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Maskvos konferencija 
pakriko

■............. 'H

Sukilimas Makedonijoj

19 darbininkų žuvo eksplozijoj

Maskvos nusiginklavimo 
konferencija pairo

Rusija atsisakė rašytis vien 
nepuolimo sutarti, nepada
rant sumažinimo armijų.

MASKVA, gr. 13. — Rusi
jos ir Pabaltijos šalių nusi
ginklavimo konferencija paįro. 
Paskutiniame posėdyje Mak
sim Litvinov pasakė .prakalbą,, 
kurioj pabrėžė, kad Rusija vi
sai nemano pulti kaimyninių 
valstybių, bet ir ant toliau no
ri palaikyti draugiškus su jo
mis ryšius. Bet ji negali pasi
rašyti vien nepuolimo sutar
ties ir-tai ne dėlto, kad ji (Ru
sija) butų priešinga tokiai su
tarčiai, bet kad ji nieko tikro 
neduoda ir nepriveda prie su
mažinimo armijų. Ji sutinka 
pasirašyti tų sutartį tik su są
lygą, kad kartu bus sumažin
tos ir dalyvaujančių konferen
cijoje valstybių armijos. To 
Pabaltijos šalįs, išėmus Lietu
vą, nesutiko padaryti, reika
laudamos pasirašyti vien ne
puolimo sutartį. Litvinov sake, 
kati nežiūrint konferencijos 
nepasisekimo, Rusija vistiek 
sumažinsianti armijų, Trockio 
išdirbtu pienu.

Litvinov, kuris dabar eina 
pareigas Rusijos užsienio rei
kalų ministerio, pradžioj kon
ferencijos buvo pasiūlęs suma
žinti Rusijos ir Pabaltijos ša
lių armijas 75 nuoš. Rusija ta
da butų galėjusi laikyti tik 
200,000 kareivių. Tas jo pasiū
lymas jokio pritarimo nerado. 
Tada jis' pasiūlė, kad armijos 
butų sumažintos 25 nuoš. Tas 
butų davę Rusijai 600,000 ka
reivių.

Pabaltijos šalįs sutiko tų pa
siūlymų svarstyti, bet Lenki
ja pareikalavo sau 280,0(M> ka
reivių armijų, Latvija 18,(>00 
kareivių, Estonija 16,000 ir 
Suomija 28,000 kareivių ar
mijos.

Tas Lenkijos reikalavimas 
didelės armijos ir sukėlė di
delius kivirčius, nes rusai ap
kaltino Lenkiją padavime 
klaidingų žinių šioj konferen
cijoj, ar tautų sąjungai. Rusai 
sakė, kad Lenkija oficialiniai 
paskelbė tautų sąjungai, kad 
jos armija susideda iš 275,000 
kareivių ir 18,000 oficierių, 
kuomet sulig konferencijai 
pristatytų skaitlinių ji turi 
373,000 kareivių armija. Tie 
kaltinimai sukėlė audrą. Dau
gelis Lenkijos delegatų kalbė
jo ir vis aiškino Lenkijos ar
mijos spėkų. Gabaus, nebega
lėdamas išsisukti, Lenkijos de
legacijos galva, kunigaikštis 
Radzvilas stačiai ir atvirai pa

šiandie — sniegas, vėliau lie
tus; biskį šilčiau. •

Saulė teka 7:19 vai., leidžia
si 4:19 vali.; mėnuo teka 2:33 
vai. nakty.

reiškė: “Skaitlines nieko ne
reiškia. Ant jų negalima rem
tis.”

(Lenkija ir jos vadovauja
mos Pabaltijos šalįs, išėmus 
Lietuvą, kuri rėmė Rusijos nu
sistatymą, padavė reikalavimą, 
prilygstantį ultimatumui, kad 
nepuolimo sutartis butų tuo- 
jaus pasirašyta, paliekant nu- 
nusiginklavimą apsvarstyti ko
misijai kada-nors vėliau. Ru
sija tų reikalavimą atmetė ir 
atsisakė nepuolimo sutartį ra
šytis, jei nebus padaryta kar
tu sumažinimo armijų. Savo 
tokį nusistatymą Rusija pa
matavo tuo, kad konferenci
ja yra sušaukta tam, kad su
mažinus mokesčių naštą, kurią 
užkrauna ant gyventojų dide
lių armijų užlaikymas. Pasi
rašymas vien nepuolimo su
tarties tos naštos nė kiek ne
sumažina.

Nusiginklavimo konferencija 
tada ir paįro, nors rusai vis 
dar tikisi, kad gal vėliau Len
kija ir Pabaltijos šalįs sutiks 
priimti tikra nusiginklavimų.

Sukilimas Makedonijoj
Sukilėliai reikalauja autono

mijos. Puola Bulgariją.

SOFIJA, Bulgarijoj, gr. 13. 
—Rytinėj Trakijoj, taipjau ir 
niekuriose dalyse pietinės Ma- 
keodnijos prasidėjo judėjimas 
už autonomiją. Nesenai suki
lėlių pulkai įsiveržė į Bulga
rijos Makedoniją ir keliose 
miestuose išvijo miestų val
džias, o pasipriešinusius valdi
ninkus sušaudė.

Bulgarijos valdžia tuojaus 
pasiuntė į sukilimo distriktą 
kariuomenę, bet padėtis tebė
ra kritiška, kadangi sukilė

liai turi kelis tūkstančius žmo
nių. Valdžia sako, kad ji su
triuškinsianti tą sukilimą, bet 
kiti abejoja, nes ^tambuliskio 
valdžia savo sauvaliavimais 
įsigijo daug priešų. Kabinetas 
pripažįsta, kad opozicijos vei
kimas yra labai rustus.

Sukilėliai, sakoma, turi aps
čiai gerų ginklų ir šiaip yra 
visakuo aprūpinti. Jais vado
vauja Makedonijos sukilėliai, 
kurie sickiasi įsteigti autono
minę Makedoniją iš Bulgari
jos, Serbijos ir Graikijos Ma
kedonijos, kurios sostinė butų 
Salonikai.

MASKVA, gr. 13. — Mask
vos sovietų rinkimuose laimė
jo 1,498 komunistai ir 110 ne
partinių. Balsavimas tęsėsi sa
vaitę laiko. Balsavime dalyva
vo tik darbininkai ir valdinin
kai. *

Clemenceau išplaukė
Francijon

NEW YORK, gi’.'13.— šian
die Francijos ex-premieras 
Clemenceau išplaukė atgal į 
Franciją. Prieš išplaukiant jis 
pasiuntė padcikavonę geležies 
fabrikantui Schwabui už su
teikimą savo privatinio vago
no, o Pennsylvania geležinke
liui už jo vežiojimų uždyka po 
visų Ameriką.
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19 darbininkų užmušta 
eksplozijoj

48 sužeisti, 6 dar nesurandama

CAMAGUEY, Guba, gr. 13.
Ostrella cukraus cenlraline 

dirbtuvėj vakar ištiko smarki 
eksplozija, kuri sugriovė visą 
dirbtuvę. Tuo laiku dirbtuvėj 
dirbo apie 100 darbininkų. Ne
užilgo po eksplozijos iš po 
griuvėsių išimta 11 lavonų ir 
5(» sužeistų žmonių, šešių žmo
nių pasigendama ir manoma, 
kad jie yra užmušti ir jų la
vonai tebeguli po griuvėsiais. 
Dėlei to skubiai kasama griu
vėsius, kad ir jų lavonus at
kasus. Du sužeistųjų jau mirė. 
Taigi dėl ekspliozijos 19 darbi
ninkų yra užmuštų ir 48 su
žeisti. Didžiuma nukentėjusių 
yra ispanai.

Nuostoliai siekia $4,000,000. 
Bet kad dėl sugriovimo centra- 
linės dirbtuvės turės sustoti ir 
kitos cukraus dirbtuvės, tai 
nuostoliai pasidarys daug di
desni.

Anglija įspėja Turkiją
Turkija nesutinka skirti vieta 
armėnų kolonijai Turkijoje.

ILAUSANNE, gruodžio 13. 
šio ryto artimųjų rytų taikos 
konferencijos posėdy Turkijos 
atsisakymas suteikti ypatingų 
vieta armėnų kolonijai, taipjau 
pasiduoti tautų sąjungai ar 
internacionalinei reguliacijai 
dėl tautinių mažumų, iššaukė 
Anglijos delegacijos galvos lor
do Curzono aštrų įspėjimų 
Turkijai.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad nuola
tinis Turkijos delegacijos atsi- 
sakimas nuo tinkamo išrišimo 
tautinių mažumų klausimo, da 
ro labai blogų įsipudį į konfe
rencijų ir į visų pasaulį.

“Kada mes apleisime Latisa- 
nne — tai gali atsitikti grei
čiau, negu jus manote — kada 
pasaulis užgirs, kad talkininkų 
valstybės kovojo už tautines 
mažumas ir negavo nieko, išė
mus paniekos, abelnas įspūdis 
ous labai apgailėtinas Turki
jai” sakė lordas Curzon.

Svarstydamas Ismet Pašos 
calbą, Curzon sakė, kad turkai 
atmetė veik visus jiems pasiu- 
ytus sumanymus. Jie atmetė 

sumanymų paskirti ypatingą 
vietų armėnams, kur jie galė
tų apsigyventų ir kur butų jų 
jautinis namas, teisindamiesi 
tuo, kad tai butų išdalinimas 
Turkijos. Jie taipgi atmetė 
jasiulymą, kad priežiūra ant 
tautinių mažumų butų pavesta 
tautų sųjungai, ar kokiai kitai 
internacionalinei komisijai.

“Aš pakartoju, kad mes čia 
esame vienam tikslui — pada
ryti Miką,” sakė Curzon, “Bet 
turkai daro nuolatines obstru
kcijas. Tai negali tęstis amži
nai. Europa turi ir kitų daly
kų atlikti.” Tai yra aiškus 
prigrumojimas turkams karu, 
jei jie nesilaikius ir nusutiks 
apsaugoti tautinių mažumų.

Albert Thomas Amerikoj
NEW YORK, gr. 13.-- šian

die į čia atvyko Albert Tho
mas iš Francijos, direktorius 
tautų sąjungos internacionali
nio darbo biuro. Jis apsilan
kys ir Kanadoj. Abejose šaly
se jis studijuos darbininkų or
ganizacijas. Gruodžio 27 d. jis 
kalbės Chicagoją draugijos 
darbininkams palankių įstaty
mų pravedimui 16-toj metinėj 
konvencijoj.

Kaltina Daugherty 
pagalbinius

žvalgybos viršininkas Burns 
kaltinamas yra neteisotame 

parinkime jury.

WASHINGTON, gruod. 13. 
šiandie atstovų balo teisių 

komitetas laidė pirmuosius 
atstovo Kcller kaltinimus 
prieš generalinį prokurorą. 
Liudytojais buvo pašaukti bu
vęs generalinis prokuroras 
VVickersham ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Samuel Gomperš.

Visą dieną praleista svarsty
mui kaltinimų prieš justicijos 
departamento žvalgybos virši
ninką Burns. Tai yra pirmas 
Kcllerio kaltinimas prieš Dau
gherty, kad Daugherly pasirin
ko savo paigelbininkais neuž- 
tikimus ir pavojingus žmonių 
laisvei žmones ir suteikė jiems 
augštas ir atsakomingas vie
tas. Burns buvo privatinių 
šnipų-niušeikų agentūros virši
ninkas ir yra pasižymėjęs biau 
riausiais puolimais ant darbi
ninkų. Bet Daugherty vistiek 
jį paskiro žvalgybos viršinin
ku, turbūt kad pagelba federa- 
linių agentų lengviau butų 
Rumšui pulti organizuotus, 
darbininkus ir j etos persekioti.

Buvęs prie prezidento Ta f to 
prokuroras Wickersham paro
dė Burnso rekordus, kad jis 
vienoj byloj neteisėtai parinko 
jury. Jis iškalno sužinojo kan 
didatų į jury vardus, juos išty
rė, pažymėjo tik sau tinkamus 
kandidatus ir tik tuos liepė 
šaukti tarnavimui jury. Tokis 
parinktas jury žmogų nuteisė 
kalėjiman. Bet valdžia suži
nojusi tų Burnso klastą, tą 
žmogų paliuosavo.

Wickersham l’udijo, kad 
kada sužinota, kad Burnsų 
ketinama skirti žvalgybos vir
si) inkų, jis parašė Daugherly 
.apie, tą Burnso klasta ir ragino 
jo neskirti į lokių atsakomin- 
gą lietų, bet nuo Daugherly 
nesulaukė joki) atsakymo. Bu
vo ir daugiau įspėjimų prieš 
Burnsų, bet Daugherty jų ne
klausė ir nepaisė.

Samuel Gompers pripažino, 
kad Amerikos Darbo Federaci
ja moka Keil'lerio advokatui 
Ralston ir pastarasis atsto
vaus Federacijų dviejuose kal
tinimuose prieš Daugherty. Te- 
čiaus Federacija niekuo nėra 
prisidėjusi prie padavimo ap
kaltinimo prieš Daugherty ir 
nieko apie tai nežinojo iki ne
buvo įnešta apie tai rezoliuci
ja atstovų bute.

Jieško paskolos Ameriko n
HAAGA, gruodžio 11. —z 

Holandijos valdžia neužilgo 
mano j ieškoti paskolos. Ji bus 
užtraukta daugiausia Ameriko
je. Suma paskolos dar nėra 
nustatyta.

GHARLESTON, W. Va., gr. 
11.— Du darbininkai liko už
mušti ir vienas sunkiai sužeis
tas traukiniui ties Welch nu
šokus nuo bėgių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 13 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų   $4.69 
Austrijos 100 kronų .............. U c
Belgijos 100 frankų ........... $6.56
Danijos 100 frankų ........... $21.00
Finų 100 markių ................... $2 53
Francijos 100 frar.kų ............. $7.18
Italijos 100 lirų ................... $5.06
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
T,enkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $19.23
Olandų 100 guldenų ........... $40.20
Šveicarų 100 markių ........... $18.99
Švedijos 100 kronu ........... $27.05
Vokietijos 100 markių ........... l^c

Illinois valstijos konstitu
cijos atmetimas

Konstitucija Chicagoje atmesta 
17 prieš 1 balsais.

CHICAGO. — Vis dar nėra 
pilnų davinių apie pereito ant
radienio balsavimus dėl pri
ėmimo Illinois konstitucijos. 
Rel esąmos žinios rodo, kad 
konstitucija tapo atmesta ne
paprasta didžiuma balsų netik 
Chicagoje, bet ir Visoje vaisi 
joje.

Iš 5,406 valstijos įprecinkt’ 
gauta žinių, kad konstitucija 
tapo atmesta ten 882,849 hal
sais prieš 186,508 balsus, ar
ba veik 700,000 balsų didžiu 
ma. Trūksta dar 250 precink 
tų, kurie tų didžiumų tik padi 
dins. Nėra nė vieno precinkto 
kur konstitucija butų laimė
jusi.

Cook pavieto konstitucija 
tapo atmesta 495,562 balsų 
didžiuma. Uz konstitucijų pa
duota tik 35,828 balsai, o prieš 

531,390.
Chicagoj balsavo 63 nuoš. 

užsiregistravusių balsuotojų. 
Tokis didelis nuošimtis dar 
niekad nedalyvavo specialiniuo- 
sc balsavimuose. Už konsti
tucijų paduota 27,683 halsai, 
o prieš 485,180 balsų.

Tokiu budu konstitucija ta
po atmesta Chicagoj ir Cook 
paviete 17 balsų prieš 1, kitose 
valstijos dalyse 2 prieš 1, taip 
kad visoj valstijoj bendrai, 
konstitucija yra atmesta 5 hal
sais prieš 1.

Repu'blikonad, kurie rėmė 
konstituiiją, yra nusiminę, 
nes .atmetimas konstitucijos 
gali pakenkti jų balsams, o 
tuo tarpu sustiprinti demok
ratus ir gubernatoriaus Small 
ir Chicagos mayoro Thoinpso- 
no frakciją, kurie konstituci
jai priešinosi.

Kabinetas remia Poincare
PARYŽIUS, gr. 13.— Fran

cijos kabinetas, išklausęs pre
mjero Poincare pranešimą 
apie buvusią premierų konfe
renciją Londone ir vienbalsiai 
užgyrė Poincare užimtą toje 
konferensijoje pozicija kontri
bucijų klausime. Taipjau ka
binetas užgyrė Poincare kal
bą, kurią jis pasakys ryto at
stovų hute, jei bus reikalau
jama iš valdžios paaiškinimų 
apie buvusių konferencijų.

Bankui trūksta $100,000
CHICAGO. — Uždarytąjam 

rusų-žydų International State 
Bank, kaip pasirodo, trūksta 
ne $40,000, kaip kad buvo pir
miau skelbiama, bet virš 
$100,000. Pirmiau buvo su
irsta, kad banko prezidento 
Braslavskio sąskaitose- trūksta 
$41,000. Dabar gi pasirodė, 
kad bezto trūksta už $00,00(1 
bonų Coilcge Coal Co., kurie 
turėjo būti tarp kitų banko 
vertybių. Manoma, kad tuos 
bonus pasiėmė Brasbivski, ka
da jis pabėgo. Ikišiol vis dar 
buvo manoma, kad Braslavs- 
ki gal dar tebėra Chicagoje 
pasislėpęs, bet kada ir bonų 
nesurasta, tai pasodarė aišku, 
kad Braslavski yra pabėgęs. Jo 
pati taipjau pabėgo ir nežinia 
kur ji dabar yra.

Banko direktorius Dickinson 
vis dar yra tardomas. Jį kalti
na banko darbininkė Wysocze- 
nską, kad Dickinson atidaręs 
Braslavskio stalą ir bandęs su
naikinti Braslavskio išduotą 
bankui vekselį.

Lietuvos žinios
11 ’ .. .

Klaipėdos likimas Okupuotai Lietuvoj
Iš Paryžiaus pareina žinių, 

kad “sferose” Klaipėdos kraš
tas busiąs 10 15 metų pa ves
tas Tautų Sąjungos globai, pat
sai gi Klaipėdos uostas busiąs 
valdomas specialės komisijos 
iš Lietuvos, Lenkijos ir Klaipė
dos krašto atstovų.
Klaipėdos (likimas

Kr-i kurie musų prieteliai 
duoda suprasti, kad jei toksai 
sprendimas įvyks, tai lietu
viai patys bus kalti, kad yra 
parodę permaža veiklumo. Rei
kia, girdi, žinoti, kad santar
vė klausanti lik pajėgos. 
Imkite, girdi, iš turkų pavyz
dį ir nepasiduok i le anglų ipno- 
zui, kurie jau Klaipėdos jums 
nepadovanos. Kad butų Klai
pėdą užėmęs lietuvių būrys 
(poros tuksiančių užtektų), 
tad kitaip ir Ambasadorių kon 
ferencija j jus žiūrėtų...

Bijot jus lenku, bet lenkus 
šukuotų Rusija, o Prancūzai 
rastų tuojau atramos iš pusės 
anglų. Duobus cerlanlibus 
tcrlius gaudei (dviem besipe
šant trečiasis džiaugiasi)... 
Reikia tuoni naudotis... -

Kiek būt mums naudinga 
toksai veiklumas, neapsiimam 
spręsti, bet kad permaža Klai
pėda rūpinamasi, tai liesa. Net 
pačiu svarbiausiu to klausimo 
rišimo momentu musų diplo
matine reprezentacija buvo 
Paryžiuje persi! p na.

Lenkų planai, kaip praneša 
Gazeta Warszawska, tokie 
esą: Klaipėdos kraštas sudaro 
nepriklausomą vienetų po
Prancūzijos komisaro priežiū
ra, kuriai santarvė dumia nuo 
savęs mandatą. Tokiu budu 
lenkai prancūzų remiami gal 
pasidarytų iš Klaipėdos savo 
uostą.

Iš visos konferencijos eigos 
galima spėti, kad Klaipėdos 
krašto išsprendimas gali išeiti 
ne musų naudai ir lietuvių op
timizmas gali pasirodyti per- 
ankstyvas. (“‘Liet, žinios”)

WAiSHINGTON, gruodžio 11.
Tennessee valstijoje prohi- 

bicijos agentai suranda ir už
griebia į mėnesį laiko vidutini
škai apie 150 degtinės varytu- 
vų.
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Kalėdoms
Dovanų 
Lietuvon

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis.

* Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 293

Rinkimai į lenkų Seimą.
K PUNSKAS. — Rinkimams 

į Varšuvos Seimą lapkričio 5 
d. Punsko kraštas, vien tik 
lietuvių gyvenamas, buvo pa
dalintas į 3 rinkimų apylinkes, 
būtent: Vidugirių, Punsko ir 
Andrejevo, siu rinkimų ie^ul- 
latai šitokie: Punsko apyl. 
sąraše buvo įtraukta 1,066 rin
kikai, balsuoti atėjo iš viso 
225; balsai buvo paduoti už se
kančius sąrašus: Žydų (Nr. 
16) gavo 114 balsų, dešiniųjų 
(Nr. 8) — 90, centro (Nr. 12)

- 16, komunistų (Nr. 5)
3. invalidų (Nr. 18) — 1, liau
dininkų (Nr. 1) — 1.

Andrejevo apylink. iš viso 
balsavo — 200 rinkikų, o Vi- 
durgirių apyl. vos — 19. Rei
kia pastebėti, kad apart vieti
nių keleto lenkuojančių, bal
savo taip pat ir policijautai, o 
jų čia yra žynius skaičius, taip 
pat ir žydai balsavo, lietuviai 
gi sulig savo nusistatymų ne 
vienas balsuoti nėjo.

Ir Seinų krašto, lietuvių gy
venamose apylinkėse, lenkai 
per savo rinkinius, nuo lietu
vių balsų negavo: balsavo vien 
lenkų policija ir jų šnipai. Žy
dai gi balsavo, norėdami palai
kyti tautinių mažumų sąrašą.

Neutralė zona
Iš kur paliokai grįžta.

Ek. MASKVĄ. —- Lenkų pa
sienio sargyba, kuri per išti
sus metus nuolat stovėjo kai
muose ant deni, linijos, lapkri
čio 6 d. iš Punsko srities pa
sitraukė Liubavo link ir stovė
jusieji Punske raiteliai taip 
pat buvo į ten patraukti, čia 
buvo likusi vien milicija. Gy
ventojai nudžiugę visur links
mi kalbėjo, kad jau lenkai vi
sai atsitraukia, bet buvo tik 
apsirikimas. Paskiau sužinota, 
kad jie visas jėgas sutraukė 
prieš Liubavą: ėjo gandas, kad 
jie nuo senai ruošia užpuoli
mą.. . Ir štai XI-8 naktį pada
ryta Liubave baisios žudy
nes— Liubave, kuris stovi 
Lietuvių pusėj už 4 klm. nuo 
deni. lin. NI-9 Punsko raiteliai 
vėl sugrįžo į savo vietas, pasie
nio sargyba vėl jati grįžta...

/
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Sveikatos Dalykai
... . _____________ _ . . . --------- . - —'
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Medicinos Istorija,
Dr. A. Montvidas.

Kalėdų Krautuve
Dvigubi ŽenkleliaivS!!:^^

Rogelės
30 colių plieninės pavažos, valdo
mos rogelės, $1.18

Žaisme
’ Pasaginė žaismė vidui 4 4 O
žaisti, po *i* I ■ I WĮ-........  ---- —

Vaikams Ploščiai
Storų vienų vilnų materijų, palši 
maišyti su pilkais, rudais, žaliais, 
jungine juostele, įlenktu lenkimu 
ir diržu aplinkui, CIO 
dydžiai 6 iki 15 met.M* ■ V«wV

1 Žaisline švininin-
•įi kyste
r Garsi žaislinė švininky- 
1 stė eilei wvv

VYRAMS' ROMEO ŠIKŠNOS na
minės šliurės, liauniais šikšnos 
padais — padirbti iš pilkos žom- 
Šo odos, platus erdvas kurpalis, 
rezinos kurkomis — nusipirk jas 
dabar Tėveliui dova- 7CI 
nų Kalėdoms ■ w

(Tęsinys)
Generaliu medicinos prakti

kuotoji! Ryme tais laikais kaip 
ir nebuvo. Gydymas buvo pa
dalintas j speciahimus. Tai ne
buvo specialumai musų dienų 
prasmėj, kuomet specialistas 
turi būt išėjęs mokslus ir ži
noti generalę medicinų apart 
savo specialumo. Tuomet gydy
tojas buvo išmokęs tik koki 
vienų darbų. Štai jums paveik
slas senovės Rymo specialistų, 
kaip randame Martinio raši
niuose: “Kascellius traukia ir 
taiso prastus dantis; tu, Hygi- 
nus, išdegink įaugusias blak- 
slėnas; Fannius išgydo subliu 
rūsį liežuvėlį be piovimo; Eros 
sunaikina ženklus nuo vergų; 
Dermes yra tikras 
ant rup turų.” Kai
vienas moka tik prastus dantis 
traukti ir taisyti, kitas tik bla- 
kstėnas išdeginti, trečias tik 
žymes nuo vergų odos nuimti 
ir tt. šitie specialistai vartojo 
kas tik kų galėdamas. Vieni 
darbu gyrėsi, kiti stebuklingus 
vaistus pardavinėjo, treti ma- 
gika užsiėmė. Jų buvo 
marketai, kur jie galėjo 
sintis ir publikai siūlytis.

Mokslingam tirinetojui
lenui šitokis dalykų stovis ne
patiko. Jis ėmė pliekti 
tanus raštu ir žodžiu. Jis 
siog vadino juos durniais 
asilais. Dalykai daėjo iki 
kad priešų atsirado tiek,
jie jau kėsinosi jį nužudyti. Ir 
vos 4 metus praleidęs Ryme 
jis turėjo bėgti iš jo. Yra da
roma išmetinėjimų, buk jis 
prasišalinęs dėl prasidėjusios 
Ryme epidemijos.

Podalirius 
mato e,

jie vadina jį para- 
(pasakorium) ir pa- 

pasakymu, jog kvė-

Gaubliai
J Tikrieji Mazda Gaubliai anana-
• so ir kriaušės pavidalo, 4 p
♦ vienas ■ ■ V

NAUJOS LANGUOTOS APIKA- 
KLĖS iš puikių rytėnų nėrinių su 
gražiu kraštu, C'p 4Q 
vienam ■ v

Žvakės
j Nelasamos žvakės po 16, 24, 36, 
"ar 48 dėžėj, O m

dėžė 1 - O**

CIGARETAMS PUŠKOS; pasi
dabruotos puškos, mašina tekin
tos petrinos su vieta įgraviravi
mai; paauksuotas vidus, — telpa 
10 cigaretų, specia- tf*Į[ AQ 
liai po

Traukinyls
Amerikoninis Lakūnas, elektrinis 
traukinys su 3 vago- 
nais, eilė po
■................  -r

Stalinis Setas
Lininės Importuotos siuvinėtais 
kraštais didelio dydžio Staltiesės 
ir pritaikyti 6 šluostukai — balta 
satyniniai apibaigti damaskinė

$10.48

gar-

Ga-

Vežimėlis
Didelis nendrinis vežimėlis lėlei, 
gerai padirbtas, $3.48

Blokai
Vežimėlis prikrautas blokų sta
tymui, specialiai 4 4 O
eilė po jF I ■ B O

Importuoti karoliniai 
kapšeliai po $6.98 
Stebėtinas parinkimas karolinių 
kapšelių lukštiniuos rėmuos ir 
šniūrine ar karoline rankena, api
baigti kutais ties apačia; kiti 
maišinio pavidalo megztu viršum 
ir užtraukiami šniuru; gražios 
spalvų kombinuotės.

šarla- 
tie- 

ir 
to, 

jog

Žaismės
Didelis įvairumas žaismių 16 per
*Vo,ių> 49c

MOTERIMS TRUMPOS PIRŠTI
NAITĖS' tikro franeuziško žom- 
šo; paryžinis smailas viršus; juo
dos ar pilkos, dydžiai <J* 4
6 iki 8 — porai I ■ I w

MOTERIMS RANKOMIS siuvi
nėtos nosinaitės, tikrai lininės, 
populerių spalvų, įskaitant tik-

S 1.25 silkinos M* ■ ■■■’**
Papuošalai

Didelis įvairumas metalinių pa
puošalų eglelei, specia- 1fip 
liai vienas I Vv

Žinios apie Galono gabumus 
pasiekė Rymo impęratorių 
Markų Aurelių, kuris pakvietė 
garsųjį gydytoją į Aųuilejų ir 
ten pranešė jam, jog jis yra 
skiriamas imperatoriaus namų 
gydytoju. Galen pasiliko gydy
toju ir prie sekančių dviejų 
imperatorių — Commoikis ir 
Septinius Severus.

Tarputynas
Užmuša Skausmą

Naujas tarputyninis išradimas mažne tuojaus sutei
kia palengvinimą nuo Reumatizmo, Pamaitinimų, 
Krupo, Peršalimo, Gerklės Skaudėjimo.

Turpo, Tarputyninis Tepalas, užmu
ša skausmą GREITAI! Tuojaus susi
geria ir pradeda varyti skausmą lau
kan! Skausmai tuojaus pranyksta 
kaip nužadėti.

Mokslas sako, kad niekas taip 
greitai nesusigeria kaip tarputynas. 
Naujas išradimas, Turpo sujungia 
tarputyno sugeriamąją jiegą su ki
tais stebėtinai gydomaisiais veiksniais 
Turpo veikia tokiu nuostabiu greitu
mu, kad įtrynus į krutinę ar į kaklą

lengva tarputyno kvapsnis nvažne tuo- 
jav.s pastebiama kvape. Netraukia 
pūslių, nedegina ir netepa.

Turpo pergali reumatinius skaus
mus, dieglį klube, peršalimą, gerkles 
skaudėjimą, plaučių plėvės uždegimą, 
slogas ir neuralgiją.

Nesirgk! Nekentėk! Užmušk skau
smą GREITAI su Turpo — Tarputy
no Tepalu, turinčiu kitus senus išti
kimus vaistus, Mentholį ir Kamparą. 
Parsinešk Turpo šiandien nuo savo 
aptiekininko — 30c ir 60c slojikelis.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

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

TURINYS

smegenų, 
doksalogu 
sitenkina 
puojamoji gerklė yra arti šir
dies. Jis (pirmas ištyrė, kad 
šlapimas eina iš inkstų. Už- 
veržęs šlapimo vanmzdelius 
(ureter) pas gyvulį, jis paste
bėjo, kad šlapimas nebėga 
daugiau. Aplamai imant, jis 
atliko milžiniškų darbų anato- 
atliko patologijoj, maisto ty
rinėjime, aprašė aiškiai dau
gelio ligų simptomus, nurodė 
nemaža gerų gydymo būdų. 
Chirurgija jis nepasižymėjo. 
Jo autoteringumas medicinoj 
įgijo tokios intekmes, kad iki 
pat 17-to šimtmečio jo moks
las skaitėsi neklaidingas ir 
niekas nedrįso abejoti arba 
kritikuoti jį. Nors Galen pada
re didelį žingsnį medicinos 
progrese, nors jis buvo ant
ras didžiausia senovės gadynės 
gydytojas po Hippokrato ir ga
lima sakyt paskutinis žymus 
senovės gydytojas, vienok klai
dų jis darė daug. Pav., kaip ir 
Ilippokratas, , jis tikėjo, jog 
ligos paeina nuo kūno skys
čių; jis įvardija keturis —

kraujau flegma, (jkiodoji ir 
geltonoji tulžis. Pasidarius be
tvarkiai tuose skysčiuose, atsi
randanti vienokia ar kitokia 
liga. Ligos rųšis priklauso nuo 
to, kokis skystis netvarkoj, ši
tą netvarką padarančios arba 
išorines arba vidujines (kūno) 
veikmes. Prie išorinių jis skai
tė orų, gėrimus, mėsų, pasilšį, 
judėjimus, miegų budėjimų, 
geidulius, kūne medžiagų su
laikymų arba iš jo išmetimų. 
Paeinančias iš paties kūno li
gas jis aiškino logikos keliu.

Kodėl jis neužsiėmė chirur
gija, nesunku išaiškinti, jeigu 
Žinome tų faktų, jog ji skaitė-

si nešvariu darbu gydytojui už
siimti. Buvo daugybė esupiri- 
kų, tai yra kaip ir felčerių, 
kurie mokslų nebuvo ėję, vie
nok patyrimo keliu įprato da
ryli įvairias operacijas. Papras
tai gydytojas stovėjo šalia ir 
nurodinėjo, kokias mostis var
toti žaizdom, o kunigas mel
dėsi, kad Dievas greičiau už
gydytų žaizdas, kuomet em
pirikas darė operacijų. Gydy
tojai net prisiekdavo neplauti 
“dėl akmens,“ t. y. nedaryti 
operacijų, nors netoli visi šiek 
tiek užsiimdavo chirurgija. 
Nemokyti filosofijos ir medici
nos plebėjai, nors jie buvo ly-

ginami šalraltanamis, grtaba- 
riams, barzdaskučiams ir ki
tiems tų laikų negarbingiems 
amatams, vienok savo dartic 
buvo išsilavinę, sakoma, ne
mažiau už gerus chirurgus šių 
dienų ir jie žymiai sumažinda
vo žmonių kentėjimus.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
MlWtO oftod

127 N. Dearbom SU Room 1111-18
Ttfi. Centru uil. Vai, nuo m

Gyvenimo ylata:
88N S», HalstM Si.

Valandos: nuo iM 8 v. t. Idekvie- I 
ną vakarą, Hstigrus utamlnką ir 
ketvergą, NedCliomls nuo 9 iki 12 
ryto.

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar Žinai, kad visai nira per anksti pradėti sąskaitą 1928 
m. Kalidą Taupyme Klmbai?

Ar linai, kad surirS du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ką pradija sąskaitas 1*22 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio nAnomį IMI m.?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo dau<Uu sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet mumj Kalėdinis Klinbas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nnj įrašas bus tau paskelbtas.

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
4162 S®. Hateteti Street, Chicago, Illinois.

...... .
JOHN KUCHINSKAS 

LTKTimS ADVOKATAS 
22*1 17. Mnd St„ krrtf teariu St » 

Tdephonu Omo! 2SS9 
Valaodou 4 fld « p« piet, ir du 

7 Od • vakaro. 
Vada visokiai bylai visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrsk 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus. perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Blmiuš. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvų išlygų.

ADVOKATAB
Ofisas Tidurmieatyj. 

AftBOUlATlON BLD( 
19 8o. La Baile St 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8895

—
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Baile St. Room it* 

Teį.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

=*!
Tel. Haymarkęt 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Rambarls 806, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\«e 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 fr nuo 7 iki 

9 vakar®.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. rtd 5 P. M. 
1811 Recter Btdldlng.

79 Mcmrp® Street, chteago.
Phone Oėhtlyd Ž569 

Kee. St>

Herman P. Hanse
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comm«rce 
183 W. VVashington S t., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.N — .... - . . . £

Jis buvo t iri notoj as ir tėmi- 
tojas. Jis išpjaustė daug kūnų 
beždžionių, gyvulių, paukščių 
žuvių ir net dumbrių. Tais lai
kais žmonių lavonus piaustyti 
buvo “griekas”. Yra pasako
jama, kad jis slapta gaudavęs 
lavomis ir tyrinėjęs jų susta
tymų. Tais laikais buvo mo
kinama, kad dusia randasi šir
dyj, kad smegenys yra krau
jo ataušinimui. Jis žinojo, kad 
tai. klaida ir klausė: “Jeigu 
smegenys yra tik pintis, ko
dėl šita budavonė tokia sudė
tinė, kam šitos plėves, krau
jo indai, plyšęs, liaukos, ner
vai, kuomet ataušinimui už
tektų, jei jos butų tik kaip 
pintis, be veikmes ir formos?” 
Taip pat jis stebisi iš Chirsip- 
pus ir jo sekėjų, kurie sako, 
jog dusia randasi širdyj, nes 
kuomet žmogus argumentuo
ja, jis deda rankų prie širdies. 
Jie taip pat skelbė, kad ir bal
sas išeina iš širdies. Galen 
skundžiasi, kad argumentuoti 
su tokiais žmonėmis negali
ma, nes kuomet jis aiškina, 
kad krutinės susitraukimas 
varo orų per koserę, kuri savo 

susitraukimu maino garsus 
ir kad muskulų judėjimai pa
eina nuo nervų impulsų iš

Duona Jūsų Namams
Jus norite, kad jusŲ šeima turėtų kuogeriausius 
maistus — maistų, kuris suteikia sveikatų ir sti
prumų — maistų, kuris maitina augančius vai
kus. Tokis maistas yra KLEEN-MAID Duona. 
Tegul ji būva jūsų parinktine duona, kada jų 
pirksite šiandien — ir kasdien. KLEEN-MAID 
Duona yra naminis gaminys — Kepama čia pat 
Calumeto Distrikte žmonėms, kurie čia gyvena 
— ir yra geriausios kokybės.

j'1

Nepriimk duonos atgabentos iš Chicagos ir
miestų, kuomet gali gauti KLEEN-MAID — pui
kiausių, šviežiausių duonų, kokių tik daroma — 
čia pat namie.

S

Klausk jos vardu pas savo krautuvininkų — pas 
kurį nebūk krautuvininkų Calumeto Distrikte— 
ir žiūrėk, kad gautum kepaliul&į. su olandiška 
mergaite ir vėjo malūnu ant vynioklio. Nesa
kyk “duona” — sakyk KLEEN-MAID (švari 
mergaitė). ■

y.. - > ■* A.

J. P. WAITCHES
LAWYBR Lletvvjra Advokatai

Dienomis iRoom 511 —
127 N. Dearbom St., 

Tėlephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. IVabask Avė.

Tel.: Pullman 6877. 
h'*Ą^y.^r>^rarrirtrii->norLrwrij-i.r.rur>r.rij-u— ■ b

DAVIDRCTTER & CO.,’
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemą. ▼Įsu* prlstatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
..................................................................................„i ——

Dr. K. P.
Miczoll,

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

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam® vUfcdoe 
patarnauju kuogeriauirfaL

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

b^in'i iii i—

PLOŠČIAI PIGIAU
NEGU Už PUSĘ.

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

penheimero, L. System and Ardmore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus
dieniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augšČiau.

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

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais. ,

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

Pranašas. Pasaka. Jau- 
magas. Auka. Anate- 
Valkolaikio daina. Kur- 
ir sliekas. Batukas ir 
. Varles politikes. Du 

Kiaulė ir asilas.

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

Reikalaukite

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

Ne- 
šalti-

so.
nas
ma.
mis
koja
gaidžiu. Kiaulė ir
Dievas ir žvaigždes.
tuojau.

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

14 A4 ĖSTI AMtheatreC
Monroe ^at. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekm-ad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Calumet Baking CompanyHAMMOND, INDIANA
KLEEN-MID

(ŠVARIAI PADARYTA) 
žiūrėk, kad gautum ‘ Old Settler” 
ruginę, kada prašai ruginės duonos

\ "v''J • . ' i

1. J



Ketvirtadienis, Gr. 14, 1922 NAUJIENOS, Chicago, III

į K O R < ■ S PO N D E N CIJ O S
(IRAND RAPIDS, MICH. 

Iš gailesčio mirė.
M. Stasilauckienė, 37 mėty 

amžiaus, Jono Stasiiaucko mo
teris, labai gailėjos savo duk
ters Antaninos, kurią dvi sa
vaites atgal traukinys suvaži
nėjo. Motina labai jos verkė 
dieną ir naktį, taip kad iš to 
didelio gailesčio sunkiai susir- 
#X<>- NirveAta j Ruttci-vvort Ii li
goninę ji 7 <h griioilžio pasi
mirė. Velionės kūnas palaido
tas laisvose kapinėse 11 d. 
gruodžio.

Mirė da dvi lietuvės.
Tą pačią dieną mirė dar dvi 

lietuvės: Klimienė. 1152 Dawes 
Avė., ir Šlapikauckienės moti
na, k u ros pravardės neteko su
žinoti. Pastaroji tiek jau pa
gyvenus, kad kurie ją žino sa
ko, kad jau turėjus daugiau 
kaip 100 metų.

Grand Rapidso jaunuoliams, 
kurie norėtų vesti, tenka ati- 
dėt vestuves dėl stokos gyve- 
rtamų butų. Nes šiais metais 
gali eiti skersai išilgai miestą, 
o nuomai namų negali rasti, 
ypač darbininkams. Turtin
giems tai namų statoma daug, 
pavyzdžiui, šią vasarą tapo pa
statytas dailus namas su 300 
kambarių — Motei Rowe. Da 
statomi yra šie namai: Mor
ton House su 500 kambarių, 
bus pabaigtas ateinančią va
sarą, ir Pentlin Motei su apie 
200 kambarių.

Pastaruoju laiku stropiai dir
bama dėl pastatymo naujos 
Buttenvorth ligoninės. Naujo
ji ligoninė tai bene bus did
žiausia ir daliausia Grand Ra
pidso mieste.

Gerai atsakė.
Vieną sykį iš darbo eidami 

du vaikinai kalbasi: Pirmasis 
sako: 'lai, broli, tas Sakalane
kas tik ir smalkus kalbėtojas. 
Nesenai laikytoje savo 'prakal
boje IL. S. ir D. D. Sve-je pa
sakė, kad sovietu valdžia da 
pergera Rusijos sodeli4am 
revoliucionieriams. Tokius rei
kėjo po du kartu nuteisti.

Antrasis atrėžė: Kažin ka 
P. Sakalauckas sakytų, jei jam 
S. V. valdžia už tą pačią kal
tę da duotų tris mėnesius ka
lėjimo. O juk kalėjimas ta 
ne mirtis! —S. Naudžius.

j VVondrie ir E. Bayne nubaus
ti užsimokėti po $1,000 pabau- 

Idos; kiti du viršininkai nu
bausti po $500.00.

Pienius pabučiavo, meilė 
sumažėjo.

Mrs. E. Kolzvare gyvenanti 
5653 Kervin Avė. per teisiųą 
pa reikalavo iš J. Meszcrnian, 
pieno išvežiotojo, $500 atlygi
nimo už bučkį, kurį pienius 

nuo jos pavogęs jos vyrui ma
tant. Mrs. E. Kolzvare savo 
reikalavimą pamatavo tuo, 
kad esą kaip tik nuo to laiko 
jos vyro meilė pradėjus aušti.

Teismas pripažino pienių 
kaltą ir priteisė užsimokėti 
$30 pabaudos už tokį drąsų 
žingsnį.

Visgi vyras bosas.
Nežiūrint, kad moteris vadi

nasi laisva, tečiaus ji turi gy
venti ten, kur vyras pasiren
ka, o ne ten, kur ji nori. Taip 
nusprendė teisėjas Mandell, 

t kada Mrs. Gilhooley reikalavo 
au užlaikymo nuo Mr. Gilhoo- 

ley.
Mrs. Gilhooley gyvena Scran- 

one, Pa., o jos vyras gyvena 
Detroite jau šeši metai. Poniu- 
e išvažiavo į Scrantoną apie 
įveji metai atgal, palikus vy- 
ą čon, ir pareikalavo iš save 
/yro, kad jis jai duotų pragy- 
enimą kitam mieste. Tečiaus 
eisėjas pareiškė, kad vyra 
.išvien esąs galva šeimos ir 
is pasirenka gyvenimui vietą 
ur jam tinka. Ir ne jis nuo 
os pasišalino, o ji nuo savo 
yro, todėl ji negali nieko gau-

Vyrų daugiau.
Sveikatos departamentas pa- 

kelbė, kad Detroite yra 87,000 
' ugiau vyrų negu moterų.

No wonder, kad vyrai turi 
iti tris blokus keliaklupščiais 
pi prisitaiko merginą pašne
kti. —P. Jurkšaitis.

Gruodžio, 1922 metų, ir užsi
mokėtų 10 dolerių;

Kadangi nesiregistravusiems 
grumojama atėmimu Lietuvos 
pilietybės ir konfiskavimu jų 
turto Lietuvoj;

Kadangi šis Lietuvos vald
žios patvarkymas yra dar ne
girdėtas istorijoj, nes ir bu
vęs rusų caras nedarė tokių 
žiaurių patvarkymų savo pa
valdiniams,

Todėl, mes Union City’es ir 
Naugatuck, Conn. lietuviai su
brinkę masiniame susirinkime 
3 <1. įęruoclžio, 1022, svetainėje 

inden Pai'k, dalyvaujant sęp- 
ynioms vielikėms lietuvių 
Iraugijoms ir kuopoms, griež
tai protestuojame prieš tokį 
icžmonišką įstatymą ir tuoini 
at reikalaujame, kad Lietu
os Seimas tokį įtsatymą pa
laikiu tų. Ir jeigu Seimas to 
lepadarys, tad mes Amerikos 
ietuviai ant toliaus tokios val

džios neremsime.
Taipgi protestuojame prieš 

labartinę Lietuvos atstovybę 
/ašingtone, kuri atstovauja ne 
ietuvos valstybei, bet daugiau 
lipinas savo partijos reikalais, 
as sukelia Amerikos lietuvių 

visuomenėj nepasi Įtikėjimą ir 
’ustoja veikti dėl Lietuvos la

bo.
Ir toliaus įmes reikalaujame, 

:ad butų panaikinta mirties 
^ausinė, kad bažnyčia butų at
kirta nuo valstybės, kad bu- 
\i įsteigta asmens sąžinės, žo- 
Ižio, spaudos ir susirinkimų 
lisvė, kad žemės reformos įs- 
atymas butų pakeistas ir kad 
ežemiai ir mažažemiai žemes 

{autų dykai, kad Lietuvos val- 
tybes prezidentas butų renka- 
las ne Seimo, bet lygiu visuo- 
nu žmonių balsavimu. Taip- 
i kad palitiniams kaliniams 
u tų suteikta amnestija.
P. S. Mes nesame priešingi 

ietuvos registracijai, ale prieš 
lokėj imą dešimts dolerių.
Rezoliucijos Komisija:

Jonas Pocius
Viktoris Gicavičius

Juoz. A. Shunskis 
Feliksas Vilkas 
Jonas A. čižauskas 
Magdalena Bekerienė 
Jonas Karis.

Tokią jau protesto rezoliu
ciją gavome iš Hartford, Conn. 
Ji priimta penkių vietos lietu
vių draugijų susirinkimo lap-

•kričio 12, 1922, ir pasirašyta' J 
komisijos: P. Kuzborskio, A.! 
Klimo ir M. J. Vaitiekaus. Ka- Į 
daugi tos rezoliucijos tekstas 
beveik toks pat, kaip ir augš- 
čiau išspausdintos Union Ci- 
ties lietuvių rezoliucijos, tai 
jos nė n epą kartoj ame. —“N.”z 
Redakcija.

MRS. A. MICHNIEVICZ .
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St.. k«inja» SI gal 
Telefonas Yard* 1119

T urėtam
Matyti

v

Kaip džiaugiasi tūkstančiai vyrų, 
moterų ir vaikų, kūne dabar gauna 
Kalėdoms dovanų čekius šitame ban
ke.

Buk vienu jų ateinančiais metais. 
Prisidėk prie musų Kalėdinio Taupy
mo Kliubo dabar.

<

**

(V ■

r

Kaipo narys tamsta dėsi mažus depo
zitus po kelius centus ar nikelius kas 
savaitė ir apie Kalėdų 'laiką kitais 
metais gausi gražų čekį, kuris bus ’ 
labai parankus apie *tą laiką kitais 
metais. Gali išsiimti narybės kortą 
sau pačiam, ar kam kitam.

Pr-? .‘Bank
DIDELIS .BANKAS

Ant kampo

47 gat. ir Ashland A v.

CHICAGO.

10

I LIETUVA
White Star Line 

New York — Southampton 
I4AJESTIC gr. 16; saus. 6; kovo 

(Pasaulio didžiausis laivas)
0LYMP1C gruod. 30; saus. 20; vas. 10 1 
OLYMPIC bal. 14; gcg. 5; geg. 26. 
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New Yoik — Hamburg per Plymouth 

ir Cherbourg.
MINNEKAHDA (3 klesa) gruod. 21. MANCHURIA ...................... ntius. 4.
MONGOLIA .......................................... saus. 18,

Du pastarieji 3 kl. ka,jutomis 
Anapus susijungimai su Baltijos uo
stais.

Red Star Line
Nevv York — Plymouth, Cherbourg,

• Antwerp
KROONLAND ..................  gruod. 23;
ZEELAND .......................... gruod. 30;
FINLAND .............................. saus. 6;
KROONLAND ....................  saus. 27;

Ncw 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 

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

DETROIT. MICHIGAN
' West 1394 Heml. 667^

i WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkts 

į (arba asistentas)
j GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich. E

D R. F. MATULAITIS,
8709 Joa. Campan At. 

DETROIT, M1CH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234. Market 4526

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

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

baigusi 
Akušeri- 

o» koleg* 
eu Dg» 
n Taktika, 
•j si Penu 
■dlvanijoe 
•••spitnia 

h PaseB 
u ngui 
'arnauia 
ria gir® 

lymo. Du* 
ta rodą vi 
i»kioae Ii- 
įse ir ki- 

ūkiuose rel 
valuose mc 
erims h 
merginoms.

TA RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomaa per Ii 

netų kaipo patyręs gydytojaBj cixi- 
'-urgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chrordikaa ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija» 1021 W 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piet< 
*r nuo C iki 8 vai. vakarais.

r Dienomis: Canat
J R110 arba 857

) N akt. Di3xel 959
’ Bouievard 4186
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vai

Telefonai

3313
Val.i 9—10

PRANEŠIMAS
Ofisas D r. G. M. Glaser pereina
l rankas žento ir partnerio Dr. g 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiu- B 
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo a 
paties

I
DR. G. M. GLASER

Ofisas;
3149 S. Morgan St., kerti 32 St g 

OFISO VALANDOS.Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 ~ 8

vakare. Nedeliomis uuo 12 — d 
2 po piet.

Tejephone Yards 687

Detroito žinios.
Gruodžio 10 d. Lietuvių sve

tainėj buvo vyčių surengtas 
spektaklis, žtmor^ių susirinko 
nedaug, o ir pats spektaklis 
buvo neinteresingas.

—Tą * pačią dieną vakare, 
buvo Lietuvių svetainės dali
ninkų balius, kur seni ir jauni 
linksminosi kartu ir kaip kas 
inckėjo.

Alaus tvanas.
Teisėjo A. J. Tuttle teismas 

pripažino kaltais Tivoli Brew- 
ing Co. viršininkus dėl laužy
mo sausinimo įstatymų.

Delei to, sausinimo agentai 
apsiginklavę kirviais ir kitais 
daužymo instrumentais nuėjo 
į minėtą alaus dirbyklą ir nu
kapojo lankus 2,020 bačkų. 
Alutis net patvindė didžiulę 
Detroito upę. O savininkai A. ■ ■ .V..M ■■■■!.■. ,, „■■■ MM—M

TETROITIEčIŲ DOMEI.
T SS. 116 kp. susirinkimas 
diskusijos įvyks sekmadie- 

r, gruodžio 17 d., Lietuvių 
vetainės direktorių kamba- 
uosė (3 lutos). Įėjimas sve 
inėn nuo Dix Avė. 
Diskusijos prasidės 3:30 p 

i., tema: “Ar reikia regisi 
uotjs?”

Drg. S. Spaitis sako, kad ne
eik ia. ir jis apsiima įrodyti, 
ad jeigu lietuviai turi regist- 
lotis ir sumokėt apie 7,000,- 
iO/dol. škaplieriams įtaisyti 
iekvienam Lietuvos piliečiui, 
ii už tą sumą esą butų gab
ia turėt Lietuvą visiškai laiš

ki, j°i ji butų sunaudota taip 
įaip jis suprantąs. Kaip jis 
įpranta, paskelbs diskusijose. 
Reikalingumą registruotis gin 
i yra pakviestas p. K. Ąbiša- 
a.
LSS. 116 kp. Organizatorius.

T\TON CITY’fS IR NAUGA- 
TUCK, CONN* LIETUVIŲ 

PROTESTAS PRIEŠ 
REGISTRACIJĄ. {

Kadangi Lietuvos valdžia šį 
atvarkymą paskelbė per Lie

tuvos atstovybę Vašingtone, 
įuriuomi reikalaujama, kad 
isi Amerikoj gyvenantys Lic- 
uvos piliečiai užsiregistruotų 

Lietuvos Atstovybėj iki 22 d.

RALTUOSAMERIKOC 1J LlNIJA 9Broadvay, . NevYn-k NY LJ 
Si LIETUVA

PER hamburga,pilia\A
Važiuokit visi parankiu u nešiu kelia 

Lietuviai važiuoja į Pihavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidonųj 
V įsa "TRECIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
ESTONIA.......................... Gruod. 27-tą
LITUANIA ...................... Saus. 17-tą
TRECIOS KLASOS KAINOS

'TAM BURGĄ $103.50 — PIL1AVĄ $106.5(1 
" —LIEPOJU IR MEMELI $107.00.

Dėlei laiv. i f žinių kreipkitės prie savo agentų

*

■

k » and AMand Aw.

Krautuvė atda 

ra vakarais pra
dedant ketvir

tadieniu.

MOTERIMS IR MERGINOMS KAILINIAI PLOŠČIAI; 
gražus kailiniai ploščiai ruinenų, alpių žiurkėnų, taupė zui- 
kenų, franeuziškų zuikelių ir hudsoninių ruinenų, gausia s 
aptaisymais, didelėmis šalikinėinis apikaklėmis ir rankov- 
galiais, gražia s šilko pamušalais, po

$49.75 ‘ki $275

Išpardavimai tre 

čadienj, ketvir
tadienį, penkta

dienį ir šeštadienį

l)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
>729 So. Ashland Avė., 2 lahu* 

Chicago, Illinois
Sp'*ciui: fus džiovom 

Miųei-’.ky VjriJVų
I * ”V \ DOS

0 iki U -d -jie, nu< 2 ik
ai p<- pie; r ;u< ' ki h:30 vai

i ".iil ha - i hu- ti.- nuo 10 vai 
rv’e ik: 1 v.J piet 
relei or < Drevei 2880

s.---------------------------------------- --- -S

M . ® MerginomsotenmSir
MRS. M. ’V a fTKIEMK'Z 

(Banienė)

Vaikams
PLOŠČIAI gerų, šiltų materijų Bo- 
livinės, Normandinės ir grynų vil
nų Veliūro. Ploščiai su kailio api- 
kaklėmis, bliuzinįais užpakaliais, 
diižuotų madų — tiesia linija švy- 
triais užpakaliais. Apsisiaustiniai 
ir sportiniai modeliai. Apikąkiės 
manžurinių vilkenų, astrachaninės 
— vebrininės ir Nutria. Spalvos: 
pilka, mėlynai stirnine ir juoda. 
Nuostabios vertybės

i

popo

Berthos apika-
Kiekvicnos pageidau-

nors ne 
kiekvieno

O;
D

MESALINO, ŠIFONINĖS TĄFETOS 
sey šilkiniai apatiniai sijonai, 
deliai, taipgi gi i ai; 
mažais suraukimais, visokių 
spalvų po

IR ŠILKINĖS JER- 
Nauji, dailus tiesus mo- 

raukčiais su karoliniais šniūreliais ir

DRESĖS sutyninio Matelasse — 
Kautoninjo krepo, aksomų ir poire- 
tinių tvilų. Rasite mažne begali
nę apčtį pasirinkimui, 
kiekvieno modelio ir ne
dydžio. Madcs visokios, ilgesnieji 
sijonai, languoti, apskritiniai sijo
nai, ožkinės mados, tiesios linijos, 
baskinių efektų, 
kjėmis ir tt.
jainos spalvos visų dydžių mote
rims ir merginoms

Aku&erkte
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
mingai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at 
sitikim-e teikiv 
ypatišką rrižiu 
rėjimą. Z uodo 
patarimu* mo 
terims ir mergi 
noms veltui.

Tel. Pulhnan 5432

' ŠILKINĖS BLIUZOS
Gražios šilkines georgeto ar chininio krepo bliu&os, pa
dirbtos iš puikios rūšies materijų; kaikurios aptaisytos 
valencieniais ir pielyčaitiniais nėriniais; kitos siuvinė
tų ir karoliuctų madų. Spalvos — balta, kūninė, por- 
celėlinė, mėlyna ir juoda. Dydžiai 
36 iki 46, po

Kitos nuo $5.98 iki $10.75

Mergaitėms žiemi
nės dresės, gražių 
madų, tamsiai mėly
nos, raudonos ir mė
lynos kombinuotos 
ir tt. išsiuvinėtos ir 
aptaisytos. Dydžiai 
7 iki 14 metų. Spe
cialiai po

CB.S8
Kitos nuo $4.94 

$10.75.
iki

Ali sizes 
fer wen.e^ 
; n d ur: Seses

kailiniai

Nutria,

Kiekviena kalinių 
eile šventinėj dėžėj 
$4.98 iki 

, $10.75

Vaikams 
geriausių natūrinių 
žiurkėnų,
Krimer ir vebrinitų.

Antras
Augštas

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, TU.

Kiti nuo $3.98 iki $7.50

Mergaitėms Ploščiu Išpardavimas
Stori, žieminiai sportiniai ir išeiginiai ploščiai vilnonio 
veliūro — tvydo, suedino, maišytų vilnų, poIariAių ir 
kitų audimų. Daugelis su vebreto ar zuikenos apikak
lėmis. Tokių populerių spalvų kaip pilka, stirnine, 
“sorrento”, “copen” ir mėlyna. Siudytiniai modeliai. 
Įsiviniojami ploščiai ir švytrus užpakaliai. Lopiniai 
kišeniai, perdėm pamušti, dydžiai £ 1 A
7 iki 14 metų po įHUJu

Kiti nuo $5.98 iki $19.75

MOTERIMS IR MER
GINOMS KAILINIAI 

ŠALIKAI 
Vilkenos, lapenos, japo- 
ninės kiaunenos, Nutria 
ir franeuziškos zuike- 

$5.98 iki $39.75nos.

a M ■ U ik 13 B n ■ M n N B ■■ M B
® Telefonas i Boulevard 7042
B »

Į DR. C. 1. (Elais i
H* Lietuviu Dentifctaa B
ffl ■
a <712 South Aahland

arti 47-toa galvis
^BBBBBBBBBBBBBBBBBB^

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
! Ofha* 220) W. 22nd St., kampaa » 

Leantl St Tel. Canai 6222
RaaidtlielU 3114 W Si

u Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 y.

r-1 "■   i  .......—a
lei abejoji akimiM, pasiteiraai 
Dr. A R. BLUMENTHAi

■ . - » '

Opu-M«trw>
Iki. BOl) i• vau! •<** 
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NAUJIENOS
Fho Lathaaniun Daily News

Publishad Daily except Sunday 
The Lithuaniao News Pub. Co.,

Ektitor P. Grigaitis.

by 
Ine.

1739 South Ilalated Street 
Chicago, UI.

Telephone Roosevelt 8500
Subacription Ra tęs:

38.00 per year in Canada.
$7.00 p«r year outside of Chicago.
$8.90 per year in Chicago.

8c- per copy.

Entered as Second Class Mattei 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
necMNdieniUs. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Utflimokijimo kaina:
Chicagoj e — paltu:

Matams..........——--------------
metų---------- ------------

Trims mAneaiama _______ -
Oriam ---- ....____
Vienam minėsi ui_________

Chicago je per nsfiiotojus: 
Viena kopija___________
Savaitei  .........—___ —f—
MAneaiui

Savian

$8.00 
. 4.W 
. 2.25

1.75 
. 1.00

18c 
75c

profesinių organizacijų kon
ferencijas atskirose valsti
jose tikslu įkurti pastovias 
valstijų organizacijas.

Trečia, tapo nutąrta to
kias, kaip Člevelando, konfe
rencijas laikyti Ipsmet.

Taigi galima pasakyt, kad 
tas suvažiavimas dar ne
įsteigė Darbo Partijos, bet 
jau pradėjo ją steigti. Jeigu 
tiktai jo nutarimai seksis 
vykinti gyvenime, tai už me- 
tų-kitų Jungtinių Valstijų 
darbo žmonės tikrai turės 
savo nepriklausomą politinę 
partiją.

“Naujienos” išreiškė nuo
monę, kad Clevelando kon
ferencija neįsileis komunis
tinės “darbininkų partijos” 
delegatų. Tas spėjimas pil
nai išsipildė. “Darbininkų

■e Valstijose ne Chicagoje partij os” nariai dabar, jei
gu norės prisidėti prie Dar
bo Partijos sukūrimo, turės 
padėti savo partijėlę ant 
lentynos ir veikti stambio
siose darbininkų organizaci-

j Valdžios sudarymo klausi
mas atrodo tiek musų senti
kiams painus, kad jis buvo 
pasiūlyta atidėti vėlesniam lai
kui ir abidvi pusi tylomis su 
tuo sutiko. Derėtasi tik dėl 
prezidento ir prezidiumo.

Iš tų dviejų klausimų žymiai 
opesnis yra prezidento. “Krikš
čionys” turgui pradėti pirmuo
ju kandidatu pasiūlė p. Stul
ginskį, iš kalno žinodami, kad 
iš to nieko neišeis. Valstiečių 
Sąjunga į Stulginskį ranka nu
mojo ir nesipiršdama sif savo 
žmonėmis, pastate net tris 
neitralius kandidatus, tik iš 
kairiojo baro, būtent p.p. Na
ruševičių (atstovą Angluose), 
Petrą Leoną ir Mykolą Biržiš
ką. “Krikščionys” trumpai 
pasisakė: Naruševičius ir Leo
nas nepriimtini; M. Biržiška 
kalbėt Inas, jei kartu bus susi
tarta ir dėl valdžios.

Kai Valstiečių Sąjunga kietai 
rėme p. Naruševičių, “krikš
čionys” iškėlė savo antrąjį kan
didatą, — p. Galvanauską. Del 
p. Galvanausko valstiečiai nu
tylėjo, ir derybos liko neišbaig
tos. Apie Seimo prezidiumą 
kiečiau nei nekalbėta.

giau šalinasi jų darbininkai.
Tą patvirtina Trud’ 183 nr., 
kur 
jog:

ginti darbininkų reikalų 
prieš tą pačią valdžią, nuo 
kurios jos priklauso. Ir išei
na taip: valdžiai pffff. sąjun
gos reikalingos, kad darbi
ninkus sulaikytų nuo strei
kų, nuo ‘perdidelių’ reikala
vimų, o darbininkams jos 
reikalingos, kad gintų jų 
reikalus prieš darbdavį, prieš 
kapitalistus ir valdžią. Taigi 
darbininkų kova Rusijoj dar 
tebeina ir tą kovą šiandien 
darbininkai turi vesti prieš 
bendrą kapitalistų ir komu
nistų frontą. Pavyzdžiui: 
komunistų vyriausioji ūkio 
taryba reikalauja, kad butų 
leista ir viršvalandos dirbti, 
kad įmonių tarybos nedal 
vantų darbininkus samdant 
ir atstatant, kad 
komisijų butų 
kad darbininkų 
butų sumažintas 
kiu komunistų valdžios rei
kalavimu pasipiktino net 
raudonojo prof. sąjungų in
ternacionalo žmonės ir pav • 
laikraštis Trud’ —• Raud. 
Prof. Sąjungų Internaciona
lo organas Nr. 181 rašo:... 
‘Argi musų ūkio vadai ištik- 
rųjų tiek virto ‘savininkais’, 
kad jie geriau nori turėti rei
kalo su palaidais darbinin
kais, negu su organizuotais 
ir disciplinuotais prof. są
jungų nariais’.

“Geriausiai komunistų 
valdžios veidą rodo štai Šie 
žodžiai paimti iŠ komunistų 
laikraščio Trud’ Nr. 194: 
‘Su privačiais savininkais 
reikia ilgiausiai 2 dieni tar
tis, o su valdžios trestais 3 
mėnesius, t. y. 38 kartus il
giau. Paaiškinimas nereika
lingas.’

nizmas, maskviškis, ėmė plės
tis nenormaliniais karo laikais. 
Bet kai gyvenimas ėmė nor- 
muotis, tai ir komunizmas pra
dėjo nykti, štai kas apie tai 
rašoma ‘‘Socialdemokrate”:

Labai keista, kad taip įvy
ko po to, kai buvo praneš
ta, kad visa konferencija 
buvo pareiškusi pritarimų ir 
armijų sumažinimo ir ne
puolimo sutarties princi
pams. Išrodo, kad tas prita
rimas nebuvo nuoširdus, nes 
kaipgi kitaip galėtum išaiš
kinti paskesnį delegatų už
sispyrimą, pri vedusį prie 
konferencijos suirimo?

Rusijos delegatai, pareiš
kę Lenkijos atstovams, kad 
jie sutinką padaryti nepuo
limo sutartį, už valandėlės 
sako: Mes po ta sutartim pa
sirašysim tiktai tame atsiti
kime, jeigu jus pirma pri
imsite musų pasiūlymą apie 
armijų sumažinimą. Lenki
jos gi atstovai, pasisakę, 
kad jie priimą rusų pasiu-i 
lymą dėl armijų sumažini
mo, neužilgio po to praneša 
konferencijai: Mes gal pasi
rašysime po rusų sumany
mu, jeigu jie pirma pasira
šys po nepuolimo sutartim.

Šitokios rųšies ginčai lei
džia manyti, kad įt* Rusijos 
ir Lenkijos valdžios neturė
jo tikro noro susitarti, o 
tiktai darė “blofą” tam tik
rais, joms žinomais išroka- 
vimais. Jiedvi, matoma, dar 
nėra pasiryžusios padėti gin 
klą ir eiti prie draugiško su
sitarimo.

Ir kuomet šitaip elgiasi 
jaunų, dar nesustiprėjusių  jų 
valstybių atstovai, tai ko 
tuomet stebėtis, kad Vakarų 
Europos senieji diplomati
jos vilkai daugiaus varinė
ja intrygas vieni prieš kitus, 
negu rūpinasi taika ir žmo
nijos gerove!

tarp ko kita sakoma,

“Skiri masis darbininkų 
prof. sąjungų yra fron-nuo

to pralaužimas ir šitam ski- 
rimuisi, kuris prasidėjo ‘ka
ro komunizmo’ laikais, lik
viduoti, iki šiol labai mhža 
kas tėra padaryta’ ”,
‘“Sociialdcmokratais” pataria 

Lietuvos komunistams pasi
žiūrėti į bolševikų rajų. Jis sa
ko:

“Taip tai raudonosios pro
fesinės sąjungos virto išnau
dojimo įrankiu. Musų ne- 
praustaburnėms Maskvos da
vatkoms ga'įima patarti 
pirm, negu socialdemokra
tus kolioti, ar Amsterdamo 
prof. sąjungų internaciona
lą pravardžiuoti, pasižiūrėti 
į komunistų valdomą šalį. 
Kiek ten butų ko koloti, pra
vardžiuoti ir tai ne ką kita, 
kaip gryniausius komunis
tus. Bot gaila, kad Lietuvos 
komunistai ir kitokie ‘klasi
niai susipratę’ neįstengia 
šaVO bičiulių darbų pamaty
ti ir patys sąmoningai griau
na darbininkų vienybę ir tue 
pačiu padeda buržuazijai ir 
kunigams dirbininkius iš
naudoti. Štai au kuo komu
nistai padarė bendrą fron-

ro metu suskilo. Vietoje vie- 
internacionalo dabar yra 
Tas pats ir profesinėse 

sąjungose, šiandiena yra 2 
profesinių sąjungų interna
cionalai : vienas Maskvos 
‘Raudonasis’ ir kitas Darbi
ninkų prof. sąjungų Inter
nacionalas jungia šiandien 
kelias dešimtis ini'lionų dar
bininkų ir yra stipriausi dar
bininkų organizacija pasau
ly. Raudonasis gi prof. są
jungų Internacionalas Mask
voje, (palyginamai, yra daug 
silpnesnis ir daugiausiai na
rių skaito Rusijoj. Šis Rau
donasis Maskvos Internacio
nalas buvo bolševikų sukur
tas tam, kad ir prof. sąjun
gas įkinkyti į ‘revoliucinį’ 
darbą, t. y. jie norėjo, kad 
prof. sąjungos daugiau už
siimtų politika, daugiau do
mės kreiptų į nugriovimą 
kapitalistinės tvarkos, kaip į 
kasdieninius darbininkų rei
kalus, į jų ekonominę kovą. 
Komunistai, šukutę Raudo
nąjį Prof. Sąjungų Interna
cionalą. manė sutraukti į jo 
eiles visų šalių prof. Sąjun
gas, bet apsiriko. Europos 
darbininkai nenuėjo bolševi
kų pažadų ieškoti, bet pasi
liko prie Amsterdamo Inter
nacionalo, kurs daugiausiai 
domės kreipia į ekonominę 
darbininkų kovą, o politiką 
varo tik tiek, kiek tas yra 
bendra 
kams.
Prof.

no

įtaka algų 
sumažinta, 
draudimas 
ir t.t. To-

... $7.00 
4.00 

___ 2.00 
-... 1.50 

e n am mOnesiiii   .75 

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metame.................... $8.00 . _ , .
ftrad metų ...r-----------------4.50 jose — tose, kūnas pripažį

sta masinis darbininkų ju
dėjimas. Užsiiminėti bergž
džių “skymų” darymu ma
žose pusiau-legalėse kuope
lėse nėra mažiausios pras
mės.

reilda siųsti pašto Money 
urarriu, kartu au BŠaakymu.

Ri"..R.aeg

Stambus žingsnis 
linkui Darbo 
Partijos. I Nusiginklavimo- -------- tZ -----

Progresyvio politinio vei- knnferpnei1fl 
kimo konferencija Clevelan- '
de davė daug maž tokių re-į^ z 
zultatų, kokių mes iš jos lau
kėme. Šioje vietoje buvo iš- baltės valstybių konferenci- 
reikšta nuomonė, kad ta ja dėl nusiginklavimo išsi- 
konferencija dar nesukurs skirstė, nenutarus nieko, 
naujos darbo žmonių parti- Lenkija su Latvija, Estoni- 
jos; ir ištiesų ji tokios par- ja ir Suomija atsisakė tuo- 
tijos nesukūrė. Bet vis dėlto jaus sumažinti savo armijas 
ji padarė gana stambų žing-' tąja proporcija, kurią buvo 
snį šitoje linkmėje.

Viena, ji nutarė jungti į 
daiktą pažangaus darbinin
kų ir fatmerių judėjimo jie- 
gas, kad pravedus į valdžios 
ir įstatymdavybės įstaigas 
tokius žmones, kurie yra pa
siryžę ginti “produktingųjų 
klasių reikalus ir tikros de- 
mokratybės principus.”

Antra, konferencija nuta
rė šitas jiegas surišti orga
nizacijos ryšiais. Tapo iš
rinktas nacionalis (t. y. visai 
šaliai) pildomasis komitetas 
iš 21 asmens ir nutarta, kad 
tas komitetas artimiausioje 
ateityje šauktų darbininkų 
ir ūkininkų ekonominių ir

Tas pats tinka ir mūsiš
kiams, Amerikos, komunis
tams. Bet ką gi galima pada
ryti su žmonėmis, kurie akis 
turi ne tam, kad matyti, o au
sis turi ne tam, kad girdėti!

JURGIS G KR V K

pakriko.
Rusijos, Lenkijos ir Pa-

pasiūliusi sovietų , valdžia; 
j jos pareikalavo, kad, nevei-.

zint ar armijos bus mažina
mos, ar ne, turi būt pasira
šyta nepuolimo sutartis. O 
Rusija, kaip tik priešingai, 
sutiko pasirašyti nepuolimo 
sutartį tiktai tuometę kai vi
sos dalyvaujančiosios valsty
bės pasirašys armijų suma
žinimo sutartį. Pastebėtina, 
kad Lietuvos delegatai šito
kį Rusijos nusistatymą pa
rėmė (taip bent praneša te
legramos iš Maskvos).

Nei vienai, nei antrai pu
sei nenusileidus, konferen
cija negalėjo prieiti prie su
sitaikymo.

Apžvalga
DARBININKŲ JUDĖJIMAS 

IR KOMUNISTAI. .

Pasiskelbę vieninteliais, tik
rais ir neklaidingais darbinin
kų vaduotojais, Maskvos ko
munistai per kelerius metus 
griovė darbininkų organizaci
jas ir slopino darbininkų ju
dėjimą. Maskvos komuniz
mas, lyg kokia epidemija, bu
vo užkrėtęs pasaulį. Bet epi
demija nėra normalus reiški
nys. Ji ateina ir praeina. Toks 
jau likimas ištiko ir Maskvos 
utopinį komunizmą. Komu-

visiems darbinin- 
Taigi Amsterdamo 

Sąj. Internacionalas 
nėra viėnos kurios partijos 
rankose, bet yra bendra vi
siems darbininkams organi
zacija, o Raudonasis Inter
nacionalas yra tiktai komu
nistų partijos rankose, ten ir 
raudonosios prof. sąjungos 
ir jų Internacionalas pri
klauso nuo tos valdžios. Kol 
Rusijos komunistai vykdė 
komunizmą, tol prof. sąjun
gos jiems padėjo, dirbo iš- 
vieno. Bet šiandien Rusijoj 
komunistai apie komunizmą 
nebekalba, jie vykdo kapi
talizmą. Miestuose namai, 
fabrikai, dirbtuvės pereina iš 
valdžios rankų į rankas ka
pitalistų. Visur įsigali kapi
talas. Tie fabrikai, kurie 
tebėra valdžios rankose, yra 
vedami grynai kapitalistiniu 
budu. Darbininkas tokia
me valdžios fabrike jaučiasi 
ne geriau, kaip kiekviename 
kito kapitalisto fabrike. Čia 
pat pasirodo, kad rusų prof. 
Sąjungos, būdamos valdžios 
įrankiu, negali tinkamai

“Trumpa žinelė, bet ji 
pasako, kad darbininkams 
lengviau susitarti su kapi
talistais, begu su komunis
tais.”
O kiek žemiau:

“Taigi po to viso vėl ka- 
tailistinis išnaudojimas, o jei 
darbininkai ima smarkiau 
spirtis, tad komunistinėj Bu

kas darbininkus 
Iš pranešimų, ku- 

vietų 
įmo- 
į vai
tuos

Sunki pradžia

Lapkričio 22-os dienos posė
dis prasidėjo žymiai suerzi n’u 
lipu. Į “krikščionių” pasiūly
mą vėl atidėti rinkimus' Dar
bo Federacija atsakė demogo- 
giiiiu protestu, reikšdama tuo< 
jai! rinkti. Kerštaudami pa
rėmė Federaciją ir “valstiečiai” 
ir nutarta rinkti. Valstiečių 
Sąjunga po to atsisakė rinki
muose dalyvauti ir stalytį 
savo kandidatus.

“Krikščionių” 
išrinkta: Seimo 
kuiiigas Bistras
pirmininku kunigas J. Staugai
tis (u. s.), pirmuoju sekreto
rium Ambrozaitis (Darbo

bloko balsais 
.pirmininku 

(k.-d.), vice-

[Musų korespondento

Skersai Lietuvą Sermigoje
(Mtistj specialinio korespondento)

i '(Tfsinyi)

Vėlei Hymanso projektas. Teisybė, iš
karto jis buvo pastatytas taip, arba jį visą pri
imti, arba jį visą atmesti. Buvo pastatytas taip 
ir buvo laukiama, kaip į jį Lietuvos visuome
nė reaguos. Valdžia iškarto labai agitavo, kad 
tą projektą priimti taip, kaip jis pasiūlyta — 
daugiau ji nieko neišmanė kas padaryti. Bet 
visuomenė subruzdo, pasipiktino; Galvanaus
kui, svarbiausiam to pro j keto rėmėjui, net 
bombą įvarė. Visa tai vakarų Eiropoj padarė 
labai gilaus įspūdžio. Tuo labiau, kad patsai 
projetas savo visumoj yra nonsensas: turėjo 
vidaus prieštaravimų. Pavyzdžiui, lietuvių rusų 
taikos sutartis yra Tautų Sąjungos įregistruo
ta, o tuo tarpu joje buvo tokių punktų, kurie 
prieštarauja tai sutarčiai.

Reikia žinoti diplomatinė praktika. Jeigu 
kas tokiais svarbiais klausimais pareiškiama, 
tai visų pirma sužirįbma, kur reikia, kas į tai 
bus atsakyta, ir kaip bus reaguota. Neoficialį- 
niai musų valdžiai buvo aiškiai pastatyta dile
ma: ar jus norite būti Vilniuje, ar u.e. Jeigu 
norite būti — tai pareiškite oficialiniai, kad 
tokie ir tokie punktai yra priimtini jums iš 
Hymanso projekto, o tokie ir tokie — ne. Pa
baigoj visai nebebuvo reikalaujama, kad atsa
kyti, ar visas projektas visumoj priimtinas!

Hymanso projekte daugelis puntų buvo 
[mums visai priimtinų: jų ir mes patys kitaip 
ir įsivaizduoti negalime.

Bet valdžia savo inandrume užkietėjo: at
sakė, kad visas projektas nepriimtinas! Tie, 
kam reikia, suprato, kad mes Vilniuj būti ne
norime! Ir dabar Vilniaus klausimas jau pa
laidotas!

Jeigu sakyti teisybę, tai aš pasakysiu, kad 
musų visa laimė ir yra ta, kad mes Vilniaus 
iki šiol •negavome. Jeigu prie dabartines val
džios sistemos grynoji Lietuva paskendo kaoso 
ir anarchijos bangose, jeigu mums dabar ne
užtenka nei inteligentijos, nei valstybines iš
minties, nei takto, tai gavus Vilnių, kur tokia 
komliktuota politinė ir tautinė politika turėtų 
būti, mes gal jau senai ir nepriklausomybės 
būtumėm nustoję! Bet jeigu tikrenybėje šis 
klausimas ir taip stovi, tai taiptautinėj politi
koj jis neturėtų būti taip statomas! Bet musų 
/aidžia savo demokratinėje davatkybėje nieko 
kito sugalvoti nesugebėjo!

Ir pačioj ministerijoj, kur reikia atlikti pa
prastas kanceliarijos darbas, ten sėdi žmonių 
./eturios dešimtys, o kur reikia proto darbas 
dirbti) tai ten sėdi pustrečio žmogaus. Ministe- 
is užimtas vizitais ir šiaip jau oficaliniu atsto

vavimu, vice-ministeris skaitliuoja kiek kur 
kam algos permokėta ar nedaniokėta, Vakarų 
departamento direktorius paliudijimus rašinė
ja. Darbas, be abejones, reikalingas, bet jį at
likti galėtų kas kitas! O pabandyk jiems pa
siūlyti kokį politinį planą, tai šmakšt ir užsi
rašo į knygutę! Yra ministerijoj dar vienas ti
pas, bet jis jau neišpasakytai mandras: ponas 
direktoris iš principo. Seniau, kol jis dar gyve-

sijoj šit 
laukia: 
riuos mes iš atskirų 
gauname, aiškėja, kad 
nįų direkcijos stengiasi 
riais budais pašalinti
vietos komitetų narius, kurie 
ypač pasižymėjo gindami 
tarnautojų reikalus’. Paimta 
iš komunistinio laikraščio 
‘Trud’ 199 nr. Aiškiau nebe
reikia. Ką gi daro profesinės 
sąjungos, kad su tokiu darbi
ninkų išnaudojimu kovoti? 
Ką gi darys, kad Rusijos 
profesinės sąjungos yra tų 
pačių komunistų rankose ir 
juo daugiau komunistai grįž
ta prie kapitalizmo, juo dau

Kaunas, XI. 23.
Lietuvos Seimas tur būt 

kairėsfcs kojos pirmą kart 
žengė į savuosius rumus, nes 
iki šiol viskas jam taip einasi, 
tartum nematoma bet pikta 
ranka rūpestingai kaišiotų jam 
lazdą tarpu kojų. Lapkričio 
17 dieną iš Seimo posėdžių iš
ėjo protestuodami žydų ir len
kų atstovai. Tą pačią dieną 
turėjo įvykti Seimo prezidiu
mo rinkimai ir neįvyko, — ne
spėta susitarti. Atidėta posė
dis iki 22-ai dienai, kad parti
jų atstovai jau galutinai susi
kalbėtų. Bet derybos ir dabar 
menkai vyko.

Jau prieš posėdį atidarant 
paėjo žinia, kad Valstiečių Są
junga neįstengusi susitarti su 
“krikščionimis”. Deramasi tri
mis klausimais: kaip sudaryti 
Minitserių Kabinetas, kas rink
ti Prezidentu ir kas pastatyti 
Seimo prezidiumu.

iš Vadinasi, pamatiniai prezi
diumo grobiai suremti vien iš 
‘krikščionių” bloko žmonių.

Socialdemokratai paėmė pre 
iidiume informacijų tikslais 
tik trečiojo sekretoriaus vielą 
pasiųsdami jon dr. Markaus
ką.

Valstiečių Sąjunga jaučias, 
tokiais 
žeista.
mas 
met

rinkimais skaudžiai
Dabar jos susiprati- 

su “krikščionimis” tik luo
bus galimas, jei krikščio- 
nusileis dėl prezidento ir 
minkštesnė, kalbant dėl

no Vilniuj, buvo žmogus kaip žmogus, bet nuo 
to laiko kai jį valdžia buvo paskyrusi Vilniaus 
vyriausiuoju komisaru, — visai pagedo. Įsivaiz
davo, kad jam vienintelė vieta Lietuvoj tėra — 
tai ministerio pirmininko vieta, ir kad jis visą 
laiką per dieną užsienio reikalų ministerijoj 
prie telefono cypia, tai jis be galo didelę ma
lonę tautai daro.

Rytų departamentas, vadinas, rusų politi
ka. Ten sėdi geras žmogus, tik aplinkybių su
ėstas ir neišpasakytai bailus. Ir daugumą laiko 
suėda arba paprasti technikiniai reikalai, arba 
šios rųšies reikalai. Pavyzdžiui, kaž-kokie lat
rai įsitaisė bolševikų atstovybę Kaune skriaus
ti. Tai girti susirenka palangėj ir per naktį bo- 
žc caria chrani gieda, tai iškabą pavagia, tai 
pribiauroja tokia forma ir tokioj vietoj, kad 
nei žmogui pasakyti, nei pačiam nušluostyti. 
Bolševikai rašo notą paskui notos, o tu čia 
žmogus važinėk int juos, atsiprašinėk, atsaki
nėk į jų notas. Taip laikas ir slenka!

Kiek teko patirti, Galvanauskui paėmus 
užsienio reikalų ministerio portfelį į savo ran
kas, jis pradėjo visos ministerijos reorganiza
ciją. Jis bent matęs yra vakarų Europos ofisus 
bei girdėjęs, kaip ten darbas dirbama. Duok 
Dieve, molyną švenčiausia, jam dvasios šven
tos, kad nors kartą įsigalėjusį mandrybės lieka
na kiek pakibintų!

IV. FINANSŲ POLITIKOS VAIZDELIAI.

Aš nesu panašus į tuos pesimistus, kurie 
bijodami, kad kelnės nenusmuktų, vien kart 
nešioja ir diržą ir šleikas, arba per dieną sto
vėdami prie baronkų lango, mato tiktai vie

I

nas skyles, o tešlos nemato. Aš teisinuos todėl, 
kad Lietuvoj, paskaitę mano šias pastabas, pa
sakys rusišką terminą “samoopliovyvanije” — 
savęs apspiaitdymas. Bet jeigu netvarka ir ap
sileidimas mane iki kaulų įžeidžia, jeigu dėl 
negirdėto valdžios apsileidimo, ji nustojo men
kiausio žmonių pasitikėjimo, jeigu žmonės 
pradeda keikti kartu su valdžia ir pačią val
stybę, — tai jau yra skandalingas reiškinys!

Kiek žinoma, Japonai -— sena valstybę, ir 
kurkas geriau organizuota negu Lietuva, o 
tačiau nėra pas juos nei vienos įstaigos, kurioj 
nedirbtų prityrę Eiropos instruktoriai! Mūsiš
kiai darbą dirbti, tuo labiau organizuoti nie
kuomet dorai nemokėja! Bet kas blogiausia, 
kad mokintis jokio noro neturi! Kas kita ne
būtų kuo instruktorių apmokėti, jeigu šalis 
nykių mokesčių sunkumoj. Bet apmokėti yra 
iš ko. Dar turbūt pasauly norą tokios šalies, 
kur žmonės taip mažai mokesčių temokėtų, ii 
kur butų jie taip netvarkingai paskirstyti!

Šit dabar Lietuvos Banko valdytoju paskir
tas kunigas Jurgutis, kuris būdamas užsienio 
reikalų minisieriu pasižymėjo tiktai savo anal- 
fabetinčmis notomis. Banko jis savo gyveni
me ir regėti nėra regėjęs —< ir jis turi valdy
ti! Kas be ko — tegu sau valdo, kiek tiktai jis 
nori, bęt tegu pasisamdė žmonių, kurie ban
ko reikalus išmano ir kurie darbą dirbtų! Ne
reikia būtinai, kad jis butų koks —aįtis, ai 
—onis, jis gali būti koks *—ischer, ar —olinan,

JUS
/aidžios sudarymo.

Suerzinto ūpo tiek daug, 
kad žmonės-pesimis’tai jau pra- 
leda kalbėti apie greitą Seimo 
.jalą. Tuos gandus noriai pa
laiko apipešiotosios tautinės 
mažumos. Nemanau, kad bu
tų taip bloga. Asmeninei ir 
partinės ambicijos turės atsi- 
eisti, prisiminus, kad kraštas 
nepagirtų be rimtos priežasties 
paleisto Seimo. Ūpas turės 
ataušti, o svarstant reikalą ir

Sąjungos ir “krikščionių” bin
to turės paaiškėti gana bend
ro pamato, kad vėl atnauijin- 
tų SI. Seime pradėtąją sąjun
gą.

Man, griešnam žmogui, vis 
dėlto rodosi, kad abejų tų gru
pių jaučiamas pavojus iš dar
bininkų pusės vis gi privers jas 
juremti savo pečius ir eiti vie- 
iu vieškeliu. Gal ne tai Ai
;eks laukti padėties paaiškė- 
jant. — Ragutis.

1

PRISNIGO NEMAŽA SNIEGO.

Kaunas, 27-XI. — Ligi šiol 
Lietuvoj žiemos dar beveik vi- 
;ai nebuvo. Nuo pusės spalio 
Mėnesio oras žymiai atšalo, bet

(Bus daugiau)

Lapkričio 1 d. buvo kiek pri- 
nigę, bet už poros dienų snie
gas sutilpo ir lig šiol tai pa
baldavo, tai lydavo. Tik sek- 

(nadienį, lapkričio 26, prie ma- 
:o šalčio ir didelio vėjo j)ra
te j o gausiai snigti. Sniego jau 
irisnigo gei’okši, bet žemė ir 
ipes dar tebėra neįšhlę. Nemu
nas tebeteka kaip vasaros ihc- 
tu, tik vakar pradėjo plaukiot 
pirmieji ledų gabalai.

—P. Klimka.1



NAUJIENOS, Uhicagrt, UI. 5

PETRAS BALČIŪNAS.

(AUNIMAS LIETUVOJ.
Dažnai sakoma: Jaunimas— 

ateitis. Ir tas teisinga. Jau
nimas yra ateitis. Gyvenimas 
nuolat bėga ir tie, kur vakar bu
vo jauni, šiandie jau užleidžia 
vietą kitai kartai, ir taip be 
pertrūkio karta po kartos kei
čiasi.

Mums tenka gyventi klasių 
kovos gadynėj. Iš vienos pu
sės stovi kapitalistų klasė, ku
rios rankose yra gyvenimo šal
tiniai, iš kitos gi pusės stovi 
darbininkai, kurie tik savo ran
kas teturi. Kapitalistai darbi
ninkus išnaudoja, darbininkai 
stengiasi šitą išnaudojimą pa
šalinti ir todėl gyvenime eina 
nuolatine kova. Toje kovoje 
tenka dalyvauti ir jaunimui. 
Tuo laiku, kai darbininko vai
kas turi jau prie darbo eiti, 
turtingesnis gali mokslus eiti. 
Jaunas darbininkas tiktai dėl
to, kad jis gimė darbininko, O 
ne turtuolio šeimynoje, turi vi
są savo amžių trupiniais nuo 
ponų stalo maitintis.

Tie patys skirtumai, kurie 
yra tarp darbininkų ir buržua
zijos, yra ir jaunimo tarpe. Ir 
jaunimas skiriasi šiandien į 
darbininkų ir į buržuazinį jau
nimą. Ir todėl kalbant apie 
jaunimą ir tėra galima arba 
apie buržuazinį, arba apie dar
bininkų jaunimą kalbėti. Man 
rūpės kalbėti apie darbininkų 
jaunimą.

Buržuazinė tvarka tiktai to
dėl laikosi, kad darbininkai 
neįstengia jos nugriauti. Dar
bininkams trūksta vienybės, 
mokslo, pasiryžimo ir susipra
timo. Ir šiandien viskas yra 
taip įtaisyta, kad tik darbinin
kas nesusiprastų. Mokyklos 
yra taip įrengtos, jog ten dar
bininko vaikas tiktai apie tau
tą, tėvynės meilę, Dievą ir tam 
panašius daiktus tegirdi, o apie 
darbininkų reikalus ir kovą 
nieko. Bažnyčia šiandieninėj 
visuomenėj tarnauja ponams 
ir padeda jiems nepaklusnius 
darbininkus padaryti nekaltais 
avinėliais, kurie save leidžia 
kirpti.

Ypatingai daug domės bur
žuazija kreipia į jaunimą. Tik 
pažiūrėkime: visokie vyčiai, 
šauliai, pavasarininkai ir ki
tokį juk tai ir yra buržuazi
niai tinklai darbininkų jauni
mui gaudyti. Buržuazija’ gerai 
žino, kad jei jai pavyks darbi
ninkų jaunimą į savo rankas 
paimti, tai jos viešpatavimas 
dar ilgam laikui bus užtikrin
tas. Valdančioji klasė darbi
ninkų jaunimui mulkinti pa
naudoja visas jai prieinamas 
priemones. Dievas, patriotiz
mas, mokslas turi eiti buržua
zijai talkon ir padėti suvaldyti 
darbininkų klasę ir darbinin
kų jaunimą.

Kova dėl jaunimo.
Dabininkai, kurie rimtai no

ri dabartinę tvarką pašalinti, 
negali leisti, kad kapitalistai 
darbininkų jaunimą ne tik iš
naudotų, bet dar jiems ir dva
sinį jungą uždėtų. Atsiranda 
kova dėl jaunimo. Kova tada 
tegali tinkamai eiti, kada pats 
jaunimas ima savo likimu rū
pintis.

Todėl mes matome visuose 
civilizuotuose kraštuose, šalia 
darbininkų organizacijų visą ei
lę darbininkų jaunimo organi
zacijų. Darbininkų jaunimas 
negali turėti kito tikslo, kaip 
visa darbininkų klasė, tai yra 
pašalinti kapitalistinę tvarką 
ir įgyvendinti socializmą. Jau
nimas savo organizacijose turi 
prisiruošti prie socialistinės 
kūrybos, turi pažinti dabartinę 
visuomenę ir žinoti kaip prie 
socialistinės tvarkos prieiti. 
Jaunimui tenka todėl su visa

litinė kova ir yra darbininkų 
jaunimo pagrindas. Ekonomi
nė kova reikalinga, kad jau 
dabar kiek galint iškovojus ge
resnes darbo sąlygas, trum
pesnį dabro laiką ir kad galu
tinai pasiliuosavus iš kapitalo 
jungo. Kultūrinė kova reika
linga, kad pasiliuosavus nuo vi
sokių buržuazinių prietarų, kad 
pažinus visuomenės vystymą
si ir kultūrinio darbininkų iš- 
siliuosavimo sąlygas. Politinis 
darbas taip pat reikalingas. 
Keikia pažinti politines parti
jas, jų programas, reikia ir pa
tiems ruoštis į politinį darbą.

Šiandien jau gyvuoja Euro
poj visa eile darbininkų jauni
mo organizacijų. Stipriausia 
judėjimas eina Vokietijoj, Aus
trijoj, Čekijoj, Belgijoj, Olan
dijoj, Švedijoj ir k.

Pradeda organizuotis ir Lie
tuvos darbininkų jaunimas. 
Fiesa, pastaraisiais metais su
skilus darbininkų organizaci
joms, suskilo *ir darbininkų 
jaunimas. Atskilo taip vadi
namas komunistinis jaunimas, 
bet tai tik dalis atskilo, o dau
guma jaunųjų darbininkų liko 
ištikimi socialdemokratijos 
principams ir šiandie darbinin
kų jaunimas tebekovoja po 
raudonąja sočia Idemokra t i j os 
vėliava ir be abejo kovos, kol 
bus įgyvendinta teisingesnė 
socialistinė tvarka, kur žmo
gus žmogaus nebeišnaudos.

Lietuvos jaunimo srovės.
Mums, be abejo, svarbu pa

žinti, koks yra jaunimo judė
jimas Lietuvoj. Lietuvoj yra, 
galima sakyti, trys vyriausios 
jaunimo srovės. Tai yra: Kle
rikalinis, Demokratinis ir So
cialistinis jaunimas.

Pirmiausiai pažiūrėsime kle
rikalinio jaunimo. Klerikalinis 
jaunimas dirba po vardu pava
sarininkų, ateitininkų, vyčių ir 
kitokių. Šitąją jaunimo srovę 
pagimdė Lietuvos kunigai. Jų 
oficialus obalsis yra “Dievas 
ir tėvynė”. Pavasarininkams 
priklauso daugiausiai ūkinin
kaičiai, bet vietomis yra ir 
darbininkų jaunino priviliota. 
Veikimas apsireiškia tuo, kad 
kada-ne-kada suruošia vakarė
lį, pasiklauso kunigėlio paskai
tos, padaro rekolekcijas, ben
drai išklauso mišių ir 1.1. Dau
giausiai pavasarininkus mobili
zuoja kunigai laike kalėdojimų. 
Jie nuvykdami į kiekvieną kie-

mą atsiimti “savo” arba, kaip 
jie sako, “Dievo” dalies iš žmo
nių sukultų javų, sykiu plati
na knygeles, įkalbinėja dėtis 
prie pavasarininkų, išrašo laik
raštį ir t. p. Laikraščių kleri
kaliniam jaunimui kunigai 
pristeigė bent tris. Pavasari
ninkai savo skaičiumi yri vie
na stipresnių jaunimo organi
zacijų. Čia nieko stebėtina, 
nes Lietuvos sąlygos, tokios 
kokios jos buvo prieš karą, 
karo metu ir dabar, kada mes 
“laisvi” yra labai patogios vi
sokioms piktžolėms kerėtis.

Prieš karą nebuvo jokios 
laisvės. Persekiojimai trukdė 
l>ent kokį laisvesnį darbinin
kų judėjimą, todėl ir darbi
ninkų jaunimas neturėjo savo 
organizacijų, neturėjo savo 
laikraščio, žodžiu, darbininkų 
jaunimas dar nebuvo pradė
jęs 'savystoviai judėti. Caro 
kampininkams kunigams se
kėsi daug geriau, jie turėjo 
progos prie žmonių prieiti. Jie 
ir jaunimą tada jąu pradėjo 
organizuoti. Karo metu, tik 
kunigai ir galėjo Lietuvoj ką 
nors veikti, pažangieji gaivalai 
buvo persekiojami, kalėjimuo
se kankinami. Todėl apie so
cialistinį jaunimo judėjimą ta
me laike mažai teprisieina kal
bėti.

Po karo, sugriuvus vokiečių 
valdžiai staiga pridygo begalis

visokių klerikalinių organiza
cijų, kurios kunigai dar vokie
čiams besant buvo įkūrę, nors 
daugiausiai slaptai.

Vokiečiam iš Lietuvos kraus
tą n ties Lietuvoj buvo viena 
valanda visai laisva, t. y. buvo 
galima laisvai rinktis, kalbėti, 
organizuotis. Tame laike pra
deda bruzdėti ir darbininkų 
jaunimas.

Bet pirm negu pareisime 
prie kitų jaunimo srovių gal 
kils klausimas, kodėl kunigai 
eina į jaunimą, kam jie kuria 
visokius pavasarininkus ir jiems 
panašius.

(Bus daugiau).

Kalėdų Dovanos,
Kurios Pasilieka

darbininkų klase kovoti politi
nę kovą, tenka kreipti domės 
į mokslą ir lavinimus j. Be to, 
jaunimui tenka rūpintis ir sa
vo materialio būvio pagerini
mu, todėl reikia dalyvauti ir 
ekonominėj kovoj.

Ekonominė, kultūrinė ir po-

Atmintyj ant visados.
Musų krautuvė pripildyta naujausios mados tavorų 
iš kurių galit pasiskirti Kalėdoms dovanas visai šei
mynai. Deimantų, žiedų, laikrodėlių, lenciugėlitT, per
linių karolių, levalerių, kalonikų, peilių ir visokių 
sidabrinių daiktų. Musų kaina yra pigesnė negu ki
tur ir tavorai teisingai garantuojami.

iP. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

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

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

- Tel. Wabash 1816
I/egališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federal vaU 
tižios Suv. Valstijų, dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa- 
gelbėtti visokiuose ’ dalykuose, tiems 
kurie nori, apleitsti Suvienytas Vai- 
stijas ir išgauti paliudyjimus vald- 
žios, arba kurie nori atsitraukti sa- 
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon j

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

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

A. A. PAIŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antro seredfl. 

Puikiai Įrengta trečios 
klesos parankamai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus traneferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.
S. S. STOCKIIOLM, kovo 31, geg. 5

Trečios klesos Rainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJ Ų ir MEMELI ...... . $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

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

Dovanokit Ingersoll

$1.50

Geras 
karna.

Auksuotas Water- 
hury Radiolite 

Viduriai su akmenimis; 
12 dydis. Lukštų raštai 
kokie patinka.

$8.00

Auksuotas Reliaiue
7 akmenimis. Plonas, til
tinis modelis. Lukštai 
pasirenkami.

$9.00

Ingersoll. Mo 
, merginoms ir ma 
vaikams. Stiprus ii 

išrodo.

$3.00

Ingersoll Midget
Mažiausias 
levinis, 
žiema 
gerai

nešioja 
negu ki- 

laikrodėlius. 
atsakantis, gerai 
turi gerų garan-

Puikus Amerikos lai 
krodėlis 

Daugiausiai vyrų 
Ingersoll Yankee 
tus kokius 
Stiprus, 
Išrodo ir 
tiją.

Geriausia laikrodis už 
$5.00 galima nupirkti

Su akmenais, 12 mierts 
VVaterbury su Radiolite nu
meriais. Auksuoti lukš
tai §8.00

Šis Yankee parodo 
laiką tamsoj

Stebėtinas Ingersoll 
prirengtas parodymui latko 
tamsoj. Tai padaro JU- 
dium. Parankus laikyti nak
tyj po priegalviu.

$2.50

Reliance — $6.00
Tikras 7 akmenų laikrodė
lis. Tas pats su tiltine 
konstrukcija kaip yra var
tojama prie brangių laik
rodėlių. Kaina tiktai §6.00. 
Su paauksuotais viršeliais, 
§9.00.

Midget Radiolite
Midget su šviesiu ciferbla
tu Parodo laiką tamsoj 

laikrodis keliaunin-

grįTiĮ ĖRA geresnės dovanos kaip 
|| N laikrodėlis. Jis yra varto- 

jamas daugiausiai, žiūrimas 
daugiausiai ir nešiojamas 
daugiausiai.

Ingersoll kurį Jus dovanosite dabar 
bus labai graži Kalėdų dovana. Ji 
turės didelę vertę Liepos ir Spalio 
mėnesy ir taip toliau ateinančiais 
metais./ «..4 *,■
Jūsų pardavinėtojas gali jums pa
rodyti Ingersoll laikrodėlius, kuris 
tiks kiekvienam kišęniui ir reikala
vimui. Tinkamas didumas vyrams, 
moterims, vaikams ir merginoms. 
Radiolite numeriai, kurie parodys 
laiką ir tamsoj. Viršeliai yra pada
ryti nikeliniai ir paauksuoti. Kai
nos nuo $L50 iki $9.00.

Didelis Išpardavimas
Ateik į musu Dirbtuvės 

Skyrių

Garautuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS’
Leader Phonograph Co. 

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

Pristatėm dykai.

Pearl Queen Koncertinos

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Cirdet. £izex 34 i? 48> 

Nemo Hygienic-Faehion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.



yra socializmas?

6. Kiekvienas jaunas žmogus 
ir moteris, .galėdami lengvai 
sau gyvenimą pisdaryti, eitų į 
poras, namai butų išvaduoti 
ir paleistuvybė su ištvirkimu 
netektų savo aukų.

7. Kiekvienam suaugusiam 
žmogui gaunant pilną savo 
darbo išdovį, nebūtų reikalo 
siųsti vaikai prie darbo ir vai
kų darbas pasiliautų.

8. Trukumų ir skurdo baimė 
butų prašalinti; visiems vai
kams butų duodama lygi pro
ga šviestis; seneliai gi ir luo
šiai gautų pensijas ir butų ap
rūpinti. y . v

9. Darbininkams gaunant 
tai, kas jiems pripuola, streikų 
ir lokautų nebūtų. Pramonėje 
butų rymtis.

10. Socializmas įsteigtų tarp
tautinę taiką ant žemės. Ne
būtų reikalo kovoti dėl užsie
nio rinkų. Ekonominė karų 
priežastis butų prašalinta.

Ir galiaus didžiausi auksinės 
taisyklės, žmogaus brolingumo 
ir dvasinių tikybos idealų šali
ninkai išvystų, kad socializme 
yra programas, per kurį jų vil
tys gali ^ipiklyti.
Didžiausia darbuotė šįos dienos 

pasauly.

Tatai nenuostabu, kad socia
lizmas auga. Nenuostabu, kad 
jis jau virto didžiausia politi
kos darbuote šios dienos pa
sauly.v

Praktingiausias daiktas 
pasauly.

Socializmas yra praktingiau- 
sias daiktas pasauly.

Musų šalis jau turi savo 
pašto sistemą, savo viešąsias 

’ mokyklas; mes iškasėme Pa
namos kanalą ir laikome di
džiules viešas įstaigas. Musų 
miestai turi savas vandens ga
myklas, žrbinimo gamyklas ir

nijas.
Paskutiniais keliais metais 

labai didelis skaičius Europos 
miestų paėmė į savo rankas ir 
veda gatvinius galžkelius, ga- 
so, vandens ir elektros šviesos 
gamyklas bei kitas viešąsias 
tarnautos. Kiekviena tokia į- 
gytis yra žingsniu linkui socia
lizmo. Mažne visi pasaulio 
gelžkeliai, išskiriant Jungtinių 
Valstijų gelžkclius dabar yra 
valdomi įvairių valdžių. Kada 
tik valdžia įsigyja gelžkelį, ji 
žengia žingsnį socializmo lin
kui.

Visur yra palinkimas šiton 
pusėn.

Nuo šio laiko tolyn socaliz
inas turi sparčiai žengti.

Tveringas programas.

Socialistų partija stovi aiš
kiai ant tarptautinio socializ
mo pamatų. Ji atsideda ant

Abu šitie veiksniai veda j so-

Socialistų partija, būdama 
revoliucinga savo galutinu ti
kslu, nemažinus aiškiai yra 
evoliucinga ir Iveringa savo 
metodu.

Kiekvieną įmonę pagerinan
čią sąlygas socialistai priima 
ir remia dėl daugelio priežas
čių.

Visų pirmiausia tokiais bu
dais mes galime sustabdyti

NAUJIENOS, Chicago, UI.

varguomenės augimą ir su tuo 
drauge žmonių minių silpnėji
mą. i

Bet svarbiausia priežastis 
musų pritarimo tokioms įipo- 
nėins yra tame, kad jei jos 
bus loginiai panaudotos, tai jos 
suteiks galimybės perdirbti vi- d 
suomenę rainiui, įstatingu ir 
tvarkiu budu.

Musų galutinis tikslas.
Musų tikslu yra: Laisva de

mokratija su lygiomis ekono
minėmis ir politinėmis teisė
mis; laisva visuomenė su ben- 
drutiniu darbu. Visų geravė 
yra mums vienu valstybės ir 
visuomenė tikslu.

Mes j ieškome teisybės ir ko
vojame prieš neteisybę.

Mes j ieškome visų gerovės ir 
kovojame prieš skurdą.

Mes j ieškome visų apšvietos 
ir kovojame su nežinybe ir bar
barybe.

Mes j ieškome taikos ir tvar
kos ir kovojame prieš žmonių

meninę anarchiją.
Mes j ieškome socialistinės 

žmonių valdžios ir puolame 
despotinę klasinę valstybę.

Kas nori šitų daiktų ir ko
voja už juos, tegul prisideda 
prie mus ir dirba visomis savo 
pajiegomis už musų tikslą — 
už socializmo tikslą—už žmo
nijos tikslą, o žmonija tuojaus 
laimės.

Iš Lietuvos Atstovybės
Del palikimų, rusų konsulų 

globojamų.

[LIB] Prieš didų jų karą, lai
ke jo ir dar kurį laiką po ka
ro, daugelio lietuvių čia Ame
rikoje mirusiųjų palikimai at
sidurdavo globon Rusijos 
konsulų. Seniau pati Ameri
kos valdžia ir jos teismai, rem
damies tuo, kad (Lietuva buvo 
Rusijos dalis, kreipdavo pana
šias palikimų bylas į rusų 
konsulatus.

Aišku, kad tokia dalykų pa
dėtis turėjo būti pakeista, ypač 
po to, kada Lietuva gavo Ame
rikos pripažinimą.

Tuo reikalu buvo vedama 
susirašinėjimai su rusų įstaigo
mis, kurių žinioje tos bylos 
yra ir tų susirašinėjimą pase
kmėje rusų konsulai visas sa
vo vedamas lietuvių bylas ir 
gautus pinigus perduos Lietu
vos Atstovybei, kuri visas tas 
bylas varys toliau, persiųsda- 
ma pinigus tiems, kuriems 
priklauso.

.Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greita: sulaikomas jeigu 
vartojama ! laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palir.gvir.s Kosulę ir prašalins daug 
kcrJčjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir nkgunrr.fc

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERAS 
COLD AND CRIP TABLETS

šalčiui ir Gripu. <i Gaivus sxaude- 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kama bOu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

—I______ ■ f1 y n iiij iuhih > i

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

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

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

MORGAN PARK LUMBER CO„
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

IN TINS ^^INLOAVES
YOUH, GUpCE^

Nėra Geresnės
Dovanos
Kalėdoms
Kalėdos yra laikas kada žmonės reiškia viens kitam savo 
gerą valią ir tan ženklan duoda viens kitam dovanų.

Tokiai progai nėra geresnės dovanos kaip KNYGA. Nes 
knygose randa atspindį ypač gerosios prakilniosios žmo
gaus pusės, o tas kaip tik reikština Kalėdų dovanose.

Naujienų Knygyne randasi daug musų naujausių knygų, spauzdintų Lie
tuvoje. Iš tų mes atkreipiame jūsų domę ypač j sekamas, kaipo labiausia 
tinkamas Kalėdų dovanoms:

DAILĖS PAVEIKSLŲ KNYGOS.
RAFAELIS. Dešimtis jo veikalų svarbiau
siųjų spalvuotų reprodukcijų ir trumpa jo 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tai yra ne
paprastai puikiai padarytos reprodukcijos, 
spauzdintos Vokietijoj. Rafaelis buvo di
džiausias Madonos (šv. Panelės) piešėjas. 
Tarp reprodukcijų,kurios randasi šioj knygoj 
yra jo garsus paveikslas Sikstinos Madonos. 
Kiekvienas paveikslas gali būti indėtas į rė
mus. Jeigu norite gauti šitų knygų, pasku
bėkit, nes Naujienų knygyne liko tik keletas. 
Kaina .................................   $1.25
ANZELMAS FEUERBACHAS. Tai yra 
vienas iš garsiausių pereito šimtmečio Vo
kietijos dailininkų, šitoj knygoj yra dvyli
ka spalvuotų jo paveikslų reprodukcijų. Re
produkcijos taip gražiai padarytos kaip ir 
Rafaelio paveikslų reprodukcijos. Tarp pa
veikslų yra jo garsusis paveikslas rodantis 
poetą Dante su Ravennos moterimis. Pa- 
veiks’.ai gali būti išimti ir įJėti į rėmus. 
Kainu ........     $1.25

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Algi- 
montas”, istorijos pasaka dviejuose tomuo
se. Tai yra didžiausia originale istorijos pa
saka lietuvių kalboj, kuri skaitosi su dideliu 
žingeidumu. Šie du tomai yra labai gražiai 
išleisti, turi gražius kietus apdarus. Kaina 
abiejų tomų .....................................  $2.00
VAIŽGANTO RAŠTAI, trijuose tomuose. 
Vaižgantas, tai Kun. Juozas Tumas. Iš ka
talikų rašytojų jis buvo labiausia populiaris 

' tarp įvairių žmonių be partijų skirtumo. Į 
šituos tris tomus yra sutalpinta jo įvairus 
laikraštiniai straipsniai. Kun. J. Tumo my
lėtojui šitie trys tomai bus graži dovana. 
Kaina ..............................-.................. $2.50

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.
HOMER’O ODISĖJA. Tai yra veikalas, kurs 
atvaizdina senovinį graikų pasaulį ir yra vie
nu iš pamatinių puikiausių pasaulės litera
tūros kurinių. Jį išvertė lietuvių kalbon Dr. 
J. Rulys, kurs neseniai mirė. Išvertimas ši
to veikalo lietuvių kalbon didžiai paturtino 
lietuvių literatūrą. Vertimas yra labai pui
kus ir užpelnė didžiausio pagirimo iš kritikų 
pusės. Knygą išleido švietimo Ministerija. 
Kaina ........ ,............. ..................   $1.00

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Jonas Biliūnas 
buvo vienas iš prakilnių rašytojų, kurio ta
lentas žadėjo daug, bet kurs mirė pirma ne
gu spėjo savo talentą pilnai išplėtoti, šiton 
kr»ygfor» sutalpinta visi niešptisakytai grąžys 

J. Biliūno rašiniai, kuriuos jis spėjo parašyti. 
Kaina ...................  ..^.............  75c

DUONELAIČIO RAŠTAI, mokykloms parin- 
ko ir paaiškino M. Biržiška. Tai yra rūpes
tingai ir gražiai išleistas pilnas K. Duonelai
čio raštų rinkinys, su priedu aLskyroj knyge
lėj — M. Biržiškos parašyta Duonelaičio bio
grafija ir jo raštų išnagrinėjimas. Kaina 60c

ADOMO MICKEVIČIAUS. Tai yra ki
ta knygelė, kurią kiekvienam smagu bus tu
rėti savo knygynėlyj. M. Biržiška šioj kny
gelėj paduoda raštų vertimus | lietuvių kal
bą kartu su jų lenkišku originalu. Knyge-. 
lės kaina .............   60c

MAYNE REID. “Karo Takas”, romanas. 
“Išeiviai”, romanas. Kapitono Mayne Reid’o 
romanus pamylėjo viso svieto jaunimas, ši
tų dviejų romanų pasirodymas lietuvių kal
boj duoda ir lietuvių jaunimui pasigėrėti į 
Reid’o raštus. Knygos kaina...............$1.00

AKLAS MATĖ... “Magaryčios”. Tai yra in- 
domių feljetonų rinkinys, kuriuos parašė vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Aklas Matė. Knygos kaina 50c 
Taip-jau labai tiks Kalėdų dovanoms ir se
kamos gražiai atspauzdintos Naujienų spau
dos knygos.
W. Shakespeare’o MACBETH. Kalėdų Kau
kės vertimas eilėmis. Vienas gražiausių pa
saulio dramatinių veikalų puikiame vertime. 
Apdaryta. Kaina....... ............................ $1.00

Kalėdų Kaukės GLUDI LIŪDI, Lyrikos eilių 
rinkinys. Kaikurios tų eilių yra nepaprastai 
gražios. Puiki dovanele dalies mylėtojui. 
Kaina ............... .............-.................... 50c
MĮSLIŲ KNYGA (suviršum 1000 mįslių su 
atminimais), surinko ir paaiškino Kleofas 
Jurgelionis. Tai yra puikiausi knyga sma
giai laikui praleisti. Jos kaina........... $1.00
H. Hauptmano PASKENDUSIS VARPAS, 
puikiame vertime A. Lalio. Graži pasaka 
dramos formoje. Kaina........................ $1.00
J. Spargo SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS, versta A. Lalio. Lengvas ir sma
gus išdėstymas socializmo principų. Gera 
dovanėlė rimtam vyrui. Gražiai apdalyta. 
Kaina .....................................-.............. $1.00

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St Chicago, III

Ketvirtadienis, Gr. 14, 192:

Nesikankink su
\ Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

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

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon ikaudijimą 
Jai skaitant raidis susilieja 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą,
Jei skaitant ar siuvant akis aka* 

la, tuomet reikalaukit akiulą.

John J. Smetana
AHnią specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvių.

4nt trečio augito viri Platt’s ap 
Mekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 19 
Valandos niro 9 ryto Ud 9 vai vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telęphone Central 8362 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St 
Tai.: Boulevard 7179

VALANDOS) 
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfar BB74

Chicago
V

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

'URŠĖ
elefonas

Yards
3135

Fine for Lumbago (
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE?

Serganti žmončs yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško /r \
Nervingumo (į
Kraujo kg tteL
šlapumo O ff/

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymftL



NAUJIENOS, CNcago,

1923 METAMS
Jau Spaudoj

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

Ploščiai

atsitikime jos su taupi! "tiek,

D. Orderių

eiti 
Dar

Aptaisyti puikiu kailiu ar tos pačios materijos apikaklimit. 
terijos: Veliūras, suedinas silkekaulis, bolivinė, činčite, 
mušti, kiti šilku ir Šiltu tarppamušaliu; dydžiai Ii iki 44, vitį R- 
mušti, kiti šilku ir šiltu tai* pamušaliu; dydžiai lt iki 44, viaų *»■ 
geidaujamų spalvų, visi žema kaina.

TIKRIEJI LITAI JAU 
APYVARTOJ.

Telefonu, Paštu 
nepriimatne.

kričio mėn. 13 d. ir yra teis
mo nusmelkti arba bus nu- 
.mierktį einant: a) B. Statuto 
5-ojo skyriaus straipsniais 120, 
127, 128, 129, 130, 131 ir 132; 
b) Karo Teismo įstatų 12 § p. 
14 ir c) Ypatingų Valstybes 
Apsaugos įstatų 14 § pp. 1, 2 
ir 8.

Šiaulių centralinis 
knygynas.

kulnimis. Metarimt aptmayli kaspinu ir pom-pon ge 
rad pritaikytų spalvų, porai....... •................  8Sc

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

Tol. Canal 2118
Dr. A. L. Yuaka 

PMTSFTAN AND SURGRON 
100!) So. RaJMftd fų 

Gyvenimo vieta? 
4198 Archer Ava. 
2 iki 4 pn pietų

Tol Lftfnvcffp 009#

Šiaulių apylinke- 
darbininkams 

už 1922 metus 
dvarų darbinin- 

nes

“Pastaba. Neprileidžianti 
nuo teismo ir bausmės tie, 
kurie yra nusikaltę išdavi
mo darbu.

vos Atstovybėje

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewat6r 8880

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

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

Fui AnRtin 737

DR. MARY A 
DOVHATT-«ASS

fl tęs ’jfi'ro pndrHltavtfKų po
OOT W FTarn^m St.

Valanda* 8-12 teaodienų h S—* 
»<k*re Skiriant t«ed€ldienfw

Socialdemokratų frakcija į- 
nešė į Seimą šį amnestijos su
manymą:

“Seimas žymėdamas svarbią 
Lietuvos Valstybės gyvenimo

alstybės įstaigų kasose 
a kasininkus, 
dienomis jau 

ir štam
po 5 li-

AMERIKIEčIŲ SUVAŽIAVI 
MAS KAUNE.

valandą, nutarė:
“1. Atleisti nuo teismo ii 

bausmės politinius nusikaltę 
liūs, kurie yra padarę nusikal-

sanŪkyje su doleriais, bet mo
ka tą, kas yra sulygta, dienos 
kursu.

Mano išmanymu pravertėtų 
darbininkams pinigais meti

nių sutarčių nebedaryti, bet 
reikalauti atlyginimo nutura 
už savo darbą.

Bet šios dienos klausimas 
yra sunkiausias ir čia mes 
darbininkai nematome jokios 
išeities. —P. Papartis.

DB. A. J. BERTAšIUS 
PMTSIC1AN IR SURGEON 

1464 S'o. Halsted St.
Mba ral.t 1 fkl 8 ir 6 iki 8 V. t. 

Ned. 9 11d 11 ryto 
Tel. Boolovard 5913

8159 So. fJnion Ava. 
Tai. Yfcrth 1699

VYRAMS, MOTERIMS ŠLIURES, SCc.
N»br*ngio« ir pageid*uj»mo» dova*o«, smagios alio-

ųaaai 0B57
Naktini* Tel. Danai 8119

mt. P. Z ŽALA TORIS 
GYTTVTOJAR fr mniFFRfJAp

Valandos: 11 iki 4 po pfet, 
6 iki 9 vakare, 

nuo 9 ryt* 
1321 $o. Halsted Stn

Ksnionc 18 lt Dflk**d Si

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:80 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 Se. Halsted St„ Cttcago, III.

LUnjiru
Moterfftą, Vyrišką, 

▼Mtų ir visą ehnwif|ką Ilgą
OfisMt 8385 S». Halsted St., Chteaffo 
Valandos: 10—11 rytoj 2—3 po pi$t 
7—8 vek. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Tndenendence Blvd Ohioagt

šeštadienį, lapkričio 25 d., 
11 vai. ryto’ šaulių Sąjungos 
salėj įvyko grįžusių iš Ameri
kos' lietuvių suvažiavimas.

Suvažiavimai! atvyko iš į- 
vairių Lietuvos vietų apie 50 
a s men ų-ame r ik iečių. S u važ ia- 
vimo pirmininku buvo išrinkti 
p. A. Ivačkevičius, vice-pirmi- 
ninku d-ras p. Vencius.

Atidarydamas posėdį Ivaške
vičius nušviesdamas suvažiavi
mo tikslą patarė susirinku
siems vengti partinių ginčų ir 
vieni antriems užmėtinėjimų, 
nes suvažiavimo svarbiausias 
uždavinys—užmegsti tarp grį
žusių į Lietuvą ir pasilikusių 
Amerikoj išeivių tamprius ry
šius ir bendru frontu kovot už 
vienų ir kitų reikalus ir už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Toks Ivačkevičiaus patari
mas rodosi, kad tokiam svar
biam suvažiavime buvo visai 
tikslus. Bet jo geri patarimai 
susirinkusiųjų tarpe pritarimo 
nerado. Kalbėta labai daug 
visokiais reikalais, bet reikia 
pažymėti, kad tos jų kalbos 
daugiausia buvo visai skystos, 
beprasmės ir atspindėjo vieni 
antriems priekaištais bei už- 
metinėjimais.

Suvažiavimas prasidėjęs 1J 
ryto, po dviejų valandų per
traukos užsibaigė 6 vai. vaka
ro ir beveik nieko tokio rea 
lauš nenuveikta, tik svarbiau
sia nutarta organizuoti “Ame
rikiečių Sąjungą“ ar “Infor
macijų Biurą” ir tam išrinktas 
komitetas. Pagalios galutinam 
tų visų reikalų bei klausimų 
išsprendimui p. Petraičio su
manymu nutarta sušaukti su
važiavimas už 2 mėnesių.

-—Kaunietis.

lolephons Yardfc 6834

SS, P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 fkl 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak 
.1925 So Halsted SK, CNcagv. FU

Dr. Natalija Žukauskai , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokia* staigias ir chroniška* Il
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialias* mo 
berinku ir merginų ligų

946 W. Mrd PI ar*
Phone Boulevard 0318 

Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai vakare

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Rosidcnce Cana] 2118

ninku reiklius. Toks '‘smar
kus” pareiškimas kairiųjų suo
luose iššaukė gardaus juoko. 
Tai pirmas komedijos aktas.

SociiddemokiMų frakcijoj 
vyksta pasitarimai. Eina pisis- 
kirstymas darbo, kuris f ak ti
nai jau prasidėjo. Frakcija įne
šė Seiman amnestijos sumany
mą paliuoauoti pelitinius nu- 
rikaltėlius. (“S.-d“)

Kaunas, 27-XI. —• Prieš pir
mąsias lapkričio dienas iš Ce
cho-Slovakijos atvežta dalis 
tikrųjų pinigų, bet atvežta tik 
smulkieji—centai (nuo 1 lig 50 
centų.

Paleidus vien centus apyvar
ton ir mažai tesant lig šiol 
stambesnių piniginių ženklų (iš 
laikinųjų litų 1 ir 5 litai) žmo
nėms su tokiais pinigais labai 
keblu, o ypač bloga juos skait
lį uot 
r—labai apsunkiu

Paskutinėmis 
pasirodė apyvartoj 
besnių tikrųjų litų • 
tus vertės.

—“Naujienų“ skaitytojas

ML C. K. KLIAUOA 5 
DENTTSTAS

IMM fto. Halsted 8t„ Chicago, 10. 
kampan 18th St.

Vfcfaadefn 9—12 ryto ir 1—F Vak, 
Phone Canal 0257

Flephonat. Yartlt- 6082 

K M, STUPHICKI
1107 Bo. Morgan St, 

CR1CAGO, Hl. 
VALANDOS: Nuo 8 fld 11 ryta 

It nuo 6 fkl 8 vakare.
Kladiliome ofisai yra 

uždaryta*

Mokytojų vargai.
Šiauliai. — Niiesto prad. mo- 

kyklų mokytojai gauna ba 
menkos algos dar kelius kitus, 
dėl to, kad jiems yra skaito
mas brangesnis pragyvenimas, 
negu provincijoje. Buvo atsi
liepta spaudoje, kad provinci
joje toli gražu nėra pigesnis 
pragyvenimas. Mieste gauna 
brangiau, bet kuo skirias pra
gyvenimas mokytojų nuo 
miesto mokytojų? Gubernijos, 
Ginkunų, kur beveik Siaubų 
miesto priemiestyje randasi.

menkiausias daiktas reikia 
atsidėjus į miestą pirkti.
turgaus dieną prieš pie- 

negali eiti, o nuėjus apie 
pavakarį jau retai ką begausi. 
Priseina kur kas daugiau batų 
nuplėšti ir daugiau laiko su
gaišti. Lig iš pasityčiojimo ir 
tų kelių litų negauni... Mies
te, aš matau, iš kelių atžvilgių 
patogiau yra mokytojams, ne
gu provincijoje: dirba tik su 
vienu skyrium ir normaliau 
pradžioje mokslo metų renka
si ir metų gale skirstosi.

Žiūrint demokratingomis *- 
k imis, toliau neturėtų taip bū
ti su toms mokykloms, kurios 
niekuo nesiskiria pragyvenimo 
brangenybės žvilgsniu. —K. G.

Ir kiekvienam 
kiek jos išleis kiekvienam šitų ploičių rytoj.

Ma-
tilkmis,

lelephone Yardb 1582n. j. nūs
Uatvvte Gydytojas ir OfaracvM 

<Mte» vai.t 9 fld 12 ptetą, 
6 fki 9 vakare 

flo. Hatetvd SX, Oteoga

UŽEIK j
Bn’dgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas

Šiauliai. — Šiaulių Valstybi
niame Centralintame knygyne 
reikėtų skaityklos butas padi
dinti arba knygų ėmėjams pa
rūpinti kitas kambarys. Dabar
tiniais laikais skaitykla dau
giausia yra prisikimšus mažų 
gimnazinįnkų I, II, III kl. Sto
vi jų ištisa eilė nuo 3 vai. iki 
8 vai. vakaro. Norintiems grei
čiau persikeisti knygą negali
ma, reikia dvi arba tris valan
das grumtis eilėje. Gerai kam 
yra laiko, bot kam tarnyba 
arba šiaip pareigos neleidžia 
tiek laiko aikvoti, tas jau turi 
nustoti ėmęs knygų dalei vie- 
šyjy perkeitimo sunkumo, 
vaikai susėdę trukšmą daro, 
šneka, šnibžda, kas skaityto
jams ten pat labai trukdo.

Ir. Maurice Kalni 
ir GnUKUBOap «4M B«. Av»

Ttil.i Yorvte
\>fi«o rak: 8 ild 10 v. ryto, t fkl > 
ir 7 ik) 9 v. nedFMl«mUi!» 1» 
•1M 1 »a1 po pietį;

Ūkio darbininkų vargai
Šiauliai 

je žemes ūkio 
atlyginimas 
štai koks: 
kams dar pusė bėdos, 
dvaruose mokama daugiausia 
natūra. Piniginės algos šiais 
metais visai kaip ir nėra. Kur 
buvo sutarta 50 auksinų mė
nesiui (maksimalę algą) — te
gauna 10 centų.

Kaip buožės atsiskaito su 
darbininkais, tai tur būt dar 
žmonija nėra mačiusi tokio 
bjauraus pasityčiojimo iš dar
bininkų. Labiausia nukenčia 
darbininkai tuo, kad sutarčių 
terminai baigiasi laike likvi
davimo ost markių ir įvedimo 
litų valiutos. Buožės vaduoda- 
miesi dienos kursu moka li
tais. Pavyzdžiui, bernas, sulyg 
4000 auksinų, gauna 8 litus 
arba natūra 25 klg. rugių — 
tai tvirto darbininko metinis 
atlyginimas. Apie silpnesnius 
nėra ką ir kalbėti. Pavyzdžiui: 
piemuo tarnavo vasarą už 300 
auksinų, dabai* gauna sulig 
dienos kurso 78 centus, arba 
3 kl. rugių. Buožės visai neno
ri ir žinoti, kad tuo laiku, kuo
met algos buvo lygtos, buvo 
visai kitoks markūs kursas,

IftDIRBčJAI Itt INPOUTUOTOJAI 
Geriausių Armonikų

P u* »u) y ž«-
M • • n^mi n' 
ka4n« iu >, 7*wi'3fr
M*fU kitv 

kur 
karą. 

Grurantuo 
jam 1» iu«- 
tų. Nuiody- ĮB-SytttNH 
t»ų Knyga E- 
pirki kum. t 
dyk/ai . In- 
forraaalji ir 
kakakxH> r* ’ 
Ayk aaglūlkiM.

R V ATT A SER1NBUJ AC- 
COMDMON MFf. CO.

Vertds iki $25
Gražiai, madingai padirbti 
ploščiai, kuriais kiekviena 
moteris ir mergina gali gfr-

Phone W«aHrar1h 3W
Anjflta, boaIIbm Ir koloHui mm 

atfttouti į bm»«h. W Įtikti name

RcikaUtMts
». J. M«Q¥AID, 

58OS 3. Račkio Avė., 
ClkMNMCa. in.

Bargenai Skiepe Išparduotis Po $5 ir $10 
3000 Dresių po $5 2000 Ploščių po $ 10 
Kitas musų didžiųjų bargeninif išpardavimų belzmente prasidės rytoj — tai takia išpardavimas, karia Aylatiaa masę 
vardą yo Chicagą kaipo “bargennų ceatrą“ padirbtų drabnių moWriwis. Tai yra aaaji >loibiai ir droobs tik-ką išpakaotos 
ir tai yra tokios, kurios varga galima lygįnti prie šitų žemų kainj. Išpardavimas pra- 
sidds rytoj pusiau devinta valandą rytą. Pakankamai pardavijų ir pridėtinės erčios. Pa- 
sirupink surasti laiko ateiti ir dalyvauti šitam dideliam taupymo nsotiky.

K Y v rv -Vertas A !-\U z Dreses w
Gražio, Madingai 4r«4te nelyfiaut ir 1 Y^TO
sij»naits, 
baskmiMu raštai*, maMhą latanaiiMa
lanfel*ajB *r Padirbti iš >aar«haai-ų tvi- 

Te^r<t’n9» veliant džaraią, vilnania kre- 
Skatino šarmoz* matelaeo kombhaae- 

Čią ir larftą. Viną pageidanjanuj 
/ dydžiai moterim*, mergineme 

*r •dorosioms iki 54. J
Visi partijoje, po (3

PERKANTIMS PAfi MUg DOKU- 
MENTUB PADAROM DYKAI 

Maišydami, pidkAuoi ar parduoda
mi visados krėipkitAs nas 

S. L FABIONAS GO.

' W. 35th St., Chiooeo.
Tol. Blvd. 0611 ar 0774
TAJB BVS IAB AI J VMS

AJTT N A VIKIS. / '
Pacotariagtauoiai sMoHomo piaigns 
pnrskraOaseso hivabortoo.
ll»Mt Vofistrooti Notomi Liotu-

“2. Baleisti tuos įtariamus 
politinius suimtuosius, kurie 
;ėdi koncentracijos stovyklo
se arba kuriems ligi š. m. lap
kričio 13 d. nebuvo teismo įs
taigos pareikšta kaltinimas.

“3. šio įstatymo vykdymą 
>avesti teismams, taikos teiso- 
ams, valstybės gynėjams ir 
idministratinei valdžiai atatin
kamai kiekvienos įstaigos, kom
petencijai.“

Seimo dalbai.
, Seimas vis dar neįsivaro į 
larbą. Mat eina nepabaigia- 
nos derybos tarp kademų 
(kirkščionių demokratų) ir 
liaudininkų frakcijų apie pa- 
>iskir»tymą prezidento, Seimo 
lirminiinko ir kt. vietų. Kiek- 
zienas nori daugiau išsiderėti, 
.laudiniukai, nusvilinę spar
nus buvusioj koalicijoj su 
trikšionims, dabar yra atsar
giu. Socialdemokratai stovi 
nuošaliai nuo visų derybų. — 
tš komisijų veikia tiktai man
datų patikrinimo komisija. 
Sąryšy su jos pranešimu Sei
me kils ginčai delei Vyriau- 
ios Rinkimų Komisijos nusis

tatymo apie mandatų paskirs
tymą. Socialdemokratų pažiū
ra luo klausimu yra aiški. Tuo 
tarpu žydų ir lenkų atstovai 
pasiskubino pasitraukti iš po
odžių. Krikščionys delnokra- 
ai, nebūtų priešingi, jeigu 

žydai ir lenkai visiškai nedaly
vautų Seime. Tuomet jie vėl 
turėtų absoliutę daugumą (38

iš 73) ir po senovei vyrautų 
Seime. Bet kademai žino, 
kad tai butų jų paskutinis 
viešpatavimas. Sunkioj rinki
mų kampanijoj jie užuodė 
sau pavojų ir padarė dukreles 
— o tos išvados apsireiškė tuo, 
kad kademų dukreles -— Dar
bo Federacija ir Ūkininkų Są
junga “ap sisprendė” ir no
va atsiskyrė, bent ušėme pasi
tarimams du atskiru kamba
riu. Tiesa, tie kambariai yra 
greta ir pikti lietuviai kalba, 
kad einant pasitraukimams 
tarp tų kambarių yra palai
komas gyvaa fiuaisiekimas. To
kiu budu Darbo Federacija iš
vengti pavojaus iš socialde
mokratų pusės, o Ūkininkų 
Sąjunga — iš žemdirbių pusės. 
Dartn) federantaa dargi pasi
rodė toks nedėkingas sava 
motutei ir seautei, kad Seime 
“iškultojo“ dešiniąją savo šei
mos dalį buržujais ir uždek- 
laravo griežtai ginsiąs darbi-

GYBYYOJAA Bf CVMHDMIAB
4001 Šo. AflUftMHi Avo.

VML < M S **k.
OHm TmL: Boalavncd TMBB 

W.: lUdvyatte

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

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

5:30 iki 7:20 vakare, ir
2010 Be. Michisan Ava. 

Tai. Victory 9081
Nuo 1 Ud 8 vai. po piat.

Hazjd^njdjoi tel Van Buren 02M 
Ofiso tai. Boulevard MM

ĮĘITER STORES
I^SiA't VAN BUO.. fOt«GA;
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ClilCAGOS
ŽINIOS
PABĖGO ŽMONA.

Gruodžio 7 dienų Anelė But- 
kunienė, 27 metų moteris, ap
leido savo vyrų Ignacų Butkti
na ir išbėgo su kitu vyru, Sta
nislavu Pečiuliunu. Išbėgdama 
pasiėmė dukterį Veronikų, as
tuonių ir 'pusės metų am
žiaus.

Ignacas Butkunas gyvena 
Englewoode, 8568 Vincennes 
avė., ir yra paprastas darbi
ninkas. Jo moteris prigulėju
si prie Lietuvių Progresisčių 
92 kuopos. Vyras labai ap
gailestauja savo dukrelės kurių 
labai mylėjo ir leido mokin
tis skambinti pianų. Stanisla
vas Pečiu'liunas taipgi buvo ko 
munistas, priklausė prie 
ALDU), kuopos Englewocd ir

cennes Avė.
— Kaiminka.

PAVOGĖ J. K. VALINSKO 
KARVELIUS.

Nežinomi vagiliai nuo 
piučio mėnesio pradėjo 
J. K. Valinsko karvelius, 
liai jau tris kartus pavogė iš 
jo po kelis karvelius. Pereita 
pirmadienį, gruodžio 11 dienų, 
vagiliai sudaužė pašiūrės, kur 
karveliai buvo laiko-* 
m i, durių spynų ir pavogė ke
lis karvelius. Jau jam pavogė 
apie penkiasdešimts karveliu.

vogt i

tam, kas praneš jam apie va
gilius. J. K. Valinskas gyvena 
įx) numeriu 4445 Artesian Avė.

IŠVOGĖ J. KAVALIAUSKO 
NAMUS.

Nelabai senai nežinomas va
gilius išvogė Juozo Kavaliaus
ko namus, 3218 $. Halsted 
gatvės. Kadangi Kavaliauskas 
dirba su savo žmona, tai vagi

ąs nekliudė, nes nieko 
namie. Išnešė moters 

brau
laikrodėlį $35. dai- 
šliubinį žiedų $8, 

ir kitų daiktų už 
išvogta už -jipie 

daiktu.
darbo apie penkf

vakaro rado namus iš

nebuvo
naujų ploščių $200 verti 
zeletų $25, 
montų $10, 
pinigų $40 
$25. Viso 
$375 vertės

Parėję iš 
valanda
kraustytus. Matytis vagilius 
įėjo su raktu, nes durys

Rep.
rasta

s

NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, Gr. 14, 1922 «

uzr

IŠGĖRĖ NUODŲ.
P-ia Mary Marcy, 45 metų 

amžiaus. baigusi Chicagos 
universitetų ir autorė kelių 
knygų, gul’ Henrotin ligoninėj. 
Sako ji išgėrusi per neapsižiū
rėjimą nuodų, manydama tai 
esant vaistai. Keli metai atgal 
ji uždėjo kaucijų už aidoblis- 
tų Hayvvooda, kurs dabar ran-

Lietuviu Rateliuose
Koncertas Lietuvos Ope 

ros menininkams *
BENDRO KOMITETO KON
CERTUI RENGTI SUSIRINKI

MAS.

Lietuvos menininkai.
Kaip chicagiečiams jau yra 

žinoma, pereitų mėnesį Ameri
kon atvyko Lietuvos meninin
kų būrelis, susidedantis iš trijų 
Lietuvos darbuotoj išbudinto
ji], Lietuvos meno kūrėjų. Jais 
yra Mykolas Leškevičius, vir- 
tuozas-smukinikas; Jonas By
ra, lyriškas tenoras, ir pianis
tas; ir Petras Oleka, basas 
Tie meno k’urėjai jau davė ke
lis koncertus Amerikos lietu
viams, kurie kaip spauda 
skelbia, buvo labai patenkin
ti. Pereita sekmadienį, gruo
džio 10 dieną, Lietuvos meni
ninkai atvyko Chicagon. čia

jiems chicagiečiai
[bendrai pasitarę, nutarė su
rengti iškilminginusį koncertą, 

i kuris įvyks gruodžio 26 dieną.
Koncerto inaciatoriai.

pasekmių,lietuviai, duoti gana geri 
ypač pagarsinus 
laikraščiuose. S u s<i r i n k u s i e j i
sutiko garsinti žydų ir rusų 

, .aikraščiuose, jei komisija nu- 
! rėdys, kad tai duos gerų pasc-

Nelabai senai atvykusieji kinių,
Amerikon Lietuvos menininkai | Tuo susirinkimas ir užsibai- 
kreiipėsi į “Birutės” meno [ gg. Dabar tampa visiems 
draugiją Chicagoje laišku, pra- žinoma, kad koncertas Lietu

vos menininkų įvyks gruodžio 
26 dienų, Orkestrą Hali, 220 
S. Michigan avė., vidurmiesty. 
Apie koncertų ir Lietuvos ine- 
nininkus-artistus plačiau suži
nosime vėliau. —Rep.

šydami, kad “Birute”, bendrai 
su kitomis 'lietuvių srovėmis, 
surengtų jiems koncertų. Me
nininkų atsišaukimas savo lai
ku buvo paskelbtas “Naujie
nose” per “Birutės” draugija. 
Tuo pačiu laiku “Birutė’ vie
šai atsišaukė į visus lietuvių 
meno veikėjus bei darbuoto
jus chorus, chorų vedėjus 
laikraščių redakcijas ir kitus 
meno rėmėjus, kviesdama juos 
usirinkti, kad bendrai pasita- 

nis tuo reikalu ir išdirbus 
planus koncertui rengti. Ačiū 
tai birutiečių iniciatyvai pir- 

’mas tuo reikalu susirinkimas 
įvyko gruodžio 1 dienų. Ray- 
mondo Chapel salėj.

Tame susirinkime lapo iš
rinkta komisija iš sekamų as
menų: p. A. Lalio nuo “Nau
jienų” redakcijos, kun. B. 
Bumšos nuo “Draugo” redak
cijos, i). J. Bagdžiuno, p. A. 
Pociaus ir p. Al. Micevičibus. 
Pastarieji nuo “Birutės”. A. 
Pocius, “Birutes” choro vedė
jas, įėjo į pirmininkus ir Al. 
Micevičius į raštininkus. Tapo 
nutarta rengti koncertų pana
giomis sąlygomis: koncertas 
bus rengiamas bendromis spė
komis lietuvių srovių, prisi
dedančių prie to darbo, ir dvi
dešimts penki n nosim čia i gry- 
’io pelno bus skiriama Meno 
Kūrėjų Draugijai Kaune. Pim. 
). A, Pocius tapo įgaliotas pa- 

’mti Orchestra Hali koncer
nui.

9

CICERO.

SLA. 194 kuopos vakaras.

Gruodžio 9 d. SLA. 194 kp. 
turėjo gražų vakarų. Buvo pra
kalbos ir radio koncertas. Va
karas įvyko Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje Kalbėtojų at- 

Apskritys T. 
nurodė tikslų 

lietuviams pri- 
organizacijai.

Dundulį, kuris 
SLA. ir naudų 
klausyti lai 
Nors .kalba buvo ilga, vienok
klausytojai ramiai užsilaikė.

Radio phone koncertas irgi 
pavyko įgerai, nes turėta gera 
aparatų, kurį paskolino vietinės 
SLA. kuopos narys, elektros 
inžinierius F. Lengvianis. Kaip 
tik tų vakarų įvairiose išsiun
timo stotyse buvo išpildyta 
gan geri muzikos ir dainų ga
ideliai. Vedėjui vakaro pa

aiškinus, jei kas nori gauti pla
tesnių iųformacijų apie radio, 
gali užeiti ant estrados, o F. 
Lengvianis paaiškins apie vei
kimų radio. Aiškinimas pavy
ko gana gerai.

Žmonių vakaran atsilankė v
apie 150. Tai gana daug, nes

koncerto reikalu susi
rinkimas.

Užvakar gruodžio 
'vyko kitas koncerto 
reikalu

iliosc. 
ų)ic

susirinkimas
rengimo 

Mark 
kamba-

Susirinkimc dalyvavo 
a š t uc n i o 1 i k a a s m c n ų.
neerto rengimo komiteto 

Yirm. p. A. Pocius perstatė su-' 
irinki.mo tikslų atidarydamas 
ip’ii inkimų. Po to lapo priim-1 
a dienotvarkė, kurioj’ esantys 
nmktai paeiliui buvo svarsto-

be i us primose, 
,!ė, Orchestra 

L)M, tapo paimta gruodžio 26 
Venai. Už salę reikalaujama 
3350 ir $100 depozito, kurs ta
no parūpintas vakar. Taigi 
\‘dč jau galutinai paimta.

Išrinkta iš trijų asmenų iž- 
’ininkas ir jo pagelbinin- 

kus bei iždo globėjus: Dakta
ras K. Kliauga iždininku ir pp. 
L Puišis ir Iz. įlinkis iždininko 
>agelbininkais. Jiems pavesta 
*iurėti finansiniai reikalai ir 
koncerto tikietų pardavinėji
mas bei išdalinimas pardavi
nėtojams ir įstaigoms, kurios 
utiks tikietus pardavinėti. 

Tikietų kainos nufarta seka
mos: baksai po $2.00, salė po 
31.50, balkonas po $1.00 ir

irm. p.

komisija iš dešimts asmenų. 
Komisijon įėjo: agr. A. J. Dvy- 
is, p. S. V. Valančius, kun. 
3. Rumšas, p. J. J. Bagdžiu- 
1as, p. B. Digris p. Al. Misevi-

Pocius, p-nia P. Petraitienė ir
r-nia M. Mickevičiene.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
1

Draugišką vakarėlį rengia Pirmyn 
ftilšnis Choras nedėlioj, gruoojįio 17 
d., Liuosybės svet., 
Avė. Pradžia 7:30 
gražus programas; 
kiai. Skaitlingai 
busit užganėdinti.

1822 Wabansia 
vai. vakare. Bus 
po programo šo- 
atsilankykit visi

Kviečia Komitetas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” prieš- 
metinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 14 d., 8 vai. vakare, 
Davis Square Parko svet. Visi nariai- 
rės susirinkite, nes apart svarbių Kliu
bo reikalų bus renkama valdyba at
einantiems metams. — Valdyba.

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

Eugenija Grušaite, rašt.

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą ChicUgoj fantastišką operą, 
“Girių Karalius’*, muzika Miko Pet
rausko, nedėlioję, gruodžio 24 d., 1922 
m. M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
33rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausių, kuris turi 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.

Disputai

vakarykščiame 
Lietuviai ir liotu-

tą patį vakarą buvo parapijom] 
kurios tęsėsi per dvi 

Misijų tikslas buvo 
žmonėms, kad 
katalikai ir

savaites, 
įkalbėti 
tų geri 
nuo pirmeivių

Agitacijos ; 
irgi pasisekė,

jie bu- 
šalintus

vilgsniu vakaras 
nes prisirašė ke

letas naujų narių prie 
Daugiau panašių vakarų 
jie yra pamokinantys ir
dingi. — Vietinis,

Lietuvių švietimo Draugijos prakal
bo; įvyks penktadienio gruodžio 15 d., 
7:30 vak., Meldažio svetinėje. Bus 
įdomios prakalbos, krutami paveikslai 
ir dainos'Jaunuolių Choras, p., P. Sar- 

;. — Komitetas.j paliui vadovaujant,

Pranešama Jaunuolių Orkeatros na
riams jų tėvams ir draugams, kad 
penktadienį gruodžio J 5 d. š. m. yra 
rengiamas Jaunuolių Orkestro drau
giškas vakarėlis Mildos .svetainėj ant 
antrų lubų. Pradžią 7:30 v. v., įžan
ga 35c. ypatai. Grieš du orkestrai.

— Komitetas.

Brghton Park 
Kliubo 
įvyk

Liet. Atl. ir Paš.
prie^nvetinis susirinkimas 

■i penktadienį, gruodžio 15 d., 7:30 
v., Kliubo svet., 3857 S. Kedzie 

Visi nariai turi atsilankyti; tu-
Bus

valdybos sekantiems me-
— Fr. Ažusenis, rašt.

| rime svarbių reikalų svarstyti.
I rinkimas 
' tams. *

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiu rimai stoge pataisoma 

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

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

1908 Canalport Avė.
Tel. Lawndale 8546

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

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

BIZNINĖ PROGA.

ŽMOGUI su kapitalu susirišti su iš- 
dirbystės bizniu oficialiniame tūry. 
Alga ir pelnai. Nematyta proga. 
Ruimas 706, 309 So. La Šalie St., 
Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

1730 So. Halsted St.

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

Kreipkitės:
ST. PAUL’S HOSPITAL 

828 West 35th PI.

ki-

REIKALAUJAMA MERGINŲ 
prie lengvo darbo dirbtuvėje, 
rankomis siūti; geras mokes
nis. International Spring Seat 
Corp., 4925 S. Halsted St.

Extra
Parsiduoda beveik visai naujas 

vertės $500 parduosiu tik už $165 
lis sudėti Raidoms, kas nusipirks 
ną tikrai džiaugsis, kas pirmesnis 
mes. 
tuvon.

pianas 
ir sudė
tą 

tam 
Priežastis pardavimo, išvažjuoju

K. VAŠKUNAS
1524 Eik Grove Avė.

(Tarpe Lincoln ir Gįrard Sts.)

PARSIDUODA 
labai pigiai geroje vietoje, 
riti .greitai parduoti.

TĖMYKIT PIRKĖJAI
Pia- 
iai- 

Lie-

BARBERNĖ
tu-

2019 Canalport Avė.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo dirbtuvė, labai pigiai, 
gera vieta. Turi būti parduota 
į dvi dieni. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos,

3303 So. Auburn Avė.
Tel. Boulevard 0619.

AUKSO SALIUNĄ KAS 
norite pirkti visų, ar pusę, ar 
mainyti ant mažo namo. Na
mas kad ir su dideliais morge- 
čiais nedaro skirtumo, 
pat mainysiu ant 
bučerpės, loto ar
liaus; lysas 3 metams 
mai gyvenimui. 
Kreipkitės 943 W. 33 St.

Tel. Yards 0949

Taip 
grosemes, 
automobi- 

9 rui-
Randa pigi.

PIRMAS) TOKSAI DIDELIS 
ĖARGENAS

Pardavimui 4 aukštų mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai po 8 kambarius,
1 pagyvenimas 7 kambariai. Garu 
apšildomas 12 metų kaip statytąs. 
Aukštas cimentuotas beizmantas, 
elektra, maudynes, visur kietmedis. 
Viskas po šiai madai įtaisyta. Na
mas randasi South Sidėj arti Wash- 
ingtono parko, netoli nuo visokių biz
nių ir prie geriausios transportacijos. 
Randos 2 pagyvenimai neša po $85.00,
2 pagyvenimai po $75.00. Mūrinis ga- 
radžius, puikus 4 mašinoms, vanduo 
viduje, garas, tenkas gazui; už kiek
vieną karą gaunama randos po $12.00 
į mėnesį. Iš viso pareina randos 
$368.00 į mėnesį. Kaina tik $18.500, 
įmokėti reikia $8,000, o kitus savinin
kas duos nats morgicių be jokių iš- 
kaščių . Skubinkitės greitai, nes ne- 
visados teks bargenas pasitaiko.

J. NAMON.
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Tel. Boulevard 1550.

-

Kunigo Bumšos su Biblistais, 
kurie bus penktadienio vakarų 
gruod. 15 d., pusiau aštuntų 
valandą bažnytinėj svetainėj 
prie 18 gat. ir Union avė., kaip 
pa teini jau 
“Drauge”.
vės kviečiame jus visus, tikin
čius ir netikinčius, be tikėjimo 
skirtumo atsilankyti, o išgirsit 
daiktus, kuriuos kunigai slepia 
bažnyčioje nuo savo žmonių. 
Viską aiškiai parodys iš Bibli- 
jos vienas Biblijos Studentų. 
Teisybės Jieškas Parapijomis.

REIKALINGA mergina ar našlė 
be vaikų, prie namų darbo. Šeimy
noje tiktai du. Graži vieta, puikus 
kambariai ir geros išlygos. 
Kreipkitės tuo jaus į

3241 So. Halsted St., antros lubos 
Tel. Boulevard 5066.

PARDUODAMA ar mainoma biz- 
: nevas namas, 3 storai ir du pagyveni
mai ant kampo N. W. Sacramento ir 
Pershing Rd. Jei mainais, tai norėčiau 
garažą ar bungalo. Turį mainyti atva
žiuokit pamatyti savinihką rytmečiais 
apie 10 vai. kasdien. — 3000 Pershing 
Rd. 2 lubos. Tel. Lafayette 1271.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

dirbtuves darbininkų

ASMENŲ MOJIMAI

nes
nau-

North 
pamokos

! nuo 12 iki 2 vai. po piet, Rusų Mo
kykloj 1317 N. Hoyne Avė. Taipgi 
lietuvių kalbos gramatikos pamokos 
kas penktadienis nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Tėvai, kurie pageidaujate, kad jūsų 
vaikučiai išmokti} dailės, lietuvių kal
bos bei rašybos, malonėkit savo vai- 

j bučius atvest virš nurodyton vieton. 
Taipgi ši draugijėlė trum-poj ateity 

' statys operetę — Komitetas.,

prie
darbų, treko, ir tt., greitas 

pakėlimas, jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos.

Ateik pasirengęs prie darbo.
ACME STEEL GOODS CO.,

135th S t. & I. C. Tracks 
Ri verda le, 111.

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

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

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

1632 W. Kinzie St.

J1EŠKAU SAVO VYBO STA-

Side — At. Ž. V. D. dainų 
įvyksta kiekvieną nedėlią

\ Lietuviška Teatr. Dr-stė Rūta No. 
laike savo priešmetinį susirinkimąlaikė savo priešmetinį susirinkimą 6 

'd. gruodžio, kur išrinko naują atlmi- 
i liistraciją ateinantiems metams. Pir- 
> m’ninką, A. Subaiti, pirm. pag. V. J. 
1 Baisas nut rašt., K. Balčiūnas; fin. 
' rast., V. J. Subaitis; kasininku J. Vi.lis

— Valdyba.

Ateities žiedo Vaikų Dr-le, renęia
_ .... . i koncertą nedėlioj, gruodžio 17 d., Mel-
Spaudos komisijos pareigos dažio*svetainėj; pradž a 7 vai. vak.

“Upintis ir atlikti visus darbus, 
nirištus su garsinimais, apra- 
ymais ir pranešimais laikraš

čiuose, o taipgi pagaminimui 
irogramo, jei komisija matys 
į reikalingu. Komisijos susi- 
inkimas įvyko vakar, 2 valan

ti] po pietų, “Eltos” ofise.
Ant galo tapo apkalbėta visa 

jūsiškai kai kurie svarbesni 
lalyfkai: programo pagamini
mas tikietų pardavinėjimas ir 
koncerto garsinimas A. Dvylis 
lakelė klapsimų, ar nebūty 
•eikalinga pagarsinti koncertų 
r kitų tautų laikraščiuose 

A. Pocius nurodė, kad tai gali t

Lietuvos Mylėtojų Draugyste rengia 
išl.iln Cngą pasilinksminimo balių, še
štadienį, gruodžio 16 d., 1922 m. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakarą. Įžanga 35c. 
ynatai. Kviečiame narius, taipgi ir 
visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Bridgeport. — Lietuviu kalbos pa
mokos vaikams yra duodamos utar- 
ninkais ir pčtnyč’omis, nuo 4 iki 6 v. 
vok , Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

nislavo Pečiuliuno, kuris pra-

REIKALINGAS bučeris, at
sakančiai mokantis savo darbų 
Turi mokėti gerai kalbėti ang
liškai. Antanas Skupas, 
2558 W. 69 St. Prospect 7756

sišalino nuo manęs ketverge
gruodžio 7, 1922 m. Paliko 
mane dideliame varge su 3

REIKALAUJAMA
MOLDEB1Ų 

ATSIŠAUKITE — 
1’34 FULLERTON AVĖ.

mažais

siėmęs

Dar su

vaikais.

su savim visus pinigus.

savim pasiėmė kilo vy-

ro moterį Antelę Bulkunienę.
Kas duos žinių apie juos,

dovanų $100.00.

Barbora Pečiulienė,
8466 Vincennes avė.

Chicago, III.

gaus

P A JIEŠKAU Antano Skerstono, 
jis paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr. ir miesto . Jis pats ar kas ki- 

teiksitės duoti žinią adresu: 
VINCENTAS SKERSTONAS, 

1904 So. Spring St., 
Springfield, III.

tas

JIEŠKO PARTNERiy

ki

REIKALINGAS partneris Į restau- 
Turi būt patyręs bite 

Biznis išdirbtas per ilgus 
Priežastis — partnerio ne-

Roseland. — L. S. M. PateFo repe- ’ racijos biznį, 
tici.ia veikalo “Ant bedugnes krašto” kokį biznį. I 
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 15 d., 7:30 metus. F 
v. v„ K. Strumila svet. Visi Idšėjai sveikata, 
prašomi susirinkti laiku. j Kreipk'tės ypatiškai:

•—• Valdyba* ‘ 4630 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI krautuvė minkštų 
gėrymų, šaltumynų, saldainių cigarų, 
cigaretų ir visokių smulkmenų, Ifetu 
vių apgyventoj apylinkėj biznis eina 
gerai, vieta išdirbta per daug metų; 
nardavimo priežastis svarbi. Tikras 
bargenas. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukti: 1978 Canalport Avė., Tel. 
Canal 2700.

PARDAVIMUI namas ir šalę jo 
tuščias lotas. Parduosiu prieinama 
kaina, arba mainysiu ant bučernės ir 
grosemes su namu. Vieta yra lietu
vių ir kitų tautų angyventoj vietoj — 
Brighton Parke. Kre’pkitės pas sa
vininką:

4424 So. Mozart St.

AUTOMOBILIAI
DOMĖS, GRABORIAI IR 

TAXI’NINKAI!
Hudson 1919 uždarytas karas 1-mos 

klesos stovy už $450. Galima maty
tis nuo 8 iki 9:30 ryto, ar nuo 6 iki 
7:30 vakaro. — 1034 W. 18th St. 
2ros lubos.

PARDAVIMUI vieno tono 
trokas Chevrolet 1921 metų. 
Geram stovy ir didelis barge
nas. Kreipkitės

2917 W. 40-th Place

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eile, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, k’limai, 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 pasiū

lymą. Nepraleisk Šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

mų muro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais. 
1 augštas fornasu šildomas. Atneša 
$110 ramios. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., ' • 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

--------- -- ------------------------- ------------ , $6,000,
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 Halsted St. 
Kreiptis 3552 Roosevclt Rd. 
------------------ -----------------

PARSIDUODA narųas su groserne' 
Sou|hsidėj. Reikia piešti $1,600, o 
likusius išmokėsit kaip randą, kas nvė- 
nesis po $30. Namas yra vertas 

j $6,000, bet aš parduosiu už $4,700, 
dėlto, kad esu priverstas parduoti dėl 
nesutikimo šeimynoje. Kreipkitės 
pas J. Bružą, 2 lubos, 3214 South

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Narvus, lotus, farmas. bučernesPARSIDUODA saliunas geroj grį7Xs, automob^s bi-
vietoj, geras biznis.

936 W. 14th St.
znius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, R-alim tamstoms išmainyt ani 
didesnio namo. Taip pat lotus, bu 
čerries, grosemes, automobilius mai
nom- ant namų. Dar kas iieškot p:rkt 

j turim visokių namų didžiausius bar- 
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO-• genus pasiskyrimui visose Chragos 

sėmė labai pigia kaina. Biznis senas, i dalyse. Atsišaukit tuoj, arba telefo 
Viskas parduodama už gyvus pinigus; : nuokit. Pas mus greitas, teisingas 
lysas geras 6 metams. Galiu inainyt natamavimąs.

... k?.? L ■ , BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.
808 W. 33rd Place. netoli Halsted St..

Chicago, III. Tel. Boulevard 1550 
J. Namon Proprietor Notary Public.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
. Septintadieniais nuo 9 

lig 1 valandos po pietų.

ant namo ar kitokio biznio.
Atsišaukti:

5744 S. Union Avė.

PARDAVIMUI geras kampinis sa- 8 vai. vakaro, 
liūnas, 6 ruimai pagyveninvui; savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

Kreiptis
2015 S. Robey St. EXTRA!

Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy 
veniniais ir štoras (grosemė); narna* 

PARDAVIMUI bučernė ir groser- i yra įtaisyta pagal šios mados, gare 
labai apšildomas; parsiduoda pigiai arba 

išsimaino ant didesnio namo kur ge-
nė. Priežastis pardavimo 
svarbi.

Kreipkitės: »
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St., 
No. 13.

išsimaino ant didesnio namo kur 
roj vietoj.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.. 

Tel. Lafayette 6824

BIZNIERIAI, TfiMYKITE
Turiu keletą nanvų savininkų, kure 

trokšta savo namus mainyti ant kokio 
biznio; bučernės grosemes ar saliuno; 
taigi turintieji tokius biznius mainy
mui atsišaukite tuojaus.

Taipgi jieškantieji pirkti namo, far- 
mos ai- kokio biznio, pas mane rasite 
stebėtinus bargenus ir kokioj apylin
kėj tik norėtumėte.

S. SLŲNKSNIS.
3437 WaHace §t. Yards 2242

PARDAVIMUI namas ir grosemė, 
viskas 
būti 
kaina, 
te ant

randasi gebame stovyje. Turi 
parduotas šią savaitę ir pigia

Priežast.’s pardavimo patirsi- 
vietbs. Kreinkitčs i savininką

3604 So. Wallace St.
Tel. Yards 4171

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Salio St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENT1NĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezainimmas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

IT k 9
1 ------ ,

1

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu- 
zimo vyriškų ir moteriškų drapanų, 
'dusų sistema yra geriausia, čia mo
tiname atskiruose departamentuose 
>ilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
iliškai kerpa, mieluoju ir siuva dra
panas, prie geriausiai Įrengtų sąlygų, 
'šmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
larbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
orekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų
MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
is barbeno amato dienomis ar 

vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College, 

653 ir 609 W. Madison St.

I

IMPERFECT IN ORIGINAL


