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Maskvos nusiginklavimoĮkonferen- 
cijai grasia paįrimas

Kruvinos riaušės Varšuvoj
■ i ' — ........ H

Svarsto kaltinimus prieš Daugherty

Lenkija ardo nusiginklavi
mo konferenciją

Reikalauja sutarties ir atsisa
ko svarstyti mažinimą armijų.

MASKVA, gruodžio 12. — 
Rusijos užsienio reikalų mini- 
terija šiandie paskelbė. kad 
bendra dekrelacija, pasirašyta 
Lenkijos, Latvijos, Estonijos 
ir Suomijos, reikalaujanti pir
miausia pasirašyti nepuolimo 
sutartį, pirm negu bus pradėta 
svarstyti tikrasis ginklavimos 
sumažinimas, pagimdė labai 
kritišką padėtį Rusijos ir Pal 
baltijos šalių nusiginklavimo 
konferencijoje.

Pabaltijos šalių delegacijos 
žiuri į tą deklaraciją, kaipo į 
ultimatumą, kuris gali prives
ti prie paįrimo pačios konfe
rencijos, kadangi Rusija nepa- 
siiašys nepuolimo sutarties 
pirmiau, negu bus padarytas 
sutarimas sumažinti armijas.

Po to kaip Rusijos pasiūly
mas sumažinti armijas 25 
n uos. buvo priimtas svarsty
mui, iškįlo kivirčiai tarp Rusi
jos ir Lenkijos dėl didume
Lenkijos kariuomenės. Rusi
ja tvirtino, kad sidig paduoto
mis tautų sąjungai 'skaitlinė
mis pereitą liepos mėn., (Lenki
jos kariuomenė susidėjo iš 
293,000 kareivių ir todėl turė
tų būti sumažinta iki 214,000 
kareivių. Tečiaus Lenkija, 
reikalavo, kad jai butų leista 
turėti 1323 m. armiją iš 280,- 
000 kareivių.

Maskvos konferencija 
gali pairti

Tada žymiai pablogėtų santi- 
kiai su Rusija. Lietuva remia 

Rusiją.

MASKVA, gr. 12. — Pirmes
nės pesimistiškos žinios apie 
bėgį Rusijos ir Pabaltijos šalių 
nusiginklavimo konferenciją, 
ant nelaimės, yra pilnai patei
sintos paskiausiais įvykiais. 
Yra didelio pavojaus, kad kon
ferencija gali urnai pairt ne 
tik neatsiekusi susitarimo dcl 
sumažinimo ginklavimosi, bet 
žymiai blogesniais santikiais 
tarp Rusijos ir Pabaltijos ša
lių, taipjau ir tarp pačių Pa
baltijos šalių, negu kad jie bu
vo prieš sušaukimą šios kon
ferencijos. \

Lenkija, Latvija, Estonija ir 
Suomija vakar pareikalavo, 
kad Rusija padarytų nepuoli
mo sutartį, nežiūrint ar bus 
smųažintos armijos. Rusija, 
kurią remia ir Lietuva, pareiš
kė, kad ji tik tada padarys ne
puolimo sutartį, jei kartu bus

Šiandie —- veikiausia apsi
niaukę ir biskį šilčiau.

Saulė teka 7:09 vai., leidžia
si 4:19 v.; mėnuo teka 1:23 v. 
nakty, v

padaryta sutartis ir sumažinti 
armijas. Rusija tečiaus pridu
ria, kad toks jos nusistatymas 
visai neturi kokios nors aigre- 
syvės tendencijos. Ji tik no
rinti, kad butų padarytas tik
ras sumažinimas ginklavimos 
ir kad nebūtų apsirubežiuota 
vien gerais žodžiais ir apsimai- 
nymu išreiškimais gerų mie- 
riu. v

Kruvinos riaušės Varšuvoj
Nacionalistai ir klerikalai ban

dė pakenkti Narutavičiaus 
inauguracijai.

VARšAVA, gr. 12. Nau
jojo Lenkijos prezidento Gab
rieliaus Narutavičiaus inaugu
racija pasižymėjo kruvinomis 
riaušėmis, kurias sukėlė na
cionalistai su klerikalais, kad 
neprileidus Narutavičiaus su
dėti savo prisaiiką. Riaušėse 
daug žmonių liko užmušta ir 
sužeista.

Apie 20,000 nacionalistų ir 
klerikalų apstojo seimo ramus 
ir bandė neprileisti inaugura
cijos ceremonijų. Dvi valan
das Narutavičius turėjo laukti 
iki policijai ir kariuomenei pa
sisekė apvalyti kelią prie sei
mo. Seime Narutavičius sudė
jo prisaiką, dalyvaujant tik 
tiems atstovams, kurie už jį, 
balsavo. Juodašimtiškieji na
cionalistai ir klerikalai, kurie 
priešinasi Narutavičiui ir rė
mė Lenkijos atstovo Paryžiu
je grafo Zamoįškio kandidatū
rą, ceremonijose nedalyvavo. 
Jie skaito, kad Narutavičius 
nesąs lenkų prezidentas, nes 
už jį balsavo ir tautinės ma
žumos ir kad jis lenkų atsto
vų balsų gavo mažiau, negu 
Zamoiski.

Naujasis Lenkijos preziden
tas Narutavičius yra gimęs 
Telšiuose, Lietuvoj, 1865 m. 
Mokinosi Petrogrado politech
nikume, bet inžinieriaus moks
lą baigė Zuriche, Šveicarijoj. 
Specializavosi kaipo vandens 
kelių inžinierius Franci joj, Is
panijoj ir Šveicarijoj. 1SM)8 m. 
jis patapo Zuricho universite
to profesorium. Lenkijos poli
tikei! pradėjo maišytis tik po 
karo, kada jis tapo paskirtas 
pirmininku internacionalinės 
Reino komisijos. Vėliaus kelio
se ministerijose buvo viešųjų 
darbų ministeriu, o galiaus pa
tapo užsienio reikalų ministe
riu.

Svarsto kalinimus prieš 
prokurorą Daugherty

WASHINGTON, gruodžio 
12. - , Po valandos kivirčių, 
atstovų buto teisių komisija 
nutarė svarstyti atstovo Keller 
kaltinimus prieš generalinį 
prokurorą Daugherty tokioj 
tvarkoj, kaip jie yra 'sustatyti 
atstovo Keller. Komisija -rei
kalavo, kad Keller paduotų vi 
sus kaltinimus ir įrodymus tų 
kaltinimų parėmimui iškarto, 
taipjau priduotų visų liudytojų 
vardus.

Keller ir jo advokatas atsa
ke, kad jie nėra tai pasirengę

padaryti, nes kiekvieną kalti
nimą prieš prokurorą ves ats
kiri advokatai, taipjau priduo
ti visų 'liudytojų vaidus tuo- 
jaus butų pavojinga, nes justi
cijos departamento viršininkas
W. J. Bunrs galėtų pradėti 
tuos žmųnes persekioti.

Po ilgų kivirčių, pagalios, 
tapo nutarta pradėti svarstyti 
tris pirmuosius kaltinimus 
prieš prokurorą: kad Daugher
ty savo pa geibi n inkais skyrė 
neužtikimus ir pavojingus 
žmonių laisvei žmones; kad 
Daugherty tyčiomis nesirūpino 
vykinti geležinkelių saugumo 
įstatymu ir kad Daugherty su
laužė įstatymus, pareikalauda
mas Chicagoje injunetiono 
prieš streikuojančius geležin
keliečius.

Leis graikams pasilikti
Turkai tūlomis sąlygomis pa
liks graikus Konstantinopoly.

LAUSANNE, gruodžio 12.— 
lungt. Valstijų protestas prieš 
Turkijos nacionalistų nutari
mą deportuoti graikus iš Kons
tantinopolio, buvo sėkmingas.

Turkijos delegatai artimųjų 
rytų konferencijoje paskelbė, 
kad jie sutinka principe ir tū
lomis sąlygomis leisti grai
kams ir toliau pasilikti Turki
jos sostinėje. Tos “tūlos sąly
gos” dar nėra paskelbtos ir 
jos bus svarstomos vėliau.

Konstantinopoly graikų yra 
tari) 300,000 ir 400,(MM).

Washingtonas susivylęs ne
pasisekimu prem'ieių. konfe

rencijos.

WASHINGTON, gruodžio 12. 
— Baliuj am name pasakyta, 
kad nors nieko per tūlą laiką 
nebus sakoma of letaliniai, ne
galima esą užginčyti tam, jog 
Amerikos valdžia skaito, kad 
kontirbucijos kivirčiai, kuriuos 
išnaujo iškėlė premjerų konfe
rencija Londone yra svar
biausias klausimas, kuris da
bar stovi prieš visa Europą.

Amerikos valdžia yra labai 
susivylusi negalėjimu talkinin
kų susitarti dėl Vokietijos. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
daugelį kitų klausimų, kuriuos 
Europa vis dar n pajiegia iš
rišti.

Tečiaus nieko nesakoma, ar 
Amerika bandys gelbėti Euro
pai išrišti, savas problemas.

Gubernatorius išteisintas.
()XF0RD, Miss., gruod. 12.

— Mississippi gubenratorius 
Lee M. Russell tapo vietos fe- 
deraliniame teisme išteisintas. 
Jį įtraukė teisman ir reikalavo 
$100,000 atlyginimo jo buvu
sioji sekretorė p-lė Birkhead. 
Ji kaltino, kad jis ją suvylio- 
jęs ir sunaikinęs jos sveikatą, 
nes delei jo suvyliojimo prisi
ėjusi daryti jai nelcgalė opera
cija. Gubernatorius ir jo pati 
nuo visų kaltinimų užsiginė, o 
kiti liudytojai įrodė, kad 
p-lė Bjrkhead buvusi abelnai 
labai palaido budo, nors kiti 
liudytojai liudijo, kad ji buvu
si gera mergaitė. Jury tarėsi 
tik 23 minutes. Ji ketinanti 
duoti apeliacija.

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 12. — šiandie daugumoj 
Illinois kasyklos nedirbo ir an
gliakasiai rinko naują Illinois 
angliakasių prezidentą. ’ Apie 
90,000 angliakasių dalyvavo 
balsavime. “Konservatyvai” 
rėmė dabartinio prezidento 
Frank Farrington kandidatū
rą, 'o “radikalai” rėmė Jolifl 
Hindmarch iš Riverton kandi- 
turą.

Naujas Rusijos 
reikalavimas

Reikalauja, kad į Juodąsias ju-
ras įeitų mažiau negu Rusija 

turi karinių laivų.

LAUiSANiNE, gr. 12. — Ru
sijos užsienio reikalų ministe- 
ris čičerinas šiandie pranešė 
Turkijos delegatui Ismet Pa
ša, kad Rusija niekados nepa
sirašys po talkininkų projek
tu dėl Dardanelų pertakų kon
trolės. Talkininkai nori, kad į 
Juodąsias juras per Dardane
lų per takas, galėtų įeiti tiek 
kiekvienos šalies karinių lai- 
ų, kiek jų turi didžiausia Juo
dųjų jurų valstybė — Rusija.

čičerinas prašė Ismet Pašą 
remti sumanymą, kad Sveti
mos šalįs galėtų pasiųsti per 
pertakas tik trečdalį tiek kari
nių laivų, kiek jų turi Rusija 
Juodose jurose. Jis sakė, kad 
tai butų teisinga dėl Rusijos, 
kadangi talkininkų valstybės 
visuomet gali padidinti savo 
spėkas.

Amerikos knnsulas 
pašautas

VALETTA, Maltoj, gr. 12.— 
Mason Mitchell, Amerikos kon
sulas ant Malta salos, tapo 
šiandie pašautas ir sužeistas. 
Puolikas nesuimtas, bet gau
domas. Konsulas sakosi neži
nąs, kas galėjo jį pašauti.

GAISRAS LIETUVIŲ NA
MUOSE. 1

'CICERO. Vakar apie 5 
valandą ryto kilo gaisras. Mi
liausko duonos kepykloj, 1425 
So. 49-th Avė., kurios viršum 
gyvena Deveikis. Del gaisro 
nukentėjo namai ir gyventojai.

— Reporteris.

Anglija pasisiūlė sumažinti 
skolas.

LONDONAS, gruodžio 12.— 
Premjeras Bonar La*w aiškin
damas atstovų bute kas buvo 
svarstoma premjerų (konferen
cijoje skolų klausime pasakė, 
kad jis pasakęs premjerams, 
jog Anglija sutiktų negauti iš 
talkininkų ir Vokietijos tiek, 
kiek ji pati turi užmokėti Jun
gtinėms Valstijoms, jei butų 
padarytas tarp talkininkų pil
nas ir galutinas susitarimas 
dėl Vokietijos.

Premjeras atsisakė aiškinti 
apie visą .premjerų konferenci
jos bėgį, kadangi ji dar nesan
ti užsibaigus.

Reikalauja algos pakėlimo.

CHICAGO. — 50 grupių
miesto darbininkų vakar pa
davė miesto tarybos finansų 
komisijai reikalavimą pakelti 
jų algas. Jei pakėlimas butų 
suteiktas, jis miestui atsieitų 
apie $750,000 į metus.

PINIGŲ KURSAS
Vakai’, gruodžio. 12 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,800 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.62
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų............... $6.32
Danijos 100 frankų ........... $20.90
Finų 100 markių ................... $2 53
Francijos 100 frankų ......  $7.13
Italijos 100 lirų ..............  $5.06
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
lenkų 100 markių .......... ........
Norvegijos 100 kronų ....... $18.92
Olandų 100 guldenų ........... $39.99
Šveicarų 100 markių ........... $18 90
Švedijos 100 kronų ........... $26.92
Vokietijos 100 markių P4c

Francijos militarizmas
Išleidžia daugiau pinigų armi

jai, negu kuri kita šalis 
pasauly.

WASHINGTON, gr. 12. — 
Franci j a išleidžia daugiau pi
nigų savo armijų užlaikymui 
šiemet, negu kuri kita šalis 
pasauly. Tai parode valstybės 
sekretorius Hughes savo ra
porte senatui, kuriame paro
doma išlaidos daugelio armijos 
reikalams Europos šalių, ku
rios yra skolingos Jungt. Val
stijoms, bet nė skolų, nė palū
kanų nemoka.

Sekamai tos šalįs šiemet iš
leido užlaikymui armijų: Fran- 
cija $280,000,000, Anglija 
$277,000,000, Italija $75,000,- 
000, Graikija $62,000,000, Bel
gija $52,(MM),(MM), Austrija $19,- 
000,000, Vengrija $2,520,000.

4 angliakasiai žuvo 
kasykloj

WILKESBARRE, Pa., gr. 12. 
—4 angliakasiai žuvo vakar 
gaso ekspliozijoj Lehigh and 
Wilkesbarre Coal Co. kasyk
loj ties Sugar Notch. Vienas 
angliakasių žuvo ant vietos, o 
tris taip smarkiai apdegė, kad 
jie mirė šiandie.

JOHN WANAMAKER MIRĖ.

PHILADEIjPHIA, Pa., gruo
džio 12. šįryt čia pasimirė 
John AVanainaker, buvęs gene
ralinis pašto viršininkas ' ir 
pradėtojaš departament inių 
sankrovų. Jis turėjo didžiau
sią čia departamentine sankro
vą, taipjau New Yorke ir 
Paryžiuje.

Jis gimė ir visą amžių išgy
veno Philadephijoj. Jis bu
vo mūrininko sūnūs, pats kiek 
murininkavo, paskui dirbo sau 
krovose. Būdamas 24 m. am
žiaus kartu su savo švogeriu 
užsidėjo drabužių sankrovą. Jų 
bendras kapitalas tada siekė 
$8,500. Iš tos sankrovos išau
go didžiausia departamentine 
sankrova. Jis be to vėliau lei
do laikraštį. Pionierius depar- 
tamentinių sankrovų jis taip
jau pirmas įvedė 6 vai. darbo 
dieną sankrovose. Jo gyvastis 
buvo apdrausta ant $3,000,- 
(MM).

Rado užmuštus farmeriug.

MIDDLETON, Ind., gruod
žio 12. — Keli f armėnai užėjo 
į namą paprašyti .pagelbėti su
taisyti jų autohiobilių ir rado 
užmuštus Wm. Shaffer, 35 m. 
ir jo pačią. Juos užmušta kir
viu. 4 metų mergaitė buvo ne
paliesta, bet serganti nuo šal
čio ir stokos maisto. Manoma, 
kad juos užmušta kirviu kele
tą dienų atgal apiplėšimo tiks
lais.

Vaikas nusižudė dėl pabarimo.

CHICAGO. — Gordon Tuch- 
yband, 13 m., gyvenęs prie 748 
Addison St., užvakar nusišovė 
dėl tėvų pabarimo už jo smal
sumą ir žiūrėjimą į kalėdinių 
dovanų pirkinius.

10 metų kalėjiman už 13c.

CHICAGO. — Wm. Horn ir 
James Matthews tapo nuteisti 
10 metų kiekvienas už apiplė
šimą Ruth Korbitz' ir atėmimą 
iš jos 13c.

III. konstitucija atmesta
Darbininkai nepriėmė komunistų

Illinois konstitucja bus 
atmesta

---- - . -      w

Bus atmesta milžiniška
" didžiuma balsų.

CHICAGO. — Pirmosios ži
nios apie davinius vakarykš
čio balsavimo dėl priėmimo 
naujosios Illinois valstijos kon
stitucijos rodo, kad konstituci
ja bus atmesta milžiniška bal
sų didžiuma. Spėjama, kad 
konstitucija bus atmesta Chi
cagoje 44)0,(MM) balsų didžiu
ma, o už Chicagos rybų 600,- 
000 balsų didžiuma.

Pirmam warde Chicagoj už 
konstituciją paduota tik 145 
balsai, o prieš 7,609, dešimta
me warde už konstituciją 95, 
o prieš — 6,347. Ir visur, iš 
kur tik jau spėta gauti žinių, 
konstitucija atmetama nepap
rastai didele balsų didžiuma, 
netik Chicagoje, bet ir visoje 
valstijoje.

Nepriėmė komunistų
Darbininkų politinė konferen
cija Clevelande nepriėmė Am.

Darbininkų partijos 
} atstovų.

CLEVELAND, giuod. 12. — 
Šiandie čia laikomos darbinin
kų politinės konferencijos man 
datų komisija nutarė nepriim
ti konferencijon Amerikos 
Darbininkų partijos (komunis
tų) atstovų, kadangi ta parti
ja nepritaria konferencijos 
principams. Mandatų komisi
jos nutarimas tapo patvirtin
tas visos konferencijos. Šian
die taipjau bus svarstoma pri
ėmimas platformos busian
čiam politiniam veikimui.

Sprendžiama, kad konferen
cijoj bus j jake 1 ta s klausimas 
apie tvėrimą trečios partijos. 
Ta klausimą veikiausia pakels 
Fanncr-Labor partijos atsto
vai. Seyinour Stedman iš 
Chicagos, sako, kad Socialis
tų partijos delegatai pritaria 

Kalėdoms 
Dovanų 
Lietuvon

NAUJIENOS
1739 S(K Halsted St., Chicago, III.

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai 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 paliesimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

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

trečiai partijai. Morris Hikpiit 
atsisakė ką-nors sakyti tuo 
tar'pu šiuo dalyku. Kiek žinia, 
socialistai pritaria tvėrimui to
kios partijos, kaip Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo parti
ja*

Socialistų delegatai sako, 
kad jei Farnier-Labor partijos 
rezoliucija dėl tvėrimo trečios 
partijos bus konferencijos at
mesta, tai jie paprašys konfe
rencijos nutarti išrinkti kan
didatus į prezidentus ir vice
prezidentus 1924 metų prezi
dentiniams rinkimams. Tam 
tikslui butų vėliau sušaukta 
konvencija.

Charlie Chaplin vėl apsivesiąs.

LOS ANGELES, gruodžio 12.
Paskilbęs krutamųjų pavei

kslų komikus Charles Chaplin 
pradžioj sausio apsives irgi su 
krutamųjų paveikslų aktore, 
lenke Pola Negri. Jie apsive
sią pradžioj sausio mėnesio. 
Pola Negri yra gimusi Lenki
joj ir tik nesenai persiskirė su 
grafu Dombskiu.

Princai skiriasi.

PARYŽIUS, gr. 12. — Ru
munijos kronprinco Caro! pati, 
buvusioji Graikijos princesa 
Helena sugrįžusi į Athenus 
pas savo brolį,' karalių Jurgį 
ir jieškosianti perskirų, kad 
paskui apsivedus su turtingu 
Graikijos bankierium. .Jos vv- 
ras mėnuo atgal pabėgęs ir su
grįžęs prie savo pirntesnės pa
čios,’ Zizi Lambrino. Jis už 
apsivedimą su Ziži buvo iš
tremtas, bet tapo priimtas ka
rališkon šeiminon kada jis su
liko su ja persiskirti ir apsi
vesti su Graikijos princesa. 
Bet, matyt, pirmesnioji pati 
pasirodė geresnė už princesa. 
Jis dabar neteks teisių prie 
sosto.

PORT WORfHTrįx., gruod. 
12. -— Manoma, kad daug gy
vulių turės žūti, jei oras dar 
labiau čia atšals. Gyvulių au
gintojai neturėjo progos prisi
rengti prie šalčių.
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Medicinos Istorija
Dr. A. Montvidas.

tempe- 
kando 

rėkė 
labiau

Midecina Ryme. *
Kada Oraikija enxe pulti, o 

Rymo imperija augti, tad ii 
Graikijos gydytojai pradėjo 
keliauti į didmiestį prie Tibro 
(Rymą). Vienok žiaurus ir 
su daile neapsipažinę rymie
čiai neapkentė kultūringų grai
kų. Jų filosofas Kato rašė, 
kad Rymas neturi įsileisti grai
kus gydytojus praktikuoti ir 
jis jokiu budu nebūtų šaukęs 
graiko gydytojo į savo namus. 
Buvo tam ir priežasčių. Patri
cijai, kurie kovojo tarp savęs 
už turtą, galę ir garbę, nere
tai pasamdydavo graikus gy
dytojus savo priešų nunuodiji- 
mui arba kitokiu budu praŠa- 
lįn imui. Skurdo spaudžiami 
tūli graikų gydytojai parsi- 
duodavo tokiems darbams. An
tagonizmas prieš graikus buvo 
žymus. Pav., Arcsagathos pra
džioj buvo gerbiamas ir Rymo 
senatas išreiškė jam dėką, bet 
kaip tik vienas jo ligonis mirė 
po operacijos, gauja išvijo ji 
iš Rymo ir konfiskavo jo sa-

veikian-
Themison

Nerono laikais Ryme žydėjo 
taip vadinama metodine medi
cinos mokykla, kurios įkuręju 
buvo Tremison. Jo žymiausis 
sekėjas buvo Thcssalos. Tai 
audėjo sūnūs ir didžiausis tų 
laikų šundaktaris. Nuo chi
rurgijos jis ytin susilaikydavo, 
Vienok jo receptai buvo pilni 
visokių nonsensų. Jis stengėsi 
daugiau veikti į ligonių protą, 
negu į patologijų. Metodistai 
skelbė, kad ligos paeina nuo 
susitraukymų arba išsiplėtimų 
arba abu sudėjus į krūvą, ir 
reikalinga esą prašalinti šituos 
keblumus, kad atgriebus svei
katą. Tikslo atsickiniui reika
linga varto t įmones, 
čias į visą kūną, 
turėjo daug sekėjų,
Soranus iš Ephesus ir Meges iš 
Sidono, vienok tūli jo doktri
nas neskaitė augštomis. Pav. 
Juvenelas pašiepia jį savo ei
lėse sakydamas:

“Kiek ligonių vienu trumpu 
rudeniu krito!

Lai Themison jų žudikas 
paskelbia.”

Su senovės medicina galima 
apsipažinti iš A. Karneliaus! 
Celsus žodyno. Jis buvo bene 
didžiausis Rymo cnciklopcdis- 
tas (25 meluose po Kristaus 
gimimo). Jo knygoj” De Medi
cina Libri Octo” jis pažymi vi
sa, kas buvo gydymo istorijoj 
prieš jį ir jo laikuose 6-ta ir 
8-ta jo knyga yra paradyta chi
rurgijai. Ir jaunasis Pliny, ku
ris gyveno Celsuso laikais, 
savo ‘‘Gamtos Istoriją” sten
gėsi padaryti ano amžiaus 
mokslo enciklopedija. Iš bega
lės visokių mediciniškų prepa
ratų ir receptų, 
knygoj, matosi, 
buvo didžiausia
Neveltui Pliny mėgdavo karto
ti pamenkJjų epitafą: “Jis mirė 
dėl daktarų konfuzijos.”

Pirmame krikščionybės šini- 

tilpusių jo 
kad gydyme 
malimalienė.

prie mokslo linkusių, žmonių, 

teoriją medicinoj, — tai orinė 
doktrina. Sulig jos fiziologija 
ir patologija priklausd nuo 
gyvastinio oro. Studijuodami 
ligų priežastis, jie atrado, kad

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

MAJESTI/^■H-tkeatre-V
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštai!., Sekmad. 

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

$eim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekm-ad. ir šventes.
> Dideli komediniai aktai 
J krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.’’ i

litrai iMBiilii m y

ir

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

Motina buvo jautri ir nervin
ga. Galen apie savo tėvus ra
šo: “Man teko laimę turėti ra
mų, teisingą, drąsų ir simpa
tingą tėvą, kuomet mano mo
tina buvo tokio karšto 
ramento, kad laikais 
tarnaitėms ir visuomet 
ir barėsi su mano tėvu 
negu Xantippas su Sokratu.”

Galen pradinį mokslgi gavo 
nuo tėvo, kuris pamokino jį 
matematikos ir filosofijos, o 
paskui leido mokintis pas ži
novus logikos, iškalbingumo, 
anatomijos, medicinos ir kitų 
dalykų. Būdamas 19 metų jis 
leidosi keliauti į Korintą, Smi
rną, Mažąją Aziją ir Aleksand
riją. Kelionėj jis lankėsi pas 
tų laikų mokslo vyrus ir susi
pažino su jų patirimais. Po 9 
metų keliones jis grįžta į Per-* 
gamosą ir išskėstom rankom 
lieka sutiktas gyventojų. Vy- 
riausis kunigas paskiria jį gla- 

žmogus. dijatorių gydytoju. Tai buvo

jos paeina arba iš paties kūno, 
arba ši lauko, arba nuo piktų 
dvasių. Ciyvastinis arba kūne 
esantis oras, sulyg pneuniatįs
tų (orinimkų) mokinimo, pa
laiko sveikatą. Jo didesnis jo 
spaudimas, juo sveikiau. Pa
žinti tai esą galima pagal pul
są. Permainos oro sudėtyj, 
kaip šaltis, drėgnumas, daro li
gas.

Klaudius Galen.
Galen yra vadinamas gydy

tojų princu. Gyveno jis tarp 
130 ir 201 po Kristaus. Gimė 
jis Pergamose. Jo tėvas buvo 
pasiturintis architektas, moky
tas, ramaus budo j

M
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labai garbinga vieta. Vienok 

provincijalis gyvenimas nega
lėjo patenkinti tokio didelio 
žmogaus, kokiu buvo Galen, ir 
už 4 metų, tai yra būdamas 
32 metų, jis iškeliauja į pasau
lio didmiestį — Rymą. Prad
žioj vargšas ir svetimas, jrs 
greit susiranda savo tautiečių, 
kurie pagelbsti jam 
ant kojų 
si žymiu

atsistot 
su laiku jis skaito- 

«y<lytoj u.Rymo #?y<lyt
(Bus daugiau)

“Matai kaip 
verkti. Aš 11

Vaisbaženklis Rog. S. V. Pat. Biuro 

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos I .Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau !
35c. aptiokosoi Už 40e. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

ŠIŲ DIENU VAIKAS YRA

AR jus, kaipo tėvai, pagalvojote apie savo vaiko ateitį?
Kas jis turės būti: ar gydytojas, ar advokatas, ar biz

nierius, ar pirklys, ar kas? Kiek sykių šitas svarbus klau
simas švystelėjo per jūsų mintis? šitoje didelėje šalyje A- 
meHkoje, jūsų vaikas turi progų progas pasirinkti sau kar- 

* jerą. Bet ko vertos tos progos, jei jūsų vaikas nėra geriau
sios sveikatos, kad jomis pasinaudojus? Ar jus, nuo jūsų 
kūdikio užgimimo, apsvarstėt tiek apie jo ateities SVEI
KATĄ, kiek apie jo ’žiteities karjerą?

BORDEN’S Kompanija per tris gentkartes įtikino tūk
stančių tūkstančius tėvų, kad jų vaikų sveikata yra 

visų svarbiausias žingsnis prie jų busimo pasisekimopgy- 
venime. Bordfeifo Wgle Pienas yra išauklejęs rWlijbnus 
ir milijonus kūdikių į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris.

VARTOJIMAS namuose Borden’o Eagle Pieno suteikia 
visiems geresnį sveikatą. Tos pačios grynumo ir svei

kumo savybes, kurlbš iš Eagle Pieno padaro tokį puikų 
maistą beaugančiam kūdikiui, padaro jį lygiai geru ir suau
gusiam vyrui ar moteriai. Bet ypatingai jis yra geras au
gančiam vaikui — vaikui, kuris jąu perdidelis bonkai, bet 
vis dar reikalauja tos puikios maistingumo vertybės, ku
rią Eagle Pienas duoda.

MILIJONAI ir milijonai kūdikių išaugo į stiprius berniu
kus ir mergaites iš sukombinavimo geros motinų prie

žiūros ir maistingumo, kurį suteikia Borden’o Eagle Pienas. 
Daug naudos vaikai dvejų, trejų, ketvęrių ir daugiau metų 
gauna, kuomet į jų kasdieninius valgius įeina vienas dau
gelio tų skanių ir sveikų valgių, kuriuos lengva padaryti 
iš Borden’o Eagle Pieno.

J EI norit daugiau sužinoti apie šitą stebuklingą kūdikių 
maistą, iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 

į The Borden Company, o ji jums prisius, visai dykai, in
formacijų kaip penėti ir prižiūrėti jūsų kūdikį, sykiu šit ki
tais svarbiais raštais.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

NEGAUS EITI DžELON.

Pereitą metą, rugsėjo mėne
sy, teisėjas David buvo pritei
sęs policijos viršininkui Fitz- 
morrisui patupėti penkias die
nas džėloj dėl paniekinimo tei
smo. Fitzmorris įsižeidė ir 
padavė apeliaciją . Apeliacijų 
teisman. Pastarasis panaikino 
teisėjo David‘o nuosprendį. 
Vir&ininlcas -t ui v i kuo i>a«i<li<l- 
žhroti.

greitai jisai nustojo 
: ką daviau jam dožą

Jaunystės Spėka Nau
jausiame Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesni 
ir už tą kuris gydo gilės (glunds)

— tai magiška spėka iš Af
rikos medžių šakny.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep”? Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Mokslas iš
rado nauja Vitai izeri dar geresni ir 
už taip vrx<linixrt»iį “ožkos gilv” ir “bez.- 
džionSs gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystes stipruma ir energiją ir 
vSl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kunes

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re-, 

Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelį apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir ardresą į Re-Bild Laborator
ies, 279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild-Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite apie šį gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ

PMS»
Mes parduodam visokias impor

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

SUPERIOR FEATHER & 
DOWN CO., '

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

.——t—......................... ............... IIIIH.II....... ......... ■■■■■.......................■l.lll

Pinigai
• ’V

• 1S

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Mbibiim

PIIIO
ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybes 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockford, III.

IBIIIIMIIIIIIIIN
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)KI. Jurgelaitis
ADVOKATAS

DVODA TEIKIU PATARIMAS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mtasto ofM

127 N. Dearborn SS., Iteom 1111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted 8f.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitft St.' 
Telephone Oeaal 2551

Valandos i 4 ild 6 po piet, ir ntte 
7 ild 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumyn. 
tus, perkant aiba parduodant Lo 
tu s, Namus, Fannas ir Slėnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvų išlygų.

Tel. Rando]ph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

—■ I II i ■
Nanųj JTeL: Hyde Purk 8895

'-------------------------------------------------------------------------------------- _____________

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So, La Šalie ŠL Rood 534 , 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St.
Tel. Y arda 4681

Chicago j

-............ '---------------------

Tel. Haymarket 8669
■ JOSEPJH W. GRIGAI

~ Lietuvis Advokatai
Kambarin 306, Home Bank Bldg, 
K.amp. MiJvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 iki

I 9 vakare.
k. .--»naWmr-WB----įįįĮli — -

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811 Recter Building

79 VVest Monroe Street, Calcago. 
Phone Central 2569 

Rez. 8203 So. Halsted
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai........ ................. , —

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
, 133 W. Wa»hington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

Dr. K. P.
Miczoll,

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

Tel, Lafayette 4223
Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauiiai.

M. Yuška,
8228 W. 38tb St„ Chicago. III, 

........................................... .. '■■■■■ ....

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statėm į namus. Užtikriname genau- 
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Ručine Avė., 
Chicago, 111.

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Karto, Sschaffncr’o & Marx’o, Ku- 

ponheimero, L. System and Apdarote 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Dįržuoti ir Pus- 

,dirbiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kim/ųa mados. Visokių spalvų ir 
petrfnų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir Ne.v Yęrko darbo, velia.sios 

: mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, 1) bar 
$12.59. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augŠtyn.

S. GORDUN, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 Įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 141 h St. 

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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nai $4 iki. $7 dėžei; ananasai 
$2.50 iki $5 krežiui.

žaliosios daržovės: — Batvi
niai $2.50 iki $3 bač.; salierą/ 
75c. iki $1 ket. dėžei; morkos,

žalios sūdytos 11c.; žalios Nr. 1, 
11c.; žalios Nr. 2, 10c.; sūdyta 
buliaus oda 8c.; žalia veršio N. 
1, 12c.; Nr. 2, lO^c.; arklio oda 
Nr. 1, $4.50; Nr. 2, $3.50.

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Ar puls namų kainos mies
tuose? — Daugeliui rupi tas 
klausima^: ar pulte ar kils namų 

ir lotų kainos miestuose. Kitą 
sykį, mes čia išreiškėme nuomo- 
nę5 kad dėl daugelio priežasčių 
namų ir žemių kainoms su lai
ku reiks nupulti. Vienok, iki 
šiol namų ir žemės kainos mies
tuose, o ypač Chicagoj visai ne- 
nupuolė. Anaiptol, kaikuriuose 
atsitikimuose dar ir pakilo. Prie 
to paskutiniuoju laiku namų 
statymo medžiaga pradėjo eiti 
brangyn. Tas, žinoma, nerodo, 
kad namai tuoj aus atpigs. Ka* 
da namų statymo medžiaga yra 
brangesnė, tai ir namai yra 
brangesni.

Bet ar tai viskas reiškia, kad 
namų kainos ir tolyn vis dar eis 
brangyn ? Mums rodos, kad ne. 
Kad kainos iki šiol dar nenupuo- 
lė, bet ir nepakilo, tas paliudija 
veikiausia jų buvimą aukščiau
siame laipsnyje. Taipjau, namų 
statymo medžiaga nebegali daug 
pabrangti, o po didžiausio pa- 
bratngjimo; turės nupulti. Kada 
namų statymo medžiaga nupuls 
kainoje, tai namus galima bus 
pasistatyti pigiaus, o tada nu
puls ir dabar pastatytieji namai. 
Apskritai artimuoju laiku, bėgy
je kokių metų, namų kainos tu
rės būti pigesnės.

Tai yra, žinoma, tiktai ap
skrita išvaizda ir ji nepaliečia 
atskiri) atsitikimų.' Miestuose, 
žmones dažnai puolasi j kurį- 
nors labai pageidaujamą miesto 
kampą ir tada tame kampe 
mė ir namai pakįla kainoje nors 
kitose miesto dalyse žemė ir na
mai tuo pačiu laiku pultų kai
noje. Taigi, tokiose miesto da
lyse, kur gyvenamieji namai yra 
labai pageidaujami, namų,kainų 
nupuolimas gali būtį labai nedi
delis.

Morgičiai atpigo. šiandien 
jau galima pasiskolinti pinigus 
už mažesnį nuošimtį negu kai 
buvo galima pereitais metais. 
Jeigu kas turi gerą ir saugi) už
statą, tai šiandien jis turėtų 
gauti pasiskolint pinigų nedau
giau kaip už 6l/z nuošimčius. Se
kamais metais gal būt bus gali
ma pasiskolinti pinigų už lygiai 
6 ar net 5 nuošimčius, žinoma, 
tokį nuošimtį mokėti galima tik
tai tada, jeigu duodi gerai aprū
pintą pirmą morgičių. Paskola 
ant antro morgičio, kaipo ne 
taip saugi, ir toliaus gal reika
laus 7 nuošimčių.

♦* *
Laikas plikti faunas. — Kol 

Amerikos farmeriams labai blo
gai klojasi, farmų kainos buvo 
labai nupuolusios ir dabar tos 
kainos yra labai žemos. Labai 
gali būti, kad farmų kainos dau
ginus jau nebenupu'ls. Farmų 
reikalai po truputį taisosi. Ja
vai eina brangyn, o prieš pava
sarį jie tikrai dar labiau pa
brangs. Tas sustiprins farme- 
rio padėjimą, o todėl tiems, ku
rie mano pirkti farmas, patarti
na pirkti dabar: Farmų pirkė
jai dabar galės pirkti farmas pi
giau negu ateinančiais metais. 
Nors labai didelio pabrangimo 
neįvyks, bet visgi ateinančiais 
metais farmos bus šiek tiek 
brangesnės. Patyręs farmeris, 
kurs moka išnaudoti žemę, se
kamais metais neturės tiek var
go, kiek turėjo šiais ir perei
tais. -

* *
Daugiau darbų. — Illinois val

stijos darbo departamento ra
portai rodo, jog šioj valstijoj 
darbai spalių mėnesyje ėjo ge
riau. Iš įvairių pramonių didės 
niu darbininkų samdymu pasi
žymėjo karšąpės, stiklo fabrikai, 
baldų arba rakandų ir muzika

lių instrumentų dirbtuvės. Mo- į 
teriškų drabužių siuvėjams šis 
mėnuo buvo veikliausias sezo
nas. Su šalčio atėjimu pasidau
gino darbų stock-yarduose. Vie
nok tuo pačiu laiku pradėjo žy
miai mažinties darbai prie namų
statymo ir kiti daugiau vasari
niai namai.

Illinois valstijos veltaus sam
dymo biuras skelbia, jog dauge
lyje vietų trūksta paprastų dar
bininkų, jų būtent truko Chica
goj e, Bloomingtone, Danvillėje, 
East St. Louis, Joliete, Rock 
Is'land ir Springfielde. Visoj 
valstijoj šimtai darbų buvę

Gyvi paukščiai. — Kalakutai 
35c.; vištos 22c.; viščiukai 20c.; 
gaidžiai 13s.; antys 18c.; žąsys 
18c.

Išdarinėti Paukščiai: Kala
kutai, 45c.; vištos 23 iki 24c.; 
viščiukai 20 iki 22c.; gaidžiai 14
iki 15c.; antys 24 iki 24; žąsys 
21c.

Bulvės: Apturėta 52 vagonai; 
100 sv. Wisconsino apskričių 
baltų bulvių 75 iki 85c.

j Saldžiosios bulves: Virginijos 
2.25 bač.

$2.50 iki.$3 bač.; kopūstai $1 iki 
$1.25 krežiui; agurkai $4 iki $5 
krežiui; svogūnai $2 iki $3.50 
maišui; pipirai $4 iki $4.50 kre
žiui; ridikėliai $4 iki $450 bač.; 
ankštinės pupelės $4.50 iki $5 
gurbui; tamėtės $6 iki $6.75 
krežiui.

Odos: — Nedarytos sūdytos, 
pilnai išdžiovintos 12c.; drėgnos,

Kviečiai: Gruod. $1.22 iki $1.- 
221/Ž; geg. $1.20% iki $1.20%.’

Kukurūzai: Gruod. 721/>c.; 
geg. 71% iki 71%c.

Avižos: Gruod. 45c.; geg. 
44% iki 44%c.

Rugiai: Gruod. 88c.; geg.
0Oy2c.

Taukai: Geg. $10.37y2c

White Star Line
New York — Southampton

M AJE STIC gr. 16; saus. 6; kovo 10 
(Pasaulio didžiausis laivas) 

OLYMPIC gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
OLYMPIC bal. 14; geg. 5; geg. 26. 
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.
% American LiNfc
New York — Hamburg pe/ Plymouth 

ir Cherbourg. I
MINNEKAHDA (3 klesa)! gruod. 21.
MANCHURIA ...................... saus. 4.
MONGOLIA .......................... saus. 18.

Du pastarieji 3 kl. kajutomis 
Anapus susijungimai su Baltijos uo
stais.

Red Star Line

šviežia žuvis: Svarui žiūrint 
tik kokybės: ešeriai 12 iki 14c.; va-

97 darbininkai, tuo tarpu perei- šilai 18 iki 20c.; karpęs 6 iki 8c.; 
tais metais tuo pačiu laiku šim-’ bufalai 12 iki 14c.; baltoji žuvis 
tui darbų buvę 168 darbininkai.

Sulig Suvienytų Valstijų dar
bo departamento pranešimais
kaikuriuose Amerikos centruose
darbai stovėję sekamai:

Milwaukee, Wis. — Reikalau-

18 iki 20c.
Pupelės Rankomis atrink

tos baltos 100 sv. $8.50; raudo
nos $9.50.

Veršiena — 50 s v. 8 iki 9c. 70
jama daugiau darbininkų. Tru
ko darbininkų prie namų staty
mo, mašinšapės ir rūbo dirbtu
vėse.

Youngstown, Ohio. — Truko 
paprastų darbininkų plieno dirb
tuvėse. Perdaug norinčių geres
nio darbo.

Detroit, Mich. — Darbai la
bai pasigerino. Truko mūrinin
kų.
Kenosha, Wis. — Truko pap

rastų darbininkų. Visos dirb
tuvės dirba pilną laiką.

Pittsburgh, Pa. — Vis dar 
truko mechanikų. Plieno dirbtu
vėse darbai palengva gerinasi. 
Didžiai trūksta paprastų darbi
ninkų.

Kl. Jurgelionis.

iki 80 sv. 10 iki 11c.; 90 įki 110 
sv. 11 iki 12c.; parinktinio sto
rio 13c.; sverią pervirš, 130 iki 
175 sv. 5 iki 8c.

Suris. — Twins, 2672 ; daisies 
26% iki 27% c.; šveicariškasis 25 
iki 33c.; limburgeris, 24 iki 
24VžC. ; plytinis 24 iki 24^c.

Išdaryta jautiena: — šonkau
lis Nr. 1, 33c.; Nr. 2, 18c.; Nr. 
3, 8c.; minkštimas Nr. 1, 43c.; 
Nr. 2, 25c.; Nr. 3, 10c.; šlaunis 
Nr. 1, 14l/2c.; N. 2, 11c.; Nr. 3, 
7^c; nuo sprando Nr. 1, 12 ; 
Nr. 2, 10c.; Nr. 3, 5y2c.

žali vaisiai: — Obuoliai, $4 iki 
$6 bač.; spanguolės $12 iki $17 
bač.; citronai $4 iki $5 krežiui; 
citrinos $8 iki $9 dėžei; apeisi-

Vis Didin ir Geryn
I •

Musų 1923 m. Kalėdinis Kliubas 
vis auga didyn ir didyn. Kas sa
vaitė prisirašo šimtai: Jie žino, 
kad tai yra lengviausis būdas pini
gams taupyti ir kad ateinančiais 
metais jie džiaugsis tuo, kad buvo 
išmintingi pradėti sistematinę tau
pymo sąskaitą.

Sutaupyk po mažą apštį kas sa
vaitė, o turėsi didelį Čekį ateinan
čiais metais. Pradėk savo sąskai
tą šį vakarą. Bankas atdaras nuo 
6 iki 8 vai. vakaro.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 Wcst 35th Street

Olsėlio Kainos
Vaisiai, Daržovės ir Pieniški 

Gaminiai.

Didesnis pristatymas sviesto 
privertė kainą nupulti 1 iki 2c. 
svarui. Reikalavimas buvo ne- 
perdidžiausis, o siūlymas dide
lis. Antra vertus, kiaušinių kai
nos pakilo dėl užėjusio šalčio. 
Paukščių ir bulvių kainos pasili
ko tos pačios. Kainos ištisomis 
partijomis buvo tokios:

Sviestas: Apturėta 10,495 ki
birai ; sviestines geriausias 54c.; 
pats pirmutinis 50 iki 54c.; pir
mutinis 46 iki 49c.; antrinis 42 
iki 44c.; centralizuotas 50 iki 
501/2C.; pakauninis. 34 iki 35c. 
Kainos smulkmenų prekybai: 
kibirinis 57c.; svarais 59c.

Kiaušiniui: — Apturėta 2,311 
dėžių; patys šviežieji 50 iki 54c.; 
paprasti šviežieji 417iki-45c.; 
maišytų partijų 48 iki 50c.; ex- 
tra pakuoti baltose dėžėse 60 iki 
61c.; šlakuoti 24 iki 26c:; purvi
niai 26 iki 28c.; šaldyti 26 iki 
29c.

DR. A. MONTVTB 
(JeivriA Gydytojas Ir CMntrgM 

K E. WariMntte» St 
Vabuidoei nuo W tkl 19 ryte

Tetophene Central 8889
1824 IFabanlia Arto 

Valandos: nuo 6 fjd 8 vMKm ’ 
Iteddanrfjot tai. Ktolrts 7715 J

Piliava, Kaunas ir Vilnių
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: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Ęus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna« informacijas gausite nuo 
agentu arba

THE ROYAb MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chieago. 
325 Second Avė., So. Minneapolia

DETROIT, MICH1GAN
..... ... .. "" ■ 1 1 i;ir J - ■ "■ X 

West 1894........................Henal. 6678
WM. J. STOLL COn

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIU8
1029 — 25th StM 9509 Cardoul 

Detroit, Mich.
X.......... ...............--.I—-I! I,.............................

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

DETROIT, MICH.- 
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526K„„... I , Į..,,, .............. ..

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

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

v______ _____________________

r~"' ■................................................. :...................................................................■ ......................T

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

»■   ■■■................................. III MSII ■■ ..!■ t  ......................—U   ......................įimto!. II I S

New York — Plymouth, Cherbourg, 
Antwerp 

KROONLAND ..................  gruod. 23;
ZEELAND ........................   gruod. 30;
FINLAND '.............................. saus. 6;
KROONLAND .................... saus. 27;

New York — Hamburg ir Danzig 
SAMLAND .... (3 klesa) .... sausio 3.

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

PASAŽIER1Ų SKYRIUJE,
14 No. Dearborn St„ Chieago. III.

DB. P. ŽILVITIS

Kapitalas ir 
Antviršis 

$900,000.00 
Turtai virš 

$7,000,000.00 '

Bankas kuris
Padeda Tau

Varytis
Priekin.

DŽIAUGSMAS DABAR 
— TĖVYNĖJ VĖLIAUS 
Piisircngk dabai* prie kelio*- 

nes į seną kraštą
aujas ir puikus būdas palink- 
sminti tavo mylimuosius atei

nančioms Kalėdoms yni prisirengti 
aplankyti tavo Seną Kraštą dabar. 
Galėsi ant Kalėdų pasakyti šeimy-

Prisiųsk žemiau paduotą kuponą. Gauk vl- 
savo kalboje ir tada galėsi prisirengti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

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

Chieago.

[pinigai
• v
1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon, yra
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Pinigai
• 'iš

Amerikoniški laivai tyri visus patogumus savo trečioj kliasoj — 
ruimingi miegami kambariai, rūkymo it skaitymo kambariai su visų 
kalbų knygoms, kaip ir didelės visuomeniškos svetaines ir geriau
sias valais.

šiandien pasiteirauk apie laivus! Dusyk kas savaite plaukia iŠ 
New Yorko.

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ir gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Užtikrink 
jiems gera patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja po AME
RIKOS VĖLIAVA.
REIKALAUK KNYGOS

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

kite adresuodami

UNITED STATES LINES 
Moore and McCormaek, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadvvay, New York City 
114 Dearborn St. Chieago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Managing Operatore for

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger 

Department 683MN.
45 Broadway, Nety York City \

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

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

Vardas ..............................................
Adre/as ..................................... ......
MiPRt.as ....______ Valstija...........

U. S. SHIPPING BOARD
S ________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ ■

10 N. Dearborn St, Chieago, UI.

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ) 

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai i arba iš Hamburgo, Southamptono, Antirerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

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

L nl [ Keleiviai gali apleisti Chieago tik dviems
1 /// \ dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

//y \ laivas išplaukia iš Quebee, keliauninkai
lisbv/ l\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-

vo šono — NEI PAV8LUO3IT, 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 

I \\ Bos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
Į I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lal- 
vakorčių agento arba prie

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 

* siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampa* 21 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuieri- 

ob kolegl 
ilga

nraktika- 
usi Pen» 
silvanijos 
hospitalP 

Pasek
ringai p» 
tarnauta 

>ria gira 
lymo. Du* 
ta rodą vi- 
<>kiosB H-

?osa ir ki- 
oiduosa ral 
.aluose mo 
erims h 
merginoms.

j^DR.BERZMAH^l Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams šinomaa par Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

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

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

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

‘Dienomis*. Cana) 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

Telefonai:

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

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
x Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

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

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

MRS. M. WAITKIEWICZ
■ (Baniene)

Akašerkti
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikia 
ypatišką f ri žiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chieago, III.

DR. S. B1EŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRUBIA8 

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

Leavitt St Tel. Canal 6222.
Besidencija 8114 W 42wi 84.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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patenkinti Franci jos reika
lavimus, paremtus Versalės 
“taikos” sutartim. Jeigu ji 
nepatenkins jų, tai tuomet 
automačiai įeis galion tie 
Versales sutarties punktai, 
kurie nustato bausmes Vo
kietijai už neišpilelymą duo
tųjų pasižadėjimų.

Apžvalga
UŽKAUKAZIS.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metams___ __________________$8.00
Pusei metų ______   4.50
Trims mėnesiams ......__________2.25
Dviem mėnesiam____ _________1.75
Vienam mėnesiui ____________  1.00

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija —....__ ______ 8c
Savaitei   18c 
Menesiui .......... ... - - ........... - 75c

Suvienytose Valstijoje na Chicagoje

Metams___ ______ ___    $7.09
Pusei metų_________________ 4.09
Trims ■Ansslsins____________ 2.09
Dviem eatocaiam_____ J_______ 1.50
Vienam mėnesiui ___ .. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.....................  $8.00
Pusei metų  ______________ — 4.59
Trims mėnesiams    — 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Paryžiaus pasikalbėjimas 
todėl veikiausia ' bus tiktai 
proga Franci jos valdžiai gau 
ti kitų Santarvės valdžių 
sankciją (pritarimą) savo 
kąriniems žygiams prieš Vo
kietiją. Francijos valdžia iš- 
anksto skelbiasi esanti pasi
ryžusi pasigrobti į savo ran
kas kontrolę ant Vokietijos 
pramonių Reino krašte ir 
okupuoti Ruhr apskritį.

Taigi kilpa ant Vokietijos 
kaklo yra veržiama vis kie
čiaus ir kiečiaus, ir netoli
moje ateityje pasaulis gali 
išvysti katastrofą. Nejaugi 
neatsiras pajiegos, kuri ga
lėtų sulaikyti budelišką 
Francijos imperializmo ran
ką?

nau- 
savo 
mui-

miestuose

mis su musų pinigais, ar
mėnų yra G0% žemesni ne
gu mūsiškiai, bet užtat gru
zinų bonai man važiuojant į 
Tiflisą buvo 22 kartų aukš
tesnį už mūsiškius pinigus. 
Kiekvienoje tų respublikų 
oficialiniai vaikšto tik tos 
respublikos pingai, bet ne
priimama kitų respublikų 
(jų tarpe ir mūsiškes) pini
gai. Ta valiutos izoliacija 
sukurs nepaprastų sunkumų 
visame Užkaukazio ekonojni- 
niaine gyvenime ir atitrau
kė jas nuo musų rinkų ir su
kūrė visą eilę kliūčių nau
dojimui Užkaukazio rinkų”.•
Fiktyvės Užkaukazio respub

likos nuolat atkrinta ekonomi
niai nuo Maskvos. Ištikrųjų, 
ką gali duoti Užkaukazio žmo
nėms dabartine sovietų Mask
va,. apart komunistinių bro
šiūrų ir jokios vertės neturin
čių .pinigų? Bolševikų ęent- 

1 ras palaiko savo valdžią Už- 
kaukazyje tik durtuvų pagal
ba. Kitų ryšių su žmonėmis 
jie negali turėti. Suprantama, 
kad prigauti žmonės siekiasi 
sveikų ekonominių centrų, kur 

' dirba, gamina, kur yra tikri fi
nansai. Turkų lira yra labiau

dojo civiliniu kodeksu, kurio 
patvarkymai irgi jau yra ar
chaiški (nebetinka musų gady-

Įdomu dar ir tai, kad sena
tas yra persisunkęs militariz- 
mo raugu iki gyvam kaului. 
Jo manymu, tik tie, kurie buvo 
mokomi žudyti . kitus, fegali 
tinkamai piliečio pareigas eiti.

Kas yra socializmas?

priklauso iš maisto, drabužių, 
prieglaudos, namo ir namų — 
knygas, muziką, apšvietą, pa
silinksminimą ir kultūrą.

Penkta: kad valdžia, mies
to, valstybės ir šalies, turi bū
ti tikrai demokratinga, idant 
žmonių valia galėtų būti šalies 
įstatymu. Tas bus atsiekta su 
pagalba įnešimo, visuotino 
balsavimo, atšaukimo ir kitų 
Įmonių žmonių valdžiai pada-

turtų reiškia turtus keliems, d 
trusą, sunkenybes ir vargą 
daugeliui. Todėl mes sakome, 
kad viešos tarnautes privalo 
priklausyti visiems, kad visi 
galėtų turėti privatinę nuosa
vybę, kuri jų darbui priklaus^
Ką privatinis monopolius mumfl 

duoda? ,

Veržia kilpą.
Santarvės valstybių prem

jerų konferencija Londone 
išsiskirstė, nedavusi jokių 
teigiamų (pozityvių) rezul
tatų. Ministerių pirminin
kai, prieš išvažiuosiant na
mo, nutarė dar kartą susi
rinkti sausio 2 d. Paryžiu
je.

Santarvės valdžios buvo 
ketinusios prieš Naujus Me
tus sušaukti plačią konfe
renciją Briusselyje galuti
nam Vokietijos reparacijų 
klausimo išsprendimui, pa
kviečiant į ją ir Vokietijos 
atstovus; augščiaus paminė- 
tasai premjerų pasikalbėji
mas Londone turėjo būt tik
tai prirengiamasai tai kon
ferencijai žingsnis. Dabar, 
matoma, Briusselio konfe
rencija jau nebeįvyks, nes 
Santarvės valdžių galvos ne
surado tinkamo plano repa
racijų klausimui išspręsti. 
Vargiai todėl galės ko nors 
pasiekti ir antras premjerų 
pasikalbėjimas Paryžiuje.

Kas gi tuomet bus? Sau
sio 15 d. yra paskutinis ter
minas, kada Vokietija turės

Legale mirtis.
Illinois valstijos sekreto

rius paskelbė, kad Farmer- 
Labor partija esanti miru
si legaliu atžvilgiu, šioje val
stijoje. , . '

Lapkričio 7 d. rinkimuose 
jai nepavyko gauti nė dvie
jų nuošimčių visų paduotų
jų balsų. O tai reiškia, kad 
sekančiuose valstijos kandi
datų skyrimuose (primary 
eleetions) Farmer - Labor 
partijos sąrašai jau nebebus 
dedami ant oficialinių ba- 
liotų. Tuo budu dabar palie
ka tiktai trys oficialiniai 
pripažintosios partijos Illi
nois valstijoje: republikonai, 
demokratai ir socialistai.

Pastebėtina, kad Farmer- 
Labor partija “numirė” 
kaip tik tada, kai ją indor- 
savo ir atidavė jai savo bal
sus komunistai. “Eidami į 
minias”, jie atsidūrė — lai
dotuvėse.

O socialistai, kuriems jie 
senai atgiedojo “Amžinatil
sį”, kaip buvo, taip ir tebė
ra gyvi.

Gyvenimo ironija — ar 
ne?

JURGIS GERVĖ

Skersai Lietuvą Sermėgoje
(Musiį specialinio korespondento)

(Tęsinys)

O • ne valdžios interesai. Kokį toną 
duoda valdžios viršūnės, tokiu skamba 
jos apačios. Neminėsiu pavardės bet 
pavyzdžiui, vienas finansų ministerijos 
aukštas valdininkas, aukštesnis negu departa
mento direktoris, daro revizijas po provinciją 
įvairioms finansų ministerijos įstaigoms. Ji
sai prie rusų caro valdžios buvęs Mariampolės 
paprastas laiškanešis, žmogus, tarp kitko la
bai gabus ir sąžiningas, bet visai neapsišvietęs, 
neturįs jokios vidaus inteligencijos, būdamas 
žmogus vedęs, daro revizijas drauge su savo 
mylimąją. Šit dar nespėjo jo išlydėti kokia nu
sibankrutavusį valstybinių pareigų ėjime įstai
ga, jisai jau sėsdamas automobiliu apsikabina 
savo mylimąją ir atsisveikina su savo pavaldi
niais.

Nėra doraus laikraštininko darbas tokius 
darbus aprašinėti, bet toksai aukštas valdinin
ko elgesys duoda toną ir pavyzdį mažiesiems.

Lietuvos valdžios viršūnės savo demora
lizacija, savo nenusijautimu atsakomybes, savo 
sukempejimu obskurantizme sėja Lietuvoje 
anarchiją ir netvarką.

Jeigu iLetuvos valstybės kūrimo pradžioj 
kiekvienas nors nesąmoningas, nors neprotin
gas žygis buvo lydimas aklo, pasišventusio 
idealizmo, tai nūnai nuo jo Lietuvbj beliko

Nežiurint į tai, kad visai Ru
sijos Fcderatyviai Sovietų 
Respublikai buvo 1 paskelbta 
vienoda ekonominė palilika, 
Užkaukazis tebegyvena dar sa- 
vingu ekonominiu gyvenimu. 
Iš oficialinių šaltinių ateina 
žinių, kad Azerbeidžanas, Gru
zija ir kitos respublikos 
doja savo valiutą ir ant 
rubežių turi įsisteigusios 
tinęs. Užkaukazio
kaip vidujinei, taip ir išlaukinei 
prekybai yra labiausiai naudo
jami turkų pinigai—lira,

Laikraščio “Izvięstija” bėn- 
dradarbis turėjo pasikalbėjimą 
su vienu sovietų viršininku 
apie Uižkaukazio savingą eko
nominę politiką. Štai kaip tas 
pasikalbėijmas yra aprašomas 
laikraštyje “Izviestiją”:

“Jums, manau, yra žino
ma, kad iki šio laiko Už
kaukazio respublikos, ypač 
Gruzija, visai liuosai įleisda- „ 
vo užsienių prekes į Užkau- Pavojinga bolševikų valdžiai, 

Nuo kai negu baltasis frontas.kazio respublikas.
kurių prekių ji imdavo men- ’

kus maita mokesnius, bet i KODĖL PR^CUZŲ MOTE- 
svarbiausias prekes, pav. 
cukrų, ji įleisdavo visai liuo- 
sai. Įvežamos iš užsienio 
prekės buvo naudojamos ne 
tik UŽkaukazyje, bet taipgi 
siunčiamos į Sovietų Rusiją. 
Tik apytikriais skaičiais va
duojantis liko patirta, kad iš 
Batumo iki liepos 1 d. gele
žinkeliais ir laivais liko į- 
vežta į Rusiją apie 200,000 
pūdų cukraus. Taip daly
kams esant, mes priversti 
buvome įvesti muitines Pet- 
rovske ir kituose portuose, 
kurie guli ant rubežiaus tarp 
Sovietų Rusijos ir Užkauka
zio. Tatai, žinoma, yra ne
normalus dalykas.

“Užkaukazio respublikų 
muitine politika ekonomi
niai atįtraukč jas nuo So
vietų Rusijos ir padarė jas 
pridėčku Konstantinopolio, 
su kuriuo jos vyriausiai pa
laikė prekybinius ryšius. 
Labiausia charakteringu fak
tu yra prasiplatinimas tur
kų liros Batume. Tiflise 
visa prekyba irgi vedama 
turkų liromis, kurios stu
mia į šalį ne tik sovietų pi
nigus, bet ir 'gražinu bonus.

“Užkaukazio respublikose 
tokį jau vaidmenį ekonomi
nėje izoliacijoje vaidino va
liutos klausimas. Jums ži
noma, kad visos tos respub
likos turi savo pinigus. Azer- 
beidžano pinigai eina lygio-

RIMS NELEIDŽIAMA BAL
SUOTI.

Prancuzų senatas nusprendė, 
kad moterims nebūtų suteikta 
balsavimo teises. “Krašto Bal
sas” paduoda tuos argumentus, 
kuriais vadovavosi senatas, da
rydamas savo sprendimą, štai 
kaip skamba tie argumentai:

“Prancūzų Senatas neleido 
moterims balsuoti. Kada 
senate buvo svarstomas šis 
klausimas, tai senatoriai, 
kurie stovėjo prieš tai, da
vė tokius argumentus: Po 
karui Prancijoje yra apie 2 
milijonu moterų daugiau ne
gu vyrų ir jei moterims bus 

v leidžiama balsuoti, tai jos 
ims viršų. Civiliniame Ko
dekse pasakyta, kad moteris 
turi klausyti savo vyro. Mo
terys yra daugumoj kunigų 
įtekmėje ir tuo patim, jei 
joms butų leista balsuoti po
litika butų perdaug klerika- 
liška. Moteriai yra skirta 
būti motina ir prižurėti na
mus, todėl norėdama gerai 
atlikti sako, kaip žmonos ir 
motinos, pareigas, negali 
turėti laiko užsiimti poli
tika. Moteris netarnauja 
kariuomenėj ir. dėlto negali 
balsuoti”.

“Bedieviškam” senatui buvo 
drovu remtis Biblijos argumen
tais, tai jis vietoje to pasinau-

Socializmas stoja už naują 
civilizaciją.

Tai yra darbininkų klasės ir 
jos pritarėjų darbuote pasau
liniu platumu dėl geresnio 
maisto, geresnių drabužių, ge
resnių namų, didesnes apšvie
tos ir kultūros — žodžiu, dėl 
gausesnio gyvenimo.

Socializmas išeina su dviem 
baisiais tvirtinimais, kad

1. Visi žmonės yrą broliais,
broliais ne tik iš vardo, bet 
broliais tikrumoj, bendru krau
ju, benrais reikalais, bendru 
tikslu. Vieno musų gerovė yra 
visų musų brolišku reikalu, ir 
mums esant broliais, visokis 
karas, kova ir neapykanta turi 
pranykti. , ,

2. Tie daiktai, kurių žmones 
bendrai reikalauja, privalo įiu- 
ti bendrai valdomi ir teikiami 
bendram labui, o ne privati
niam pelnui.

Turėdami galvoje šitas min
tis, socialistai teikia kaikurių 
ryškių, tveringų pasiūlymų:

Politikos dirvoj mes reika
laujame žmonių valdžios, va
dinas, demokratijos.

Ekonominėj dirvoj mes rei
kalaujame viešo valdymo ir 
vados viešai tarnautei.

Ką socializmas reiškia.
Plačiai kalbant jis reiškia 
Viena: kad visuomeninio

viešo turto gamybos ir paskai- 
dos įmonės turi būti valdo
mos viešai, čia pareina ang
lies, žibalo ir geležies žemės, 
upes, girios ir kiti gamtos tur
tai. čia5 taipgi pareina visas 
didžiosios viešos tarnautes, k. 
v. gelžkeliai, telegrafai, eksp
reso bendroves, žodžiu, visi di
dieji Irusiai ir monopoliai.

Antra: kad visos visuome
nės tarnautes, būdamos kuo
piniai valdomos, turi priklau
syti demokratinei kontrolei, 
naudon visų tų, kurie dirba, 
kad pelną darymas, kuriuo 
vienas žmogus yra išnaudoja
mas vkito, butų panaikintas.

Irečia: kad visi, kurie pa- 
jiegia, tdri turėti progą dirb
ti kuopiniai valdomose pra
monėse ir kiekvienas privalo 
gauti pilių 
vį.

Ketvirta:
turi turėti savo privatine nuo
savybe visa tai, kas jo darbui

ir

pra-

savo triūso išdo-

kad kiekvienas

Ką žinovai sako.
Prieš šituos aiškius, nedve- 

jojamus socializmo pasiūly
mus paleista visas klaidingu
mo tvanas. Sakoma, kad tai 
yra anarchija, bedievybė, lais
va meilė, “pasidalinkim” ir 
daugybe kitų kvailų ir negali
mų daiktų.

Nei vienas išmintingas žmo
gus nesilaiko šitų pažvalgų; 
ir kiekvienas, kuris nepatingi 
atsiversti paprastą žodyną, ar 
encyklopediją, tuoj aus ką kitą 
pamato.

Mes privedame kelis pripa
žintus autoritetus.

1. “Socializmas: Visuomenės 
teorija skelbianti griežtesnį, 
tvaridngesnį ir armoningesnį 
visuomeninių santykių sutvar
kymą negu lig šiol yra.” — 
Webster’s ’Dictionary.

2. “VIisuompnė|s atsteigimo 
mokslas visai naujais pama
tais, kiekvienoj pramonės ša
koj lenktynių principą pakei
čiant susidraugavimo princi
pu.” Worcestes’s Dictionary.

3. The Encyclopedia Brita- 
nica sako: “Socializmo etika 
labai gimininga krikščionybės 
etikai, jei ji nėra tokia patį.”

4. The Standard Dictionary 
socializmą apibrėžia taip: “Ci
vilinės politikos teorija, pasi
stačiusi tikslų pertvarkyti vi
suomenę, padidinti turtus ir 
lygiau paskaidyti darbo pro
duktas viešai kuopinei valdant 
žemę ir kapitalą (kaipo skir
tingą nuo nuosavybes) ir viešai 
kuopinei vesti visas pramones”.

5. “Socializmas stengiasi su
tvarkyti gyvenimą taip, kad 
kiekvienas galėtų kuo >pilniau
siai išvystyti savo jiegas. Tai 
yra krikščionybe praktikoje— 
auksinė taisyklė pritaikoma 
kasdieniniam gyvenimui”. — 
Prof. Richard E. Ely.

Jums dažnai pasakojama, 
kad socializmas sunaikins nuo
savybę, panaikins privatinį 
valdymą, arba pasaulio turtu 
dalinsis. Iš tikrųjų gi socialis
tai ne daugiau nori panaikinti 
nuosavybę, kaip panaikinti 
gyvastį. Jie tiek pat nemano 
skirstyti pasaulio turtus ir jais 
dalintis, kaip ir ineniano savo 
pačių kunus kapfiu. Mes ma
nome taip, kad privatinis mo
nopolis ant didžiųjų gyvenimo

kaip trus-
daiktamS

monopolių

Mes visi matome, 
tai tolydžio kelia 
kainas.

Šitų trustų ir
savininkai tikrumoj paskiria 
kiek mes turime mokėti už sa
vo duoną ir mėsą, kiek už sa
vo žibalą, ir anglis ir kiek mes 
turime išleisti maistui, drabu
žiams, butui ir tt.

Jie taipgi nutaria kokias al
gas ir sąlygas mes turime gau
ti už savo darbą. Kitaip sa
kant, trustai nutaria, kaip ge
rai, ar kaip blogai mes turime 
gyventi, arba ar mes turime 
gyventi, ar visai ne.
Ne vieni alginiai darbininkai 

kenčia.
Ir ne tik vieni alginiai dar

bininkai kenčia šitas sąlygas. 
Su kiekvienu galybės ir turto 
sącentrio padidėjimų apšviesto
sios ir profesinės klases vis 
daugiau yra verčiamos priklau
syti nuo kapitalisto. Musų mo
kytojai, profesoriai, kalbėtojai, 
laikraščių redaktoriai ir rašyto
jai ir net pamokslininkai, gy
dytojai ir visi profesionalai kas 
sykis vis daugiau yra verčiami 
priklausyti nuo kapitalistinės 
sistemos malones.

Kitos partijos neturi vaisto.
Tai tokios sąlygos po musų 

akių. »
Ir kokį vaistą politikos par

tijos siūlo žmonėms?
Tokios partijos, kaip iųdi- 

vidualai, veikia savų (reikalų 
žvilgsniu.

Gi senąsias partijas turi ka
pitalistai. Republikonų parti
ją didieji kapitalistai; demo
kratinę partiją, mažieji, o pro- 
grešistų i-arti ją “reforminiai” 
kapitalistai, kurie nepatenkinti 
kitų kapitalistų kapitalizmo 
budu.

Bet jos yra visos kapitalistų 
partijos. Visos jos stoja už 
kapitalizmą, už privatinį mono
polių ir trustų valdymą ir ve-

vien tuščia, graži legenda. Ir mes Lietuvoj 
gyvename jau nebe dabartim, uiebe ateities 
gražia viltimi, bet tiktai praeities svajonėmis... 
o gal dar dabarties absurdais...

Tai nėra kaltinimais, tai tėra tiktai gėla!
Jeigu valdžios viršūnės nejaučia visuome

nes moralinės atsakomybės, jeigu valdžios vir
šūnėse guli pirmpradžiai demoralizacijos pag
rindai, tai kur beieškoti teisybes, kur besusi- 
taikinti su tikrenybe!...

III. UŽSIENIO POLITIKOS VAIZDAI.
Jeigu Lietuvos vidaus politikos sistemą 

karakterizuoja žodis “staršina,” tai Lietuvos 
užsienio reikalų politikai karakterizuoti geres
nio žodžio, kaip žioplumas ir suieškoti butų 
sunku pasaulio žodynų literatūroje. Tiesa, dar 
yra vienas žodis, bet ir tas tosirąnda tiktai lie
tuvių žodynuose, ir tai ne visuose! Tas žodis 
tai “naravas” arba iš lenkiško “onaras”!

Šit svarbiausios Lietuvos užsienio reikalų 
politikos problemos: Vilniaus klausimas, Lie
tuvos pripažinimas de jure (Antanta dar iki 
šiol nepripažino), Klaipėdos klausimas, Nemu
no neitralizacija. Nuo šių klausimų išsprendi
mo priklauso visa kita Lietuvos užsienio poli
tika. Kas su šiais klausimais atsitikę yra? Tie
sa, Amerika pripažino Lietuvą de jure. Bet čia 
toli gražu nėra Lietuvos valdžios politinis nuo
pelnas, o tiktai lietuvių amerikiečių.

Delei kilų klausimų — Lietuvos valdžia 
yra be galo mandri. Jai atrodo, jeigu Jurgutis 
parašys kokią notą, nors ji butų ir visai maža 
tepanaši Į notą eiropine to žodžio prasme, tai 
jau visa Eiropa drebės. Dėkų tau pone, dėkų, 
Jurgutis, tasai gerasai kunigėlis, kiek jau tų

notų yra prirašęs, kaip rusai sako, net ir visai 
“bezgramotnych,” bet Eiropa net nebandė dre
bėti !

Kas svarbiausia, kad Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris ne tik kad žmonių neturi, ne 
tik kad jokio plano neturi, kaip užsienio politi
ką vesti, bet ir jokio noro neturi kokį planą 
turėti, ir jeigu kas iš šalies tokį planą pasiū
lo, tai ministerija įsižeidžia, kaip senovės šlėk
ta.

Šit eina Nemuno internacionalizacija. Rei
kia visuomet žinoti su kuo turi reikalo ir kaip 
-kalbėti. Musų grynos širdies prieteliai, gyve
nantieji Vakarų Eiropoj mums sako:

—Jeigu aukščiausioji Taryba reikalauja iš 
jūsų neitralizuoti Nemuną, tai jos reikalavi
mas yra be abejonės keistais ir neteisingas. Jei
gu jus atsakydami į tai pasakysite visą teisy
bę, kaip ištikrųjų yra ir kaip jus manote, jus 
pasielgsite, be abejonės, labai teisingai ir did

vyriškai, visai taip, kaip pasielgtų geras ang
lų ar amerikonų sportininkas panašiame at- 
vėjuje. Sportininkas kitaip pasielgti negali. Bet 
jus šiuo atveju ne sportininkai, jus — politi
kai. O politika nėra toksai daiktas, kaip jį geri 
sportininkai įsivaizduoja. Reikalauja iš jūsų 
pripažinti Nemuno ncitralizaciją — ką jus ga
lit išdary t i, vistiel; jus priveis — geriau pri- 
pažinkit geruoju. Neitrali^aiciją pripažįstat — 
tuojau turite pripažinimą de jure. Bet neitra
lizacija dar turi būti įvykinta — maža ją pri
pažinti. Kad įvykinti ncitralizaciją, einant Ver- 
saliaus taikos sutartimi 'turi būti sudaryta ko
misija iš atstovų valstybių, gulinčių palei Ne
muną. Kas guli palei Nemuną? Lenkų nuomo-

kai Nemuno nesiekia. Kieno teisybę? Kol klau
simas neišspręstas, komisija negali būti suda
ryta. Kad sudaryti komisiją, reikia išspręsti 
Vilniaus klausimas. Vienas sako taip, kitas 
priešingai: kas gali bylą išspręti: tiktai taptau- 
tinis teismas. Vadinas, su lenkais einame į 
teismą. Teismas užsitęs kokius penkis metus. 
Vadinas, per penkis metus apie Nemuno neit- 
ralizaciją ir kalbos būti negali. O tuo tarpu ar 
šiaip ar taip Vilniaus klausimas turi būti iškel
tas ii' išspręstas. Lenkų uždavinys — Vilniaus 
bylą likviduoti, ją nuslėpti, neišleisti jos į aikš
tę, o jūsų uždavinys — ją kaskartą kelti. Kas 
iš Nemuno internacionalizacijos bylos laimėti

Taip siūlo musų geri draugai, turinti ga
na svarbios įtakos santarvės srityse. Aš tuo ne
noriu pasakyti, kad tai yra visai tikslus bylos 
išsprendimas, kad kito kelio jau nebūtų. Tų 
kelių yra tuksiančiai, ir jie ne talip sunku rasti, 
tiktai reikia turėti pakankamai gero noro ir 
smegenų. Jeigu šis nurodytas kelias yra ir ne- 
priimtįnąfs, ir kritikuotinas, jeigu jis yra ir 
netikslus, bet jis yra vis tik tai kelias. O nors ir 
blogas kelias yra tuksitantį kartų geriau, negu 
jokio kelio neturėti. Mes gyvename ne utopijų 
laikais, ir gimnazistų romantiniu idealizmu 
nėra ko vaduotis!

Bęt itpisų valdžia)! šis planas pasirodė že
minąs jos konfucinę didybę, ji jį paniekinda
ma atmetė, o pati nei piršto nepajudino, kad 
savo planą nustačius. Taip ir slenka musų tarp
tautiniai reikalai, kaip' žydui citvarą už činči- 
barą pardavinėjant!

(Daugiau bus)

Zfcto'kjii'.JLi . ■ .k _________________ -____ ---------------------------------------------------------------------- --------- .

Vienintelė partija, kuri siū
lo tikrąjį vaistą; kuri stoja už 
visai naują idealą; kuri stoja 
prieš kapjtalizmą ir už didžių
jų šalies pramonių viešą valdy
mą ir demokratinę kontrolę.

Tai yra Socialistų Partija.

Ką tas reikštų.
Pasižiūrėkime, ką socializ

mo siūlomos permainos reikš
tų:

1. Visų pirmiausia tas reikš
tų, kad darbininkų algos laips
niškai didėtų iki jos pasiektų, 
kiek galint arti pilną jų darbo 
išdovį.
> 2. Jos sumažintų pragyveni
mo 
daiktui, 
butų 
vedami

brangį kiekvienam 
kadangi Irusiai

viešai valdomi ir 
be pelno, tai gyve-

tų. •
3. Išnaudojimas—vienos ar 

kelių žmonių galėjimas gyven
ti iš kito žmogaus, ar žmonių 
darbo—prieitų galo.

4. Nei vienam negalint gy
venti iš darbo kitų, visi turėtų 

| dirbti atlikti kokį naudingą
patarnavimą. Visi, kurie pa
diegdami atsisakytų dirbti, jei 
prie socializmo tokių rastųs, 
tai jie gautų tiktai tą, ką jie 
pagamino jeigu nieko nepaga- 
mino, nieko negautų. Biblija 
sako: t “Jei kas nedirba, tas 
neprivalo nei valgyti”.
5. Nebūtų jokių bedarbių — 
išalkusių, pavargusių, neteku
sių vilties, nusiminusių žmo
nių, trypiančių miestų gatvė
mis ir kaimą keliais, prašinė
jančių darbo ir negalinčių jo 

Įgauti. Valstybė, kontroliuoda
ma visus gamtos turtus ir vie- 

Įšąsias tarnautes surastų darbo 
’ visiems.

(Bus daugiau)
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Amerikoj
DEL SIUNTINIŲ LIETUVON, persiuntime

[L.I.B.] Lietuvos Atstovybė 
šiuomi praneša Amerikos lie
tuvių visuomenei Lietuvos Paš
tų Telegrafų ir Telefonų Val
dybos ir Muitinių Departamen
to paaiškinimus dėl siunčiamų
jų 'Lietuvon iš Amerikos siun
tinių.

Užsienių Reikalų Ministerijai 
Š. M.

Paštų, Telegrafų 
ir Telefonų Valdyba.

Pašto Tarnyba.
Nr. 19913 

1922 m. liepos 29 d.
Kaunas.

Atsakydamas į Tamstų 
m. liepos mėn. 15 d. rašto No. 
16764, turiu garbės prašyti 
pranešti Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje, ant užklausimo pa
starosios iš š. m. gegužės mėn. 
12 d. Nr. 11310, žemiau se-

už persiuntimų tiktai savo nau
dai ir jos pristato garlaivius 
iki Liepoj aus uosto.

2) Tolimesniame siuntinių 
iš Liepojaus iki 

parubežinės Lietuvos pašto įs
taigos Mažeikiuose tarpinin-

iš š.

Visi gaunamieji iš Amerikos 
per Liepojų skiriami Lietuvon 
siuntiniai yra peržiūrimi Ma
žeikių muitinėje. Muitinė gi 
kiekvienų siuntinį atidaro ir 
sulig veikiančių muitinių įsta
tymų, prekes apdeda muito 
mokesniu.

Senus daiktus praleidžia be 
muito mokesnio. Po peržiūrė
jimo tokių siuntinių, siunti
niai iš naujo užtaisomi ir ant- 
spaudojami muitinės antspau- 
domis. Be to persiunčiami to- 
limesnčn paskyrimo vieton 
dėl įteikimo adresatams.

Skundos siuntinių padavė
jų — Amerikos lietuvių, tame, 
kad jųjų siuntiniai muitinių 
bei pašto valdininkai išplėšia 
visai nepamatuoti ir štai ko
dėl: iš pat pradžių nustatymo

nie
ką r-

siuntinių persiuntimo iš 
rikos Lietuvon, kiekviena 
tų prie iškrovimo iš garlaivių 
Liepojoje maišų su siuntiniais 
buvo pastebiamas didelis nuo
šimtis perplautų bei suplėšytų 
maišų ir didelių trukumų skie
čius siuntinių, bei skeveldros

už tai musų pašto žinyba mo
ka latviams tranzito mokesnį 
sulig svorio, būtent:

iki 1 klg. — 30 santimų
” 5 ” 50

ir ” 10 ” 90
aukso kursu.

Gi dabartiniu metu, sulig 
kurso musų valiutos, prade
dant š. m. birželio mėn. 25 d. 
frankas lygus 100 auks. suda
rys 30, 50 ir 90 auks.

3) Už persiuntimą siuntinių 
iš Mažeikių pašto įstaigos iki 
vietos paskirimo, Lietuvos 
Pašto Žinyba išreikalavo savo 
naudai; iki 1 'klg. 10 auks., iki 
5 klg. 30 auks. ir iki 10 klg. 
50 auks.

Tokiu budu išduodant siuntinį 
iš adresato išjieškoma bendras 
mokesnis sulig svorio: iki 1 
kil. 40 auks., iki 5 kil. 80 auks. 
ir iki 10 klg. 140 auks., nepris- 
kaitant muito rinkliavos, jeigu 
savo rūšies prekės yra apdė
tos muitu. Pabrėžiama, kad 
atskiros konvencijos, ratifi
kuotos musų Vyriausybės, apie 
apsimainynną siuntinių tarp 
Jungtinių Valstijų Amerikoj ir 
Lietuvos sudarytos nebuvo. 
Persiuntimas siuntinių įvestas 
1920 m. sutinkant Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje ir apsi
mainoma prisilaikant sąlygoms 
Jungtinių Valstijų Šiaurės 
Amerikos ir Čecho-Slovakijos.

Apie viršminėlą prašome 
pranešti Amerikos lietuviams 
per vietos lietuvių spaudą, kad 
Lietuvos liaudis susipažinus 
su einančiais įstatymais per
siuntimo ir išdavinio siuntinių 
nesmerktų Lietuvos Pašto ži
nybos nickuomi nepamatuo
tais nusiskundimais.

Direktorius B. Tomaševičius, 
Paštų Tam. Virš. J. Anieliunas

Finansų Prekybos ir Pramones

į įgabena
mas prekes. Keleiviai, važiuo
jantieji su užsienio pasais, gali 
turėti be muito savo reika
lams prekių nedaugiau 50 
dūks, vertes, taip pat pralei
džiami be muito vartoti ranki
niai daiktai, nedidesniame 
skaičiuje, kurie reikalingi žmo
gui kelionėje ir daiktai sulig 
jų speciališkumo, pavyzdžiui: 
smuikininkui muzika, šalt
kalviui įrankiai ir t. t.

Už sekretorių M. Juknevičius
Lietuvos Respub. Atstovybe.

tas. praneša, kad sulig L. L, tą kaip ir už kitas 
Muitinių Įstatymų § 21 “paš
to siuntiniai iš užsienio mui
linos peržiūrimi ir už juos 
imama rinkliavos išleistomis 
tam reikalui taisyklėmis.” Pri
silaikant šio įstatymo muiti
nės privalo visus gaunamus iš 
užsienio siuntinius atidaryti ir 
peržiurėjus išieškoti muitą 
sulig Tarifo. Dažnai iš Ameri
kos ateina siuntiniai be jokių 
dekleracijų arba, jeigu ir bu
vo prikergtas bet koks lakšte
lis, tai jame tiktai nurodyta 
siuntėjo ir 4 gavėjo antrašai, o 
dauginus nieko, kas musų įs
tatymais visiškai neleistina — 
visi siuntiniai privalo būti ly
dimi deklęracijomis, 
turi būti smulkiai 
indėlio pavadinimas, 
daiktai dekleracijoje 
būti išvardinti, belo geistina 
butų, kad daiktų pavadinimai 
butų rašomi lietuvių kalboj. 
Kas dėl siunčiamų dovanų bei 
pašalpos giminėms, L. Muiti
nių Įstatais nenumatyta — 
muitinės vadovaujasi bendrais 
pamatais, t. y. išjieškoma mui

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU- 
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIŪNAS CO.
irrrriųr - --r 11 ~' •JT..*- * AcŽL1—1""lt' —

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.

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars, 
naudoti

Ruffles

, 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 tęl. Van Buren 9214 
Ofiso tel. Boulevard 9692

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Cblrorgaa

Spac{ filis tas Moteriškų, Vyrišku 
Valkų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas t 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos! 19—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
R*«- 1139 Indenendence Blvd. Chicage

kuriuose 
nurodyta 
t. y. visi 

privalo

GAILO BORDENO IR TIRS 
TINTO PIENO ISTORIJA.

tais antrašais, įdėliai kurių 
sujaukti, taip kad nebuvo ga
limybės nustatyti prie kurio 
siunčiami daiktai priklauso, 
tokių daiktų, neišaiškintų kam 
jie priklauso iki šiam laikui 
dauguma randasi Kauno paš
to įstaigos sandėlyj ir galų 
gale teks paduoti iš aukciono.

Apie tokius atsitikimus* ne
vieną kartk buvo pranešta Va
šingtono Paštų Departamentui, 
prašant padaryti parėdymą dėl 
apsaugojimo persiuntimo mai
šų ant garlaivių.

Rezultate gi panašus atsiti
kimai pradėjo rečiau pasikar
toti.

Reto Kauno pašto įstaigoj 
randasi kelio! i ką tūkstančių 
siuntinių adresuotų j okupuo
tas Lietuvos dalis, taip kad 
nesant pašto Susisiekimo su 
Lenkija, nėra galimybes 
siųsti siuntinius paskirimo 

. ton.
Kas liečia klausimu kas 

išjieškojimo iš adresantų
kerno, tai Paštų, Telegramų 
Valdyba turi paaiškinti sekan
tį

1) Amerikos Paštų Žinyba, 
priimdama siuntinius adresuo
tus Lietuvon išjieško mokesnį

Muitinių departamentas.
1922 m. lietpos 20 d.

Nr. 8511.
I žsienių Reikalų Ministerijai.
Į Lietuvos Atstovybės raš

tų iš š. m’ gegužės 12 d. Nij. 
11319 Muitinių Dcpartamcn-

J. H. Collins sutraukia didžiojo iš
radimo istoriją į brošiūros formatą.

Jam-es H. Collins, gerai žinomas 
pirklybinių dalykų rašytojas tik ką 
paraše Bordeno Kompanijai įdomią 
brošiūra antrašte “Tirštintojo Pieno 
Istorija”. Po teisybei tai yra dvide
šimts keturių puslapių biografija Gai
lo Bordeno, kurio menkas išradimas 
eigos tirštinti pieną taip, kad jis ne
gestų, surevuliucino pieno tiekimą 
pasauly.

Savo nepasekamu budu verslo da
lykus aprašyti populeria įdomia kal
ba p. Collins aprašė istoriją kuklaus 
Amerikos kaimo vaiko, kuris patapo 
mokytoju, o vėliau pirmtakunu mais
tų tyrinėtojų, kuris kitiems besivargi- 
nant svajojo ir kuris savo svajonėms 
tikėjo, kuomet kiti iš jo juokės. Ačiū 
prielankiai I>ebanomo šeikerių pagal
bai jis padarė sėkmingus bandymus, 
’ S53 m. pareikalavo patento ir už tri
jų metų jį gavo. Jo pirmutinė ga.- 
mykla Torringtone, Conn. neturėjo 
pasisekimo dėl rėmėjų stokos ir ji i 
užėjo nusiminimo laikotarpis. Bet 
kitais metais jis sugrįžo, įsteigė kitą , 
gamyklą Burrvillėj, Conn. ir padrąsi
namas newyorkinio verslininko Eremi- 
jos Milbanko, pastatė verslą ant tvir
tų ęamatų Wassaic’e, N. Y.

Piliečių karas suteikė Bordenui pro
gą įvesti tirštintąjį pieną; kariuome
nė buvo jam dirva priparodymui. Jo 
klotis paskatino įsteigti Amerikos ga
myklą Šveicarijoj 1866 m., o vėliaus 
kitos atsirado Bordeno patentais šitoj 
Šaly. P. Collins visa tai papasakoja 
labai įdomiai; jis aprašo pirmąsias 

didelį pramonės augi- 
tą apie klotį. Jis pa- 

ip Bordeno verslas išau- 
kad Didžiojo Karo metu 

1,900,000,000 skardi- 
Bordeno asmens isto- 

Amerikos ir jos sa-

“Heilo, Diek;
This Is Mother!”

Dikas yra mokykloj, toli nuo na
mu ir tėvų ir gal truputį pasiilgęs 
namp. Linksmas balsas motinos, 
tėvo, Sesers, ar — gal mylėtinės 
— per ilgo tolio telefoną palinks
mins jį neapsakytai.

Pasikalbėk per telefoną su vai
kinais ir merginomis mokyklose.

. Patarnavimo kaina yra menknie
kis palyginti su smagumu ir 
džiaugsmu girdėti vaiky balsus ir 
žinoti, kad jie yra sveiki ir gera
me upe.

ILLINOIS BELL TELEPHONE OO 
COMPANY

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkito Ruftles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuo jaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina Gūc. aptiekoso, arba prisipū
kite 75c. tiesiai j labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

DR. VAITUSH, O. D.
fJetvrvia Aklų Sųeetatlffta#

Paiengvins akių įtempimą, lurii 
esti, meŽastimi galvos skaudljimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 

skaudamą akių karitį, atitaiso 
ras dds nuima kataraktą, atitai-

mo, i 
ireivas dds nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teMngfti akinius. Visuose at
sitikimuos? egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS

mą ir pasako šį

go iki tiek, k t 
buvo pagamini 
naičių. Gailo 
rija yra t i pi n p 
vaspėkių vyrų

RBkJhard Piano Co
1311 Milwaukee Avė 

prie Paulina gat.

Atydai Moterą

8261

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

1 Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel,: Boulevard 7820 
Namu Tol.: Lafayette 0203

šiuo pranešu, kad atidariau naują geležies ir kitokių smulkme
nų krautuvę; namams reikalingų dalykų, šventėms turiu prirengęs 
iš visokių alumininių, porceleninių ir stiklinių indų ir žaislų vaikams. 
Kaina visiems prieinama. Meldžiu atsilankyti. Patarnausiu kuoge- 
riausiai.

Kas norite turėti naujausios 
mados drapanas padarytas, atei
kit pas mane. Siuvu ir užlaikau 
gatavus pasiutus kotus, siutus ir 
dreses.

Esu praktikavusi 8 metus Pe
trograde, Prancūzų siuvimo mo
kykloje, ir Amerikoj 10 metų.

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika-

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469

pa- 
vie-

link
mo-

E

Mes parduodame viso
kius muzikalius instru
mentus ir suteikiam ge- 
riausį patarnavimu. At
silankykite, o busite už- 

w " ganėdinti. 
*

Lifctuviški Kalėdiniai Rekordai:
7256 Sveikas Jėzau Mažiausias

Gul šiandieną. 
78391 Visad linksmas.

Mano mylimoji. — Polka.
73268 Baliui pasibaigus. — Valcas.

Aplink Kalėdų Eglaitę. — Mazurka.
65132 Skubin prie Kryžiaus.

Giesmė į Panelę švenčiausią. — Naujalio. 
78103 Gul šiandieną. 

Linksma Diena.
Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.
Lietuva Tėvyne musų.
Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė.
Kur banguoja Nemunėlis.
Saulelė raudona.

2356

2357

2393

E

PRADEK1T 
TAUPINT1

E

E

E

TUOJAU
E

E

E

F. JUCEVIČIA 
6037-39 So. State St. 

Phone Englewood 1826

šviesą ir pajiegą suvedame į 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 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

S Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

| Klausk Jūsų pardavėjo.

E

Už šilingelį.
Šių nakcialy (Dzūkiška daina).

3796 Bernužėli nesvoliok.
Eisiu mamai pasakysiu.

Monologai ir Dialogai.
1170 Smarkus vyras. Atliko A. Radzevičius ir J. Papartis.

Kur bakūže samanota. — Įdainavo M. Bradunienė.
2342, Siuvėja. — Atliko Glemžių Pranė.

Po dvigalviu ereliu. Maršas. Orkestrą.
2343 Ant vienos galvos. Atliko Glemžių Prane.

Žuavų maršas. Orkestrą.
Įgrojo militariška orkestrą

Išdykus mergaitė. — Polka.
Dėdukas. <— Polka.
Saldžios lupos. —\Valcns.

Armonikų Duetai
Kaimiečių valcas.
Linksmas valcas.

švilpimo solo su orkestros akompan.
Batų čystytojas. — Maršas.
Saldus bučkis. — Valcas. •

Klernetas, Kornetas ir Armonika.
Rožės šaka be žiedo. — Polka.
Linksmo kraujo. — Polka.

2394
Lietuvis malevoto- 
ias ir popierų kli- 

juotojas

ECDRATING CD
.. . v _ v. ....... .... . _ r t? %

Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

Tel. Kedzie 0971
A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė.,

2527 Linksmybė. — Polka.

3314

2863

3317

Rusiškos ir fuiltište Vos
I2th STREET 
T.l. Kedri.

1314-16 RoomvcM R4.
St. Loib Av<u,

' CHICAGO, IU>
•->1

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

Patarimai suteikiami dovanai

Visokias gydo žinovas — per 23 
metus prie State gatves.

Žvairos akys atitaisoma saugiai, 
tikrai, greitai mano specialiu bų- 
du; tonsilai išimama sutemi} mie
gą panaudojant; akiniai pritaiko
ma §5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutes.

Franklin O. Carter, 
M. D.

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

10 iki 12.
V-

NURSĖ
Telefonas

Yards
3135

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago.

Akiu, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis

TtL Austtn 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrĮžo f| Califomijos ir 
vii te« savo praktikavin^ po ■«.

6»8 W. Harriso. St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare ižakiriant nadildienius. 
*—■ N , , ,/
f ...... . '..... ' „ ,

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4481 Be. Ashland Avt«
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki S 
ir 7 iki 9 v. nedGl dieniai v nu 19 
Iki 1 vai. po pietų.

Ganai 6267 •
Naktinis Tel. C&nal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ntdilionps nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted

Knmpai> 18 ir HHlsted Si,

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

Tel. Carini 2118
Dr. A. L. Yufika

PHYSICIAN AND SURGEON 
1990 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Te!. Lafaycfte 0098

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

943 W. 38rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovana).
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonae Y arda 5082

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgan SU, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Telephono Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

\ DBNTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
Sa. Hatoted St., CMcago, Hl.

r . ..... __ tr

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii 

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

Teiephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietivie Gydytojas ir Chirurgai

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

8259 So. Halnted St., Chicaga.
V—.. , , ........

DR. A J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

, Ned. 9 iki 11 ryto, 
Tel. Boulevard 5913 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

/------------------------- ---------- Y

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118k_______ ——-------------/

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CH1ROPRACTOR

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.

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

5349 Sheridan Road
Tel. Edgevvater 8380

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

Valandos: 11 ryto iki 2 po pu tų 
ir vakarais, išskiriant septln- 
tadienių vakarus.
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CHICAGOS
ŽINIOS

ir Vilniaus 
Dabar an- 
svarsto m au 
todėl toje

“KALĖDOS IR NAUJI METAI 
BE MUNŠAINO“.

Vyriausis porhibicijos direk
torius Roscoe C. Andrews, 
kurs savaitė atgal užėmė ofisą, 
pareiškė, kad šiemet Kalėdos 
ir Nauji Metai turės būti pra
leisti be munšąino. Tiedvi die
nos busiančios sausinusios Chi
cagos istorijoj.

—Aš dabosiu kiekvieną ho- 
tclį, kavinę, kabaretą, karčia- 
mą ir kiekvieną vietą, kur 
munšainas gali būti pardavinė
jamas. Šiuomi. aš persergiu 
viršminėtų įstaigų laikytojus, 
jei jie pardavinės likerius, 
jiems gali ne vienam pasitai
kyti parduoti jų mano agen
tams, kurie tokiame atsitikime 
mokės kaip pasielgti — parei
škė Andrews.

tai mažai tegaunama. 
Klaipėdos klausimą 
daiktai! nederėtų, 
tautės ambasadorių 
Klaipėdos likimas,
plotmėje ir reikia veikti. Dary
ti didelį trukšmą irgi nesą’ rei
kalo. Girdi nereikia užmiršti 
to, jog mes turime daug prie
šų, kurie budriai seka kiekvie
ną musų žingsnį. Jeigu mes 
imsime iš kalno garsintis ii’ 
rengti didelę demonstraciją, 
tai musų priešai — lenkai ar

DEPOZITORIAI NENU
KENTĖS.

Iš patikėtini) šaltinių tapo 
sužinota, kad depozitoriai In
ternational banko, 906 W. 
Roosevelt rd.; nepraras nė vie
no iento. E. E. Braslavsky, ban 
ko prezidentas, kurs pasišali
no išeikvojęs apie $40,000 ban
ko pinigų, yra ieškomas. E. T. 
Nosnan, Braslavskio advoka
tas, sako, kad Braslavsky turįs 
ant savo vaido $67,000 vertės 
stako, kurs galėsiąs būti pa
naudotas atmokoj imu i depozi- 
torių.

AREŠTAVO 35 MOTERIS.
Pereitą šeštadienį policija 

sužvejojo 35 moteris gemble? 
riavimo ir -prostitucijos liz
duose. Tapo iškrėsti Keysto- 
ne Country Club, River Gro- 
ve; Roamer karčiama, 145-tos 
gatvės; ir gemblerių lizdas, 
1214 Gastlin gatvės. Areštuo
tieji bus pristatyti grand jury.

NUTEISĖ ŠOFERĮ 
KALĖJIMAN.

Teisėjas Asą G. Adams nu
teisė Fred W. Reford šoferi, 
dešimts dienų kalėjiman ir 
užsimokėti $200 baudos. Per
eitą savaitę jis girtas važiuo
damas automobiliu užgavo 
panelę Ruth Binikofer. Reford 
turi spaustuvę po numeriu 515 
S. Dearhorn gat.

Lietuviu Rateliuose
Mtingas delei Klaipėdos 

krašto
DARBUOTOJŲ 

NUTARĖ SU- 
MITINGĄ.
8 vai. vakare p.

Eltoje” į-

CHICAGOS 
KOMITETAS 

ŠAUKTI 
Pirmadienio

Bagdžiuno įstaigoje
vyko Chicagos darbuotojų Ko
miteto Klaipėdos klausimu su
sirinkimas. Kaip jau pirma 
buvo minėta, komiteto bran
duolys susidėjo iš penkiolikos 
asmenų. Vienok pirmesniuo- 
ju tarimu komitetai! galėjo 
įeiti kiekvienas atsilankusis 
darbuotojas.

Be išrinktųjų komitetai! na
rių susirinkiman atvyko dar ir 
keletas naujų žmonių, jų tarpe 
ir iš Lietuvos paeinančiu du 
žydu — pp. Komaiko ir Weis- 
brod. n , r

Susirinkimą atidaro p. Bra- 
dchulis. Sekretorium išrenka
ma p. Valančius. Kun. Česaitis 
perskaito praeito susirinkimo 
protokolą.

Pirmininko statoma klaosi- 
mas išsprendimui — ar susi
rinkimas randa • reikalingu 
stvertis kokios nors akcijos dė
lei Klaipėdos klausimo. Iš
sprendus tą klausimą busią 
galima eiti prie svarstymo pri
emonių akcijai. Klausimas iš
sprendžiama teigiamai.

P-nas Elias paprašo suteikti 
balso p. Komaiko. Pastarasis 
pasisako nesąs jokis diploma
tas, vienok jis žinąs tiek daug, 
jog reikalaujant daug papras-

reaguoti. Geriausias būdas 
busią paruošti memorandumą 
arba rezoliucijas. Tokį* memo
randumą galėtų priimti kad ir 
ne taip jau skaitlingas darbuo
tojų bei draugijų valdybos na-, 
riai, kurie taip sakant atsto
vautų visuomenę. Kada visa 
tai butų atlikta, tąsyk butų ga- 
’ima tatai paskelbti spaudoje. 
Pats p. Komaiko pasižadėjo 
dėti pastangų, kad apie tą da
lyką rašytų žydų, o taipgi ir 
anglų spaudos. Nesvarbu ar 
tai turės kokios įtakos ar ne 
— bet mes busime atlikę savo 
pareigas.

Įnešama pasiūlymų suruo
šti didelį masinį mitingą kur 
nors vidurmiestyje. Bet p. Ko- 
maiko nurodo, kad tai tik su
erzintų musų priešus, o lau
kiamos naudos neatneštų. Siū
loma pavesti atstovybei pri
ruošti rezoliucijas ir siuntinėti 
as ix) lietuvių kolonijas. Adv. 

Kodis nurodo, kad atstovybė 
tuo reikalu negalinti užsiimti, | 
nes ji atstovauja Lietuvos val
džiai, o ne Amerikos lietu
viams. Ko nors tikėtis iš Ame
rikos valdžios irgi nesą gali
ma, nes ji pastaruoju laiku 
esanti nusistačiusi nesikiršti į 
Europos reikalus.

Galop, prieita prie sekamų 
tarimų: suruošti darbuotojų ir 
draugijų valdybų narių mitin
gą. Mitingas įvyks sekamą 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 2 
vai. po pietų. Svetainės sura
dimo komisijon išrinkta: p. 
Elias, p. Weisbrod ir p. Micke- 
liunas. Rezoliu'ctijų komisijon 
perstatyta ir išrinkta: p. Ko
maiko, kun. česaitis, p. Kodis, 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis (susirinkime nedaly- 
vavo), p. Bradchulis ir p. Bag- 
džiurias (nedalyvavo). Be to, 
dar išrinkta programo suruoši
mui komisija, kurion įėjo Dr. 
Draugelis, p. N. Krukonis ir 
p. VVeisbrod. Finansų komi
sijon paskirta: pp. Kubilius, S. 
Valančius, S. Gricius, J. Mic- 
keliunas, K. Augustinavičius. 
' Čia pat ant vietos liko suges
tija paduota programo rengi
mo komitetui, kad kalbėti bu
tų pakviesti “Draugo” redakto
rius kun. česaitis ir “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis. 
Nuo žydų pasižadėjo kalbėti 
p. Komaiko. Bus pakviesti ir 
keli svetimtaučių kalbėtojai ir 
gal vienas kitas lietuvis.

P-nas Komaiko 
politikierių nekviesti, 
litikieriai pasilieka 
riai. Jiems svarbu
musų priešų, kad tuo budu ne
nustojus rėmėjų laike balsavi
mu. 

G 

Lėšų padengimui bus renka
mos aukos. Jeigu dar kas liktų 
viršaus, ta j tas bus pasiųsta 
per Klaipėdos atstovybę kokiai 
nors organizacijai, kuri rūpi
nasi agitacija Klaipėdos krašte.

Komisijų susirinkimai nutar 
laikyti gruodžio 15 d.

............................................................................................ 1

Po lo Pirmyn Mišrus Cho
ras sudainavo labai gerai ke
letą dainelių, kas, matėsi, pub
likai patiko, nes gana daug plo
jo.

P-oiia Rypkevičienė ir p-ia 
Milerienė labai gražiai sudai- 
navo duetą du kartu. Choris
tas Čepaitis vidutiniai sudai
navo solo. Iš jo gali išeiti ge
ras solistas, kuomet 
vins savo balsą.

I P-ia M. Dundulienė, 
labai garsiu balseliu, 
kai sudainavo solo.
K. Sarpalius sudainavo solo iš 
operos “Girių Karalius”. Su
dainavo labai žavėjančiai.

Toliau rusai kanklininkai 
gražiai sugriežė ir trys orkes
tras nariai sudainavo trio, bet 
tai išėjo biskį silpnokai. Po jų 
dar kita Rusų Mandalynų Or
kestrą, susidedanti iš septynių 
įsmenų, sugriežė labai gražiai 
kelis gabalėlius.

Ant galo Pirmyn Mišrus 
Choras sudainavo keletą dar
bininkiškų ir liaudies daine
lių. Tuomi programas ir pa
sibaigė. Visiems artistams pub
lika nesigailėjo aplodismentų.

Pirmininkas buvo pranešęs, 
kad kalbės daktaras A. Mont- 
vidas, bet dėl kokios tai prie
žasties neatsilankė. Po progra
mo jaunuomenė šoko 
luinos.

jis išla-

, nors ne- 
niclodiš- 

Baritonas

iki vo

Ciceroj 
klasės:

Iš A. Liutkaus teko 
kad dabartiniu laiku 
esančios tik dvi žmonių 
kapitalistai ir darbininkai. Ka
žin prie katros klases priklau
so ciceriečiai lietuviai bolševi
kai Tame vakare jų visai 
•nažai tebuvo, nors vakarą ren- 
qė darbininkiška Vyrų ir Mo
terų Draugija. Taipgi teko

bės svetainėj busią leidžiama 
pardavinėti laike pramogų Lie
tuves darbininku laikraščiai: 
‘Socialdemokratas” ir kiti. Prie 
to busią reikalaujama tik vie
no dalyko: laikraščių platin
tojai turėsią pirmiau atsiklaus
ti A. Liutkaus, o jisai “pafiksy- 
<iąs” geriausiai — pavelysiąs 
platinti laikraščius. Vienok 
iei reporteriai rašysią apie sve
tainės komitetus ir jei A. Liut
kus sužinosiąs tuos reporterius, 
'ai tokie reporteriai busią pa
imami už kalnierių ir išmeta- 
ni laukan iš salės. Panašiai 
busią daroma ateity. Taigi 
laikraščių reporteriai ir šiaip 
žinučių rasi neto ja i gali išveng
ti komitetų “kiko” nieko apie 
juos neprisimindami.

— Šapos Darbininkas.

BRIDGEPORTAS.

NAUJIENOS, Chicago, HL Trečiadienis, gruod. 13, 1922
Po lošimui nebuvo šokių, nes 

advento laikas.—Svetys.

CICERO.
Pasilinksminimo savaitė.
Pereitą pirmadienį Ciceras 

draugija “Moose” prie ku
rios priklauso nemažai vietos 
lietuvių, pradėjo pasilinksmi
nimo savaitę arba “fėrus” Lie
tuvių Linosybės svetainėj. Tai 
yra prieškalėdinis pasilinksmi
nimas, kurį kviečiama atlan
kyti visi be skirtumo. Per vi
są šią savaitę vakarais bus įvai 
rus programas, daugiausiai 
susidedantis iš muzikos, šokių, 
žaismių ir kitų panašių pasi
linksminimų. Taip gi svečiai 
galės gauti užkandžių ir mink
štų gėrimų.

Šiandie vakare vakaras žada 
būti gana skaitlingas. Apie 500 
musiečių iš aplinkinių kolonijų 
ir Chicagos pasižadėjo daly
vauti. Ypač vietos jaunuo
menė yra kviečiama atsilanky- 

smagiai ,pa- 
arba nemo- 
sau smagiai

sišokti kas nenori 
ka šokti gali taip 
praleisti laiką.

Apart kitų pasilinksminimų 
bus ir vodevilius ir cirkus, ku
rie užims apie pusvalandį lai
ko kas vakarą. Kas 
griež Shayers orkestrą, 
vienas centas uždirbtas
šios savaitė^ bus skiriamas na
mo statymo fondan. Mat Cice
ro Moose nori trumpoj ateity 
įsigyti nuosavą puikų namą.

— Vietinis.

vakarų
Kiek- 
laike

KLAIDOS PATAISYMAS.
Vakarykščiose “Na u j ienose”, 

žinutėj iš Ecngelwoodo, 
skverbė zeceriška klaida, 
baigoj paskutinio sakinio 
kyta “...vyrą ir musų”, 
būti— vyrą ir sūnų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

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

ĮIEŠKO DARBO
BIZNIERIŲ ATYDAI

Kam yra reikalingas žmogus su
prantąs biznį? Esu patyręs biznio 
vedime. Gerai pažįstu anglų, lietu
vių ,lenkų ir rusų kalbas.

Bridgeporto “Naujienų” Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Num. 12.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, ar 
mergina' prie namų darbo; ma
ža šeimyna; valgis, kambarys ir 
$10 į savaitę. Atsišaukti

1730 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris, dirb
ti ant siuvamos mašinos prie 
maišų.

3703 Wentworth Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, kuri moka virti ir apskritą na
rni} darbą. Reikalaujama paliudymo.

I. GOLDSTEIN,
5244 South Park Avė., 

Tel. Drexel 4928.

. REIKALINGA moteris ar mergina 
pagelbėti dirbti skalbykloj ir prie 
tekių darbų. Darbas nuolatinis.

Kreipkitės:
ST. PAUL’S HOSPITAL 

828 West 35th PI.

ki-

PARDAVIMUI MOKYKLOS

sugestavo 
Girdi po- 
politikie- 

nekiršinti

ta Rep.

gruo-

CICERO. 
' Koncertas.

Pereitą sekmadienį, 
džio 10 d., Lietuvių Linosybės
svetainėj, įvyko Vyrų ir Mo- 
erų Apšvietos Draugijos kon

certas. Koncerto programą 
vedė A. Liutkus. Pirmiausiai 
pasirodę rusų niuzikalė drau
gija “Lyra”, sudaranti kank- 
ininkų orkestrą iš trisdešimts 

asmenų. Jie mandolinomis, gi
taromis ir balalaikomis su
griežė Internacionalą ir šiaip 
keletą gabalėlių iš rusų muzi
kos. Atliko pusėtinai gerai. 
Maži vaikai pašoko rusiškus 
šokius.

Katalikų vakaras.
Pereitą sekmadienį, 

džio 10 dieną, Šv. Jurgio para
pijos svetainėj, įvyko Šv. Jur
gio parapijos “Kanklių’\ cho
ro vakaras. Buvo sulošta M. 
Pe t raško trijų aktų operetė 
“Šventoji Naktis”. Publikos 
prisirnko pilna svetainė. Pro
gramas prasidėjo apie aštuntą 
valandą ir tęsėsi trumpiau ne
gu dvi va landi.

Keletas žodžių apie vaidylas.
Erodo, žydų karaliaus, rolę 

lošė V. Dambrauskas. Nors jis 
negalėjo tinkamai nuduoti ka
ralių, bet savo rolę atliko vi
dutiniai. Cigalo, Erodo ad
jutanto, rolę išpildę Jonas Ra
manauskas. Jis atliko geriau 
negu Dambrauskas. Angelo 
rolę atliko Zofija Sauris neblo
giausiai. Žinoma, rolė nesvar
bi ir labai trumpa. Trijų ka
ralių roles lošė V. Gedvilas, H. 
Gedvilas ir J. Janušauskas. Ka
dangi rolės trumpos ir nesvar
bios, tai jas ir sulošta viduti
niai. J. Radzevičiui teko būti 
velniu. Rolė visai menkutė, 
trumpute, lengva sulošti kiek
vienam. Senuko kerdžiaus ro
lę atliko neblogai F Petrulis. 
Kitos rolės nesvarbios ir atlik
ta nevykusiai. Aplamai imant, 
sulošta vidutiniai. Butų buvę 
galima 
vaidylos 
lavinti.

Griežė
Operetę ir orkestrą 
p. Juozas Sauris.

gruo-

sulošti ir geriau, jei 
butų buvę geriau iš-

Rakausko orkestar. 
vadovavo

isi-
Pa- 

pasa- 
Turi

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Senas biznis, 
visados atdaras per 15 metų. Renda 
pigi, 4 ruimai dėl gyvenimo. Lysas ant 
3 metų. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Kas pirmas tas laimės.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas, daugiau
siai svetimtaučių apgyventoj apielin- 
kėj. —Biznis geras. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
558 W. 37th St.

PARSIDUODA kukninis pečius 
taip kaip naujas, labai pigiai, ir sie
ninis veidrodis 4 pėdų aukščio, pigiai. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarą.

MRS. J. PALSIENĖ, 
838 W. 34 St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė, siuvimui naujų ir senų drapa
nų. Didžiausioj lietuvių kolonijoj ant 
Bridgeporto. Bizniš išdirbtas per pen- 
kius metus. Parduosiu pigiai, nes ei
nu j kitą biznį.

3216 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj, arba mainy
siu į automobilių.

3200 S. Federal St.

PARDAVIMUI geras kampinis sa
liunas, 6 ruimai pagyvenimui 
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

Kreiptis
2015 S. Robey St.

savi-

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
Taisymo elektrinė šapa. Turi 
būt parduota dėl mirties.

1908 Canalport Avė.
Tel. Lavvndalc 8516

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne. Priežastis pardavimo 
svarbi.

Kreipkitės:
Naujiemj Skyrius, 

3210 So. Halsted Sk» 
No. 13.

AUTOMOBILIAI

labai

Extra Posėdis
LSS. Pildomojo Komiteto ir LSS. 

} Rajųno Komiteto jungtinis posėdis 
jus seredoj, 13 d. Gruodžio, 8 vai. va
kare, “Naujienų” name. Malonėkite 
visi draugai būtinai dalyvauti posė
dy;, nes bus pasitarimas sn atkelia
vusiu musų svečiu H. Bieliniu.

Ą. Žymantas
i LSS. Sekretorius.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” prieš
metinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 14 8 vai. vakare,
)avis Square Parko svet. Visi nariai- 

rės susirinkite, nes apart svarbių Kliu
do reikalų bus renkama valdyba at

einantiems metams. — Valdyba.

Bripdgeport. — Jaunuolių orkestro 
narių atydai. Nuo ateinančio trečia
dienio praktikos bus Mark White 
Sųuare skaityklos ruime. Visi susi
rinkit, bus išduoti tikietai į rengiamą 
vakarėlį, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 15 d., š. m. Mildos svetainėj.

Eugenija Grušaitė, rašt.

Vytauto Beno priežmetinis susirin
kimas įvvks seredoj, gruodžio 13 d., 
8 v. v.. Bagdono svet., 18 ir Union 
Avė. Bus renkama nauja valdyba. 
Visi nariai prašomi atsilankyti. Už 
nepribuvimą — $1 pabaudos.

— Valdyba.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
įvyks priešmetinis susirinkimas tre
čiadienį gruodžio 13 dieną, 7:30 vai. 
vakare, F. Shfedvell svet., 341 Ken
sington avė. Nariai esat kviečiami 
visi atsilankyti, nes bus renkama ad
ministracija ateinantiems metams.

— Direkcija.

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
karta Chicago j fantastiška opera, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėlioję, gruodžio 24 d.. 1922 
m. M. Meldašio svetainėje, 2242 W. 
33rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausiu, kuris turi 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.
ICy—gSBJB!'.*!.1?. UgUUUIl-.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į restau

racijos biznį. Turi būt patyręs bile 
kokį biznį. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastis — partnerio ne
sveikata.

Kreipkitės ypatiškai:
4630 So. Ashland Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys vienam 

vaikinui su valgiu prie mažos šeimy
nos ir blaivų žmonių, nepaisant kurioj 
miesto daly; turį malonėkit pranešti j 
“Naujienų” Skyrių, 4138 Archer Av., 
No. 14.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS W. PULLMANO LIE

TUVIAMS IR KOSTUMERIAMS. 
Aš, R. Grabinskis siuvėjas ir 

raščių 
11955 
tą ——

pardavėjas persikėliau 
So. Halsted St. į naują v

705 W. 120 St.

laik- 
nuo 
viė-

dirbtuvės darbininkų
prie

darbų, trako, ir tt., greitas 
pakėlimas, jei bus, patenkinimo, 

geros darbo sąlygos.
Ateik pasirengęs prie darbo.
ACME STEEL GOODS CO.,

DOMĖS, GRABORIAI IR 
TAXPNINKAI!

Hudson 1919 uždarytas karas 1-mos 
kiesos stovy už $450. Galima maty
tis nuo 8 iki 9:30 rvto, ar nuo 6 iki 
7:30 vakaro. — 1034 W. 18th St. 
2ros lubos.

PARDUODAMA Oldsmobile 
Sedan, naujos ratlankės, puikia
me stovy, pigiai. Tel. Engle- 
vvood 8134.

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

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

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

REIKIA kelių vyrų dirbti pir
tyje. Atsišauki t tuoj aus

GREAT WESTERN BATU
HOUSE,

1115 South Paulina St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų dirbti šapoje. Geras mokes
nis. Pageidaujama vedusieji.
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY,
1039 W. Congress St.

REIKALAUJAMA žirklinin- 
kų ir prastų darbininkų sengele- 
žų kieme. Geras mokesnis.

1632 W. Kinzic St.

REIKALINGAS vyras (jani- 
toriui) pagalbininkas. Patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite 
greitu laiku. 1532 S. Albany 
Avė. Kreipkitės pas janitorių.

FRANK STANIONIS

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

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

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis geras, cash, keturi kamba
riai gyvenimui, randa pigi, lysas il
gas, pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

2655 W. 43rd St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas 
vietoj, geras biznis.

936 W. 14th St.

geroj

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuo jaus, vėliausios 
mados seklyčios eile, valgamo.io eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa. ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtina balsą ir groja 
visokio nudarymo rekordus. Parduos 
;sa sykiu ar atskirai už pirmą nasiu- 

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.
H................  ......... . . ■■■JMI L l'*1" „.'J,1.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

mu muro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fomasu šTdomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ĖST ATE 
IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

PARSIDUODA namas su groserne 
Southsidėi. Reikia įnešti $1.600, o 
likusius išmokėsit kaip randą, kas mė- 
nesis po $30. Namas yra vertas 
$6.000, bet aš parduosiu už $4.700, 
dėlto, kad esu priverstas parduoti dėl 
nesutikimo šeimynoie. Kreipkitės 
pas J. Bružą, 2 lubos, $214 Sputh 
Halsted St.

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

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

PARDAVIMUI kampinis namas su 
bizniu, saliunas ir bučerne. Savinin
kas parduos už pinigus ar mainys ant 
didesnio namo ar kokios kitos tinka
mos nuosavybes.

Kreiptis
2015 S. Robey St.

MORTOECIAI-PASKŪLOS
PINIGAI PASKOLAI

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų džvgjimui. 
Dienoms ar vakarais kiesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audčklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PltlVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais kiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Kalstei St, 

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

Kiesos dienomis ir vakarais.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

MOLER BARBER>COLLEGE, 
105 S. Wellšį St., Chicago.

MOKYKLOS

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

653 ir 609 W. Madison St.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910

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- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tamsos į šviesą.

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kie
sos.

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

/


