valdyti. Ji 
labai gražiai sudainavo “Three 
fairy songs,” Lovą’s in my 
heart” ir “Jausk ir mylėk.” Ji 
gavo daug aplodismentų ir 
puikų gelių buketų. Paskui ji

t:

UŽEIK f
; Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.. Chicago. III.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statėm i namus. Užtikriname geriau- 
gį patarnavimą.

Reikalaukit: »
E. J. McOUAID,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

orakalbų laukiama tuo labiau, 
tad kalbės^ d. Jean Longuet, 
vienas žymiausių Francijos 
socialistų darbuotojų. Reikė
tų, kad ir lietuviai darbininkai 
pasistengtų išgirsti tų svečių 
iš krancijos, nes tai retenybė 
girdėti tokį svarbų kalbėtojų.

—Kazys.

SO. BOSTON, MASS.
Atvažiavo iš Chicagos ir 

pateko belangėn.
“Keleivis” rašo:
Juozas Limontas, kuris ang

liškai vadinasi Joseph Lamou- 
te, atvažiavo net iš Chicagos 
aplankyti peršautų savo brolį 
kalėjime, ir pats tapo uždary
tas už grotų. Mat, jis yra gy
venęs So. Rostone seniau ir 
pavogęs poniai K. Šidlauskie
nei deimanto žiedų. Tai buvo 
pernai metais. Apsivogęs jis 
pabėgo.

I erei tų sa/vaitę trįs vaikė
zai atnešė pas vienų žydų ant 
Washington streeto keliatų

Lietuvon Daugiau Negalė
site Parvažiuoti

JEIGU DABAR PAŠPORTO NEIŠSIIMSITE.
Sulyg Lietuvos valdžios naujo įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 

1922, neužsiregistruos, (neišsiims Pašporto), nužudys Lietuvos pilie
tybes teises. Nužudę pilietybės teises, negaus Pašportų, negales Lie
tuvon išvažiuoti ir praras savo žemę kokią Lietuvoje turi.

Todėl tie, kurie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, ir tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pašportus prieš Gruo
džio 22, 1922, nes kitaip viską pražudysite ir daugiau nei svečiuosna 
Lietuvon negalėsite apsilankyti.

A. OLSZEWSKIS
3235 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Star Shoe Co. štoro.

PARŪPINA PAŠPORTUS
• PARDUODA LAIVAKORTES 
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

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

Pavojus 
Mažinamas

“Apšviestas darbdaves domisi savo darbininkų svei
katai ir jų saugumu tiek, kiek jis išgali,” sako Chica
go Tribūne.

Per daugelį meti) S t and ardo žibalo Kompanija (In
diana) laikėsi šito plano kaipo savo nusistatytosios li
nijos dalies.

Šita kompanija užlaiko išimtinai augštą saugos už
tikrinimo stovį. Ji netik parūpina saugos įmones, o ir 
paskatina saugos komitetų organizavimą visose savo 
grynyklose, jai pavyko sumažinti nelaimes savo gry- 
nyklose iki to, kad vargiai yra kur toks verslas, kuris 
butų mažiaus pavojingas.

Kaipo pavyzdį jos pastangų Šita kryptimi galima nu
rodyti tai, kad visos Standardo Žibalo Kompanijos (In
diana) grynyklos yra aprūpintos puikiomis gaisrui ge
sinti įmonėmis, kurių gyvas garas ir chemikalai yra 
žymiai ištobulinti.

Standardo žibalo Kompanijos (Indiana) direktoriai 
pripažįsta, kad darbininkas, kuris pasitiki, kad jis yra 
gerai prižiūrimas ir ąpsąugojąmas, daugiaus rūpinasi 
suteikti pilną patarnavimą kompanijai ir visuomenei, 
negu darbininkas, kuriam trūksta šito pasitikėjimo 
jausmo.

Šitos kompanijos valdyba mano, kad kiekviena tve
riamoji įmone jų darbininkų naudai yra aiškum veiks
niu sumažinančiu verslo vedimo išlaidas, apturint di
desnį stropumą ir galiaus sumažina jų gaminių kai
nas vartotojui.

Pavojaus sumažinimas yra tik vienas etapas, teciaus 
svarbus Kompanijos pilname programe savo darbinin
kų gerovės žiūrėti. Kiti etapai apima dosnų atlygini
mą, geras darbo sąlygas, nuolatinį darbą ir apdraudą, 
kiek tas galima, nuo nedarbo. Beto Šita Kompanija pa
rūpino metinių mokėjimų sistemą, kad apsaugojus tuos, 
kurie pasęsta josios tarnyboje.

Valdybos pastangos patiekti budus ir įmones pavo
jams prašalinti iš labai pavojingų darbų atsispindi dar
bininkų entuziazme ir visaširdiškame pripažinime 26,- 
560 akcininkų, kurių nei vienas neturi nei 10 nuoš. vi
so kapitalo.

Standard Oil Company
’ (Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
3009

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užsiprenumeruos NAUJIENAS

' MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Y ar d* 1119

Baigos! 
Aku šert

os kolegė 
ilga 

praktika- 
usl Pen* 
silvanijos 
hospitalK- 

ie. Pasek* 
dingai pa
tarnauta 

>ria gina* 
tymo. Dus 
ta rodą 
mokiose 
-ose ir 
okiuose 
caluosa 
erims 
merginom.

Kurie Pelno

kapitalo

Į MĖNESI 
yra verti investuoti.

J. E. CLAFLIN & CO 
siūlo 

$200,000.00 
Galiant Mercantile

Kompanijos
87o įdėtojo
47o dalyvaujamo,
Dividendai išmokama po 1 nuošim
tį į mėnesį. Pilnoms žinioms be jo
kios prievolės kreipk's:

J. E. CLAFLIN & GO
20 E. Jackson Blvd.

CHICAGO, ILL.

DETHOIT, MICHIGAN
West 1394 Herai. 6678

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

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Miete.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

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

v

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

llllilllllllllllllllllllllllllllllffl

PINIGAI
iš

ROCKFORDO
Lietuvon

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockford, III
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it

II RUSIJOS
Gerai lietuviams finomu per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, dai
ru rgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chronišku Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

/ Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard f 4186 

8318 So. Halated St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8-—-9 vai. vak.

Telefonai:

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

DR.
gydymą kaip ir nuo

G. M. GLASER 
Ofisas)

8149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephope Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Ak«ierka
3113 S.H&lsted si
Tel. Blvd. 3188

Per 15 metų pa
sekmingo prak* 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie ginedymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatiŠką 
rėjimą. 
patarimu* 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
trižiu- 
Dcode 

mo- 
mergi-

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHŪ 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

U’

Telefonas! Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Ashland Anų 
arti 47-tos gatvia

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 22D1 W. 22nd SU kampu & 

Leavitt St. Tel. Canal 6231 
Rssidenclja 8114 W. 42b6 Bfl.

Tel. Lafayette 4988

/■■........ .. ..................... . ............
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAJU

OpUsrtriS
T«L BOU l«vard
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Aštrus mokesnių 
sumanymas 
atmestas. , - ;

Telegramos praneša, kad 
pereitu nedėldienį Šveicari
jos piliečiai atmetė referen
dumui paduotąjį socialistų 
sumanymą apkrauti dide
liais mokesniais stambiuo
sius turtus. Už sumanymą 
balsavę tiktai 109,000 pilie
čių, o prieš jį — 725,000.

Tuo sumanymu norėta už
dėti 30% mokesnių ant visų 
turtų, kurie yra didesni, 
kaip 80,000 frankų (apie 
$16,000) vertės, kad tais pini
gais galėjus atmokėti valsty
bės skolas.

Didelis priešingų balsų 
skaičius rodo, kad ir dauge
lis darbininkų balsavo prieš 
sumanymą. Jie tur-but pa
būgo to, kad tokie sunkus 
mokesniai ant kapitalo pri
vers kapitalistus iškelti savo 
turtus į svetimas šalis ir tuo
met Šveicarijos pramonė su
smuks, palikdama darbinin
kų minias be uždarbio.

Ta baimė nėra be pamato, 
kadangi kapitalas mažiau
sia paiso tėvynės labo. Tė
vynė jam yra tenai, kur jisai 
gauna didesnius pelnus.

Perkėlė
“į kitą klase”.

Vesdami savo bjaurią agi
taciją prieš socialistus ir ar
dydami socialistų organiza
cijas, komunistai medina 
prisidengti “marksizmo” 
skraiste. Bet Marksas juk 
nebuvo socialistų priešas; 
atvirkščiai, jisai buvo socia
listų mokslo tėvas ir sociali
stinio judėjimo vadas. Tik
tai pradėdamas dalyvauti 
darbininkų organizacijose 
jisai kurį laiką vadino save 
“komunistu”, bet vėliaus ji
sai priėmė socialisto (arba 
socialdemokrato) vardą ir 
neatsižadėjo jo iki pat mir
ties.

Kaipgi tad galima garbin
ti Marksą ir kartu niekinti 
socialistus?

Komunistai šitą “triksą” 
atlieka tokiu budu. Jie žino, 
kad Marksas skelbė klasių 
kovos teoriją ir aiškino dar
bininkams, kad jie turi orga

nizuotis, kaipo atskira klasė, 
ir kovoti pfieš buržuazijos 
klasę. Taigi šitą Markso te
oriją komunistai ir panaudo
ja tam, kad pateisinus savo 
šlykščias atakas prieš socia
listus: jie sako, kad jie (ko
munistai) tai esą “darbinin
kų klasė”, o socialistai tai — 
“smulkioji buržuazija”. Na, 
ir kuomet vieni priklauso 
vienai klasei, o kiti kitai kla
sei, tai tarp jų turi eiti “kla
sių kova” — pagal Markso 
teoriją!

Šitokį humbugišką Mark
so teorijos išnaudojimą mū
siškiai komunistai mėgina 
dabar pavartoti ir tam, kad 
“išaiškinus” nemalonius 
jiems Lietuvos Seimo rinki
mų rezultatus. Prieš tai jie, 
mat, visą laiką skelbė, kad 
komunistų partija vadovau
janti Lietuvos darbinin
kams, o socialdemokratai tai 
esą tik “generolai be armi
jos”. Bet rinkimai parodė 
visai kita: komunistai pra
vedė į Seimą vos 5 atstovus, 
o socialdemokratai 11* Kad 
šitą nemalonų faktą kaip 
nors nudailinus, komunistu- 
kaiirsako: “Už musų par
tiją Lietuvoje balsavo susi
pratęs proletariatas, o už so
cialdemokratus — smulkioji 
buržuazija!”

Ali right. Sakysime, kad 
taip. Bet koks tuomet yra 
santykis tarp įvairių Lietu
vos visuomenės klasių? ‘

Prie stambiosios buržua
zijos-Lietuvoje galima pri- 
skaityti daugumą tų elemen
tų, kurie balsavo už pažan
gos ir žemdirbių sąrašus ir 
dalį žydų balsų. Pažanga su 
žemdirbiais gavo rinkomuo- 
se 27,000 balsų, o žydų sąra
šai — 55,000. Jeigu sakysi
me, kad apie pusė visų šitų 
balsų atstovauja stambiajai 
buržuazijai, tai jos turėsime 
kokius 40,000 žmonių; liku
sieji gi 40,000 reikės priskir
ti vidutinei arba smulkiajai 
buržuazijai.

Vidutinę buržuaziją dau
gumoje sudaro krikščioniš
koji Ūkininkų Sąjunga, ga
vusi 97,000 balsų, ir dalis 
Valstiečių Sąjungos, gavu
sios 136,000 balsų. Prie vi
dutinės buržuazijos galima 
priskaityti ir dalį kikščionių 
demokratų partijos, kuri su
rinko 138,000 balsų. Daugu
ma gi Valstiečių Sąjungoje 
ir krikščionių demokratų 
partijoje susideda iš smul
kiųjų savininkų (ūkininkų, 
savarankių amatininkų ir 
t.t.).

Daugiausia prie smulkio
sios buržuazijos reikia pri
skaityti ir 8,000 žmonių, bal
savusių už soc. liaudininkų | 
kandidatus.

Taigi stambioji, vidutinė 
ir smulkioji buržuazija aug- j 
ščiaus paminėtosiose parti- 
jose jau turi kokius 460,000 
balsų. O kur da lenkų są- į 
rašai, gavusieji 54,000 balsų, 
rusų —-11,000, vokiečių — 
15,000, latvių — 2,400, nepar
tinių — 3,500, ir kitų smul
kių sąrašų balsai? Niekas 
neužginčys, kad ir tuose bal-1 
suose buržuazinis elementas 
yra atstovaujamas gana sti
priai.

Dabar gi komunistai nori 
da ir 85,000 socialdemokratų 
balsų priskirti smulkiajai 
buržuazijai!

Tuomet iš 812,000 dalyva
vusių rinkimuose Lietuvos 
piliečių pasidarytų daugiaus 
kaip 600,000 “buržujų”, o’ 

“proletarų” liktų tiktai ko
kie 200,000, kuriuos globoja 
ir klerikališkoji Darbo Fe
deracija ir komunistų parti
ja su “revoliuciniais? liaudi
ninkais, “dalgininkais” ir ki
tokiais “revoliucionieriais”!

Bet jeigu Lietuvoje yra 
tokia skaitlinga buržuazija 
ir toks menkas proletaria
tas, tai ar ne žiopli yra ko
munistai, kurie reikalauja 
nuversti Lietuvoje buržuazi
jos viešpatavimą ir įsteigti 
“proletariato diktataurą” ?

Keldami socialdemokratus 
į buržuazijos klasę, komuni
stai tiktai patys save stato 
ant juoko.

I Apžvalga
*Hnm‘im»»»iin i • .. ....... .

VOKIETIJOS FINANSINĖ 
KATASTROFA.

Vokiečių marke tolyn vis la
biau smunka. Valdžia bandė 
pinigų kursą palaikyti aštrio
mis priemonėmis > prieš spe
kuliaciją. ' Buvo manoma, kad 
spekuliacija puldo markės 
vertę. Bet represijos jokių 
teigiamų rezultatų nedavė, ta
tai ir suprantama. Katastrofi
nis vokiečių pinigų puolimas 
pareina ne nuo spekuliacijos 
biržoje, o nuo nenormalinių ir 
sunkių ekonominių sąlygų, ku
rios susidarė Vokietijoje dėka 
Versalės sutarčiai. Einantis 
Berline rusų laikraštis “Russkij 
Ekonomist” rašo:

“Bėgiu keturių metų iš 
Vokietijos be paliovos plau
kia: auksas, anglis, laivai, 
medžiai, galvijai, metalai ir 
milionai auksinių markių. 
Visas nacionalinis ir priva
tinis turtas, kaip tai vokiečių 
kapitalas užsieniuose, buvo, 
kaip žinia, konfiskuotas. At
plėštos buvo nuo Vokietijos 
geriausios provincijos ir an
glies kasyklų rajonai. Atim
tas buvo visas prekybinis 
laivynas. Ir po viso to ant 
mirtinai nukamuotos šalies, 
kuri pasilaiko tik savo dar
bu, uždėta fantastinio didžio 
kontribucija. Kad turėjus 
parankos, jog kontribucija 
bus atmokėta, okupuota Rei
no privincijos. O Vokietijai 
tenka okupacinės armijos iš
laidas padengti. Nugalėtajai 
ir nugalėti, suprantama, žino, 
jog Vokietija atmokėti kon
tribucijos nieku budu ne
įstengs. Nežiūrint to, įvairių 
dšrokaviinų vedami abi pusi 
sutiko pasirašyti tą pasaulio 
istorijoje negirdėtą doku
mentą. Antantės valdžios, 
pradėjusios karą, turėjo pa
rodyti savo žmonoms nors 
ant popierio pergalės vaisius, 
o vokiečių valdžia, užnertos 
kilpos smaugiama, turėjo 
pasirašyti, kad tuo budu 
nors valandėlei atgavus kva
pų-

“Nepermaldaujamiems fak
tams spaudžiant, kada prieš 
viso pasaulio visuomeninę 
opiniją paaiškėjo visas p. p. 
Wilsono, Lloyd George’o ir 
Clemenceau kurinio paiku
mas ir žalingumas, — Ver
salės sutartis pradėta po tru
putį taisyti (Wisbadene, 
Londone ir kitur). Bet griež
tas Pranei jos nusistatymas 
ir Mefistofelinė Lloyd Ge
orge’o politika neleido iki 
šiol radikaliniai reviduoti 
Versalės sutartį. Taip daly
kams esant, visai supranta
ma, kodėl visos Amerikos ir 
Europos bankininkų konfe
rencijos dėl suteikimo Vo
kietijai paskolois pasibaig
davo tik pasikalbėjimais ir 
pažadais. Amerikos banki
ninkai kiekvieną kartą tei
singai nurodydavo, kad ne
gali būti kalbos apie sutei
kimą paskolos tai šaliai, ku
rios kontribucinės skolos per
viršija visos tautos turtą. 
Jeigu licitacijos' keliu par-

duoti visą Vokietiją ir tai 
nebūtų įgalima surinkti 130 
miliardų auksinių markių. 
Po trumpos ‘kraujo nuledi- 
mo’ praktikos tą paprastą 
tiesą pradėjo suprasti net 
Londone. Tik Paryžiuje vis 
dar tebežvanginama gink
lais ir tebemanoma, jog tai 
suteiks Prancijai miliaidus 
aukso.

“Reikalaudama iš Vokieti
jos šimtamiliardinės kontri
bucijos, veidmainingai užmas 
kituotos taip vadinamais re
paracijų mokesnias, antantė 
visai negalvoja apie tuos šal
tinius, iš kurių valstybė ga-_ 
lėtų pasisemti tokias milži
niškas sumas. Vokietija pa
silaiko gamyba, vyriausiai 
gaminimu dirbinių iš ža
liosios medžiagos. Jai rei
kalinga iš kitur gauti žalio- 
sios medžiagos ir turėti rin
kų savo dirbinių pardavi
mui. Karas sunaikino di
desnę pasaulinių rinkų dalį, 
asmeniniai sunaikino ir patį 
tarp Vokietijos ir Anglijos 
kruvino ginčo objektą dėl 
pasaulinio viešpatavimo. Vo
kietijos daliai išpuolė nu- 
bėdnėjusios Europos rinkos. 
Dėka savo žemai valiutai, 
Vokietijai galėjo vesti kon
kurenciją su antantės šali
mis, parduodama savo dir
binius pigesnėmis kainomis 
Europos* ir tolimosios Azijos 
rinkose. Europos ekonomis
tai tame reiškinyje buvo lin
kę matyti Vokietijos pramo
nės atgijimą ir plėtojimąsi. 
Tarp kitko jie nurodydavo 
į tą f ak tą, j o g Vokieti j oj e nė
ra bedarbių, kuomet Angli
joje ir Amerikoje nedarbas 
skaudžiai jaučiama. Tas 
nenonnaĮliniis ekonominis 
reiškinys suklaidino visą 
pasaulį. Vokiečiai eina tur- 
tingyn, po senovei užgriebia 
pasaulinę prekybą, plečia 
savo pramonę, vysto trans
portą —< šaukė prancūzų 
spauda. Tuo tarpu tikreny
bėje dėjosi štai kokių daly
kų: Vokietijos pramonė ėjo 
turtingny ne realėmis ver
tybėmis žaliąja medžiaga, 
neužbaigtais dirbiniais, pa
naujintu inventorium, tech
niniais pagerinimais, rezer
vuotu kapitalu), o tik relia- 
tingomis vertybėmis — įsi
gijimu krūvų beverčių popie
rinių pinigų. Drauge su tuo 
fabrikų trobų ii’ mašinų ver
tė puola, žaliosios medžia
gos ir kuro šaltiniai nyksta, 
o kapitalas virsta mažą ver
tę turinčiais popieriniais žen
klais. Nepaprasti dividendai 
ir tantjiemas, padidinimas 
pagrindinių kapitalų ant 100 
ir daugiau nuošimčių, apie 
kuriuos kas metą rašo spau
da, nuolat virsta mytu (pa
saka). Fabrikų trobos nusi
dėvi. Naujos statyti —nėra 
jokios galimybes. Nusidėvi 
mašinos, inventorius, nusi
dėvi ir žmones. Išsipūtę 
Vokietijos eksporto miliardi- 
niai skaičiai nebegali jau 
nieko besuklaidinti. Kas mo
ka perprasti paprastus eko
nominius faktus, tam su
prantama, jog valiutos puo
limas didina eksportą tik 
markių kiekiu, o ne tikrąja 
vertybe. Skaičiais didėjo ir 
vidujinės prekybos apyvarta, 
bet pramonė vis eina silp
nyn. 'šalies piliečių perka
moji galia puola. Visas Vo
kieti j os pj^amoinės-prekybos 
biudžetas yra pastatytas ant 
supuvusių pagrindų. šalis 
operuoja ne sutaupytu kapi
talu, kurio /beveik jau nebė
ra, kurį sunaikino karas ir 
paskutinių metų nesvietiš
kos kontribucijos, — šalis 
operuoja beverčiais pinigais, 
kurie dirbama di ną ir naktį, 
ir kurie veda visą pinigų si
stema prie absurdo.

“Jeigu sudėti visą Vokieti
jos pramonininkų ir vertei
vų kapitalą, kuris dabar yra 
paleistas apyvarton, ir pa
versti jį dabartiniu kursu 
(4,000 markių už dolerį). 

Amerikos pinigais, tai gau

sime tik apie porą desetkų 
milionų dolerių. Kas dieną 
apyvarta mažėja, žinoma, ne 
skaičiais, bet savo vertybė. Iš 
pramoninių ir prekybinių į- 
staigų greit jau bus išmesta 
vartojimas tų terminų, ku
rie skamba — pagrindinis 
ir rezervinis kapitalas. Anks
ti ar vėlai tas pats ištiks ir 
Vokietijos bankus. Tiesa, 
taip vadinamos sunkiosios 
industrijos apsirūpina ‘juo
dąja! dienai’ rezervais pasto
via kitų šalių valiuta užsie
niuose ir savo ‘sister corpo- 
rations’. Didžiuliai Vokieti
jos bankai turi savo užsie
nių skyriuose arba svetimuo
se bankuose Skandinavijoje, 
Amerikoje ir Anglijoje pa
tvarios valiutos pinigų. Lon
dono finansinė spauda spėja, 
jog vokiečių kapitalistai tu
ri sudėję užsieniuose nuo 
300 iki 400 milionų dolerių. 
PrileiSkime, kad tas skai
čius yra permažas ir vokie
čiai turi užsieniuose 500 mi
lionų dolerių. Bet juk tai 
vienintelis ir paskutinis re
zervas, kuris duoda Vokie
tijos žmonėms galimybės 
pirktis gyvenimo reikmenis, 
žaliąją medžiagą ir anglis. 
Bet jeigu Vokietijos markė 
nepaliaus puolusi, tai ir už
sieniuose sudėti rezervai nie
ko nepadės, nes vokiečių 
dirbiniai jau dabar pasiekė 
aukštų kainų ir chemikalų 
bei mašinų gamyboje vokie
čiai net dabar nebegali kon
kuruoti. O be eksporto vo
kiečių tauta gyventi negali. 
Esamų rezervų ne ilgam pa
kaks. ' , ■
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“Valstybinis Vokietijos 
biudžetas yra taip jau blo
gas, kaip ir prekybos-pramo- 
nės biudžetas. Šalyje, kur 
valiuta daro 1,000 nuošim
čių kitėjimo šuolius, mo
kesnių sistema nustoja viso
kios prasmės. Apkraunami 
mokesniai siekia kulminacio- 
ninio taško, bet tuo pačiu 
laiku valstybei reikiamas 
paspirties nesuteikia. Val
džiai tenka biednuomenę 
šelpti, šiek tiek dainokant 
kiekvienam suvalgomam 
duonos svarui ir ki
tiems maisto produktams. 
Jai prisieina geležinkelių ir 
municipalitetų defecitus pa
dengti ir karo invalidus už
laikyti. Pagalios, valdžia 
yra verčiama mokėti milio- 
nus auksu užlaikymui pran
cūzų okupacinės armijos. 
Nuolat didėjantį valstybės 
deficitą bandoma padengti 
spausdinimu popierinių žen
klų, kurių kas dieną daro
ma milionai.

“Algų didinimas tarnau
tojams nespėja pasivyti nuo
lat didėjančią pragyvenimo 
brangenybę, ir kiekvieną va
landą darbo masių padėtis 
darosi sunkesnė. Vokiečių 
žmones virsta ubagais, jų 
maist6 kiekis mažėja ir blo
gėja.

“Paskutiniems aukso re
zervo likučiams, kurie ran
dasi Berlino valstybės ban
ke ir sudaro 900 milionų 
auksinių markių, uždėta re
paracijų komisijos drausmė. 
Vokietijos valdžia, o toly
giai ir valstybės bankas, ne
gali tų pinigų naudoti. Pran- 
cijos grąsinimams nėra galo. 
Iš Paryžiaus griežtai reika
laujama miliardų auksinių 
markių.

“Vokietija stovi ant vals
tybinio bankroto rubežiaus. 
Popierinė maikė miršta. Nė
ra gomtoje tokių jėgų, kurie 
galėtų sugrąžinti pirm, ka
rinį markės paritetą arba 
stabilizuoti ją. Laikraščių 
skelbiama žinia, kad buk 
Amerikos Vanderbilt’as ža
dąs markę stabilizuoti, yra 
tik Amerikos spaudos sen
sacija. Kuomet nebėra jo
kios ekonominės pusiauąva- 
ros ir šalyje įsivyravo finan
sinis chaosas, kuomet vals
tybė nebeteko pasitikėjimo 
kaip iš vidaus, taip ir iš lau
ko, tuomet, kad išgelbėjus 

valstybę nuo bankroto, rei
kia pašalinti ekonomines ir 
politnes, priežastis, kurios 
privedė prie to chaoso. Ta
tai padarius, finansinių 
reformų klausimas susiveda 
prie techninio įkūnijimo gy- 
veniman sumanytų planų. 
Visas pasaulis, išėmus Pran
ei] ą, dabar yra įsitikinęs 
viename dalyke: kol nebus 
išspręstas reparacijų klausi
mas ir nustatyta tokia mo
kesnių suma, kurią galėtų 
atlaikyti nusilpnėję Vokieti
jos žmonių pečiai, — apie 
tarptautinę vokiečiams pa

Litus įvezdinus.
S t. Kairys

Jau visas mėnuo, kaip Lie
tuvoje įvesti savieji pinigai— 
litai. Pirmoji, Vokiečiuose 
spausdinta jų partija, laikinie
ji litai—viso 10 milijonų—kaip 
bematant ištirpo apyvartoje, 
gaudomi iš visų pusių. Lapkri
čio pradžioje Lietuvos (emisi
jos) Bankas ėmė leisti į žmo
nes jau nuolatinius litus ma
žesniųjų kupiūrų, spausdina
mus Čekuose. Iki lapkričio 15 
dienos litų spausdinimas Če
kuose turi būti pabaigtas ir 
pinigai pristatyti Kaunan. Va
dinasi, techniškasai pinigų ga
minimo darbas tuo pačiu bus 
pabaigtas.

Dabar eina lito įgyvendini
mas Lietuvoje. Įgyvendinti 
litas,—-tai visų pirma reiškia 
nugalėti obostus ir vokiečių 
markes ir išbrukti juos iš apy
vartos. Reiškia, toliau, sutvar
kyti finansinis krašto ūkis taip, 
kad litai, kaipo valiuta, įgytų 
apyvartoje pastovios vertės ir 
įsigalėtų.

Retas naujų pinigų buvo pa
sitinkamas lokiu pasitikėjimu 
ir tiek buvo laukiamas, kaip 
tie musų litai. Pats mačiau 
valdininką, kuris, paėmęs į 
rankas pirmąjį litą, pusiau 
juokais, pusiau rimtai pabučia
vo jį ir priglaudė prie širdies. 
Ir tokių, kurie klaupė prieš litą, 
kaipo savo nuo vargų išgany
toją, buvo visi dešimčiai tūks
tančių, visų pirma taip valdi
ninkų ir valstybės žmonių dar
bininkų. Paaiškinti tokiam 
pakiliam lito naudai lipui už
teks priminti kaikurias skait
lines. į

Š. m. kovo menesį, kuomet 
St. Seimo liko nutarta pakelti 
algos valstybės tarnautojams, 
markės kursas buvo maž daug 
200 už dolerį. Bet jau liepos 
mėnesį markė puolė iki 500 už 
dolerį, rugpiutį iki 1200, rug
sėjį iki 2600 markių ir- spalių 
niėnesį nuo 4000 su viršum. 
Taip markei puolant, ne tik 
valdininkai nebeteko galimybės 
gyventi, bet ir visi, kas turėjo 
markių, stvėrėsi jų kratytis 
visais įmanomais budais. Kaip 
tik tuo metu paleista apyvar
ton pirmieji litai.

Tolimesnę litų kovą su mar
kėmis lengvino vokiečių pini
gų nebesulaikomas kritimas. 
Kai šiandie markė yra puolusi 
iki 9100 už dolerį, ryt gali būt 
da prasčiau, suprantama del- 
ko ties iždinėmis susidaro vi
sos eilės piliečių, nešinų mar
kių pundeliais mainyti jas į li
tus.

Kaip žinoma, vokiečiai buvo 
labai priešingi litų įvedimui. 
Buvo numatoma aštri iš jų pu
sės kova. Be to, pačioj Lietu
voje visa eilė bankų, prekybos 
ir pramones įmonių penisi vo
kiečių kapitalais. Tie bankai, 
įmones ir išviso pirkliai buvo 
išanksto pasiruošę pasitikti li
tus atgrįžtom nugarom ir buvo 
manę spekuliacijos priemonė
mis sugadinti litų kursą. Vo
kiečių finansų iširimas sukrik- 
dė tuos visus sumanymus, ir 
litas-nuga'lėtojas kaskart vis 
giliau sunkiasi iš miestų į nuo
šaliuosius kaimo užkampius.

Didžiausia dėl lito baime, 
ar pajėgs jis išlaikyti savo pir
mykštę vertę, irgi pasirodė vi
sai be pamato, bent tuo tarpu. 

skolą ir markės stabilizavi
mą negali būti ir kalbos. 
Kredito negali būti ten, kur 
valstybei nuolat grasia griu
vimo ir bankruto Damaklo 
kardas, kur svetimų šabų 
kareiviai laiko okupavę tur
tingąsias valstybės provinci
jas. Atpainiojimas to keb
laus mazgo, kuris gręsia pa
vojum visai Europai, priklau
so ne tik nuo Prancijos ir 
Anglijos, liet ir nuo Jungti
nių Valstijų. Didele atsako
mybės dalis už ekonominę 
suirutę Europoje krinta ant 
Amerikos.”

Lito kursas, kaip pastatyta 
pradžioje 10 litų už dolerį, 
taip ir laikosi, labai mažai te- 
svyruodamas.

Litais pakeistos valdininkų 
ir darbininkų algos iškarto 
pakele darbo apmokėjimą ko
kius 5—8 kartus. Po ubagiš
kų algų, kurios pasidarė juo
kingos maękei nupuolus, žmo
nės pradžiugo ir jau ruošėsi 
atsigauti. Bet greitai pasirodė, 
kad insisenėjęs proletarų tarpe 
vargas daug sunkiau išstumti 
gatvėn, kaip atsikratyti Vokie
čių nudėvėtosios markės. Var
gas, šiek tiek pradžioje atšo
kęs, sugrįžo atgal ir iš tos pu
sės, iš kurios jo kuomažiausiai 
buvo laukiama. Naujų sunke
nybių šaltinį sudarė dabar ne
įmanomai augštyn šokusi pra
gyvenimo brangenybė. Pasi
reiškusi jau ant rytojaus, kaip 
tik buvo įvestas litas, ta bran
genybė nesustabdomai kįla ir 
varo darbininko ir valdininko 
širdin vis didesnės baimės. 
Nurimti ištiesų netenka, nes 
kas nauja diena neša naujas, 
vis didėjančias visam kam 
kainas ir tam kainų kūrimuisi 
augštyn nesimato nei galo.

Va keletas pavyzdžių iš pi
liečio kasdieninių pirktų rū
pesčių. Spalių pradžioje svies
to kilogramas kainavo Kaune 
apie 4 litus; lapkričio pradžioje 
kainuoja 9 litus. Tuo pačiu 
laiku duona juodoji buvo 36 
centai vkl., dabar jau 50 et.; 
lašiniai buvo 3 lit., dabar 7 lit. 
kl. Tai kaimo frontas. Kadan
gi lito vertę reikia skaityti 20 
aukso kapeikų, * tai pasirodo, 
kad visos eilės kaimo produk
tų kainos urnai pakįlo aukščiau 
net, kaip buvo prieš karą.

Da prasčiau yra su antruoju 
frontu,—tai su importuojamų
jų prekių kainomis. Kuone 
viskas, ką mes gauname pirk
tis krautuvėse, valgomuosius 
daiktus atėmus, yra atvežama 
iš užsienio ir to importo di
džioji daugumo eina iš Vokie
čių. Tos krautuvių prekės,— 
manufaktūra, galanterija, au
tuvas ir kitos namų ir ūkio 
reikmenos, — pradėjo brangti 
sulig litų įvedimo dienos ir 
brangsta taip pat nesustabdo
mos.

Prieš visuomenę ir valdžią 
vėl atsistojo visu savo opumu 
tas pats pragyvenimo sunke
nybių klausimas, kuris akme
niu slogino mus, markei pin
gant, ir nesiliauna sloginęs, įve
dus apyvarton tvirtą ir pasto
vų litą. Opųjų klausimą žadi
na visų pirma’tie patys fizinio 
ir proto darbo proletarai, ža
dina jį dėlto, kad ir dabar vi
sa sunkenybių našta vėl suVir- 
to ant jų nugaros, jau skaudžiai 
išvargintos trijų pragyventųjų 
metų.

Ko gi galima ateity laukti?
Netenka iš to stebėtis, 'kad 

litus įvedus viskas Lietuvoje 
pradėjo brangti. Pabrango iš 
Vokietijos įvežami daiktai, ga
lima sakyti, trigubai, nes Vo
kietija tuojau įrašė Lietuvą 
aukštos valiutos kraštų sąra- 
$an ir uždėjo mums prideda
mojo mokesčio apie 300%. 
Pabrango muitai ir transpor
tas Lietuvoje, pačios valdžios

Seka ant 5-to pusi.)
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Litus įvezUinus
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

pakelti. Spekuliuodami, pašok
dino kainas patys musų pirk
liai, įpratę lupti iki 100% pei
lio.
tas brangiai mo 
URininkai atsakė 
kainu kainų pakėlimu, prašok
dami kartais net prieškarines 
normas.

Aišku, kad visokios rųšies 
spekuliacija tebedaužosi musų 
krašte ir dabar. Suprantama, 
kad jos aštrus nagas kabina 
iki gyvai mėsai visų pirma 
miestų darbininkus, tarnauto
jus ir l^iednuomenę. Nes kai 
pragyvenimo kainos neretai 
jau yra prašokusios kainas 
prieš karą, darbo apmokėjimas 
visą laiką velkasi toli užpaka
ly. Fabriko darbininkas uždir
ba dabar mėnesiui vidutiniškai 
80—120 litų. Tiek pat ir že
mesnysis tarnautojas. Viduti
nis valdininkas gauna 120—160 
(itų. Vadinasi, nedaugiau 16 
dolerių, 32 aukso rublių, —tai 
tiek, kiek prieš karą imdavo 
paprastas panelėms negaudyti- 
nas raštininkėlis. Suprantama, 
kad toks pragyvenime ir darbo 
apmokėjimo santikis negali

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Kai kaimas liko privers- 
moketi miestui, 

i jam atatin-

RADO UŽMUŠTĄ ŽMOGŲ.

Bross Lloyd’ą ir kitus komu
nistus, kartu su juomi nuteis
tus kalėj iman nuo vienų iki 
penkių metų dėl peržengimo 
šnipinėjimo akto. Federacija 
pasiuntė prašymus, kad Illinois 
Darbo Federacija pavartotų vi
sas priemones ;pana*kinimui 
to akto.

Melrose parko polieja rado- 
užmuštą italą, Paspuale Ulia- 
no, 23 metų amžiaus, 147 22-nd 
Avė., Melrose Park. Jo lavo
nas atrastas ant laiptų namų 
Dominic Serpico, 910 24th Avė. 
Uliano buvo peršautas per vi
durius. Serpico yra ieškomas 
policijos.

AREŠTAVO 37 KARTĄ.

William Larden, paskilbęs 
banditas, tapo areštuotas jau 
trisdešimts septintą kartą. Šiuo 
sykiu jis tapo pagautas po to, 
kai pavogė už $2,580 kailių iš 
MarshaU Field krautuves, S. 
Wells ir Adams gatvių. Jo 
draugai parūpino $6,000 band* 
są ir jis tapo paliuosuotas.

KOMF1UMENTAI GUBERNA
TORIUI.

NUSIŽUDĖ BEDARBIS.

John Grumbos, 38 metų am
žiaus, 1525 So. Komensky avė. 
nusišovę savo pusbrolio nariiuo 
se, 3959 W. 16 gatvės. Jis at
rastas namo skiepe su peršau
ta galva. Policija, sužinojo, 
kad nusižudėlis jah nuo senai 
negalėjo gauti darbo.

vius į užpuoliką. Policija in- 
vestiguos jos pasaltos teisingu
mą. 

T - - ~.Į
Areštavo daktarą.
Dr. A. C. Rasmūssen, 5357 

Hutchinspn gatves, tapo areš
tuotas. Jis kaltinamas dėl pa
darymo nelegalčs operacijos 
poniai Philamena Lfevatovy, 
2121 W. Grand avė. Daktaras 
prisipažino, kad jis jai 
padaręs jau tokias dvi ope
racijas. Paskutinioji operaci
ja buvo tokia pavojinga, kad •

( Tąsa ant 6to pusi.)

Nesikankink su
* Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Paln-Eipellsriu 
ant skaudąmą vietų, ligi pa
jausi odos jegirną—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleria turi 
INKARO vaisbaženklį.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinj Bank)

APIPLĖŠĖ KOLEKTORIŲ.

Du banditai sulaikė A. J. 
Simpson, 423 W. 65-tos gat
vės, nuomų kolektorių, prie S. 
State ir 31 gatvių. Banditai atė 
mė iŠ jo $300. Jis pranešė Co- 
ttage Grove policijai.

ŠOVĖ, KAD APGYNUS KITĄ.

am-

Vadinasi, litui įgyvendinti 
Lietuvos valdžiai ir visuomenei 
teks dar . atlikti milžiniškas 
darbas, — sutvarkyti pragyve
nimo sąlygas. Teks pažaboti 
spekuliantus, vis tiek iškur jie 
butų, iš miesto ar kaimo ir 
tuo pačiu sutvarkyti pragyve- 
iLinui reikalingų daiktų kai
nas. Teks iš kitos pusės rei
kalauti padidinto darbo ap
mokėjimo, kad jis bent nebū
tų prastesnis, kaip buvo prieš

Illinois valstijos gubernato
rius Len Small užsipelnė labai 
daug komplimentų iš Chicagos 
Darfoo Federacijos, kuri pereitą 
sekmadienį laikė savo susirin
kimą. Susirinkime tapo vien
balsiai priimta i’ezoliucija, ku
rioj giriama žmoniškumas ir 
nuoširdumas gubernatoriaus 
Small, kurs paliuosavo Wm.

Ella Davis, 22 metų 
žiaus mergina, 110G W. Mon
roe gatvės, tapot areštuota už 
šovimą į Walter Tracy. Ji pa
pasakojo policijai šovusi į mi
nimą asmenį, kad apgynus ak
lą ex-kareivį. Walter Tracey 
sutikęs minimą ex-kareivį ant 
kampo Aiberdeen ir Madison 
gatvių. Pirmasis norėjęs atim
ti iš pastarojo pencijos čekį. 
Mergina norėdama apginti ex- 
kareivį ir paleidusi kelis šu-

" y ■ - '■ ■«. -.IX — 1F.1 i J  —LT. . ’ - ... -1 .

SUSTOK, SKAITYK IR GALVOK!
SIŪLOMA. GALIT ŲIRKTI ČIA SU PA
TIKĖJIMU. PASAKYKIT MUMS KO NO
RIT. MES SUTEIKSIME LABAI GERAS 
IŠLYGAS.

BUICK 
tai puiki 
ratlankės, 
apmušalas

NASH 1920 TOURING. Perdirbtas, per- 
maliavotas, puikios šniūrinės ratlankės, mo- 
tomatis ir tt. Niekur negausi tokio už $475

KI8SEL SEDAN. Puikus riedamasis 
stovis, 5 labai geros šniūrinės ratlankės. 
Gera tūkstančiams mylių ištikimos tar
nautas. $375.

STUDEBAKER 
VAS TOURING. 
baigtas, 5 geros 
$450.

PAIGE SPORT 
jo apibaigtas, 
pajieginė pumpa ratlankėms. 
garsusis. IŠtanginga mašina, 
ma $775.'

PAIGE ŽIEMINIS TOURING 1921. Per
dirbta, iŠnąujo apibaigta, pritaisyta pilnu 
purtymu uždavinys, 5 geros šniūrinės rat
lankės, atmuštuvas, ir tt. $450 Jmokčt ir 
apdraudai išlaidas, ir tt. likusius kas mė- 
nesis.- t

PAIGE 6—66 ŽIEMINĖ MAŠINA 1921. 
Perdirbta, pertaisyta, stiklo uždavinys, ga- 
rąntuojama. Daug pridėčkų. $1475

PAIGE 6—55 ŽIEMINIS TOURING 1920. 
Perdirbta, išnaujo apibaigta, stiklo užda- 
jinys, 5 puikios ratlankės, daug pridėčkų. 
$451.64 Jmokėt, kitus per 10 mėnesių.

Pirkdamas naują mašiną pirkėjas patiki 
DIRBTUVES garantija. Pirkdamas “PER
TAISYTĄ” ar VARTOTĄ MASINĄ pir
kėjas patiki PREKININKO garantija. At
simink to prekininko, nuo kurio perki, var
dą, jo mašinų pertaisymo būdą, 
bumą suteikti juyns patenkinamą 
vimą ir jo pirkimo išgalę jūsų 
sučėdyti.

BIKD-SYKES CO. {stoigta 1903 
žiausi paskaidytojai PAIGE ir 
mašinų Jungtinėse Valstijose, turėtų 
kreipti jūsų dprnę, jei jieškote vertės 
teisingo apsiėjimo perkant “Pertaisytas” ar 
Vartotas Mašinas. Musų sandėlis yra kuo- 
pilniausias ir be abejo puikiausias mašinų 
kokybe, kokia randama kur nors kitur. Musų 
pirkimo išgalė leidžia mums siūlyti šitas 
mašinas stebėtinai masinamomis skaitli
nėmis. Kiekviena “Pertaisyta” mašina yra 
smulkmeningai inspektuota, nudėvėtos da
lys pakeista, kaip reikiant pritaikinta ir 
visa mašina puikiai permaliavota. Jos yra 
tikrai * Perdirbtos” ir darbas atliktas kom
petentingų darbininkų. Visa tai 
šmės jums, 
žinėję “Bird-Sykes’o” perdirbta 
Jos perdirbta tuoju tikslu, kad 
tįukstančius mylių geros tarnybos 
nusikračius jas nuo rankų.

SPECIALIS PASIŪLYMAS. Mes galim 
įdėti pilno matymo uždarinį teikiantį se

nt v i ros 
už labai

jo suge- 
patnrna- 
pinigama

m„ did- 
JEWETT 

at- 
ir

turi reik- 
kurią jus suprasite tik pava- 

mašina. 
suteikus 

vietoje

1918 TOURING CAR. Nepapraa- 
mechaniniai. Gera maleva. Geros 
graibČiai, žiburys ir tt Viršus 
geri $275.

SPECIALIAI 6 LENG-
Perdirbtas, išnaujo api- 
ratlankės. Tikrai pigu.

6—-55. Perdirbtas, išnau- 
geros šniūrinės ratlankės, 

Kontinentalia 
Garantuoja-

.dano patogumus ant kiekvienos 
mašinos, kurias mes pasiūlom 
mažus pridėtinius pinigus.

ČIA YRA TIK DALINIS SĄRAŠAS MU
SŲ PILNO SANDELIO. KIEKVIENA MĄ- 
ŠINA GARANTUOJAMA TOKIA, KOKIA

ATSINEŠK ŠITĄ SKELBIMĄ, O GAUSI $10 KREDITO 
PIRKDAMAS KOKIĄ NORI MAŠINĄ.

Išlygos, Septintadienį atdara. Tel. Calumet 6050
BIRD-SYKES CO., Paige and Jewett 2215 Michigan Avė.

vis artimiausie uždavi- 
Gerai organizuota visuo- 
ir stiprus valdžios apara-

Tai 
niai.

I mene 
tas pajėgtų tas naujos valiutos
sunkenybes apgalėti per kokius 
nepilnus metus. Mes Lietuvo
je esame minkštakošiai visose 
gyvenimo srityse, turime in- 
diržėj usių, prityrusių speku
liantų gaujas ir todėl kova už 
finansinio ir ekonominio ūkio 
aptvarkymą tęsis pas mus spė
jamai daug ilgesnį tarpą.

Prie to klausimo teks man 
dar sugrįžti.

VIENYB
Duoda Šimet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa- • 
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gausDOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
ttiE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Kas Dedasi

Gimnazijos inspekto
riaus vienpusiškumas.
Telšiai. — Rinkimų į Seimą

nazijoje nebuvo pamokų. Tat 
mokiniai ateitininkai pasiėmę 
glėbius krikšičonių demokratų 
atsišaukimų vaikštinėjo mies
to ir priemiesčių gatvėmis da
lindami žmonėms ir kalbinda
mi, kad balsuotų už krikš.-de- 
mokratus. O mitingui esant, 
kalbant socialdemokratams, 
ateitininkai kėlė trukšmą. Net 
kaimiečiai piktinosi ateitininkų 
elgesiu. Bet gimnazijos valdžia 
visa to “nematė” ir matyt ne
norėjo matyt. Tik jeigu mo
kinys ne “ateitininkas” drį- 
so dalinti žmonėms socialistų 
atsišaukimus, tą mokinį gim
nazijos inspektorius J. Košys 
tuoj jėzuitiškai tardo — klau
sinėja, kas jį raginęs dalinti 
atsišaukimus, kad tie atsišau
kimai esą bolševikiniai, komu
nistiniai, etc. Mat inspektoriui, 
kaip klerikalai, kas net krikš
čionis zdemokratas, tas bolševi
kas. smek torius turbūt neži
no sofistinių partijų princi
pų, kad | neatskiria socialde
mokratų nuo bolševikų. Gim
nazijos inspektorius visai “ne
mato,” kai “ateitininkai” užsi
ima politine agitacija, kaip 
nematė eidamas pro šalį, kada 
aušrininkai (socialistinė moks
leivija) buvo areštuoti ir va
romi ginkluotų milicininkų.

Antanas iš Padvos.

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

— Adresuokite —

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
14987—-T. Sadauskienė 
14994—A. Adonnaičiutei 
14997—P. 
15002—J. 
15007 K. 
15009—J. 
15060—M. 
15120—A. 
15137—A.
15143—L. Pažėra 
15179—L. Očertienė 
15197—V. 
15226—M. 
50824—M. 
50827—V. 
50878—0. 
50881—0.
50904—A. Mickūnai 
50905—O. Midkunienei 
50914—J. Lietuvninkui 
50923—P.
50925—šviesos

Medem 
Grušui 
Saurinavičienei
Zakarui
Simanavič 
Gerčui 
Juškevičiui

Kaminskiui 
Ričkevičienei 
Lubis

Jačūnskiui 
Mažeikienei 
Varanavičaitei

Ramanauskiene

Končiui 
Bagdonienei 
Dygia i tč 
Jokšui 
Nemkoras 
Statkus

75197—S. Grikšas 
75198—V. Puidokui 
75200—S. 
75202—J. 
75204—J. 
85173—S.
85193—J.
85207—A.
85213—A.
90068—P.
90079/1179 P. Knizelienė 
90083—B. Radienė 
950088—V. Balčaitis 
95089V.—<Balčaitis 
95094—0. Garbuičienė 
95117—J. Lukauskiui
Tek 19. IX—St. Kairys

>> 4. X—St. Kairys

Kesiunui
Korporacijos * ” 

Bendrovei 
50939—Juozui Daukšui 
50944—M. Skvarcinskienei 
51133—Kl. Juškevičiui 
75159—J. Kukšta 
75173—K. Mickovičaitei 
75176/1184—A. Auškalniui 
75187-15—D. Tamkunui

, t

—W. Jcrmolinski

13301—B. Karklin 
13498—R. Rudienė 
13627—A.
14213—U.
14431—M.
14453—A.
14583—K.

Vilembrok
Kvaukicne
Flidžienė
Skirgaila
Juraška

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujiem/’ ofise. _

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvas skaudljlmų,
Jai akaitant raldia susfliaja, 
Jai ii raides darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių,
Jei įkaitant ar aiuvartt akis ekaa* 

da, tuomet reikalaukit akiai*.

John J. Smotani
Akinių specialiųtaa 

18R1 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio augito viri Platt’a ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėldieniais: ik ryto iki 12 dienai.
.......... .................................

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir 
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymų .

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

(Kąmpas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedčl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedčlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

-r r U ** '★'■V *"*■ «« V • 't 1Central Manufacturing
V i * ,District Bank

1112 West 35th Street
Chicago,

Turtas vir§ $7,000,000.00.

A. L. &AVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Spec’alistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chronjikų ligų.

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

.................... .... A 
Tel. Austin 787

. DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo !i Califomijoa ir 
vii tęs savo praktikavimą po He. 

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

vakare išskiriant nedčldieniua
V III................. ■■ ■■■ I

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 dainos.

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

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

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

Savo Giminėms ir Pažysta- 
miems Lietuvoje

Vieninteli laisvos ir progresyvės min- 
ties dienrašti

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas-, 
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą j namus.

/

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

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

Valandos: 9 iki 12 ryto — 1 iki 
6 vakaro. Septintadieniais pagal 
sutarimą.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avt>
Tel. 5 Yards 994

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

■ - i„

Lietuvis Gydytojas ir Chir«rgaa 
25 E. Wa>hington St.

Valandos; nuo 1.0 iki 12 ryti
Telephone Central 3362 

1824 Wabanaia Ava. 
Valandos: nuo ’6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 i

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telephono Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTTSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

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

K------ ------------ ,------. -. - . f b
r--“ • •*“•••• ‘

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So, Ashland Avė. 

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

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

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.

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 6052

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

Residence Canal 2118

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tol.: Boulevard 7179 

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

• Chicago.

Canal 0257 )
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.
K—>

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietas
< 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

h- «

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

943 W. 33rd Flace
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vaL vakare.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisu yra 

uždarytas

Telephoąe Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pričmimo valandos nuo 8 iki 12 fl 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St., Chicag*.
V—..... ' .......................... .... ■ —/

DR. A. J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGE0N 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

C.------  --------- z--, •

DR. C. K. KLIAUGA h
DANTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago. III.
kampaa 18th St,

Valandose 9—12 ryto ir 1—8 vak. Į
Phone Canal 0257 s
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

p-nia Levatovy tik išlikusi gy
va. Ji dabar serga West Side 
ligoninėj. Ji išdavusi daktarę 
kuomet jos padėtis pablogėju
si.

AUTOMOBILIUS SUSIDŪRĖ 
SU GATVEKARIU.

Vakar rytą automobilius su
sidūrė su gatvekariu Lawrence 
gatvėj arti N. Maplewood avė. 
Automobilis apvirto. Penki as
menys, važiavusieji automo
bily tapo išmesti ant gatvės ir 
lengvai sužeisti. Jų du nuga
benta Montrose ligoninėn.

PASIMIRĖ ŽMOGUS.

William Ahincr, 34 metų 
amžiaus, 3315 S. Wood gatvės, 
anglių išvežiotojas, pasimirė 
Englewoodo ligoninėj nuo žai
zdų, kurias apturėjo anglių 
jarde, ant 33-čios ir Archer 
gatvių, lapkričio 23 dienų. Jam 
tapo perskelta galva.

RADO NEGYVĄ MOTERĮ.

Policija rado nužudytų mo
terį Calumet pelkėj, apie vie
nų mylių nuo 118-tos ir Bur- 
ley gatvių. Sąryšy su tuo žmo
gus, vardu Hegevvisch, tapo 
areštuotas. Policija mano, kad 
areštuotasai asmuo yra nužu
dytos moters vyras.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Nežinomas žmogus, apie 50 
metų amžiaus, tapo užmuštas

Atminimas

Jau metai suėjo nuo mirties 
A. A. Onos Rekstienės, kuri pa
simirė gruodžio 3 d., 1921 m. 
Ilsisi lengvoje žemelėje, aDt Lie
tuvių Tautiškų Kapų. Ji npėjo 
iš Lietuvos: Cidabravos parapi
jos, Raseinių apskričio. Po tė
vais vadinosi Povilaičiukė. Ji pa
liko nubudime, vyrą, Silvestrą 
Rekstj, sūnų Teodorą, 4 metų; 
tėvus, dvi seseris, vieną brolį, 
Kazimierą, du dėdes ir tetą. *

Dėkavojam visiems, kurie tik 
teikė jai paskutinį patarnavi
mą; pirko gėles, lydėjo į kapus 
ir kurie šiandien mini jos var
dą. Didžiąusia padėka Biblijos 
studentams, kurie teikė didžiau
sią patarnavimą.

Visiems ir visoms, josios vy
ras ir sūnūs taria širdingą ačiū. 
Ilsėkis, ilsėkis miela mano Onu
te, šios šalies žemelėj. 
Silvestras ir Teodoras Reksčiai. 
4612 S'o. Paulina St., Chicago.

TADEUŠAS MISEVIČIA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodž:o 2 dieną 12:30 po pie
tų pergyvenęs 46 metų, Ameri
koj 22 metu; paėjo iš sodžiaus 
Rudžių, Grinkiškės parapijos. 
Laidotuvės bus gruodžio 6 d., 
8:30 vai. ryto iš namų 4352 So. 
Wood St. į švento Kryžiaus 
Bažnyčią, iš ten į šv. Kazimie
ro kapihes. Kviečiame visus g - 
mines ir pažystamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Palieka nuludusi
Gapševičių šeimyna.

____

FRANCIŠKUS ŠIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 3 d. 12 vai. dieną pas sa
vo pusseserę Agotą Bacienę, 
1616 Ruble St. Jis išgyveno 51 
metus; iš Lietuvos paeina iš 
Žvingių parap., Spraudaičių kai- 

■ mo. Laidotuvės įvyks trečiadie- 
I nį, gruod. 6 d. Kūno išlydėjimas 
I bus 8 valandą ryto iš namų į 

• Dievo Apvaizdos bažnyčią ir iŠ 
I ten į Šv. Kazimiero Kapines. Gi- 
I minės ir pažystamus kviečiam 
I atsilankyti i šermenis.

automobiliaus einant skersai 
N. Wells gatves prie Schiller 
gat. šoferis, Hary Newman, 
paleistas.

DIDELIS BANDITŲ LAI
MIKIS.

Už,pereitų naktį banditai, 
darbuodamiesi kriminalinio 
teismo ir pavieto kalėjimo rū
mų šešėly, su kūjais ir kir
viais įsilaužė į sandėlį Beoker 
Bros, kompanijos kailių krau
tuvės, 420 N. Dearbom gatvės 
ir išnešė už $40,000 vertės kai
lių. Policija ieško banditų.

GAISRAS.

Vakar užsidegė didelis gy
venamas namas po numeriu 
2242 S. Wabash avė. Penkioli
ka šeiminų ugnis privertė bėg
ti gatvėn. Nuostoliai padaryti 
maži, nes pasisekė greitai už
gesinti. Tai jau penktas gaisras 
tame distrikte į astuonias sa
vaites. Numatoma, kad kas 
nors tyčia padega namus. Bus 
daroma investigacija.

CHICAGOS ARTISTŲ PA
RODA.

šį vakarų prasideda Chica- 
gos Artistų asociacijo; paroda 
Beeitai Hali salėj, Fine Arts 
name. Visokie smulkus dirbi
niai bus išstatyti. Bus duoda
mos lekcijos apie namų pa
puošimų.

PAVOGĖ TRIS AUTOMOBI
LIUS.

Vakar Chicagoj banditai pa
vogė tiktai tris automobilius. 
Ta pačių dienų policija surado 
devynis pavogtus automobi
lius.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Praeitų šeštadienį, gruodžio 
2 d., Illinois Lietuvių Pašelpos 
Kliubas laikė savo priešmetinį 
susirinkimų po nr. 3301 So. 
Morgan gatvės. Apsvarsčius 
kliubo bėgančius reikalus, se
kė delegatų raportai. Delega
tai J. Antonaitis ir A. Lazaus
kas iš Susivienijimo draugijų, 
kuopų ir kliubų Bridgeporto 
kolonijoj pranešė, jog Susivie
nijimas deda visas savo pastan 
gas, kad kaip galima greičiau 
pasistatyti nuosavą svetainę. 
Tam reikalui rengiama baliai 
ir teatrai, kad sudarius dides
nį kapitalų dėl nupirkimo Au
ditorium Šerų. B. Butkus, di
rektorius Auditorium bendro
vės, paaiškina, kad jau nutarta 
visų direktorių ir. draugijų at
stovų ateinantį pavasarį pradė
ti statyti Lietuvių Auditorium 
svetainę. Planai jau esu dir
bami ir po Naujų Metų busiu 
užbaigti dirbti.

Bendrovė turi jau apie $25,- 
000 turto. Bet tai dar tik pra
džia. Del greitesnio darbo 
bendrovė yra sudariusi žied- 
nai draugijai kvotų, už kiek 
turi išpirkti Šerų. Musų kliu- 
bui prisiųsta kvota išpirkti 
Auditorium Šerų už $3,000. 
Nors kliubas jau buvo pirkęs 
bendrovės šorų už $1020, bet 
apsvarstęs Visapusiškai nupir 
ko dar už $1000. Likusių dalį 
kliubiečiai pasižadėjo išpirkti 
su perviršiu. Kai kurie kliu
biečiai sako, kad permaža kvo
ta kliubui paskirta, nes kliubas 
turi virš 200 narių. Jei žiednas 
pirktų tik po vienų serų, tai' 
sumokėtų $2,000. O jau už 
$2020 nupirkta. Viso Šerų kliu
bas tikisi išpirkti apie $4,000.

Delegatai iš Chicagos Lietu
vių Tarybos pranešė, kad Ta
ryba norėjusi surengti apvaik- 
ščiojimų paminėjimui 600 me
tų sukaktuvių perkėlimo Lie
tuvos Sostinės iš Trakų į Vil
nių, bet dėl kaikurių priežas
čių apvaikščiojimas likosi dar 
nesurengtas.

Kliubo valdyba ateinantiems 
metams likos išrinkta sekanti: Į 

J. Antanaitis pirm., V. Lėkis 
pagelbininkas, A. J. Lazauskas 
nut. rast., Ant. Bugailiškis tur
tų rast., J. Adomaitis ir Kaz. 
Karackas kasos globėjas, B. 
Butkus kasierius, P. Gerulis 
maršalka K. Karackas ligonių 
globėjas, J. Bijanskas teisėjas 
F. Bakutis jo raštininkas. De
legatai į Susivienijimų apart 
valdybos: P. Norkus, K. Karac
kas ir J. Tolišius. Delegatai į 
Chicagos Lietuvių Tarybų: J. 
Antanaitis ir J. Adomaitis.

A. J. Lazauskas, nut. rašt.

S. L. A. 129-TA KUOPA PA
SITRAUKĖ Iš II APSKRIČIO.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
S. L. A. 129 kuopa laike savo 
metinį susirinkimų Stanford 
Park svetainėj, Union Avė. ir 
14 Place.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas. Protokolas per
eito susirinkimo tapo priim
tas taip, kaip skaitytas. Tarp 
kitko tapo vienbalsiai nutarta 
pasitraukti iš antro apskričio 
ir nebesiųsti savo atstovų iki 
bus' išrinkta nauja apskričio 
valdyba. Mat iš rengimo pra
kalbų komisijos raporto pa
aiškėjo kuopai, kad minėtasai 

apskirtys yra galutinai pa
kliuvęs į kairiųjų rankas, ir 
kaipo su tokiu, be partyvinė or 
ganizacija jokiu būdu negali 
susidėti, arba rokuotis. Kaipo 
parėmimo faktas yra tas, kad 
minėtai kuopai pareitame su
sirinkime nutarus surengti 
prakalbas organizacijos nau
dai su Antro apskričio pagel- 
ba, nebuvo galima iš apskričio 
gauti kitokių kalbėtojų apart 
komunizmo apaštalų, kuriems, 
kaip jau visi gerai žino, pašel
pimų organizacijų labas tiek 
yra svarbu, kiek jie gali pasi
naudoti savo komunistinio 
kromelio palaikymui.

Toliau tapo išrinkta nau
ja kuopos valdyba sekamiems 
metams. Išrinktas pirm. St. 
Grisius, vice-pirm. J. J. Ary- 
la, fin. sekr. P. Akstinas, už- 
raš. sekr. V. F. Andrulis, ižd. 
J. (Hobis, ižd. glob. N. C. Kru- 
konis ir F. Stupeika, kvot. Dr. 
Yuška, org. J. Komandulis, 
knyg. priž. N. Aisinas, J. J. 
Auryla ir F. Janušaitis.

—J. Aras.

Vengry viršininkams patin
ka Amerikos garuodinta- 

sis pienas.
Budapešto Konsulas Kemp sako, 

kad Amerikos garuodintasis pienas 
įsigijo gerą vardą Vengrijoje.

Dr. Gezą Dubsky, Komercijos Mini
sterijos ministerinis patarėjas nese
niai nusipirko kelias skardinėles ne
saldinto garuodintojo pieno Budape
šte Amerikos labdarybei beišvažiuo
jant. šito pieno kokybė ir kaina jam 
taip patiko, kad jis paprašė Konsu
lo Kampo sužinoti, kokia šito pieno 
kaina vagoninėmis partijomis, kad 
iuomi aprūpinus įvairių ministerijų 
tarnautojus per jų koperatines orga
nizacijas.

Atsižvelgiant į pragyvenimo bran
gį Budapešte, ypatingai visuomenės 
tarnautojams, yra manoma, kad ga
ruodintasis pienas bus daug ekono- 
mingesnis negu karvių pienas gauna
mas tame mieste.

Tas tikrai yra įdomu. Bordeno kom
panija garsino savo garuodintąjį pie
ną musų laikrašty gana ilgai, nupa
sakodama musų skaitytojams apie 
Bordeno garuodintojo pieno gerumą 
iri ekonomingumą.

Mes patartume savo skaitytojams 
sekti Dro. Gezą Dubsky’o pavyzdžiu 
ir šiandien pradėti pirkti Bordeno ga
ruodintąjį pieną.

Jis galima gauti visose valgių krau
tuvėse. Jei jo negalėtum gauti, para
šyk mums, o mes tuojaus pasiusime 
Bordeno kompanijos atstovą, kuris 
aprūpins juomi jūsų krautuvę.

Pamatysite, kad esama tikro eko
nomių gurno vartoti Bordeno garuodin
tąjį pieną.

Pranešimai
Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 

repeticiją gruodžio 5 d., Utarninko va
kare. Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30, visi daini- 
nininkai privalote būti ant praktikos, 
nes ateinančią nedėlią turime dainuo
ti Ciceroj. — Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtoji? Ratelio priešmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruod. 5 d., 
7:30 vai. vakarą, Strumilos svetainei. 
Yra daug reikalų apkalbėjimui. Atei
kite visi nariai ir atsiveskite naujų.

Kviečia Valdyba

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 6 d.. 7 vai. 
vak., Mildos svetainėj, 3140 So. Hal- 
sted. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku, nes turėsima daug svarbių 
dalyką apsvarstyti.

Kazys Vičas, Rašt.

PRANEŠIMAI.
Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 

kalbos vaikams būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 v. v., Ray- 
mond Institute, 816 W. 31 St. Dide
liems — utarninkais ir ketvergais nuo 
7:30 iki 9:30 v. v.

— Mokytojas J. Briedis.

Jaunuolių koncertas įvyks seredoj, 
gruodžio 6 d., 7:30 v. v» Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Dainuos gerai 
p. P. Sarpaliaus išlavintas Jaunuolių 
Choras. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus seredoj, gr. 6 d., 8 v. v., Melda- 
žio svet. Visi nariai būtinai turi at
silankyti, nes yra svarbus reikalas.

— A. Jusas, sekr.

ASMENĮ JIESKDJIMA1
JIEŠKAU savo giminės Juozapos 

Stenišauskienės, po tėvais Mockaitės. 
Ji gyveno Chicagoj Town of Lake da
ly tarp 43 ir 44 gatvės, trečioj gat
vėj nuo Ashland Avė. Turiu prie jos 
labai svarbų reikalą. Ji pati, ar kas 
apie ją žino malonėkit pranešti adre
su: Alena Urbonienė, 942 Terrace 50; 
Los Angeles, Cal.

APSIVEDIMAI,
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi

nos,, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metų amžiaus. Aš esu 26 metų am
žiaus. Turiu gerą darbą, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
siųsti savo fotografiją, kurią reika
laujant grąžinsiu atgal. Vyrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišku į Nau
jienas, Box 171.

iSHENŪAVOJIMUI
PARANDAVOJAMA cfi- 

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

EXTRA
Išduodama po nr. 4512 S. Marsh- 

field Avė. pagyvenimas 5 kambariais, 
švarus; virtuvė, pryšakinė ir 3 mie
gamieji. Gazas, elektra. Viršum ga
liūno. $25 mėnesiui.

Tel. Yards 4255.

IŠRANDAVOJAMA STORAS GE- 
roj vietoj, garažas; namas garu ap
šildomas tinkamas bizniui; o jeigu 
vienam perdidelis,- tai galim-a išran- 
duoti pusę štoro. Kreipkitėsi ypatiš- 
kai:

2305 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKU
REIKIA moters ar mergi

nos mažam vaikui auginti; 
gaus ruimą, valgį ir bus pri
mokėta j menesį.
W. B., 3000 S. Union Avė., 

Tel. Blvd. 4239.

REIKALAUJAMA patar
nautojos nuo 5:30 vai. vaka
ro iki 10 vai. vakaro. 
SEA FOOD RESTAURANT 

3272 W. Madison St.
■>■■■ .. . ... - .it”"1*”.......   1 ....“ »

* REIKIA STENOGRAFĖS 
ir knygvedės, real estate 
ofise.

Kreipkitės:
7925 S. Halsted St.

REIKIA moters prie stalų 
patarnauti ir prie apskrito dar
bo. Nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Algos $15.00 į savaitę. 
SEA FOOD RESTAURANT, 

3272 W. Madison St.

REIKALINGA finišerė. 
Darbas prie kelinių. Atsišau
kite tuojaus.

V. ŠOVA, 
6105 S. Aberdeen St. 
Tel. Wentworth 3655.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALAUJAMA VAIKINŲ 
pasisiuntimui 16 metų ar vyrės 
nių $12.00 į savaitę.
C. L. Frante Dental Sųpply Co. 

5 So. Wabash Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

feM® =
Dirbtuvės darbininkų 

prie 
darbų, trokų ir tt. 
greitas pakėlimas,, 

jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos. 

Ateik pasiruošęs 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, 1'11.

REIKIA agentų visuose mies
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti dienraštį 
“Naujienas.” • Gabus žmogus 
gali uždirbti po $10 į vieną 
vakarą. Platesnėms žinioms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ. 
Kreiptis:

1319 W. 32nd PI.
REIKALAUJAMA VYRŲ.

Nuolatinis darbas vidui, 45 cen
tai į valandą.

Kreiptis:
E. F. HOUGIITON & CO., 

3534 Shields Avė.

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

ING CO.,
1926 So. 52nd Avė.

REIKALINGAS prityru- 
sis maliavotojas, nuolatinis 
darbas atatinkamam žmogui 

ALEXIAN BROTHERS 
HOSPITAL, 

1200 Belden Avė.

REIKALAUJAMA vyrų 
prie darbo pirty; nuolatinis 
darbas.

Kreiptis:
DOUGLAS BATH HOUSE, 

3516 Roosevelt Rd.

REIKIA PATYRUSIO bu- 
čerio.

PAUL BLATZ,
1222 St. Charles Rd.

Maywood, III.

REIKALAUJA PARDAVĖJŲ. Ke
turi pardavimai į dieną atneš nuo $60 
iki $100 į savaitę. Pardavinėjimas 
išimtinai patentuoto daikto — k’ek- 
viena šeimyna reikalauja. Jckios kon
kurencijos. Ateik pats nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

N. ZYLIEWICZ, 
Mfg. of Baby-Doll Washer. 

2726 W. 23rd PI.

REIKALAUJA VYRŲ. Geras mo
kesnis, nuolatinis darbas musų dirb
tuvėj. Dieninėj ar naktinėj permai
noj. Ateikit prisiruošę prie darbo.

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė., 

Arti 22nd ir Crawford Avės.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie bildingo 24 flatų, kuris yra ap
sipažinęs su malevojimu ir popiera- 
viinu taipgi šiek tiek su dailydyste. 
Darbas ant visados. Kreipkitės laiš
ku ar ypatiškai.

P. A. MAŽEIKA, 
3319 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI
SALIUNAS ir restoranas 

pardavimui. Puiki vieta. Krei
pkitės tuojaus.

1959 W. 20-th Street

PARSIDUODA GROSERNĖ 
ir smulkmenų krautuvė. Prie
žastis pardavimo savininkas 
turi du biznius.

5039 So. Halsted St.

GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 
no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIU- 

nas. Geras biznis. Pardavi
mo priežastis — apleidžiu 
Chicagą.

3901 Federal St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučių, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

NEPRALEISKIT PROGOS! 
Parduodu pusę garažo ir au
tomobilių taisymo biznio. Tu
riu parduoti greitu laiku puse 
Idiinos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Bok No. 157.
--- .... ... t

PARDUODAMA skąsko- 
nių ir valgių krautuvė, gera 
vieta žuvų marketui. Turi 
būt parduota pigiai. Randa 
su 4 gerais gyvenamais kam
bariais ir maudyne. Kaina 
$1650. Dalį pinigų palauks. 
4518 Lincoln Avė. ' ■ ' *

Grosernė, skanskonių, ar
batos, kavos krautuvė; visuo • 
met darė didelį biznį. Tur 
būt parduota dideliu nupigi- 
nimu. Kreiptis 3416 South- 
port Avė.

Skanskonių, saldainių, ci
garų, mokyklos daiktų krau
tuvė; seniai įsteigta. Biznis 
bus parduotas labai pigiai. 
— 3811 Southport Avė.

Grosernė, seniai įsteigtas 
kampas, gera biznio vieta, 
savininkas laiko per pasta
rus 5 metus. Kaina $1850. 
Pigi randa, 4 kambariai ir 
maudynė. 3101 Fifth Avė., 
kampas Albany Avė.

Saldainių, cigarų krautu
vė, seniai įsteigtas biznis, sa
vininkas išvažiuoja į Califor- 
niją; turi parduoti. Labai ge
ra vieta; turi būt parduota 
už $1850. 1010 E. 55th St.

PARDUODAMA BILIAR- 
dinė (Pool Room) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, geroj vietoj; biznis iš
dirbtas per 10 metų. Parduo
siu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite:

722 W. 120th St.

PARDUODAMA avalinės 
taisymo šapa, turi būt par
duota dėl mirties labai pi
giai.

1908 Canalport Avė.
Tel. Lawndale 8546.

PARDUODAMA daiktai 
ir lysas kadai tai buvusio 
pinigų siuntimo ofiso, o da
bar Real Estate ofiso; biznis 
galima vesti toliau, jei nori
ma. 9342 Cottage Grove Av.

PARDUODAMA bučernė 
ir grosernė geroj vietoj, ap- 
gyventoj visokių tautų prie 
biznio gatvės.

Kreipkitės šiuo adresu: 
2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro
sernė, Brighton Parke, biznis senas 
ir gerai išdirbtas, lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS gražioj 
apylinkėj, biznis išdirbtas, randas 
arp svetimtaučių, parduosiu pigiai, 

priežastis pardavimo: nesutikimas 
partnerių; taipogi parsiduoda ir na
mas. Kas norės galės pirkti su na- 
iu; kas pirmas tas laimės, bargenas.

2649 W. 47 St.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAI- 
«ymo dirbtuvė, arba priimsiu pus nin- 
ką. Reikia darbininko; kreipkitės kuo 
greičiausiai, svarbų dalyką patirsite 
ant vietos.

3303 S. Auburn Avė. • 
Tel. Boul. 0619.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Dodge, tro- 

kas, duonai išvežioti. Trokas 
mažai naudotas, kaip ir naujas. 
Parduosiu pigiąi.

Kreipkitės:
4530 So. Honore St.

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

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

NAMAI-ŽEME
Labai pigiai labai pelningas 

didelis namas pasitaiko pirkti 
Hyde Parke. Namas yra 6 fla- 
tų po 8 kambarius kožnas. Ne
ša rendos virš $8,000 į metus. 
Reikia gyvais pinigais įnešti 
tik $12,000. Namo kaina nepa
prastai pigi. Atsišaukite į Nau
jienas.

—*i----------------------------------------------------------------------

NAMAS ANT WEST SIDE 
netoli lietuviu bažnyčios — 
trijų lubų — rendos atneša 
per $2,000 ant metų. Kaina 
$16,500. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą.

NAMAS ŠEŠIŲ FLATŲ PO 5 kam
barius koŽname. Du blokai nuo South 
Shore stoties. Randos neša $6480 i 
metus. Kaina $37,500. Reikia įnešti 
$15,000. luotas 50 per 125. Toje vie
toje žemė parsiduoda po $300 ir vir- 
šiaus už frontinę pėdą. Atsišaukite į- 
Naujienų ofisą.

DAKTARO rezidenciia parsiduoda 
pigiai So. Chicaxo.ie. Daktaras yra mi
ręs. 100 pėdų pločio per 125. Mūrinis 
garadžius. žemė vena verta apie $10'1 
nėda. Parsiduoda labai pigiai, tik už 
$14,000. Gatavais pinigais reikia tu
rėti anie $6000. Absišaukite j Naujie
nų ofisą.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
:r grosernė, 6 kambariai gyvenimui, 
elektra, gazas, garažas mašinai. Vis
lia parduosiu pigiai už teisinga pa- 
siulvmą arba mainysiu ant saliuno 
ar bučemės.

Kreinkitės pas savininką. 
3604 So. Wallace St.

MDRTGECIAI-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

MOKYKLOS
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- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.
DIDŽIAUSIA MOKYKLA 

CHICAGOJ

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom'ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. nnt 4 liihu
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.

MOKYKLOS

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

653 ir 609 W. Madison St.


