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Turkai priimsią Anglijos sąlygas
Francija rengiasi puolimui

Šaudo Airijos parlamento narius

Turkai priimsi? taikiniu 
ky pasiūlymus

LAUSANNE, gr. 7 — Ang
lijos delegacijos galva lordas 
Curzon šiandie tarėsi su Tur
kijos delegatu Ismet Paša. Po 
to tapo patirta, kad Turkija 
veikiausia priims talkininkų 
pasiūlymus Dardanelų klausi
me, pasiūlydami tik kelias
mažas pataisas.

Laukia Turkijos atsakymo
Tikimąsi, kad šiandie turkai 

duos atsakymą Dardanelų 
klausime.

LAUSANNE, gruodžio 7. — 
Prieš Turkijos delegatus arti
mųjų rytų konferencijoje sto
vi sunkus klausimas. Jie neži
no ko laikytis Dardanelų 
klausime: ar Rusijos, ar talki
ninkų.

Turkijos pasiūlymas išriši
mui keblaus Dardanelų klausi
mo bus paskelbtas penktadie
ny. Turkija yra tarp dviejų 
didelių pavojų, delei didelio 
skirtumo nuomonėse tarp Ang
lijos ir Rusijos. Jei ji pritars 
Anglijai^ ji bijosi, kad užpyks 
Rusija ir gali ją pulti iš rytų. 
Jeigu gi ji parems Rusiją, ji 
bijosi Anglijos esančių Darda
neluose karinių laivų. Išpra- 
džių turkai pritarė Rusijos ple 
nui, bet tai buvo prieš talki
ninkų padavimą savų pasiūly
mų. Turkija taipjau neužmir
šta, kad Rusija visą laiką 
buvo amžinuoju Turkijos prie
šu ir mano, kad ir dabar Leni
nas siekiasi prie pasignebimo 
Konstantinopolio, apie ką Ru
sija jau nuo senų laikų svajo
ja.

Francija jau rengiasi prie 
- Ruhr okupacijos

Organizuoja savas korporaci
jas operuoti Vokietijos dirbtu

ves ir kasyklas.

PARYŽIUS, gr. 7.— Už mė
nesio laiko Francijos kareiviai 
pradės veržimąsi į Vokietijos 
turtingiausį industrinį distrik- 
tą Ruhr, jei išsipildys Franci
jos pienai. Prie to puolimo 
Francija jau stropiai rengia
si ir jau organizuoja 
ei jas ir ekspertus to 
dirbtuves ir kasyklas

Milžiniškos Ruhr 
kurios patiekia 
dalius visos Vokietijos anglių 
produkcijos, didelės geležies, 
chemikalų ir medžio industri
jos palei Reiną pateks į fran
cuzų rankas. Jas operuoti bus 
leidžiama privatiniams vokie
čiams savininkams, bet jie tu
rės atiduoti didelę dalį savo 
gaminių Francijai. Jeigu tie

korpora- 
distrikto 
operuoti, 
kasyklos,

tris ketvirt-

i0RR
paskuiŠiandie. —- lietus, 

sniegas; šalčiau.
Saulė teka 7:05 vai., leidžia

si 4:19 vai. Mėnuo teka 7:47 
valandą vakare.

Kaina 3c Chicago, nLPenktadienis,Gruodis-D€cember 8 d., 1922 iri,

Vokietijos fabrikantai atsisa
kytų savo dirbtuves operuoti, 
tai jas operuoti franeuzai pa
statys savo korporacijas ir sa
vo technikus. 'Del darbininkų 
nesirūpinama: juos galima bus 
kareivių pagelba priversti dirb
ti.

Francija tuo budu pasigriebs 
į savo nagus Kruppą, Stinnes, 
Thyssen ir visus kitus Vokie
tijos milionierius.

Tokis Francijos rengimąsis 
rodo, kad ji tikrai yra pasi
rengusi užgriebti Ruhr klonį. 
Maršalas Foch jau turi kariuo
menę prirengęs. Viešųjų darbų 
ministerija jau siunčia eksper- 

Francijos,
premierų

rengę tuojaus perimti kasyk
las ir dirbtuves.

Kad jokių klinčių Francijai 
jiebutų, Poinpare vyksta į Lon
doną patirti Anglijos ir kitų 
talkininkų premierų nusista
tymą. Anglijos, 
Belgijos ir Italijos 

i konferencija įvyks ateinantį 
septintadienį Londone. Tečiaus 
yra abejotina, ar Anglija įs
tengs sustabdyti Franciją.

Anglija, nors yra sutarusi 
remti Franciją (dėl Francijos 
rėmimo Anglijos prieš tur
kus), nori kiek švelniau elg
tis. “Tai verčia jos pačios inte
resai. Ji nenori Vokietijos eko
nominio suįrimo, prie kurio 
Ruhr pasigriebimas privestų, 
nes pati nori parduoti daug 
prekių Vokietijai. Be to Fran
cija perka daug anglių iš Ang
lijos, ko ji nedarytų, jei pasi
griebtų Ruhr anglių kasyklas.

Šaudo Airijos parla 
mente narius

Vienas užmuštas, kitas sunkiai 
sužeistas.

7. — 
pairla-

ėjo j

Or-

•DUBLINAS, gruodžio 
Prezidentas Cosgrave 
mente šiandie paskelbė, kad at
stovas Sean Hales tapo nušau
tas, o Patrick O’Maille, pirmi
ninko pagelbininkas, • tapo su
žeistas puolikų, kada jie 
parlamentą.

Jifos užpulta išėjus iš 
inand hotelio, einant į 
mentą. Anglijos kareivių ve
žimas greitai atvyko ir nuvijo 
puolikus. Nežinia ar kareiviai 
ką sužeidė iš puolikų.

Iš Cork pranešama, kad Bal- 
lymakeera 200 respublikonų 
užpuolė savyvaldybės barakus 
ir 1 kareivį užmfišė, o 15 su
žeidė. 90 savyvaldybės kareivių 
buvo paimta belaisvėn, bet 
juos nuginklavus ir nuvedus į 
kalnus, paleista.

Puolimas įvyko tuo 
laiku, kada Airijos 
Valstijos parlamentas 
savo prisaiką.

pačiu 
Laisvos 
sudėjo

2 šmugelninkai užsimušė.
ALBERTA, Minu., gruodžio 

7. — Automobiliui ant apša
lusio kelio paslydus ir apvir
tus, du degtinės iš Kanados 
šmugelninkai liko užmušti. 
Pas juos rasta 63 galionai al
koholio.

SAN FRANCISCO, gruod. 7. 
—■ Čia buvo jaučiamas silpnas 
žemės drebėjimas, kuris tęsėsi 
5 sekundas.

Bulgarijoj prasidėjęs 
sukilimas

Sukilėliai einą ant sostines.
Trįs buvusieji ministeriai 

užmušti.

sukilėliai
Trįs buvu- 
įhinisteriai,

LONIDONAS, gruodžio 7. — 
Iš Athenų ir Bielgrado prane
šama, kad Bulgarijoj prasidė
jo sukilimas ir kad 
eina ant ^sostinės, 
šieji Bulgarijos
Danev, Gučov ir Malinov tapę 
užmušti.

Vėliaus gauta telegramą iš 
Sofijos, kad valdžiai pasisekę 
nuraminti sukilusius valstie
čius.

Bielgrado žinia skelbia, kad 
telegrafinis susisiekimas su 
Sofija esąs pertrauktas, bet at
vyksta ntįs į Jugo Slaviją pabė
gėliai saką, kad Bulgarijos ka
binetas skelbia karo stovį.

(Makedonijos valstiečių su
kilėliai buvo užėmę Bulgarijos 
miestą Kustendit, bet Bulgari
jos karo ministerija trečiadie
ny paskelbė, kad bulgarai at
siėmė miestą be pasipriešini-' 
mo.

Prieštaraujančios žinios ne
leidžia permatyti, kas ištikrųjų 
dedasi Bulgarijoj.

Klaiki Vokietijos padėtis

išlaidos 
metais

BERLINAS, gruodžio 7. — 
Finansų ministeris Hermes 
šiandie reichstage pasakė, kad 
Vokietijos vidurinės 
sekamais fiskaliniais 
sieks 442,000,000,000 Ą markių. 
Jis sakė, kad padėtis Vokieti
joje yra labai klaiki. Vuduri-* 
nioji gyventojų k lesa yra visai 
sunaikinta. Ji gali gyventi tik 
pardavinėdama tuos daiktus, 
kuriuos ji buvo įšigyjusi buvu
siais geresniais laikais.

Užlaikinias kitų šalių oku
pacinių kareivių Vokietijai at- 
s-eina 25,000,000,000 markių. 
Vokietijos skolos gi dabar sie
kia, 880,000,000,000 markių.

Valdžia dedanti visas pastan 
gas, kad pakėlus markės ver
tę, bet to negalima padaryti, 
jei nebus gauta pagelbos 
svetur.

iš

Ulsteris nesidės prie 
Airijos

BELFASTAS, gruodžio 7.
UJsterio parlamento abu butai 
vienbalsiai nutarė nesidėti prie 
Airijos Laisvos Valstijos. Tai 
leidžiama yra padaryti Airijos- 
Anglijos sutartimi. Premieras 
Craig savo pareiškime sako, 
kad Ulstčris nieko bendrą ne
turėjo su sudarimu Airijos 
valstijos.

Ulsteris taipjau neskirsiąs 
jokio atstovo siulomoj komisi
joj nustatyti Airijos-Ulsterio 
rubežius ir nieko bendra su ta 
komisija neturės.

Didžiausia pasauly žvakė.

NEW YORK, gr. 7.— Anto- 
nino Ajelo & Bros, studijoje 
tapo padaryta didžiausia žvakė 
pasauly. Ji padaryta pamina
mu! mirusio dainininko Enrico 
Caruso lėšomis našlaičių prieg
laudos, kurią jis gausiai šel
pęs. Žvakė kainuoja $3,700 ir 
bus išgabenta į Italiją, kur 
bus pastatyta Pompejos baž
nyčioj, iš kurios Caruso buvo 
palaidotas, žvakė sveria 1 to
ną, yra 16 pėdų augščio, pen
kių pėdų storio apačioj ir 18 
colių viršuj. Ji bus 
vieną dieną į metus 
teksią 1,800 įlietų.

deginama’ 
ir jos už-

A. Žmuidzinavičius serga Ką okupacijos armija
CHICAGO. — Paskolos sto

čių pirmininkas Mickeliunas 
vakar vakarę gavo žinią iš 
Omaha, Nebraska, kad Lietu
vos šaulių atstovas A. Zmui- 
dzinavičius-Žemaitis ten sun
kiai susirgo ir dabar guli šv. 
Juozapo ligoninėj. Matyt, kad 
jis sunkiai serga, nes jis pats 
nė laiško neįstengė parašyti: 
laiškas rašytas anglų kalba ir 
svetimo žmogaus. Nuo savęs 
p. Žmuidzinavičius tik pridu
ria, kad jis sunkiai serga ir 
gal reikės pasiduoti operacijai.

iDelei jo ligos, tolimesnis jo 
maršrutas yra sustabdomas ir 
tos kolonijos, kur jis dar tu
rėjo kalbėti, 
palūkėti iki p.
čius pasveiks, arba bent 
bus gauta platesnių apie jo pa-

yra prašomos
Zmuidzinavi- 

iki

Tikisi Reino respublikos
BER1LINIAS, gruod. 7. — 

Berlin Tageblatt gavo žinią iš 
Cologne, kad francuzų prisi
rengimai Mnyence sektore ro-L k. 1111CA l VI* Vv 0VIY LVA v J. |

do, kdd franeuzai dešiniąjame myninių valstybių nusiginkla- 
Reino krašte mano pasilikti ne ‘vimo konferencijoj Lenkų de- 
15 metų, bet ant visados. Sepa- legacija patiekė sumanymą, 
batistai ten pienuoja už penkių t<ad butų įsteigta tam tikra ar 
ar šešių savaičių paskelbti bitracijos komisija, kurios už- 
Reino respubliką, o jų laikraš- davinys butų rišti ginčus ky- 
čiai jau dabalr svarsto kokią langius kartas^ nuo karto 
perkamąją vertę turės tos Pa'baltės . i * * - 
“respublikos” frankas. ,

Korespondentas sako, kad ’konfererpijoj' 
blogiausias dalykas butų eva-Jira^^V .delegatai,

i valstybių. Tokį 
Lenkų sumanymą parėmė visų 

'dalyvaujančių 
išskiriant 

kavimas Anglijos kareivių Co- V^en Lietuvos delegaciją. Su- 
logne ir Amerikos kareivių Hianyirias atiduota nusigink- 

. Javinio komitetui.Coblenz, nes tai bus padaryta 
ne kad paliuosavus tą okupuo
tą teritoriją, bet kad pavedus 
ją Francijai, taip kad' ji galės 
elgtis su visa okupuotąja Vo
kietijos dalim taip kaip ji vie
na norės.

UždarėChicagosbank?
CHICAGO. — International 

State Bank, 706 W. Roosevelt 
Road, tapo uždarytas įsakymu 
H,. S. iSavage, vyriausio bankų 
egzaminuotojo Cook paviete. 
Bankas yra uždarytas laikinai 
iki nebus nuodugniau peržiūrė
tos knygos, nes paviršutinis 
ekzaminavimas davė neprielan 
kių davinių.

Banko prezidentu yra E. 
Braslawsky, kasieriu.ni iM. A. 
Russov. Banko kapitalas, kaip 
buvo skelbiama, siekia $1(M>,- 
(XM> ir $25,000 perviršio. Banko 
depozitoriais buvo daugiausia 
rusai. Užgirdę apie uždarymą 
banko, žmonės subėgo prie 
banko, bet greitai nusiramino 
patyrę, kad bankas gali vėl 
atsidaryti. v \

Turkija panaikins talkininkų 
konsulatus.

ANGORA, gruodžio 7. — 
Turkijos nacionalistų valdžia 
paskelbė šiandie, kad ji nuta
rę negalinti leisti toliau pasi
likti Turkijoj konsulatams ir 
paštui tQ valstybių, kurios ka
riauja su Turkija.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 7 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos. 100 kronų....
Belgijos 100 frankų .....

- Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių .......... 
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 Litų .......
Trenku 100 markių .... .
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldėnų ..... 
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ....

$4.56
..
. $6.55 
$20.62 

$2.50 
$7.08 
$5.01

$10.00 
.... y2c 
$19.06 
$39.95 
$18 90 

Švedijos 1U0 kronų ..........   $27.00
Vokietijos 100 mari:ių ...••iiu... lUc

suvartoja
BERLINAS, gr. 7.— “Neste

bėtina, kad talkininkų karei
viai nenori apleisti Reino že
mių,” sušuko socialistas atsto
vas Stuecklęn biudžeto komi
sijos susirinkime, kada per
skaityta sąrašas daiktų, kokių 
pilko okupacijos armija. Sąra
šas rodo, kad talkininkų oku- 

| pacijos kareiviai, Vokietijos 
lėšomis, tarp kitko pirko: 
267,000 šampano, vyno, like
rių ir alaus stiklų, 28,000 
šmotų įvairių rakandų, 18,000 
kaurų, 8,900 kavos servisų, 
4,300 arbatos servisų ir 3,000,- 
OOOmetrų lininių staldengčių 
ir t. p.

Lenkija siūlo arbitracij? 
Pabaltijos ginčams rišti

Lietuva tokiai arbitracijos ko
misijai priešinasi.

MIASKVA, gruodžio 7.
Laikomoj čia Rusijos ir jos kai

Pilsudskis nebus 
prezidentas

VARŠU'VA, gruodžio 7. — 
Gen. Pilsudskis, Lenkijos pre
zidentas, galutinai atsisakė 
būti kandidatu rinkiniuose 
prezicįento, kurie įvyks atei
nantį šeštadienį. Jis sako neno
rįs imti atsakomybės už vals
tybės reikalų vedimą prie da
bartinio Lenkijos seimo sąsta
to.

Vakar parengto] puotoj jis 
atsisveikino su svetimų šalių 
diplomatais ir kariniais atašė. 
Varde visų diplomatų kalbėjo 
popiežiaus nuncijus Lorenzo 
Lau-ri.

7 žmonės sudegė
EUGENE, Ore., gruodžio 

7.— 7 žmonės — du suaugę 
ir penki vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino dviejų šeiminų 
namą. Gaisras kįlo dėl gaso- 
lino ekspliozijos.

Tėvai turi užmokėti sunaus pa
čiai $465,000.

BURLINGTON, Vt., gruod
žio 7. — Tėvai turi užmokėti 
$465,000 savo sunaus pačiai už 
sunaus pa viliojimą nuo josi
Taip priteisė vietos teisinas.
Tą sumą turi užmokėti tur
tingas Lorenzo E. Woodhouse 
iš New Yorko ir jo pati jų su
naus Douglas pačiai Dorrit. Ji 
paeina iš neturtingų kaiminų 
ir kaip buvo liudijama teisme, 
jos vyro tėvai niekinę ją ir ga
baus prikalbinę jį vykti j Reno 
ir ten gauti perskiras. Bylos 
nagrinėjimas tęsėsi 
savaites. Ji reikalavo $1,000,- 
000 atlyginimo.

Jury, kuris susidėjo daugu
moj iš fannerių, nusprendė, 
kad $400,000 yra tikrieji nuos
toliai ir $65,000 pabauda tė
vams. .

penkias
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Derybos su kasyklų savininkais 
paįro.

Naujo angliakasių 
streiko pavojus

angliakasių <strei- 
užsibaigs dabartinis 
kovo 31 d. 
konferenciją sutar-

CHICAGO. — Antra anglia
kasių konferencija su kasyklų 
savininkais paįro dėlei nesusi- 
taikimo. Kįla didelis pavojus, 
kad ir ateinantį pavasarį bus 
visuotinais 
kas, kada 
kontraktas

Sekamą 
ta laikyti sausio 3 d., Chicago- 
je. Angliakasių prezidentas ti
kisi, bet ne perdaug, kad kon
ferencijoj bus prieita prie su
sitarimo apie derybų procedū
rą. Abelnai, kaip angliakasiai, 
taip ir kasyklų savininkai pri
pažįsta, kad susitaikymas da
rosi vis sunkesnis ir streikas 
darosi beveik neišvengiamas, 
jei valdžia iki to laiko nepa
darys savo intervencijos.

MOTERŲ TAIKOS LYGOS 
KONFERENCIJA.

Lygos 
pirminin- 
iš Chica-

pasiuly

HAAGA, gruodžio 7. —- Šian 
die čia prasidėjo Internaciona
linės Moterų Taikos 
ikonferencija, kurioj 
kauja Jane Addams 
go.

Anglijos delegačių 
toji ir vienbalsiai konferenci
jos priimtoji rezoliucija ragi
na talkininkų premjerus, jų 
busiančioje konfeerncijoje 
Londone, padaryti tokių pas
tangų, kurios sugrąžintų pasi
tikėjimą visame pasaulyje, pa
keltų pinigų vertę, praplėstų 
internacionalinę prekybą ir at
naujintų kooperavimą tarp vai 
s lybių.

Surado vaistus gangrenai.

NEW YORK, gruodžio 7.
Dr. Benjamin Jablons sakosi' 
suradęs vaistus baisiajai gan
grenai, kuri iki šiol skaitėsi 
nepagydoma ir tik pagelba nu
pjovimo būdavo sustabdoma. 
Jis dirbęs tam 9 metus. Nau
juoju budu įleidžiama į kraują 
tam tikri vaistai, kurie sustab
do gangrenos plėtojimosi ir 
gana greitai pagydo. Iš 150 li
gonių pagyję 75 n uos. Kituose 
atsitikimuose liga buvo nuėju
si perdaug toli.

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

4 vaikai sudegė Chi- 
cagoj gaisre

CHICAGO. — Keturi vaikai 
žuvo: gaisre, kuris sunaikino 
užpereitą naktį Joseph Budak 
namelį prie 2525 Eleanor St. 
Keturi kiti liko sunkiai sužeisti 
ir tapo išgabenti ligonbutin. 
Visi keturi žuvusieji vaikai yra 
Budako — nuo 10 mėn. iki 13 
metų amžiaus. Sužeistieji yra 
pats Budak, jo pati ir du jų 
vaikai.

Gaisras kįlo ar nuo kerosi- 
ninės lempos, ar nuo perdaug 
įkaitusios krosnies. Kada vy
resnysis sūnūs pabudo, visas 
namas buvo pilnas durnų. Jis 
pažadino tėvą ir iššoko per 
langą pašaukti ugniagesius. 
Ugniagesiams atvykus jau vi
sas namas liepsnojo ir įėję ug
niagesiai rado tris vaikus su
degusius, o ketvirtą buvo apsi
kabinusi motina. Ją išgelbėta, 
bet vaikas mirė. Vieną mer
gaitę irgi išgelbėjo ugniage
siai.

UŽMUŠĖ ITALĄ.

CHICAGO. —• Savo groser- 
nėj prie 903 W. Taylor St. už
vakar vakare nežinia keno ta
po užmuštas italas Joseph AI- 
borgo. Jo galva buvo sukapo
ta kirviu, kurį paimta iš jo 
sankrovos. Jo pati rado jo la
voną kada ji, nesulaukdama 
jo pareinant namo, nuėjo nak
tį pažiūrėti sankrovom 15 apie 
linkęs žmonių buvo areštuota, 
bet apkalusinėjus visus paleis
ta.

Mussolini vyksta Londonan.
LONDONAS, gruodžio 7. — 

Italijos premieras Mussolini 
priėmė pakvietimą dalyvauti 
talkininkų premierų konferen
cijoj Londone pabaigoj šios 
savaitės, prisirengimui prie bu
siančios Brusselio konferenci
jos, kurioj bus svarstoma 
Vokietijos kontribucijos ir ka
ro skolos.

Mussolini jau išvažiavo į 
Londoną, bet dar sustos Lau- 
sannoje prisižiūrėti artintųjų 
rytų konferencijos bėgiui.

HONGKONG, gr. 7. — Inži
nierius ir sandėlininkas Ame
rikos laivo Prezident Jackson 
tapo nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimai! už pardavinėjimą 
chiniečiams ginklų.

-AjY.- ' iii x. k ! < I ’A..“ .V'. ,



2

Iš Mokslo Srities
________________________NAUJIENOS, Chicago, HL
gabeno ar perėmė šitą augini bet ugnis tur bu’t visuomet tu

KAIP EŽERŲ GYVENTOJAI 
GYVENO.

Apie ežerų gyventojų dirbi
mo budus mes žinom labai 
mažai. Neatrasta nei žagrių, 
nei kaupukų. Jie buvo iš me
džio ir supuvo. Vėlesnėsės ak
mens gadynės žmonės augino 
ir valgė kviečius, miežius ir 
prosas (franeuzų kviečius), 
bet apie rugius, avižas jie nie
ko nežinojo. Savo grūdus jie 
spragino, tryne tarp akmenų 
ir laikė supylę į puodus, kad

valgyti kada reikia. Ir jįe darė 
nepaprastai kietą ir sunkią 
duoną, nes apskritai, lėkštis 
jos šmotai išimta iš šitų nuo
sėdų. Jie mielių matomai ne
turėjo. Jei jie neturėjo mielių, 
tai neturėjo nei fermentuotų 
gėrimų.

Jų turėtoji miežių rūšis bu
vo ta pati, kurią augino seno
vės graikai, romėnai ir aigip- 
tiečiai ir jie taipgi turėjo ai- 
giptiečių kviečių veislę, iš ko 
matyt, kad jų proseniai parsi-

— — x------------- „
iną iš pietryčių. Kviečių sklei- rojo degti kaime vasarą ir žie-1 
dimo ei litras buvo rytiniame mą. v'" 1 **'* " tK.intrz-. iv>r. I 
Tarpžeininūs juros krašte Hęr- (|aug įkinis darbas, kad gali
dimo cintras buvo rytiniame mą. Sukurti ugnį buvo per-

Šokis ir Rankų 
Darbų Bazaras

Liet. Mot. Pašelpos Kliubas 
Septintadienį, gruodžio 10 d^ 1922 m. 
Mildos Svetainėj, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 6tą vai. vak.
GERBIAMA VISUOMENĖ: --- Kurie mylite šokius ir norite įsigyti pui

kias ir pigias Kalėdines dovanas, meldžiam atsilankyti, nes Bazare bus įvai
rių įvairiausių rankų darbų. Kviečia Liet. Mot. Paš. Kliubas.

BRIGHTON PARK
ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ

Stato scenoje Operetę
‘SNIEGU KARALAITĖ”

šeštadienį, Gruodžio 9 d., 1922 m., 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2244 W. 23 PI.
Durys atsidarys 6:30 v.v. Vaidinimas pi-asidės lygiai 8 v.v. Įžanga ypatai 40c 

Gerbiama publika maloniai kviečiama atsilankyti. Veikalas Sniegų Ka
ralaitė yra vienas gražiausių, taip kad atsilankę negalėsite atsigėrėti, o ne
buvę gailėsitės. Veikalas parašytas visuomenei gerai žinomo B. Janušausko.

Kviečia visus KOMISIJA.PRAKALBOS
LABAI ĮDOMIOS, nes bus aiškinama tie 5 klau

simai, už kuriuos buvo siūloma $500 dovanų bus DA- 
VIS SQUARE PARK SVETAINĖJ, tarp 44 ir 45 
gatvių prie Paulina gatvės, Town of Lake’o daly, še
štadienį, gruod. 9 d. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemo
kama. • .

Pasarga: — Town of lakiečiai turite gerą pro
gą išgirsti gerus paaiškinimus apie nemarumą dū
šios, pragarą ir čyščių, nes neatsiradus kam stoti į 
disputus mes patys juos išaiškinsim. .

Rengia ir kviečia visus Biblijos Studentai.

SUGRIUVIMAS ŠĖTONO KARALYSTĖS

Milionai žmoryy dabar gyve
nančių nebemirs

mono kalno apylinkėj ir. lig 
šiol teberandama jų laukine 
lytis.

Ežerų gyventojai sėdami sa
vo mažus žemes sklypus, Švei
carijoje, sekė žmonijos papro
tį nuo neatmenamų laikų. Sėk
la turėjo būti atgabenama ga
dynė po gadynei iš įto tolimo
jo skleidimo centro. Senovinė
se pietrytinių žmonių žemėse 
jau buvo sėjama kviečiai gal 
nuo tūkstančių metų. Šitie eže
rų gyventojai taipgi valgė žir
nius ir girinius obuolius — tai 
buvo vieninteliai obuoliai, ku
rie buvo pasaulyje. Naminių 
obuolių dar nebuvo tuomet.

Jie dengės daugiausia kai
liais, bet jie taipgi darė storą 
audeklą iš linų. To lininio 
drabužio likučiai tapo atrasta. 
Jų tinklai buvo daromi iš linų; 
jie dar nepažino kanapių ir 
kanapinės virvės. Atsiradus 
žalvariui, jų segtukai ir graži
uos padaugėjo. Yra pamato 
nianyti, kad jie labai brangi
no savo plaukais, nešiojo juos 
dideliais kūgiais susmaigintais 
kaulų, o' paskui metalo segtu
kais.

Iš realistinių drožinių, brie- 
žinių, ar piešinių nebuvimo 
tenka spręsti, kad jie arba ne- 
puošė savo drabužių, ar puošė 
juos langeliais, dėmėmis, su
pintais raštais, ar tolygiais ki
tais puošalais. Prieš žalvario 
atsiradimą matomai neturėta 
nei kėdžių, nei stalų; 
sęs akmens gadynės 
tur būti tupėdavo savo moli
nėj asloj.

Pas šituos ežerų gyventojus 
kačių nebuvo; nei pelės nei 
žiurkės nebuvo pratę gyventi 
žmonių gyveniniuose. Vištos 
kudakinamas dar neprisidėjo 
prie žmogaus gyvenimo balsų, 
nei naminės vištos kiaušinis 
neprisidėjo prie jo valgio.

Svarbiausiu vėldšliČs* f hkiiienS 
gadynės žmogaus įrankiu ir 
ginklu buvo jo kirvis; antruo
ju buvo lankas su strėlių. Jo 
strėlagaliai buvo iš titnago 
gražiai padaryti ir jis rišo juos

ŠITA TĖMA BUS LABAI ĮDOMIOS

PRAKALBOS
Visame pasauly ir visose kalbose

Septintadienį gruodžio 10 d., 1922 m
Lietuvių kalba šitos prakalbos bus žemiau pažymėtose vietose:

CHICAGOJ, ILL., — Mildos sve
tainėje, 3112 So. Halsted St., 
11:30 vai. rytą.

Kalbės F. Zavist.

RAGINE, WIS„ — Winters sve
tainėj, 412 Sixth St., 7 v. vak.

Kalbės Ą. Beneckas

SchlitzKENOSHA, VVIS 
svetainėj, kamp. Mihvaukee ir 
Main gat. 2:30 v. po pietų.

Kalbės V. Beneckas

AURORA, ILL., — Kelis Danc- 
ing Academy svetainėj, kam
pas Main ir Broadway gat., 3 
valandą po piety.
' Kalbės J. Sinkus

vėlesnė- 
žmones

G AR Y, IND., — Froebel School 
svetainėj, kampas 15 avė. ir 
Madison gat., 1 vai. po piety.

Kalbės S. Beneckas

ROCKFORD, ILL., — The Blake 
& BIąke Hali svetainėj 1112 Ųj 
Main St. Prasidės 12:30 v. di 

Klabės J. Gramuntas

VVAUKEGAN, ILL., — Liuosy- 
bės svetainėj, prie 8 gatvės, 7 
valandą vakare.

Kalbės V. Beneckas

■KMOHI

Įžanga liuosa.
Kolektos nėra

Rengia ir kviečia
BIBLIJOS STUDENTAI.

Gal jis dirbo žemę sėjai kar
tele, ar kartele su pritaisytu 
briedžio ragu. Žuvis gaudė 
meškere, ar žeberklu. šitie 
įrankiai, be abejo, stovėjo tro
bos viduj, kur ant sienų kabo
jo tinklai. • , ;

Asloje, kur buvo laistinė, ar 
iš suminto kąrvių mėšlo (kaip 
kad dabar daroma asla Indi
joje) stovėjo puodai, pienpuo- 
džiai ir pintos kraitės su grū
dais, pienu ir kitais tolygiais 
maistais. Nekurie puodai ir 
dubeniai kabojo ant sienos 
virve panerti. Ties vienu kam
bario galu buvo* gyvuliai, ku
rie žiemą padėjo apšildyti kam
barį savo pačių šiluma. Vai
kai išvarydavo karves su ož
komis ganytis, o vakare par
varydavo namo, kol vilkai ir 
meškos nepradėjo landžioti.

Kadangi vėlesnėsės akmens 
gadynės žmogus turėjo lanką, 
tai gal būt jis taipgi turėjo 
styginius instrumentus, nes 
ritmingas lankas templės 
žvimbis tarytum būtinai turė
jo vesti prie to. Jis taipgi tu
rėjo molinius būgnus, kuriuos 
aptempdavo odomis; taip pat 
jis gal dirbo būgnus aptrauk
damas odomis medžio kiauru-

Mps nežinome, kada žmo
gus pradėjo dainuoti, bet jis 
turėjo kurti muziką, o kadan
gi jis turėjo žodžius, tai dai
nos be abejo turėjo būti kuria
mos. Pirmiausia, gal jis tik 
paleisdavo savo balsą, kaip da
bar kad girdime italų kaimie
čius paleidžiant balsą po savo 
žodžių. Žiemą sutemus )jis sė
dėjo savo name, kalbėjo, dai
navo ir dirbo įrankius greičiau 
apčiupinėdamąs, kaip matyda
mas.

ma butų leisti ugniai iŠgesti. 
Kartais atsitikdavo didele ne
laimė šitiems stulpiniams kai
mams, kadą ugnis iškilo ir. jie 
sudegė. Šveicarinis nuosodis 
turi aiškių tokių nelaimių žy
mių.

Visa- tai mes sužinom iš 
šveicarinių stulpinių gyveni

nių liekanų. Tokis žmogaus 
gyvenimas buvo visoj Europoj 
einant iš pietų ir rytų; miš
kai, stirnos ir stimų medžio
tojai pranyko apie 10,000 ar 
12,(KM) metų tam atgal.
Iš medžiotojo paliko piemuo.

Aišku, kad mes turime čia 
gyvenimo būdą jau atskirtą 
nuo jo pradinio senesnėsės ak
mens gadynės laipsnio dide
liu tūkstančių Anetų išradimų 
tarpu. Tuos žingsnius, kuriais 
jis pakilo, galime tik atspėti. 
Iš medžiotojo 
apie laukinių galvijų ir avių 
pulkus ir iš bendro su šunim 
medžiotojo žmęgus nepaste- 
biamais laipsniai galėjo išplė
toti savininkybės jausmą prie 
gj'vulių ir susidraugavo su sa
vo šuniniu konkurentu.

Jis išmoko parvesti gyvu
lius, jiems pei-toli nuklydus; 
jis išmoko nuvaryti juos j 
šviežią ganyklą. Jis suvaryda
vo juos į klonį ir užtvarus, 
kur jis galėjo juos vėl atrasti. 
Jis šėrė juos, kada jie badavo 
ir taip pamažu prijaukino juos. 
Gal jo žemdirbystė prasidėjo 
nuo; pašaro krovimo. Be abe
jo, rjis piove nesėjęs. *■

Senesnėsės akmens gadynės 
protėvis toj nežinomolj pra
džios žemoj į pietryčius, pir
miausia prie neužtikrinto me
džiotojo mėsos sandėlio pridė
jo šaknų, vaisių ir grudų val
gymą. Žmones sukraudami 

i grūdines žoles savo galvijams, 
galėjo lengvai susiprasti pirma 
>įu grudus išmušti.

Visos šitos ankstyvosios pra
džios turėjo įvykti senais lai- 

i kais ir tose pasaulio dalyse, ku- 
i rios lig šiol nėra dar tinkamai 
i areheologų ištirtos. Jos gal 

buvo Azijoj, a£.^frikoj, kur 
dabar yra Tarpžeminių • jurų 
dugnas, ar Indijos vandenyno 
šaly, kuomet stirnų medžioto
jas auklėjo savo meną Euro-' 
poj* - I

Vėlesnėsės akmens gadynės 
žmonės, kurie pasklido po Eu
ropą ir vakarinę Aziją 12,000, 
ar 10,000 metų tam atgal bu
vo seniai praleidę šitas pra
džias; jie jau iĮ)uvo arti, ke
liais tūkstančiais ; nietų iki ra
šytosios tradicijos aušros^ ir 
atmenamosios žmonijios isto
rijos. Be didelio sujudimo ar 
pertraukoj ant galo atėjo žmo
gaus gyveniman žalvaris, su
teikdamas didelį patogumą ka
riauti toms gentėms, kurios 
pirmutines jį gavp. Rašytoji 
istorija jau buvo prasidėjusi 
pirma negu geležies ginklai 
pakeitė žalvarį Europoje

Pirmapradė prekyba
Jau tais laikais, sąvita pirma

pradė prekyba prasidėjo, žal
varis, išalvario ginklai, tokie 
reti ir kieti akmens kaip žal- 
akmenis, auksas dėl savo ka
itimo ir tinkamumo graznoms, 
odos su lininiais tinklais ir 
darbužiais buvo mainomi ir 
vagiami ir ėjo iš rankų į ran
kas didelį žemės plotą.

Druska gal taipgi ėjo mai
nais. Mėsą valgą1 žmonės ga
lėjo apsieiti be druskos, bet 
grūdais besimaitinantieji, taip 
kaip žolėdžiai gyvuliai turėjo 
ją turėti. Hapf sako Sudano 
tyrumų gentės pastaraisiais 

genti- 
apvaldymą

Jo šviesa turėjo būti men
ka ir daugiausia nuo ugnies,

* * J 1 v • • ' savo kūdikį ir jeigu 
jis atsakančiai _ neauga ir nediktėja, 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

Jus Kūdikio Augimas 
Priklausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto

slankioj usio
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIU PATARIMAS

&

EAGLE B R AND 
ICONDCNSED MILK)

Šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progą suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir stiprėtų.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir pa
siųskite į The Bordei^ Co., New 
York ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi ir 
puikią kūdikių knygą.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si.

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

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMB1NO
Vaisbažonklls Reg.,8. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICRTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
t . I .

JOHN KUCHINSKAS į 
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt SL i
Telephone Canal 2552 |

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

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

• r_____________

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAI
Ofisas vidurmientyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St. 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3395

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu, kad atidariau naują geležies ir kitokių smulkme

nų krautuvę; namams reikalingų dalykų, šventėms turiu prirengęs 
iš visokių alumininių, porcelęninių ir stiklinių indų ir žaislų vaikams. 
Kaina visiems prieinama. Meldžiu atsilankyti. Patarnausiu kuoge- 
riausiai.

F. JUCEVIČIA 
6037-39 So. State St. 

Phone Englewood 1826

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel.: Central 6390

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

Tik 16 Dienų Lieka
Jūsų Kalėdiniam Apsipirkimui
Piękitę kol sandėtąs pilnas ir imkite laiko savo 

pasirinkimams padaryti.

Kelios Progos Pinigams Sučėdyti:
Vyrams Ploščiai

Htori, vienų vilnų, languota apačia, 
3 sagomis, abyšaliai segami, diržas 
aplink, parinktinių spalvų. Kaina 
$42.50, $37.50 ir

Vyrams Ploščiai 
praimtų partijų. Pasirink tokį, 
kurs tau tiks ir turėsi ploščių, ku
ris yra vertas dvigubai tiek, ką mes 
prašom už jį; $Į9,5Q

Vyrams Garniturai
Vėliausių mądų, geros kokybes ge
lumbes su dvejomis kelinėmis, ši
tie garniturai suteiks pilną paten
kinimą, augštyn nuo

$22.50
Vyrams Garniturai, tie patys mo
deliai vienomis keli- 7 K
nėmis, augštyntiuę 4* I v«l v

Moterims Žieminiai 
Švarkai

Ilgi ir trumpi ilgiai, padirbti iš 
pliušo ir kitų sezoninių gelumbių, 
gražus modeliai. Kainos po $37.50, 
$32.50, $27.75 ir

Vaikams Švarkai
Dydžiai 4 iW 14 metų, visi dydžiai, 
stebėtinos vertės, padirbti iš tibetų, 
ševiotų, činčilos ir kitų gelumbių. 
Kainos nuo $13.95 iki

$4.95

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

• ,f Lietuvis Advokatas I 
Kambaria 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vhl.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
V ... -------- ------------- y

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

Tel. Randolph 901

Emoiy Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago

111 ....... ■........ ................ ......................... ............

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Phynbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St, Chloro. UI.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri-

statom- i namus. Užtikriname geriau
si patarnavimą.jjatarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, 111.

metais vedė smarkius 
nius karus už
druskos nuosėdų tarp Fezzano 
ir Murzu'ko. Mainas, atėmimas 
gazdinimu, duoklėmis ir apip
lėšimas per smurtą nepaste- 
Jiiainai perėjo į vienas kitą. 
Žmonės ėmė tą, kas jiems rei
kėjo, tokiais budais, kokiais 1701-3 West 47th Street

PLOŠČIAI — PIGIAU 
NEQU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Harto, Sschaffner’o*& Marx’o, Ku- 

penheimero, L. System and Ardir.ore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir Ne\v Yorko darbo, vėliau ios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilpų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie dafrbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

• S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 Įėjimai,
1401 .So. Halsted St., 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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Detroito žiniosLietuvos “Žiežirbininkų” judėjimas

Piliava, Kaunas ir Vilnių

mo

Šneka

DETROIT, MICHIGAN

T'J EMIIISION Telefonai

22-24

turi

DOVANAI! SALDAINIŲ MAIŠELIS PinigNUO KALĖDŲ DĖDUKO!

Tel. Pullman 5432

jauni

jauni

vertės iki

Waukegano
LIETUVON

Dvigubi ženk
leliai šeštadie
nį gruod. 9 d

Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Kalėdų Dėdukas turi dovanai saldainių mai 
sėlį kiekvienam vaikiukui ar mergaitei, atė 
jusiems su savo tėvais,

Saule nudegus nosį 
Vartok apičiai laidančio

pradėt 
naują 

Pienas, 
nurodo 
bažny- 

dolerių, 
turi su-

Krautuvės Valandos 
nuo 8:30 ryto iki 6 va
karo.

šeštadienį, nuo 9:30 iki 12 
ir nuo 1 iki 4 po piety.

teikiu 
t rižiu* 
Duodu 

mo 
margi-

1. SHUSHO 
AKUŠERI!

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

Chicago, 111.

Gruodžio 2 d. š. m. I. A. L. 
svetainėj Dr. Graičunas davė 
sveikatos painokų. Putų nau
dinga ir daugiau tokių lekcijų 
surengus.

TA. Littla Nuraa 
for Liula UV

Waukegam 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
tVaukegarų III.

Ekonominė darbininkų 
mo kova.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisą® 22D1 W. 22nd St.. kampu B 

Leavitt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St 

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

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

T«L BOU Irvard MtT
S. Ava.

Kampas 4T taa aat.

taikina tuos uždavinius, kur 
tai reikalinga, ypatingoms są
lygoms, kuriose (Lietuvos dar
bininkų jaunimui tenka gyven
ti ir darbuotis.

“Orduna”, “Orbita” ir 
kurie plaukioja tarpe New

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

DETROIT, MięH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

' 8 VR.1C3TG
Tel. Markei 6234, Markei 4526

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas. i 

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

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

Geriausia siųsti 
per

“Kalėdinis Kliubas” 
Padaryk Kalėdas 1923 
m.. “Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio 
Taupos Khubo. Nieko 
nereikia mokėti prisira
šant.

Geriausios partijos neseniai li
cituoto garsaus Chicagos išdir
bėjo viso sandėto, kurį nupirko 
Klein Bros.

GARNITURAI
Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai iš seržų, paišeliniais brūk
šniais gelumbių ir maišytų. Nau
ji modeliai. Visi dydžiai vyrams 
ir jaunuoliams.

PLOŠČIAI
Nauji Modeliai languotomis apa
čiomis ir vienos gelumbės. — 
Naujos mados, ulsteretai ir k. 
Dailiai pasiūti.

SUSTOK!
MILIONAI DABAR VARTOJA 
Bulgarišką Kraujo Arbatą 

Nuodų iš viso kūno išvalymui. 
UŽMUŠK TA SALTI

Pagerins kraują — užlaikys sveikatoj. Bulga- 
riška žolių arbata veikia labai greitai. Pasigydymui 
arba sulaužymui šalčio reikia duoti mažiems pilną 
puodelį. Bukit prisirengę kovon su žiemos ligomis. 
Eik pas savo vaistininką šiandie ir paprašyk Bul
gariškos Arbatos, arba mes pasiųsime didelį šei
mynos baksą už $1.25, arba 3 baksus už $3.15, arba 
6 baksus už $5.25. Adresas: Marvel Products Com- 
pany, 451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Socialistinio Jaunimo Sąjungos “žiežriba” šiau 
lių Srities Skyrių Atstovų Konferencija.

Ji yra maistas ir tonikas gausi sveikatą daran- 
4J9 čiais vitaminais ir yra šilumos ir energijos 

fflfT šaltiniu. Tikslus Scotto Emulsijis vartoji- 
mas užlaiko stiprumą.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted StM kampaa 81 gat 
Telefonas Yards 1119

Baigus!
I Hfr iHIB Akuieri-
į os koleg*

; 11 k •
■jįfi. praktika-

i silvanijos
^0 ra hospitalB

e rusėk
Į « laingai p»

4 B įurnauia

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Js.

Nemo Hygientc-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas į
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

Pirmąją “žiežribminkų” kon- 
fernci'ją sveikino L. S. D. P. 
Šaulių organ. ir C. K. atstovai 
ir "‘ž—bos” laikinasis C. K— 
tas. Konferencijoje dalyvauja 
apščiai svečių. Išrinkus pre
zidiumą pereinama prie prane
šimų. Pastarieji labai įdomus. 
Dauguma skyrių tik ką kuria
si. Jų darbuotė—platinimas 
laikraščių, litearturos, kai kur 
ruošimas vakarų, steigimas 
knygynų ir t., bet yra skyrių 
(Ginkunai), kurie turi savo 
chorą, ruošia orkestrą. Dar 
daug, daug reikia darbo, kol su
sidarys disciplinuota, veikli 
soc. jaunimo sąjunga. Pradžia 
gera, ištesėsime visuomet ir 
prie visų sąlygų. •

Seka dr. Bielskio referatas 
“Kas tai yra socializmas”. Re
ferentas prieinamai apibudina 
šių dienų padėtį gamybos sri
ty ir vysto mintis, kokių for
mų (būdų) turės gamyba, ka
da jis susivisuomenės ir taps 
socialistine (sociailizuota—-su
visuomeninta) gamyba. Po to 
seka K. Bielinio pranešimas— 
Ekonominė darbininkų jauni
mo kova ir jaunimo toje sri
tyje reikalavimai. Kadangi d r. 
St. Kairys negailėjo atvykti, tai 
jo paruoštas politinių ir kul
tūrinių soc. jaunimo uždavinių 
klausimais rezoliucijas, prane
ša dr. Janušas. Visais kitais 
klausimais pranešimus daro dr. 
Markelis, Januškis ir kt. Klau
simu sentikių su komunistais, 
pavesta duoti eilė straipsnių 
“Žiežirboje”. Sporto reikalais 
išklausytas pranešimas, bet 
tam tikro nutarimo neparuoš
ta. Tai taip atrodo konferen
cijos darbų eiga; ji užsibaigė 
daug nuveikusi ir geros vilties 
kupina. Konferencijai pasibai
gus, įvyko jaunimo mitingas. 
Žemiau seka konferencijos nu
tarimai, kuriais musų drau
gams teks vaduotis jų kasdie
niniame darbe.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tai.: Boulevard 7179 

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5674 

Chicago.

Lietuvos socialistinis 
mas, susispietęs į “žiežirbos” 
organizacijas, tiesdamas pama
tus savo darbuotės darbinin
kų jaunimo tarpe, skaito, kad 
tas jaunimas yra sudėtinė ir 
neperskiriama darbininkų kla
sės dalis, yra paveldėtojos jos 
vargų ir jau pasiektųjų laimė
jimų, yra Lietuvos proletarų 
pavaduotojas jų kovoje už dar
bininkų klases siekimus. Tie 
darbininkų klasės siekimai,— 
artimieji ir galutini,—yra tiek 
pat ir darbininkų jaunimo sie
kimais.

Tat ir darbininkų jaunimo 
kova visose gyvenimo srityse 
turi eiti bendru, suderintu su 
darbininkų klasės frontu.

Lietuvos socialistinis jauni
mas “žiežirbos” organizacijose, 
stodamas vadovauti Lietuvos 
darbininkų jaunimui, supranta 
savo ekonominius, politinius ir 
kultūrinius uždavinius taip, 
kaip juos pristato Ubtuvos dar
bininkų klasei Lietuvos Social
demokratų Partija. Jis tik pri-

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai 
“Oropesa”, 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaitį. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia Odesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

sūnelį. Busiąs agronomas.
p. Žvirblienei garnys atga

beno irgi sūnų tokį jau gra
žų, kad p. Žvirblienė visai ne
bepyksta ant to šelmio, kad jis 
savo prižadėjimus neišpildė 
dar šiltesniam orui esant. Bu
siąs atstronomas.

—-P. Jurkšaitis.

tymo. Du* 
ta rodą vi
sokiose H- 
crose ir kl- 
olduose rel

Laluose 
erims 
merginoms.

Nęapsidirba.
Musų miestas taip sušlapo, 

kad sausinimo galva p. Davis 
prašo Washingtono, kad jam 
prisiųstų 20 sausinimo agentų 
detroitiečiams džiovinti.

Turtų dalintojas pakliuvo.
Čia tapo areštuotas Joseph 

Saplaski, kuris 
mašinas pinigams dirb’ti. Jis 
sako, išviliojęs iš dviejų žmo
nių būtent iš Martino Sybit- 
kovskio $4,000 ir Steve Wa- 
latz $1.000. Areštuotasis pa
dėtas po $8,000 kaucijos.

Garnių atsilankymas.
(Nors žiema čia pat ir gar

niai turėtų būt jau senai iške
liavę į šiltus kraštus, bet...

p. Julijonai Tamašauskienei 
garnys ilgakaklis atnešė dukre
lę, — savo nėkiek nesušalus, 
Busianti nursė.

p. Uršulei Janušauskienei 
garyns pristatęs senai žadėtą

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė) >

Akaierkg
3113 S.Halstedzi
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak* 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienaire at
sitikime 
apatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

8U- 
pasival- 

savo 
pasiųsime 

pakelį 
kurios 

Šeimininė 
'$100 ap-

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentlstaa 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvi®

nyčia kainuos. Tai intencijai 
praeitą savaitę buvo surengę 
bazarą, bet pasisekimo turėjo 
nedidelio.

Kuriasi nauja bendrovė.
šiomis dienomis pradėta or

ganizuoti nauja bendrovė sta
tymui naujos svetainės. Kaip 
girdėt, jau esą pritariančių 
apie 40 žmonių. Svetainė tu
rėtų būt tik draugijų susirin
kimams, — taip (bent spren
džia sumanytojai. i

Pasmerktom pėdom. |
Apie mėnuo atgal buvo p. 

Trimirkos vestuvės. Kadangi 
Trimirka ėmė civilį šliubą, tai 
viena vietos karšta katalikė 
S—nė vaikštiųėjo ir pliauškė, 
kad tai esą buvusios “Šunų 
vestuves”. Bet dabar ta pati 
S—nė ima perskiras su savo 
vyru ir turi mylimą, su ku
riuo rengiasi vestis. Žinoma* 
ji turės imti civilį šliubą. Ka
žin, kaip ji savo vestuves pa
krikštys.

Vaikai butlegeiių tarnai.
Howard Hemke, 15 metų, 

4447 Jefferson Avė., tapo areš
tuotas jam begabenant degti
nę. Klausioj amas vaikas pa
sakė: Aš tik vienas iš daugelio 
vaikų, kurie už pinigus tar
nauja degtinės šmugelninkams 
kaipo sargai.

Ir sausinimo agentai sako, 
kad vaikai labai ištikimai tar
aują degtinės šmugelninkams, 
dėl to esą labai sunku kovot 
su jais ir su degtinės šmugeliu.

Kaliniai pasigėrė.
Trys kaliniai F. Lee, E. Pro- 

vencher, ir J. Gurry, bebūdami 
S. V. maršalo priežiūroj ir 
laukdami išgabenimo į Lea- 
xvcnworth kalėjimą, kokiu tai 
bu<ki gavo degtinės ir pasigė
rė. Dabar teisėjas Tuttle daro 
tyrinėjimus kaip degtinė ga
lėjo ateit ton vieton.

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687____

Sako, tūkstančiai . viršija.
Lietuviai parapijonys (va

karinėj miesto daly) sumanė 
pasistatyti sau bažnytėlę. Žemė 
nupirkta ir jau manė 
kasti skiepą ir statyt 
bažnytėlę, bet nelaimė! 
kuris tapo padarytas ir 
kokia turi būt statoma 
čia, parodo ir sumų 
kuriuos parapijonys 
dėt: $95,000.00!

Dabar parapijonys 
kad, esą, nėra tiek parapijonų

» RUSIJOS
Gerai lietuviam® žinoma® p«r 11 

metų kaipo patyrę® lydytoja®, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai® ir chronllka® liga®, 
▼yru, moterų ir raiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu® 
elektros prietaisu®.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą: 
ir nuo 6 iki 8 tai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drezel 95* 
Boulevard 4136

8318 So. Halsted St
Vai.! 9—10 A. M. ir 8—9 vat rak.

Licilacinis Pirkinys
Viešai licituoto vyru drabužiu MILLS CLO 
THING COMP ANUOS sandėto Vyry Drabu 
žiu Chicagoj!

EKSKURSIJA 
į Tėvynę 

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d. 

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

i draugystėje. Ra- 
šykite šiandien 

’ klausdami žinių'
apie nepaprastus 

( trečios klesos pa- 
-y-^ffiSSray togumus. 

Trečios klesos

Bleineno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.31

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia 
United States Lines 

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

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

West 1894 Remi. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th StM 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

APSAUGA
Daugumas išvengia kosulių, šalčių, bronchitų, ar 
kitų žiemos ligų, apsaugodami kūnų nuolatiniu 
vartonimu

Spalių 22 d. įvyko minėtoji 
konferencija. Atstovai atvyko 
iš šių skyrių: Tryškių, Viekš
nių, Mažeikių, Šiaulių, Ginku- 
nų, (rruždžių, Šaukėnų,—viso 
labo, skaitant L. S. D. Partijos 
ir “Ž—bos” bei Centro Komi
teto atstovus, konferencijoje 

dalyvavo 19 žmonių, atstova
vusių 228 organizuotų sąjun
gos narių. Konferencijon, delei 
stokos naujai įvestųjų pinigų 
(litų), atstovai negalėjo atvyk
ti iš Raseinių, Pasvalio rajonų, 
su kuriais buvo užmegsta arti
mesnių ryšių. Delei nežinomų 
priežasčių nebuvo Radviliškio 
skyriaus atstovų. Reikia tikė
tis, kad nebuvusieji konferen
cijoj draugai tuojau užmegs 
artymesnisu su “žiežribos” są
junga ryšius. Be to skyriai yra 
susikūrę—Vaiguvoje, Pakroju-

“žiežribos” organizacijų dar
buotės pamatai! visose gyveni
mo srityse konferencija deda 
šias vedamąsias mintis:

a) ‘‘žiežribos” socialistinis 
jaunimas, veikdamas darbinin
kų jaunimo tarpe, turi žadinti 
ir vystyti jame klasinę proleta
rų sąmonę, turi raginti jį prie 
kovos už darbininkų jaunimo 
reikalus ir siekimus, turi tai 
kovai vadovauti;

b) klasinė dabrininkų jauni- kiek desėtkų tūkstančių baž 
mo sąmonė ir visas jo veiki 
mas turi būt pagrįsti mokslin
gojo socializmo dėsniais, kaip 
juos supranti! tarptautinė so
cialdemokratija;

c) darbininkų jaunimo kova,
“žiežribos” organizacijų vado
vaujama, tuir būt vedama, ar
timai susižinojus su L. S.-D. 
Partija, kontakte su klasinėmis 
profesinėmis darbininkų są
jungomis. ’ ..

Smulkiau išvystydama “žiež
ribos” socialistinio jaunimo 
ekonominius, politinius, kul
turinius ir organizacijos sri 
tyje uždavinius, Šiaulių apy
gardos “Ž-os” astovų konfe
rencija šiaip juos nustato:

I. Ekonominiai reikalavimai.
Vadovaudamas darbininkų 

jaunimui jo ekonominėj kovoj, 
‘žiežribos” socialistinis jauni
nas stato tuos pačius pamati
nius ekonominius reikalą Mi
nus, kaip ir klasinės darbinin
kų organizacijos.

Bet Lietuvos darbininkų jau
nimas gyvenu ypatingai sunkio
se sąlygose. Jaunimas vargsta 
r nyksta tvankiose pramones 
įmonėse ir tamsiose amatnin- 
ku dirbtuvėse; jis skursta var
gingu samdiniu dvarų kumety
nuose, pas stambųjį ūkininką 
ir savo vargingųjų tėvų surū
kusioj grįtelėj. Darbininkų 
Jasės jaunoji karta ne tik ne
gauna pasiruošti sąmoningam 
teities gyvenimui, bet jai grę- 

>ią pavojaus be laiko netekti 
veikatos, energijos ir žlugti.
Ta sunki darbininkų jauni

no padėtis verčia jį gintis nuo 
šnaudojimo. Bendroji darbi- 
linkų klasės kova su kapitalu 
vra tiek pat plati ir įvairi; Lie
tuvoje ta kova dar nespėjo tiek 
šsivystyti, kad ji dažnai už
miršta ar nepajėgia iškelti ir 
inkamai paremti ypatinguo- 
>ius darbininkų jaunimo eko
nominius reikalavimus.

Tat yra būtino reikalo, kad 
susipratęs darbininkų jauni
nas pats sukurtų plačią social
demokratinio jaunimo organi
zaciją, kad ta organizacija vi
soj pilnumuoj iškeltų ir išvys
tytų ekonominius darbininkų 
jaunimo reikalavimus, suburtų 
visas jaunimo jėgas ir sužadin-

jį Prie kovos išvieno su dar
bininkų klase.

Jokios plačios jaunimo or
ganizacijos pradžią sudaro 
“žiežribos” organizacijų Są
junga. Pirmai pradžiai ji sta
to šiuos ekonominius reikala
vimus darbininkų jaunimo rei
kalams ginti:

1. Visiškas uždraudimas nau
doti vaikų ir jaunuolių darbas 
mokyklos amžiaus.

(Bus daugiaus)

DOVANAI!
Jei sergi vidurių ligomis, 

gazų skrandy, galva svaigsta, 
duriai užkietėję, skilvys 
rūgęs, arba blogai jauties 
gęs pietus, prisiųsk mums 
vardų ir adresų o mes 
tamstai per paštų dovanai 
musų pagarsėjusių pilių, 
tamstai tuojau pagelbės. t 
dėžutė arbatos ar pilių 
mokėtu paštu.

ELECTRONIC REMEDY CO
2008 N. Robey St., Chicago, II

iDentholalūm
Lengvai gydo, greitai ir* 

antiseptitkai.

NO

1500

KLEIN BROS fe!
20 and Ilaistod Street

circut) 
k^’/PRICE
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Žodžio laisvės 
priešai.

Anądien Chicagoje buvo 
parengtas didelis banketas 
generolo Pershingo pagerbi
mui. Apie pusantro tūkstan
čio bankininkų, fabrikantų, 
armijos oficierių ir jų žmo
nų per keletą minutų darė 
ovacijas banketo pirminin
kui, kuomet jisai griežtai 
pasmerkė Illinois valstijos 
gubernatorių, kuris dovano
jo bausmę komunistui Bross 
Lloyd’ui ir penkiolikai jo 
draugų. Tokias pat ovacijas 
padarė susirinkusieji ir ge
nerolui Pershingui, kuomet 
jisai pareiškė savo pasipikti
nimą tuo, kad viešame Chi- 
cagos mitinge nesenai kalbė
jo Debsas.

Tie patriotai mano, kad to
kie žmonės, kaip komunistas 
Bross Llloyd arba socialistas 
Debsas, neturį teisės viešai 
skelbti savo nuomones. Tei
sę turėti savo nuomonę ir ją 
išreikšti jie pripažįsta tiktai 
sau. Visiems priešingų nuo
monių žmonėms jie norėtų 
uždaryti burnas arba sukišti 
juos į kalėjimą.

Deja, reikia pasakyti, kad 
šituo atžvilgiu komunistai 
nėkiek nesiskiria nuo tų pat
riotinių kapitalo ir armijos 
atstovų. Komunistai atme
ta žodžio laisvę, kaipo “bur
žuazinį prietarą”, ir visur, 
kur jie turi galios, jie tą 
“prietarą” naikina. Rusijo
je, pavyzdžiui, valdančioji 
komunistų partija neduoda 
leisti jokių laikraščių, kaip 
tik komunistinius, ir kiek
vieną valdžios kritiką areš
tuoja ir baudžia.

Vienok tie žmonės, kurie 
stoja už žodžio laisvę, turi 
pripažinti ją ir komunis
tams. Ir mes džiaugiamės, 
kad gubernatorius Small pa- 
liuosavo iš kalėjimo nuteis
tuosius komunistus, kurių 
visas nusidėjimas buvo tik
tai tame, kad jie reiškė sa
vo nuomones.

Lietuva—ukin inkų 
ir darbininkų šalis.

Musų bendradarbis Lietu
voje, drg. St. Kairys, savo 
straipsnyje “Politinių Pirš

lybų Sūkuryje” labai gražiai 
išanalizavo naujai išrinktojo 
Lietuvos Seimo sąstatą. Ji
sai nurodo, kad, atmetus 
tautinių mažumų atstovybes 
(3 žydus ir 2 lenku), Seimas 
susideda iš dviejų skirtingų 
grupių: 27 darbininkų atsto
vų ir 46 ūkininkų atstovų.

Darbininkų grupę sudaro 
11 socialdemokratų, 11 Dar
bo Federacijos narių k 5 
“darbininkų kuopų” atstovai 
(komunistai). O ūkininkų 
grupę sudaro 19 Valstiečių 
Sąjungos ir liaudininkų blo
ko narių, 15 krikščionių de
mokratų ir 12 Ūkininkų Są
jungos atstovų.

Šitas drg. Kairio analizas 
pirmiausia rodo ,kad dabar- 
nykščiam Lietuvos Seime vi
sai nėra grynos buržuazijos 
atstovybės (jei neskaityt 
tautinių mažumų). Mes čia, 
žinoma, kalbame apie buržu
aziją siauresniąja to žodžio 
prasme. Bendrai imant, į 
buržuašijos klasę \ galima 
skirti visus žmones, kuriems 
pamatinis gyvenimo šaltinis 
yra jų nuosavybė, trumpai 
sakant, visus savininkus. Ši
ta prasme ir ūkininkai bus 
buržuazijos dalis, nes jie yra 
žemės savininkai.

Bet buržuazija reiškia pir
miausia tiktai miesto gyven
tojus (iš miesto vardo “burg” 
yra ir kilęs tas žodis). Ir 
faktinai tas visuomenės ju
dėjimas, kuris yra priimta 
vadinti “buržuaziniu”, re
miasi visų-pirma miestuose 
gyvenančiųjų savininkų — 
savarankių amatininkų, pir
klių, fabrikantų ir t.t. — rei
kalais. Ūkininkai tiktai lai
kui bėgant pasidaro vis la- 
biaus ir labiaus “buržujais”, 
kuomet vyksta tolyn vis ank- 
štesnis produktų apsikeiti
mas tarpe žemės ūkio ir mie
sto industrijų.

Šiandie Lietuvos miestuo
se industrijos dar tebėra la
bai menkos. Miestai Lietu
voje yra maži ir jie tarnauja 
sodžiui ne tiek kaipo pramo
nės dirbinių pristatytojai, 
kiek — kaipo prekybos cent
rai, kuriuose susitinka ūki
ninkai apsimainyti savai
siais produktais (pirkdami 
nuo kits kito tiesiog arba per 
tarpininkus pirklius). Jie, 
beje, perkasi miestuose ir 
šiek-tiek prekių, kurių so
džius negamina (žibalo, brie- 
žiukų, geležinių daiktų, au
deklų rūbams įr t.t.), bet 
dauguma šitų prekių yra at
gabenama iš kitų šalių, o ne 
padaroma Lietuvoje.

Nusveriančią ją . Lietuvos 
buržuazijos dalį kolkas su
daro pirklių (dažniausia — 
smulkiųjų pirklių) klasė, o 
ne pramoninkų. Pirklys gi 
nėra produktingas elemen
tas, ir tie žmonės, kurie ga
mina reikiamus šaliai daik
tus, t. y. pirmiausia ūkinin
kai, yra linkę žiūrėti į juos 
ne draugiškoms akims. Del 
šitos priežasties ir taip pat 
dėlto, kad Lietuvos buržua
zija dar yra silpna, ji nieku 
budu negali šiandie atsistoti 
Lietuvos visuomenės judėji
mo priešakyje; ji negali net 
padaryti j Lietuvos visuome
nę kiek stambesnės įtakos. 
Šiuo tarpu Lietuvoje dar ne, 
buržuazija vadovauja ūki
ninkams, bet atvirkščiai — 
ūkininkai laiko savo įtakoje 
buržuaziją.

Todėl Lietuvoje kaip ir 
nėra tokios partijos, kurią 

butų galima skaityti tikrai 
liberalų partija. Jai tenai 
tuo tarpu stačiai trūksta dir
vos.

Bet užtai Lietuvoje yra 
nemažai darbininkų, kurių 
žymi dalis jau yra ir klasi
niai susipratusi. Kova tar
pe darbininkų ir ūkininkų 
sudarys milžinišką dalį turi
nio to visuomenės judėjimo, 
kurį mes matysime Lietuvo
je per eilę metų.

UŽVOLGIO BADAS.

Nėra mažiausio reikalo 
skaityti “kontų-revoliuciinius” 
laikraščius, kad sužinojus tie
są apie Rusijos padėti. Pakan
ka atidžiai sekti sovietų spau
dą, idant pamačius tą neįma
nomą Rusijos kaimiečių gyve
nimą, kuris susidarė dėka bol
ševikų šeimininkavimui. Mask
vos laikraščio “Izvestija” ko
respondentas, E. Bichter, štai 
ką rašo apie Užvolgį (Zavo- 
ložje), kadaise vieną derlin
giausių Rusijos provincijų: 

f

“Tarpusavinis karas ir ba
das padarė nepaprastų per
mainų Užvolgyje: daugelis 
didžiųjų kaimų, turinčių 10- 
12 tūkstančių gyventojų, 
virto vienkiemiais, o kai ku
rie ir visai pranyko. Statbiu- 
ro (statistikos biuro) sąra
šuose tokie kaimai žymimi 
brūkšneliu, p žęmai deda
ma pastaba: ‘Dėka badui ir 
suirimui nebeekzistuoja’.

“Yra ir tokių kaimų, apie 
kuriuos nieko nežinoma: 
‘žinių negauta’, — pažymė
ta statbiuro knygose. Apva
žiavimams rajonų naudoja
ma kupranugarių ir karvių 
trapspprtas. Tatai yra su-, 
rišta su dideliais neparanku
mais ir laiko gaišinimu. Vi
si provincijos darbininkai 
yra tiek darbais apkrauti, 
jog nieku budu nepajiegia 
tinkamai savo pareigų atlik
ti. Tos priežasties delei dau
gelis kaimų nėra matę ne 
tik gubernijos, bet ir apskri
ties atstovų. Sunku net sau 
įsivaizduoti U.žvolgio kai
mų gyvenimą, kur žmonės 
kaimynystėje su vilkais ir 
tyrlaukių ereliais visai su
žvėrėjo. Tik pagyvenus Už- 
volgio ‘kurčiuose kampeliuo
se’ pradedi suprasti visą ba
do baisumą ir neįmanomą 
žmonių tamsumą, kurių tar
pe žmonių lavonų valgymas 
pasidarė kasdieniniu reiški
niu.

“Statbiuro žiniomis, Sa
maros gybernijos Pugačevo 
apskrityje nuo bado išmirė 
50% gyventojų, gimdymų 
beveik nėra (išbadėjusios 
motinos daugiausiai gimdo 
negyvus vaikus), apsivedi- 
mų skaičius nupuolė beveik 
iki nulio, gyvenimas apmi
rė; bet perskirų užregistruo
ta pusėtinai daug. Paskuti
nis reiškinys yra labai cha
rakteringas. Sąryšyje su ba
du pasireiškia nepaprastas 

egojizmąs — žmona slepia 
maistą nuo vyro, tėvas nuo 
vaikų ir t. t. Delei to pasi
reiškia įvairiausių šeimini- 
nių dramų, — skiriasi žmo
nės išgyvenę krūvoje 25-30 
metų; motyvas — ‘jinai 
daug valgo’ arba ‘jis daug 
valgo’.

“Vieno kurtaus kampo vo- 
lispolkome (valsčiuje), tarp 
kitko, užėjo kalba apie tai, 
kodėl kaime daugiausiai 
miršta Vyrai (gyvų vyrų iš
liko tik 16 nuošimčių).

—Tai tokios musų bobos, 
•— piktai pareiškė vienas 
kaimiečių, — pačios išliko 
gyvos, o mužikus išmarino. 
Karo metu vyrus naikino, 
užėjo badas ir vėl vyrams 
pirmoje eilėje tenka kentė
ti.

CHcigO, M
Kam Čia versti bedą 

ant moterų, — nustebau aš, 
— argi jos nebadavo?

.—'Badavo, bet ne tiek 
daug, apgaudinėjo vyrus, 
už jų nugaros valgė. Nami
nės vagilkos — tai tokios 
yra piusų bobos!

—>Na, jus jau perdaug 
kaltinate moteris. Didelė 
čia bėda, jeigu Šeimininke 
vienu kitu šaukštuku dau
giau suvalgys už vyrą, vis- 
vien tuo vyro nebūtų gali
ma prisotinti, — bandė ap
ginti moteris viena darbi
ninkė. Bet ją tuoj sustabdė.

—Jums nėra žodžio! Nėra 
ko užsistoti, jeigu mes tu
rime tikrų įrodymų. Kas 
Petrą numarino? Pati. Ve
lionis iki pat mirties klau
sė: ‘Ąr greit priruoši valgy
ti?’ O ji, niekše, ‘dar neiš
virė’. O kur tau neišvirė, pa
ti viską į savo pilvą kimšo. 
Vyras iš bado tinsta, o pati 
verkia: ‘Ir aš alkana’. Gi už 
jo nugaros paskutinius tru
pinius valgo.

“Išbalusiuose kaimuose 
man ne kartą teko pastebė-> 
ti motinų pavydumo žvil
gius, jeigu jų vaikams bu
vo duodamas maistas. Pasi
taikydavo, kad Čia jau ant 
vietos prasidėdavo ginčas 
dėl šmotuko ‘tikros’ (be 
priemaišo) duonos arba nu
gertos arbatos.

“Sunku. Matant visą tąi, 
neįsakomas slogutis slegia 
sielą, šiuo momentu Užvol
gyje yra daug kaimiečių, 
kurie niekuomet sočiai ne- 
pąvalgo. Išbadėjęs organiz
mas visą laiką reikalauja 
maisto. Žmonės kramto, 
kas papuola. Kąrtais daeina 
iki kraštutinio valios silp
numo, — kaimietis parduo
da ką tik ne paskutinį gru
dų pūdą, kad nusipirkus no
belių ir t. p. Arba nuvažiuo
ja į miestą ir pravalgė vi
sus pinigus, gautus už mil
tus. O paskui kręmtasi dėl 
tokio neapgavo to darbo. De
lei bado nepkprastai prasi
platino kaimuose vagystė,— 
vagia net iš daržų, ko pirma 
niekuomet nepasitaikydavo.” 
Tokiu tai Jįlidnų dalykų de

dasi Rusijoje. Bet sovietų val
džia, kaip praneša “Russkij 
Ekonomist,” / veža grudus į 
Italiją. Tuo budu ji nori ap
gauti pasaulį, norėdama įtikin
ti jį, jog Rusijoje badas liko 
nugalėtas. O tikrenybėje išti
sų apskričių gyventojai mirš
ta badu ir žydintys kaimai 
virsta tyrlaukiais.

FAŠISTAI VOKIETIJOJE.

Kaip praneša “The Milwau- 
kee Leader,” Berlino laikraš
tyje “Bortinei* Tagęblatt” Dr. 
Ernst Feder nagrinėja klausi
mą, ar fašistų metodai turės 
pasisekimo Vokietijoje. Fcdėr 
sako, jog Vokietijoje fašistai 
nieku budu negalės įsigalėti. 
Tiesa, monarchistų organizaci
jos smarkiai veikia, bet tai la
bai menkas laidas tam, kad 
fašistų judėjimas galės čia su
stiprėti ir prigyti. Pasak “Lea- 
derio,” Dr. Feder rašąs:

^Vokielįijos nacionalistine 
spauda labai mėgsta kalbėti 
apie žmonių masių dešinė
jimą, kuris buk pasireiškiąs 
visoje Europoje. Vokietijos 
politinės partijos visai ne
rodo tos pušies krypsnio.

“Jeigu Saksonijos ir Thu- 
rjngijos rinkimus galima 
skaityti pažymiais, rodan
čiais kur link krypsta poli
tinis judėjimas, tai tikreny- 

' bėjo pasieriškia kairėjimas, 
'o ne dešinėjimas.

“Saksonijoje socialistų 
partija yra tvirčiausia ir 
kntroliuoja valdžią. Parla-
mente socialistai turi 51 at
stovą, o senosios partijos 
tik 45. Iš senųjų partijų de
mokratai laimėjo daugiau, 
negu nacionalistai... Iš at
stovų, kurie priklauso Sak
sonijos senosioms partijoms, 
demokratai turi 37 atsto- 
vus (? “N.” Red.) *

“Šių metų balsavimai ro
do didelį balsų skaičiaus pa
didėjimą. Už visas partijas 
paduota daugiau balsų. Bet 
socialistai ypač daug laimė
jo naujų balsų. Demokratai 
padidino savo balsavimą 
34%, volkšportei — 22%, o 
nacionalistai tik 13%.

“1919 m. vidurinės parti
jos turėjo daugumą, bet 
laipsniškai tą daugumą iš- 
jų paveržė socialistai, kurie 
dabar pilnai kontroliuoja 
valdžią.

“Socialistų dauguma da
bar pasilaiko pagalba trijų 
(? “N.” Red.) komunistų, 
kurie, reikia turėti vilties, 
visuomet rems socialistus 
prieš senųjų partijų bloką, 
jeigu pastarasis bandytų 
nuversti darbininkišką val
džią.

“Italijos fašistams pasise
kė nuversti parlamentarinę 
valdžią todėl, kad Italijoje 
buvo susidariusios ypatingos 
sąlygos. Tokiam perversmui 
reikalinga turėti italų tem
peramentą ir sudemoralizuo- 
tą sociailstų partiją,— sude-

St. Kairys.

Politinių piršlybų sukury.
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Lapkričio 17 dieną, kai Sei

me buvo-unitarla sudaryti ko
misiją atstovų mandatams pa
tikrinti, žydų ir lenkų atstovai 
pareiškė, kad jie esą V. Rinki
mų Komisijos nuskriausti ir 
kol pats Seimas neatitaisysiąs 
mažumom padarytos neteisy
bės, jie nedalyvausią Seimo 
posėdžiuose.

Grįš ar negrįš Seiman mažu
mų atstovai, — klausimas pa
aiškės gal už kdkių 2—3 savai
čių. Jei paimti likusiojo Sei
mo sudėtį, tai dėl jos tenka 
pasakyti, kad tai yra gryna 
ukininkų-darbininkų atstovybė. 
Jai Lietuvos darbininkai davė 
27 asmenis (11 sociald., 11 fe- 
deratininkų ir 5 “darbininkų 
kuopų”) ir Lietuvos ūkininkai 
46 narius (19 valstiečių Sąjun
gos ir liaudininkų bloko, 15 
kr.-demokratų ir 12 Ūkininkų 
Sąjungos). Tirštai kunigėliais 
pamiešta “krikščionių” frakci
ja neardo to pamatinio suskirs
tymo, nes ir kunigėliai atėjo 
Seiman arba dievobaimingųjų 
moterų balsais, arba tųjų ūki
ninkų, kurie tikisi rasią užuo
jautos nuo gyvenimo vėtrų už 
bažnyčios ir klebonijos sienų.

Rodos, kas gi butų lengves
nio, kaip sudaryti dabar Lietu
vos respublikos valdžia, nusta
tyti jos politika ir sutvarkyti 
paties Seimo darbai. Tuo tarpu 
prasidėjusios “krikščionių su 
Valstiečių Sąjunga derybos vel
kasi tikrai lietuvišku greitumu, 
kuris turi šansų pagarsėti vi
soj Europoj. Dclko taip pama
ži?

Musų žmonės išviso nemėgs
ta skubinti. Be to, mes esa
me iki pat padažų “kytri” kai
miečiai, kurie tiek žydelio 
krautuvėj, tiek ir Seimo ku
luaruose mėgsta derėtis iki ne
išprakaituos, nors nevisuomet 
yra pakankamo pamato būti 
kietam. čia vadinasi, kaltos 
tautinės musų ypatybės.

Nurodytosios priežastys yra 
tik mechaniškos. Be jų da yra 
sunkumų ir esminės reikšmės, 
su (kuriomis tenka derybose 
rimtai skaitytis. Tas esminis 
sunkumas iš to eina, kad Sei
mo grupės yra daug įvairesnės, 
kaip patys jas rinkusieji pilie
čiai. Tik pasižiūrėkit, kokiais 
idėjiniai margais drabužiais 
rėdosi kiekviena frakcija, ypač 
kai jai reikia pasirodyti ger- 
biamajai publikai!

Dauguma tų skirtumų yra įsi
senėjusių, — jie įrašyti parti
jų programuosna, pažymėti 
partijų taktikoj, patvirtinti il
gesnės ar trumpesnes partinės 
praktikos. Ir vra dabar, kai 
stipresnės politinės musų par
tijos gauna eiti savosios minios 
tirštumom gauna gyvai su ją- 

moralizuotą Maskvos agita
torių pastangomis. Ta ko
munistų agitacija pasisekė 
Italijoje, ir tuo budu buvo 
priruošta dirva fašistų su
kilimui.

“Vokietijoje komunizmas 
nepadarė tokios įtakos į so
cialistų partiją. Gauta tokių 
rezultatų, kurių komunis
tai kuomažiausiai tikėjosi: 
socialistai susivienijo. Ne 
geresnių davinių komunistai 
susilaukė ir darbininkų uni
jose. Vokietijos socialistai ir 
darbininkų organizacijos at
laikė visas komunistų ata
kas, ir dabar jie yra tokio
je padėtyje, jog lengvai at
rems monarchistų ir komu
nistų puolimus.

“Galima laukti, kad vidu
rinės partijos sudarys bloką 
prieš socialistus. Bet jeigu 
toks blokas turėtų pasiseki
mo, tai ir tame atvejyje res
publikai pavojaus nebūtų. 
Vidurines partijos yra griež
tai nusistačiusios prieš mo
narchistų suokalbius nuvers
ti parlamentarinę valdžią.”

ja susieiti ir prie jos derintis, 
noroms-nenoroms prieina kar
tais keisti Savo frontas, kad ir 
dėl svieto akių.

Pavyzdžių gana davė net šie, 
Bntrieji Seimo rinkimai. Aš 
jau esu minėjęs praėjusį kar
tą apie tai, kaip gyvenimas ne 
juokais verčia musų liaudinin- 
kus-demokratus išsivilkti iš so
cialdemokratinio švarko. Gy
venimas darosi šiurkštus ne 
vieniems liaudininkams. Ta pa
ti Valstiečių Sąjunga, be abejo 
Virtusi masine organizacija, 
tiek nustoja savo “valnastės”, 
kiek giliai leidžia šaknis į uki- 
nikų tarpą.

šį mėnesį, sakysim, vyksta 
V. Sąjungos suvažiavimai ap
skritimis ir išvisur ima pasi
girsti kietas ūkininko balsas. 
V. Sąjunga, sako jis, privalo 
remtis tik mažažemiais ir vidu
tiniais ūkininkais, turi stiprinti 
ekonomines ūkininkų organi
zacijas, turi ginti jų reikalus 
Seime. Vadinasi, “pasibovyti” 
kartais socializmu, pamerkti 
akim darbininkų pusėn, kaip 
tai kartais su V. Sąjunga atsi
tikdavo, dabar jau nebetenka. 
Net priešklerikalinę dabartinių 
vadų politiką Sąjungos ūkinin
kai tik tuomet parems, kai 
jie matys aiškios sau naudos iš 
savo atstovų darbo.

Dar aiškiau rinkėjų valia 
reiškiasi darbininkų tarpe. Kas 
nežino, kad Darbo Federacijos 
vadai yra pcnčti-girdyti musų 
klebonijose, kad jie ir dabar 
tebesistiprina iš klepono palos. 
O žiūrėkit, kas darosi. Darbo 
Federacijos žmonės Seime vie
šai skelbiasi, kad jie sudarą 
savarankią frakciją, kad netu
rį nieko 'bendra su krikščioni- 
mis-demokratais, neisią jos 
valdžion ir net Seime norį at
sisėsti tarp V. Sąjungos ir so
cialdemokratų. Ar gi tas kil
nojimas paskutinių kojų kad 
ir juokais “mamai” įspirti nė
ra komedija?

Taip, vis tai komedija, bet 
šiandien tenka ji vaidinti dėl
to, kad Federacijos darbinin
kai griežtai ima reikalauti iš 
savo vadų, kad jie atsižegnotų 
“krikščionių”, kad kietai im
lų nągan pačią valdžią, kad 
budriai dabotų darbininkiškų
jų reikalų.

Tie nauji balsai iš minių 
tenka širdingoji tepasvcikinli. 
Jie rodo, kad pilietis pamaži 
bręsta ir įsitraukia politiniu 
krašto gyvenimam Jis dar nė
ra tiek savarankus, kad jau 
šiandien jaustųsi galįs reikale 
“sutąsyti” savąją partiją. Bet 
jis ir dabar nusimano, kas jam 
labiausia svarbu, —i tai ginti 
prtijos pagalba klasinius savo 
re i kalūs. Tas reiškiasi ir dar
bininkuose ir ūkininkuose.
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Ir todėl, nežiūrint partinių 
plunksnų įvairumo, šiandien 
Lietuvos Seime formuojasi du 
pamatiniu frontu, — darbinin
kų frontas ir ūkininkų fron
tas. Pamatinės abejų klasių 
pozicijos yra visai skirtingos, 
ir jeigu šiame Seime dar ne
teks joms piktai prieš kita ki
tą atsistoti, tai ir ištiesti tas 
pozicijas vienon linijon jokiu 
budu nepasiseks.

Visi praktiškieji klausimai 
apie Seimo grupių blokus, apie 
valdžios sudarymą, apie sude
rintus kovos žygius gali būt 
realiai vedami tik kiekvienos 
tų grupių tarpe, žinoma, ko- 
medininkai iš Darbo Federaci
jos dar ne kartą bandys vaikš
čiot prieš savo publiką aukštyn 
kojomis ir ryti degančius pa
kulų kamuolius, bet ir toms 
štukoms turės prieiti galas.

Iš to išeinant, Amerikos 
draugai neturi reikalo perdaug 
nustebti, jei gaus išgirsti, sa
kysim, kad musų “krikščioniš
kieji” ūkininkai ir musų “be
dieviškieji” ūkininkai vėl susi- 
kinkė į valstybinį vežimėlį ir 
sutartinai jį traukia prieš pa
šiepusį kalną, rūpestingai ra
ginami vežimėly atsisėdusio 
klebono.

Įvairenybės
KURIAME CHICAGOS

MIESTE GYVENI?

Keturiosdešimt miestelių, bu
vusių kadai tai atskiromis ben
druomenėmis Illinojaus valsti
joj pasidavė baisiam metropoli
jos augiui ir dabar jie oficialiai 
yra žinomi tik grupe vadinama 
Chicago.

Šitas sąrašas buvusių miestų 
Illinojaus istorinės draugijos už
rašuose gal nėra pilnas, bet ma
žiausiai jų buvo keturiosdešimt; 
šitie buvusieji miesteliai yra to
kie:

Argyle Park, Auburn Park, 
Avondale, Beverly Hi'lls, Bow- 
manville, Bridgeport, Brighton 
Park, Brookline,vBuena Park, 
Burnside, Canalport, Chicago 
Lawn, Cleaverville, Cragin, Dau- 
phin Park, East Washington 
Heights, Edgebrook, Edgewater, 
Egandale, Eggleston, Engle- 
wood, Forest Glen, Galewood, 
Garfield, Grand Crossing, High 
Ridge, Holstęin, Irondale, Irving 
Park, Kensington, Lake View 
(prijungtas), Lawndale, Nor- 
wood Park} Ravenswood, Rogers 
Park (prijungtas), Washington 
Heights, West Ridge, Wood- 
lawn ir Lake town (prijung
tas).

OAKLAND
Dykai, Valstijos ir 
Miesto Leidimai

1923 Metams
MASINOS, KURIAS MES TURIM SA

VO MAŠINŲ MAINYMO SANDELY YRA 
PAVIRŠIAI PASIŪLYMŲ MUMS, KUR 
MAŠINOS BUVO IŠMAINYTOS ANT 
NAUJŲ OAKLAND 6-44. (MES NEI- 
MAM VIDUTINIŲ GERAI ŽINOMŲ VAR
TOTŲ MAŠINŲ.)

ATEINANTIEMS METAMS VALSTIJOS 
LEIDIMAS IR VALSTIJOS MOKESČIAI 
UŽ VEŽIMUS DUODAMA DYKAI SU 
KIEKVIENA IŠMAINYTA MAŠfNA, PAR
DUOTA LIKUSIAI METŲ DALIAI. KAD 
PASINAUDOTI ŠITUO NEGIRDĖTU PA
SIŪLYMU MUMS REIKIA TURĖTI PASI
RAŠYTĄ UŽSAKYMĄ NAUJŲ METŲ 
IŠVAKAROSE GRUODŽIO 31 D. __ 
1 NIEKUOMET PRAMONĖS ISTORIJOJE 
MES NEGALĖJOME PASIŪLYTI IŠMAI
NYTŲ MAŠINŲ TOKIA PIGIA KAINA, 
KAIP DABAR ČIA PADUOTOS

1922 Coupe .................   $850
1921 Touring, perdirbtai, pataisytas 500
1921 Sedan ........................................... 7&0
1922 Toųring, 5 pasažieriams ........... 7&0
1922 Roadster ....................................... 850
1922 Sport ........................................... c00
1922 Touring 5 pasažieriams ........... 600

. 1920 Touring, perdirbtas, permaliavotas 400
1919 Touring, perdirbtas, perihalevotas 250
1920 Sedan .......     ®00
1919 4 durinils Sodan ....................... 450
1919 2 durimis Sedan ........................... 850
1920 Roadster ....................................... a0°
1919 Coupe ’ ......     $75
1918 Sedan ............................................... 250
1917 Žieminiu virtum ........................... 125
1917 Buick Roadster ............................... 150
IŠLYGOMIS

OAKLAND MOTOR C AR CO.
2426 S. Michigan Avė.

C ALUM ET 5310. Atdara vakarais ir 
septintadieniais.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

11 ateinančiais metais Chicagoj
1 busią susiorganizavę 10,000 
■ moterų kovoti su Ku Klux 
Klanu.

IšMOKĖiS. ALGAS PRIĘš 
. KALĖDAS.

LANUS ŽUDEIKOS
PAKARTI.

BUSIĄ

Edgar A. Jonas, pirmasai 
padėjėjas * valstijos prokuroro, 
vakar įteikė kaltinimus prieš 
Joseph Lanus’o žudeikas grand 
jury. Po kelių valandų jpry 
sugrąžino kaltinimus. Keturi 
žmogžudos, kurie dalyvavo už
puolime ant Lanus’o, tapo ap
kaltinti. Prozekutoiis Jonas 
reikalausiąs visus keturis žmog- 
žudas pakarti. Apkaltintieji šie 
asmenys: Larry Heffernan, 
Wiliam Cramer, Morris Bogos- 
lovvski ir Otto Christenson. 
Pirmasai yra tikras užmušėjas; 
kiti trys jo pagelbininkai. By
la prasidės sausio mėnesy.

Julia Hartnett, telefonų ope
ratorė, yra mergina, kuri juos 
išdavė. Jinai gyvena po nu
meriu 3717 Flourney gatvės. 
Tame pačiame name gyveno ir 
banditai. Sako, ji esanti įsi
mylėjus į Larry Heffernan’ą, 
kurs suvarė dvi kulki Lanus’o 
nugarom Policija pasakojo, 
kad pirmiau ji nežinojusi, jog 
vaikinas esąs kriminalistas.

Prozekutorius Wharton tvir
tai tiki, kad Julia nedalyvavo

Louis Gosselin, vienas mie
sto viršininkų, sakosi, gavęs iš 
patikėtinų šaltinių informaci
jų, kad miesto 
algos 
prieš 
butų

užbaigus kalbą, 
parode trijų da-

tvėrimąsi. Pa- 
nekoki. -Paveiks-

darbininkams 
busiančios apmokėtos 
pat Kalėdas. Kitaip jie 
gavę laukti po švenčių.

PAVOGĖ PENKIS AUTOMO
BILIUS.

dė modernines protesto nų 
bažnyčios darbuotę pabrėžda
mas, kad bažnyčia turėtų būti 
ne tik maldos, bet lygiai ir 
draugijinio intelektualinio auk
lėjimo bei švietimo namas.

Kalbėtojui 
pp. Bowersai 
lių krutamą 
apie pasaulio 
veikslai buvo
lūs rodant keletą žodžių tarė 
p. Struerman, Lincoln Institu- 
tional bažnyčios pastorius. 
Paskui kalbėjo dar pp. Ačius 
ir Kubilius. Iš pirmojo kal
bos sužinojom su kokiais tiks
lais šie vakarai yra rengiami. 
O tie tikslai esą: sutverti čia 
liuteriam protestonišką centrą, 
panašų į Bridgeporte esamą

Abejoti
na ar tai bus galima įvykdin- 
ti, kuomet šie vakarai taip ne
sėkmingai išeina. Pavyzdžiui, 
kad ir šį vakarą: norėta iš
rinkti iš pritariančiųjų vietos 
komitetas, bet to neatsiektą.

Kitas vakaras busiąs gruo
džio 15 diena.

publiką. Ateityje rengėjai tu
rėtų tą geriau sutyarkyti.

Po programų buvo šokiai, 
kurie tęsėsi iki dvyliktai va
landai nakties, publikos pri
sirinko pusėtinai. Manau liks 
pelno bendrovei keli desėtkai 
dolerių. Daugiau tokių balių 
turėtų surengti bendrovė, nes 
žmonės juos lanko. Publika yra 
nuoširdžiai kviečiama lankyti 
ir ateityje bendrovės vakarus, 
nes ji prie .progos dar mano 
kelis surengti.
—L. D. N. B. Korespondentas.

______i_____

Naujus Metus bus galima pra
dėti svetainę statyti, nes Šerus 
žmonės pradeda pirkti.

Delegatai nuo įvairių draugi
jų išdavė raportus. Pasirodė, 
kad draugijos, kliubai ir kuo
pos, priklausančios prie ben
drovės, yra pasiryžusius įsigy
ti savą namą arba svetainę. 
Perka šėrų kiek kuri išgali. 
Lietuvių Laisves Kliubas savo 
prįešmetiniaime susirinkime, 
gruodžio 2 d. nutarė pirkti dar 
už $300 Šerų, nors jau turi

( Tąsa ant 6to pusi.)

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.

Naujieji Lietuvos Į
Pinigai Litai į

Jau siunčiama per

Didyjj Valstijinį Banką

nus’o. Ji turėsianti stoti prieš 
grand jury papasakoti savo iš
pažinti.1 • Jis mano, kad jinai 
nebusianti teisiama.

IŠPLĖŠĖ DIDELĘ KRAUTUVĘ

Vakar rytą anksti plėšikai 
iškūlė langą didelės vidur- 
miesčio krautuvės, 166 N. Mi
chigan Avė. Plėšikai išėmė iš 
lango trejus kailinius ir dau
giau kitų drapanų. Pavogtieji 
daiktai siekia apie $6,000 ver
tes. Praeiviai matę, kaip jie 
nuvažiavo. Taipgi juos pate-, 
m i jo detektyvas Louis Keela. 
Jis ėmėsi vytis banditus, bet 
jo automobilių sulaikė gatve- 
karis. Banditai paspruko į 
Grant Parką. Krautuvė pri
guli Rosenberg Bros, kompani
jai- 2

NUŠOKO NUO KETVIRTO 
AUKŠTO.

Vakar rytą Michaęl* Salno, 
rusas, 35 metų amžiaus, nušo
ko per langą gatvėn nup ket
virto aukšto Board of Trade 
hotelio, 321 S. La Šalie gatvės. 
Jis ant vietos užsimušė. Jo ki
šenėj rasta $85 pinigais. Jo 
kambary raąta ant staliuko ru
siškai parašytas raštelis, kuria
me parašyta atsisveikinimas 
savo draugams. Jo lavonas nu
gabentas pas graborių, 422 So. 
Clark gatvės. Hotelin jis at
keliavo utarninke, 10 valandą 
vakare.

POLICIJA IEŠKO MOTERS.

Chicagos jrolicija ieško p-ios 
Kate Mitchell, 32 metų am
žiaus, manądžerės Western 
Union telegrafo kompanijos, 
365 Ę. 47 gatvės skyriaus. Ji
nai prapuolė gruodžio 2 dieną, 
kuomet ją matė operatorė. 
Pasak operatorės, jinai užbai
gusi darbą išėjo, bet ta vakarą 
neparėjusi į namus ponios 
Koskp, 4219 S. Union avė. 
staroji yra jos giminaitė, 
kuria ji su savo dukteria 
vena.

Giminės mano, kad plėšikai 
bus ją užpuolę, sumušę ir ap
vogę. Jinai nešiojusi kelis dide
lius daimontinius žiedus.

W. 
Pa
pas 
gy-

ORGANIZUOJASI MOTERYS 
PRIEŠ KLANIEČIUS.

Vakaę policija raportavo, 
kad banditai pabūgę penkis 
automobilius. Policija priim- Rayniondo Institutą, 
dama raportą pranešė, kad ji 
suradusi septynius pavogtus 
automobilius.

APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ.

Vernon 
avė. ir 
$15 >pi-

Du banditai užpuolė 
Meyer, 4529 Calumet 
atėmė iš jo švarką ir 
nigų. Užpuolimas padarytas 
jam einant 45 gatve tarpe In
diana ir Michigan.

—Rudens' Lapas.

BRIDGEPORTAS.
Lietuvių Auditorium Bendro

ves susirinkimas.
Chicagos Lietuvių Audito

rium Bendrovės direktorių ir 
draugijų atstovų susirinkimas 
įvyko gruodžio \ 4 d. Keistučio 
spulkos name, 840 W. 33rd gat. 
Nutarimai praeito direktorių 
susirinkimo tapo priimti, kaip 
skaityti. Toliau sekė komisi
jų raportai, iš kurių pasirodė, 
kad komisijos darbuojasi ge
rai. Svetainės statymo planai 
dirbami pas arkitektą. Apie

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PApAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FfiBIONAS CO,

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

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

PLUNKSNOS
Mes parduodam visokias impor

tuotų ii' naminių plunksnų bei pū
kų kokybes. Mes pardavinėjam im- 
piius, priegalvius ir mes dirbame 
patalus. Plunksnas atnaujiname. 
Musų kainos yra žemiausios mie
ste. Prašome ištirti.

SUPERIOR FEATHER & 
DQWN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

ROSELAND.
i .

Lietuyių Darbininkų, Namo 
B-vės balius.

■ ■■■ H ■■■■■■ ■HSIIH ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago,

Turtas virš $7,000,000-00.
* . ■ ■■ . ■ /

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Spedalistąs Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedėlicmis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independente Blvd. Chicaga

Lietuviu Rateliuose
Tai. Austin 737

DR.MARYA 
DOWIATT—SAS8

Kątik sugrjlo Iš Califomljos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po Ke. 

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

vakare išskiriant nedėldienius. 
bl ■ ........ ■■■>

Liberty Clothing DR. A. MONTVID 
Lletavis Gydytojas ir Chirvrgas 

25 E. Wa>hington St.
Vsdąndoss nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kedzia 7715 

__

Gruodžio 3 d. Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovė turė
jo surengusi balių K. Štrumi- 
lo svetainėje Buvo suvaidin
ta “Jaunystės Karštis” ir “Ap- 
sivedimas pagal su/tarties”. 
Suvaidino minėtą veikalą A. L. 
D. T. Sąjungos pirmos kuopos 
nariai. Kaipo darbininkai, ge
rai suvaidino. Laike lošimo 
kai kurie pakampiais neramiai 
užsilaikė: trukdė lošėjus ir

WEST SrIDE.

vakaras.

$35-$38-$40
Halsted.l^&Liberty

TIK KA GAVOME dau 
gygę viriškų Angora ša. 
likų visų spalvų. Pui 
kus pasirinkimas po 

$1.00 ir virš.

.4
S, 

o< t

MES TURIME SAVO SANDĖLYJE didelius laip
snius kotus, kurie nuvaikys nuo jūsų žiemos šaltį. 
Gražiose spalvose arba gražus rudi. Musų pasi
rinkimas yra didelis. Mes niekad neturėjome nie
ko gražesnio. Nepaprastos vertybės už

Vyriškos kepuraitės su 
nauja patentuota vidaus 
juostele, gražaus miši
nio, 'didelis pasirinki- 
masP° ......... $2.25

COME PUT OF THE BEATEN PATH

Viskas Gruodžio • * f • • r • < . • - * • -

Mėnesiui

“Naujienose” buvo rašyta, 
kad Lietuvių švietimo Dr-ja 

.su Y.M.C.A. turėjusi M. Mel- 
dažio salėje koncertą su pra
kalbomis. Gruodžio 1 d. įvy
ko antras toks vakaras. Vaka- 
ią formaliai atidarė J. Vaitulis, 
švietimo Dr-jos prezidentas ir 
“Šviesos” administratorius. 
Pirmiausiai perstatytas kalbė
ti S. G. Pempė, Bridgeporto 
biznierius. Pempė kalbėjo la
bai gražiai ir su entuziazmu 
apie dailės reikalingumą musų 
gyvenime. Po to p. J. C. Ste- 
phenson dainavo tris solo p. 
Slein Smith akomponuojant 
pianu. P. Stephonsonas turi 
stiprų balsą ir gražiai dainuo
ja.

Vėliau kalbėjo protestonų
Jis nuro-

Company
4845 South Ashland Avė.

‘S

Pastaruoju laiku Chicagos ■ 
moterys pradėjo organizuotis fl 
prieš k kiniečius. Laike pasta- ■ 
rųjų dvejų savaičių tuo tikslu ■ 
jau susiorganizavo, 4,000 mo- ■ 
terų. Pasak ponios Bernardlji 
J. Mahoney, American Unity ® 
Lygos viršininkės apie sausio Į

$29
Tani Dideliam

FONOGRAFUI
Pirmiau yardąvinėta, 
po $150. Dabar tik 

už $29
Lietuvių ir Lenkų 

Firma
500 mašinų sandėly 

po $29 ir $39 
Naujausi 
rekordai 2 
Darome 
taisymus.
,NORTH-WESTERN 

Phonojrraph Supply 
1683 VVihvaukee av.

angliški 
už $1.00 
Visokius

Nancy Grigaliu- 
naitė, num. 387 
musų lietuvė 
pardavinėtoja.

Daugeliui mano draugų bus linksma žinoti, kad aš vėl esu pas 
L. Kleiną. Atėję, klauskite num. 387, o aš jums patarnausiu pati. 
Antras augštas paisymas drabužių skyriui.

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios didelės kaip 
lapkričio, mėnesį. Tai išlaidų mėnesis.

Jis atgabena Padėkonės Dieną, tikrojo švenčių sezono pirmtaku- 
nę, o su ja ir kalėdinių reikalų vykinimą. Bet —

Pati svarbioji lapkričio dalis yra ta, kad jis teikia užtenkamus 
patogumus pas L. Kleiną, ekonomingai prisirengti prie ateinančių
jų dienų.

To laiko pardavinėjimo įvykiai čia įvedama lapkričio mėnesį — 
pardavinėjimai reikmenų užlaikymui asmens ir namų gerume ir sma
gumuos. 1

Lininės prekės 
Sidabriniai daiktai.
Virtuvės reiknjens.

Sveterių Išpardavimas.
Ir daugybė svarbių vertę teikiančių išpardavimų, kurie bus šitą 

mėnesį. Tėmykite į musų langus.

šviesą ir pajiegą suvedamu i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vaitos
12th STREET 

KaL Sėdite IMS
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RŪBAI, VYRŲ DRABUŽIAI, VY 
RŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

ČEBATAL
Siutai pasiuvami ant užsakymo.

OVERKOTAI

Jaunų Vyrų augšto sar
to worsted siutai, gra
žiai padaryti vienos ar 
dviejų eilių modeliai. 
Vėliausios mados. Dve
jos kelnės visiems.

$25.00 ir virš.

Vyriškos puikios veliū
ro skrybėlės. Visokių 
spalvų ir madų; tikras 
pirkinys Už .... $4.00

H

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
f ' *

Naujieny 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.

Pinįgus gavo
50867—K. Baltuškienei 
50872—M. Giedautaitė 
50874—Ė. Platakienei 
50877—K. Skestinaitei 
50879—L. Varpotai 
50885—J. Mozgerienei 
50886—J. šteimantas 
50888—L. Jaugelienė 
50890—V. Ruibavičiui 
50897—V. Povilaičiui

50899—A. Jaruškevičiui 
50901—K. Žebrauskas 
50903—O. Vasilienė 
50906—K. Reiniui 
50907—A. Aeiniui 
50908—P. Sveikatai 
50909—A- Reiniui 
50910—J. Vertelkai 
50915—K. Getautienei 
50917—A. Remašauskui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 Se. Halsted St., Chkago, III.

S________________________ U

Dr. Maudos Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

, 4631 So. Ashland Avt.
Tol.: Yards 994

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

Akių, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis
Visokias gydo žinovas — per 23 

metus prie State gatves.
žvairos akys atitaisoma saugiai, 

tikrai, greitai mano specialiu bu- 
du; tonsilai išimama sutemų mie
gą panaudojant; akiniai pritaiko
ma $5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutės.

Canal 1257
Naktinis Tel. Canid 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nodšliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St
.......... ..  I

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 S. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 

10 ikC12.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S. H.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S. Western av. 
Tel. Roosevelt 7795

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

X,„.—*....

r— 1 ............. ........
David O’Shęa, 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 ryfo iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052 \

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M. 
Nęd. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118 
k. ___ ■ ■- —/

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 ilci 4 po ploti* 

Tel. Juafayette 0098
■ i

—--------------------------- —*•

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

943 VV. 33rd Piace
Phone Boulevard 0313 

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

111 1 ■■■....  i

Tlephonas Yards 5032

DU. M. STUPNICtl
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

"... 111
Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
PriSmimo valandos nuo 8 ild 12 1* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, IIL 

v...... .......... -.....

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chlcage. 
........................ .. „ , —>

DR. A J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So.7Union Avė.
' Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA j 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1^—8 vak. į
Phone Canal 02G7 (
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

pirkęs už $270. Kliubo nariai* 
jau pirko šėrų už virš $600.

« • V 1 _

Draugyste Simano Daukanto 
pirmiau pirko svetainės Šerų 
už $1020. Priešmetiniame su
sirinkime, gruodžio 3 d., nuta
rė da pirkti už $500, viso už 
$1,520. Nariai taipgi pasiža- 
dėja% pirkti kiek kuris išgalės.

Draugystė Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus jau pir
ko svetainės Šerų už $1,060. 
Priešmjėtinistine isus<i rinkime 
nutarė da pirkti už $1,500. 
Kartu turės pirkusi už $2,560..’

Atstovas Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo paaiškino, kad 
kliubas turi pirmiau pirkęs 
už $1020 šėrų. Priešmetiniame 
susirinkime nutaręs pirkti dar 
už $1,000. Viso labo turės pir
kęs už $2,020.

Draugystė Šv. Petronėlės tu
ri pirkosi pirmiau už $500. 
Priešmetiniame susirinkime nu
tarė dar pirkti už $500.

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas pirmiau 
pirko šėrų už $1024. Priešme
tiniame susirinkime nutarė vėl 
pirkti už $1000.

Taigi labai pageidaujama, 
kad ir kitos draugystės, kliu- 
bai kuopos, kurios priguli prie 
bendrovės, pasistengtų taip pa
daryti, kaip padarė viršminėti 
kliubai ir draugystės padarė. 
Tada mes Chicagos Lietuviai 
turėsime savą puikią svetainę, 
kuri visiems lietuviams nau
dos ir garbės neš.
kviečiami ir pavieniai asmenys 
prisidėti prie bendrovės, r"~: 
pirkdami svetainės šėrų. Tuo- 
mi pagelbėsite bendrovei grei
čiau darbą užbaigti. Gerbia
ma visuomene gerai žino, kad 
draugijoms vienoms yra sun
ku tokį namą pastatyti. Taigi. . . _ • • i rurK sveu. visi u rainos SKynaus na
mes ir kreipiamės į Chicagos riai turite būti, nes yra daug svar _ . . 41* KZ a T y • t -Ji • V a •

NAUJIENOS, ChlčSge, HL Penktadienis, gruod. 8, 1922

PRANEŠIMAIT. Karašauskas, ižd. P. Dau
gėla. Režisieriu paskirta M. 
Dundulienė; jos pag. Br. Liud- 
kevičius; korespandentu* A. 
Grebelis.

Kadangi L. S. M. Ratelis yra 
pilnai bepartyviškas, tai ir pri
ima į ratelį visus, kurie tiktai 
nori veikti-- dailėje. Vyrams 
įstojimas yra $1.00, moterims 
bei merginoms—veltui. Jokių 
kitokių mokesčių nėra. L. S. 
M. Ratęlio susirinkimai būna 
pirmą antradienį kiekvieno 
mėnesio K. Strumilo svet.

Rateliečiai pasižadėjo kiek
vienas atsivesti naujų narių,— 
kad ratelį padarius dideliu ra
tu. Susirinkimas taipgi nuta
rė valdybos vardus ir antra-1 laikXs priešmetinį susirinkimą šešta- 
v . .. . dienį, gruodžio 9, 7 vai. vak. G. M.sus skelbti Naujienose : tu- Chernausko svet.j 1900 So. Union Avė. 
rintys kas kokį reikalą su ra- Visi draugai ateikite laiku, nes daug 

i. . i -x- svarbių reikalų turime, taipgi reikėstellll Zinos kur kreiptis. I rinkti valdyba ateinantiems matams.
—L. S. M. Ratelio KoreSp. Bet0> atsiveskit nauju draugų kurie 

norėtų įstoti musų draugijon.
Antanas Morgevitz, Pirm., 
Izid. Vedeckis, Fin. Sekr. ....

Šv. Alponso Dr-jos priešmetinią su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 v. po pietų,''paprastoj svet. Vi
si nariai susirinkite ir atsiveskite nau
jų narių. Įstojimas nupigintas.

—r J. V. Dimša, nut. rašt.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Sav. Paš. 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 10 d., 2 v. po pietų, Związek Po- 
lėk svet., 1315 N. Ashland Avė. Yra 
daug svarbių reikalų. Bus rinkimas 
valdybos 1923 metams.

— Sekr. A. Lungevič.

Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K. lai
kys priešmetinį susirinkimą sekmadie
nį, gruodžio 10 d., šv. Kryžiaus parap. 
svet., 46 ir Wood gatvių, 1 vai. po p. 
Bus renkama valdyba 1923 metams.

— Valdyba.

Dr-ste Meilės Lietuvių Amerikoje

GAUTA PAKVITAVIMAAS.

Lietuvos Karo iMuzejaus or- 
ganizuotojas
natas (gydytojas) Nagevičius 
liudija, kad per kapitoną Nat
kevičių apturėjęs dvidešimts 
tūkstančių tris šimtus (23,300) 
auksinų surinktų Susiv. A. L. 
Ex-Kareivių iš Chicago, III.

Susiv. A. L. Ex-Karcivių 
Pirm. J. Matulis.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
(fenmvlną leife- I Vaikų Draugijėlė stato scenoj operetę 
n ‘ I “Sniegų Karalaitė” šešadienį, gruodžio

9, Meldažio svet., 2244 W. 23-čias PI. 
Pradžia lygiai 8 v. v. Kviečiame vi
suomenę gausiai atsilankyti.

— Komisija.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. rengia 
vakarą, bevielinio telefono-radio kon
certą, su prakalbomis. Vakaras įvyks 
šeštadienį, gruodžio 9 d., 7:30 v. vak., 
Lietuvių svet., 49 Ct. ir 14 gat.

— Komitetas.

Pranešimai
S. L. A.. 36 Kp. rengia prakalbas 

gruodžio 8 d., 1922 m., Mildos svet., 
3242 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vak. Prakalbų rengimo, tikslas gau
ti daugiau narių. Bus geri kalbėto
jai. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Drstė rengia koncertą sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 6 v. vak., Lietuvių 
Liuosybės svet., 1401-03 S. 49 Ct. Sve
tainė atsidarys 6 vai. vakaro.

— Komitetas.

Draugystė Birutės Kalno rengia iš
kilmingą vakarienę apvaikščiojimui 8 

, , . . j metų gyvavimo Liberty Hali, 3000 S.
laipgl yra Union Avė., nedėlioj, gruodžio 10 d., 

pradžia 6 v. v. Taipogi prašau Drau
gystės draugų sugrąžinti pinigus už 

misi- parduotus tikietus nevėliau penktadie- 
™ H ! nio vakaro. Rengimo Komisija.

J. Balčiūnas, rašt. 
3200 Lowe Avė.

A. C. W. A. lokalas 269 rengia pro
testo prakalbas prieš Lietuvos pilie
čių registraciją. Prakalbos įvyks 
gruodžio 10 d., 2 v. po pietų, Kriaučių 
Un’jos svet. Kalbės geri kalbėtojai 
— lietuviškai ir angliškai. Visi lietu
viai atsilankykite. — Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU draugo John 

Sikovičio, apie 7 ar 8 metai 
atgal dirbo už bučerį Chica
goj. Meldžiu atsišaukti Nau
jienų skyrius, 3210 So. Hal
sted St., No. 10.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Ka
zimiero Pundino, Kauno rėd., Rasei
nių apskričio, Kražių parapijos, kai
mo Kariznų. Turiu labai svarbų rei
kalą; meldžiu atsiliepti.

BARBORA ŽUKAUSKIENĖ, 
1060 McLaughlin R. R. 

Bridgeville, Pa.
--------------------—---------- -------- .

JIEŠKAU Pčvilo ir Felikso 
Stasiukeiių. Sugrįžau iš Lietu
vos turiu svarbių žiniij.

ST. NAGELA, 
648 W. 120 St.

W. Pullman.

JIEŠKAU Aleksandro Mickevičiaus, 
kuris metai laiko atgal gyveno Nau
joj Anglijoj miestely Marlboro, Rlass., 
158 Harve St. Turiu prie jo labai 
svarbų reikalą, jo brolio reikaluose. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, malo
nėkite pranešti man, busiu už tai la
bai dėkinga. Viktorija Draugunienė, 
4020 S. Rockwell St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Frankio Bačkauskio 
apie 29 metų amžiaus, 5 nėdų, 6 co
lių augščio, gyvena gal Chicagoj ar 
kur kitur. Turiu labai svarbų reika
lą ir norėčiau laišku susirašyti. Jis 
pats, ar kas apie jį žino malonėkit 
man pranešti adresu: Geo. Altanavi- 
čia, 507 N. Madison St., West Frank- 
lin, III.

APSIVEOIMAI,
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi

nos, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metų amžiaus. Aš esu 26 metų vai
kinas. Turiu gerą darbą, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
siųsti savo fotografiją, kurią reika
laujant grąžinsiu atgal. Vyrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišktf j Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Box 171.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
-3

VYRŲ

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, I'H.

AUKSO SALIUNĄ KAS NORITE 
pirkti, ar visą ai’ pusę, arba mainyti 
ant mažo namo. Namas kad ir butų 
su dideliais morgičiais nedaro skirtu
mo. Taip pat mainysiu ant groser
nės, bučemės, loto ar automobiliaus.

Kreipkitės:
3347 So. Wallace St. .

SPECIALIS BARGENAS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė su 

fomičiais arba be forničių. Parduo
siu už teisingą pasiūlytą kainą. Lysas 
5 metams, randa $45.00 j mėnesį. Ga
ražas didelis ir čystas skiepas. Atsi
šaukit tuojaus.

2900 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA MINKŠTŲ GĖRY- 
mų, ciganj, cigaretų ir saldainių krau
tuvė. Savininką galima matyti visa
da; biznis išdirbtas per daug metų. 
Randasi Lietuvių kolonijoj.

1747 S. Halsted St.

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

ING CO.,
1926 So. 52nd Avė.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų prie darbo mėsos Pa
kaunėj. Prityrimas nereika
lingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

PARSIDUODA VICTORO VICTRO- 
la mažai vartota, su 15 rekordų, kai
navo $125.00 už $59.00.

3343 So. Halsted St.
Gramafonas aukštos išdirbystčs 18 

karato paauksuotas. 4 springsais, au
tomatiškai sustoja kainavo $275.00 už 
$98.00.

3343 So. Halsted St. -
Player Pianas su voleliais (Rolėms) 

naujas, yra 10 metų garantuotas iš- 
dirbėjų; vertas $650.00 už $385.00. Kas 
nori įgyti aukštos rūšies pianą?

3343 So. Halsted St.

REIKIA jauno vaikino, kuris butų 
šiek tiek apsipratęs su bučerąės ar 
grosernės darbu, arba, kad ir pradžia 
mokslis, kuris nori tą darbą išmokti. 
Turi būti blaivas ii’ gabus vaikinas.

Atsišaukite į '
NAUJIENAS No. 176.

REIKALINGAS VYRĄS 
dirbti lengvą darbą daktaro 
ofise.

Atsišaukite greitu laiku.
1545 W. 47th 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.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures, lietuvių apgyventa vie
ta. Pirkau didelį namą, todėl ne- 
pajiegiu abu laikyt.

835 W. 123 St.
W. Pullman.

EXTRA!
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimais ir Štoras (grosernė); namas 
yra įtaisyta pagal šios mados, garu 
apšildomas; parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant didesnio namo kur ge
roj vietoj.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6824

%

■ į

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flatų mūrinis namas ant kampo, 
parsiduoda labai pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo, ar ant ko
kio biznio. Priimsiu lotus už pirmą 
įmokėjimą. C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

3 FARMOS MAINYMUI. Geriau
sios Farmos netoli Chicagos su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant miesto prapertės. 
Platesnėms ž’nioms kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Te). Boulevard 9641

MAINYSIU KAMPINĮ MURO NA- 
mą, krautuvė ir 2 pagyvenimai* for- 
nasu apšildomas, elektros šviesa, kie
to medžio aslos — mainysiu ant gro- 
sernės, skanskonių krautuvės, ar ką- 
gali duoti?

Tel. Prospect 9340.

PARDAVIMUI ar mainymui 
didelis mūrinis namas. Parduo
da pats savininkas be agentų 
tarpininkavimo ir parduoda la
bai prieinamai. Labai gera pro
ga. Artesnėms žinioms kreiptis į 
Naujienų ofisą Num. 172.

i

1

i 'Ji

ėi

ATNAUJINTAS namas pardavi
mui arba randavojimui. Tuščias Sto
ras, ruimai gyvenimui, garažas ir biz
nį galima uždėti tuojaus. Namas ran
dasi Brighton Parke, 2736 W. 47 St.

Kreipkitės pas savininką, 
3čios lubos. 

950 W. 33rd St.

*

1

D. L. K. Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus susirinkimas ir repeticijos 
“Pavogtas Kūdikis” įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 8 d., 7.30 v. vak., McKinley 
Park svet. Visi Dramos skyriaus na-

Dr-stė šv. Jono Krik, laikys prieš- 
metinj susirinkimą, sekmadienį, gruo
džio 10 d., 12:30 v. dieną, Šv. Jurgio 
naran svet. Visi nariai pribukite, nes 
yra daug svarbia reikalų. Bus renka
ma valdyba, 1923 metams. Atsives
kite naujų narių. Įstojimo mokestis 
numažinta. — Valdyba.

bių reikalų. Kurie turėjote įžangos ti- 
kietus paėmę praėjusio vakaro, ma
lonėsite atsite:sti. — Valdyba.

lietuvių visuomenę,’ prašydami 
jos paremti musų pradėtą dar
bą. Mes tikimės, kad visuo
menė mums tai pagelbės, nes 
kožnas žino, kad svetainė yra 
reikalinga Chicagos lietuviams. (l’’ va1, p° šv. Kryžiaus pa- ° n vnni ioe cvarmna i /Ih-rnc? it* Sn
Šerus galima gauti pirkti pas 
bendrovės finansų raštininką, 
J P. Evaldą, Keistučio spul- 
kos name, 840 W. 33rd. St.

Vėliau bus daugiau pranešta 
visuomenei iš bendrovės dar
buotės.

—K. J. Demereckis, 
R-vės nut. rašt.

Town of Lake Dr-stės šv. Kaziimie- 
ro Karalaičio priešmetinis susirinki
mas laikomas sekmadienį gruodžio 10

' vapi jos svetainėj prie 46-tos ir So. 
Wood gatvių. Kiekvienas draugas tu- 

| ri pribūti, nes yra daug svarbių rei
kalų ir bus rinkimas naujos valdybos 
ateinantiems 1923 metams.

— K. Walkavskas, Nut. Rašt.

ROSELAND.

Sce- 
įvyko 

S fru milo ,

įvyks ne 8 dieną 
buvo pranešta 

susirinkime, bet 
1923 m. K. Stru-

S. L. A. 176 kp. laikys priešmetinį 
susirinkimą gruodžio 10 d., 1 v. no 
pietų, K. Kukuraitienes svet.. 3059 W. 
38 gat. Nariai susirinkite skaitlingai 
— yra svarbių reikalų. Bus renkama 
nauja valdyba 1923 metams. Atsive
skite naujų narių. — J. P., rašt.

JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI ir ap- 
sivedimni nvoters. Gali būt merginu, 
našle ar gyvanašlė nejaunesnė kaip 
25 ir ncsene«nė kaip 38 metų. Esu 
33 metu, penkių ir pusės pėdų augš
čio, turiu nuosavybe ir esu mechani
kas. Geistina be yai|<Ų, kiek pasitu
rinti ir nemylinti munšainės.' Davat
kos ir vyrai ne^tslšaukit. Rašvkit ši
tuo adresu: 1739 S. Halsted St., No. 
175. 

___

REIKALINGAS SENY- 
vas vyras prie namų darbo. 
Pragyvenimas ir mokesnis.

Kreiptis: 
2113 S. Halsted Stt

JIEŠKAU jauno vaikino 
nejaunesnio kaip 16 metų, 
plumerio amato mokintis. 
Atsišaukit asmeniškai pas 

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

JIESKO PARTNERIU
Lietuvių švietimo Draugijos pra

kalbos su krųtamais paveikslais bus 
sekmadienj, gruodžio 10 d.. 7:30 v. 
v., Rayir'ond Chapely. 816 W. 31 g-vė. 
K’albes J. Ačius ir G. Pempė. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komisija.

RĖIK1.ALIN(^ i PART^E- 
rys prie Real Išstatę biznio; 
turi turėti kiek pinigo. Taip
gi pageidaujama, kad butų 
kiek gabus prie biznio ir tei
singas. Platesnėmis žinioms

REIKAUlNGiAS darbininkas 
ant naktų prie garažo. Darbas 
lengvas ir nuolatinis. Butų ge
ra, kad mokėtų automobilių 
valdyti.

CENTURY GARAGE, 
830 W. 35th St.

PARDUODAMA 
VALGYKLA.

’ LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ.

Tel. Yards 4442.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI MARMO- 
to 
44.

kailio kotas. Didumas
Atsišaukite:
3109 So. Halsted St.

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

LOTUS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 10 d., į vai. po pietų, pa
prastoj svetainėj. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant ateinančių 1923 m. 
ir bus svarstyta apie prisidėjimą prie 
statymo Lietuvių Auditorium Svetai
nės arba pirkimą šėrų. Dalyvaukit vi
si. — Valdyba.

P. Sarnaliaus vedamo Jaunuol’u 
^horo nraktika bus sekmadienį, gruod. 
10 d., kaip 10 v. ryt". Raypy'nd Cha- 
p#»1v, 816 W. 31 g-vė. Visi dainuoto
jai atvykite. — Valdyba.

Prakalbos “šėtono Karalystės Su- 
rrii’vimns” įvyks septintadienį gruodi. 
10 d.. Mildos svetainėje. 3142 S Hal- 
sted St.. 11:30 v. rvta. Kalbės F. Za- 
vist. Kviečiama visi ats’la^kvti.

Biblijos Studentai.

MiIIjDA REAlL ĘSTATC CO., 
751 W. 31 St., 

prie kertės Halsted St. 
Tel. Yards 6296.

IŠRENŪAVOJIMUI

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI Koncerti
na, visa gerame stovyje. Par
duosiu pigia kaina.

Atsišaukit tuojaus.
424 W. 31st St. 

Chicago, III.

RAKANDAI<

MOKYKLOS

Cicero. — Ciceros Lietuvių Pašel- 
pos Kliubas laikys priešmetinį susi
rinkimą pėtnyčios vakare, gr. 8 d., 

. O. Tamoliunienės svet., 1447 So. 49 
’ Avė. Kliubiečiai susirinkite laiku, at
siveskite naujų draugų, kad sėkmin
gai užbaigtumėm senuosius metus. 
Susirinkimas yra vienas iš svarb:au- 
sių, tad dalyvaukite visi — bus ren
kama valdyba 1923 metams ir kiti 
svarbus kliubo reikalai svarstomi.

— Kliubo korespondentas.

Lietuvių Darbininkų Am. Dr-jos 
priešmetinis susirinkimas įvyks su
imtoj, gruodžio 9 d., 7:30 v. v., D. Že
maičio svet., 18 ir Union Avė. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. Taipgi ta- 

' po nupigintas nėr 3 mėn. įstojimas į

Susirinkimas 'Lietuvių 
nos Mylėtojų Ratelio 
gruodžio 5 d 
svetainėj. Susirinkimas buvo
skaitlingas ir draugiškas.

Rengimo vakaro komisija 
pataisė klaidą. L. S. M. Rate
lio vakaras 
sausio, kaip 
praeitame 
sausio 7 d.,
milo svetainėje. Taipgi komi
sija pranešė, kad pirmiau nu-1 
tartas veikalas “Inteligentai ir draugiją iki $1. Tad visiems lietu- 

nebllS lo- 1 v'ams yra &era Pr°1?a Žemu įstojimu 
prisirašyti prie geros draugijos.

— Valdyba.
parinktieji žmonės” 
šiamas, nes negauta knygučių.
Komisija parinkusi veilęalą 
“Ant bedugnės krašto”, čia 
pat tapo paskirtos ralės.

Perskaitytas atsakymas 
draugijų Sąryšio delegatams ir

Išrinkta Ratelio valdyba atei
nantiems metams: pirmininku 
J. M. Pučkorius, nutarimų rast.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų laikys priešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 1 v. po 
pietų Mark White Sąuare salėj, 30-ta 
ir Halsted g-vės. Susirinkimas labai 
svarbus — rinkimas valdybos atei
nantiems metams ir įvairių kitų rei
kalų aptarimas. Visos narės kviečia
mos būtinai dalyvauti. Neklausykite 
garsinimų, kad buk teismas pasibai
gęs; tai netiesa. Ateikite ir išgirsi
te viską. — Valdyba.

a|

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

majestiz* FI-theatre-w
Monroe gat. arti Stato 

Beperstoginis Vodevilius 
šestad^ Sekmad. 

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai i 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę

Roseland. — Liet. Scenos Mvk Ra
telio reneticiia veikalo “Ant bedug
nės Krašto” .bus šiandien, Strumilos 
svetainei. Visi lošėjai malonėkit susi
rinkti 7:30 v. v.

Kviečia Režisierius.

Lietuvių Mot. Paš. Kliubas rengia 
hazarą sentintadienj gruod. 10 d.. 
1922 m., Mildos svetainėj. Pradžia 6 

v. Kviečia visus Komitetas.

Vyskupo Valančiausko draugijos 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 10 d., A. Urbono svetainėje, 333Š 
Auburn Avė. Pradžia 1 v. po pietų. 
Visi nariai privalote būti susirinki
me, nes bus rinkimas valdybos atei
nantiems metams,

J. Šidlauskas, Sekr.
3512 Lowe Avė.

ANT RANIM)S 2 ruimų fin
tas mažai šeimynai arba pavie
niam gyventi. Ruimai su vi
sais parankumais. Kreipkitės: 
2 lubos iš pryšakio.

2923 So. Erne ra 1d 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.

BARGENAS. ‘
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, «turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
isa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

VAtENtlNfiS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

HOFFMANO MOKYKLA
Įsteigta 1910

R
S

‘i

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

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

PARDAVIMUI SALIUNAS, KE- 
turių kambarių rakandai ir nauias au
tomobilius. Galima pirkti viską sy
kiu. ar atskirai. Savininkas išvažiuo
ja į Uetuvą.

Kreiptis į:
A. P.

1445 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis la
bai geras, bet turiu parduoti, 
nes išvažiuoju į Lietuvą.

728 W. 14th PI.

PARDAVIMUI rakandai la
bai pigiai. Setas, Viktrola, kar- 
petai ir kietoms anglims kuria- 
namas pečius. Galite pirkti vi
sus ar atskirai. Kreipkitės į sa- 
liuną. 3512 So. Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PERDIRBTŲ AUTOMOBILIŲ 

BARGENAI.
Negirdėta proga pirkti šeiminj 

bilių Kalėdų dovanoms.
Žemiau yra sąražas kelių tikrų

Dort Touring, kaip naujas .v....
Chevrolet Touring, kaip naujas ....
Oakland Touring ...........................
Durant Touring, eina 200 mylių 

Buick Žieminiu viršum ..............
Oldsmobile Touring, 7 pasažieriams

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj priešmetinis susirinkimas bus lai
komas šeštadienį, gruod. 9 d., 7 v. v. 
G. M. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai privalo atvykti, nes 
bus renkama valdyba 1923 metams. 
Ateidami atsineškite atvirutę ir pa
duokite prie finansų stalo. Narys ne
atsilankęs susirinkiman bus baudžia
mas pinigine pabauda.

Pirm. Ant. Morgevič, 
Fin. Sekr. Izid. Vedeckis.

Bridgenorto Lietuvių Politikos ir Pa- 
Šelpos Kliubas laikvs savo priešmet'- 
ni susirinkimą, nedėlioję, gruod. 10 d.. 
1.80 v. p. p., Mildos svetainei, 3142 
S. Halsted St. Visi kliuho nariai bu
kite malonus susirinkti pagarsintu 
la'ku, nes tas susirinkimas yra vie
nas svarbiausiu. Prie to kviečiama 
nauji nariai įstoti i Kliubą.

Su puodone.
M. M. Yuodis, Prez.

IŠPARDAVIMAS Wiscon- 
sino bulvių nuo $1.00 iki 
$1.25 100 svarų su pristaty
mu j namus. Galite ateiti ir 
pasiteirauti. 4456 S. Honore 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu greitu laiku. Priežastį 
tirsite ant vietos.

2114 So. Halsted St.
* Chicago, III.

pa-

REIKIA DARBININKU
ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOTERŲ

automo-

bargenų. 
$350 
200 
250 
700 
425 
350 
425 
125

1920
1920
1919
1922
E-49
1919 _____
Klasei Kar Sedan, 5 pasažieriams
Maxwell .trokas, skryninis sąstatas
Chevrolet F. B. 5 pasažieriams Sedan 

' kaip naujas .............
1920 Oldsmobile Touring, žieminiai šonai 650

Geros išlygos
. W. V. FAUNCE MOTOR CO, 

Atdara Septintadieniais ir Vakarais
2035 Michigan Avė. Tel. Calumet 4229

700

Atlantic Kolonija. — S. L. A. 174 
kp. priešmetinis susirinkimas bus 
gruodžio 10 d., Fuller Park svetain., 
kampas 46 ir Princeton gat., 1 vai. po 
pietų. Taigi draugai ir draugės bū
tinai turit atsilankit, nes praeitą mė- 

Į nesį neįvyko susirinkimas ir turime 
| daug svarbių dalykų svarstyti. Bus 

B renkama nauja valdyba 1923 met. 
■' — Sekr. J. R.

JIEŠKAU VINCO JUCĮ AUS; paei
na iš Lietuvos Mariampolės miesto. 
Seniau dirbo pas Olszevvskį, Chicagoj. 
Jei kas jį žino malonės tuojau 
pranešti, busiu dėkingas.

JUOZAS GUREVJČIA 
4623 So. Wentworth Avė. 

Chicago, III.

man

REIKALAUJAMA jaunų mer
ginų ar moterų prie lengvo dar
bo dirbtuvėj; nuolatinis darbas; 
gera alga. Kreipkitės tuojaus.

, OLSON RUG CO., 
150 W. Monroe Str.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė; visokių tautų, apgy- 
ventoj kolonijoj. Biznis ,20 me
tų senas. Pardavimo priežas
tis — kitas biznis. Galėsiu mai
nyti ant automobiliaus. Nau
jienos Box 174.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIS.
Mes turim kelias vietas parduoti, 

kur aš galiu priimti automobilių kai
po pirmą mokestį už ištaisytą nekru
tamą nuosavybę, kuri atneša gerą 
randą. Kainos tos pačios pirkimui ar 
mainui.

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

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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

ir

JIEŠKAU MOTERS, kuri buVo pas 
mane atvažiavusi po num. 3434 W. 65 
St., su reikalu dėl kambario ir sakė
te, kad jūsų vyras yra užmuštas ant 
geležinkelio. Buvote pas mane apie 
porą sąvaičių tam atgal. Meldžiu at
sišaukti.

Tel. Republie 4876.

NAMAI-ŽEME

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.

REIKALAUJAMA MO- 
ters prie virimo valgykloje.

Atsišaukti:
1947 S. Halsted St.

Tel. Canal 2938.

PARDUODAMA BILIAR- 
dinė (Pool Room) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

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.

/PAMATYKITE TUOS BARGENUS
2 pagyvenimai, Storas ir 4 kamba

riai, ant 2 lubų 6 kambariai, kaina 
$3,000.

6-6 kamb. mūrinis ir augštas, kn. 
$9000. — 7 kamb. kampinis lotas, kn. 
$3250. 4 kambariais mūrinis, kn. $2,- 
650, — įnrokėt $500. 7 kambariai, 3 
lotai prie karų linijos, kn. $5500; įmo- 
kėt $600 ir priima lotą. Turim bizne- 
vų lotų prie Kedzie Avė. ir Archer 
ir prie kapinių. — J. N. Zcwert & 
Co., 4400 S. Kedzie Avė.

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.
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