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Turkija stosianti tautų jsąjungon
Kova Anglijos parlamente

Anglija negalinto užmokėti skolų

Turkija stosianti taiity Anglija negalinti užmo- 
sąjuugon keti savo skolą, -

LAU.SANNE, gruodžio 14.-— 
Ismct Paša paskelbė taikos 
konferencijoje, kad 1 urkija 
įstosianti tautų sąjungon kaip 
tik bus pasirašyta Lausannoje 
taikos sutartis.

Kadangi tautų sąjungą turi 
abclnų priežiūrų ant tautinių 
mažumų. Išmėto paskelbimas 
aiškinamas kaipo reiškiantis, 
kad Turkija priims tautų są
jungos priežiūra ant krikščio
nių tautų Turkijoje.

šis Turkijos paskelbimas 
padarė labai gerų įspūdį kon
ferencijoje ir dabar jau tiki
ma, kad veikiausia taika su 
Turkija bus padaryta. Ji įvyk
sianti už kokio menesio laiko.

Darbiečiai kvaršina valdžią
Reikalauja parlamentų svarsty

ti pirmiausia bedarbės 
klausimų.

LONDONAS, gr. 14. — Po 
obstrukcijos, kuri priverto 
parlamentų laikyti posėdį per 
visų naktį — nuo 3 v. po piet. 
iki 7 vai. ryto vakar, Darbo* 
partija po piet vėl atnaujino 
obstrukcijų ir gabaus leido 
posėdį ’ uždaryti 11:0*1 v. nak
ties.

Darbo partija bandė privers
ti parlamentų pirmiausia svar
styti bedarbės klausmų ir ob
strukcija tapo surengta dėlto 
kad valdžia mano paleisti par
lamentų penktadieny iki •vidu
rio sausio mėn., visai be svar
stymo kaip pagelbėti bedar
biams. Darbo partija sakė, 
kad parlamento pareiga yra 
laikyti posėdį tol, kol bedarbės 
klausimas nebus išrištas ir vi
si bedarbiai nebus aprūpinti.

Ostrukcija buvo gudriai su
rengta. DarbieČiai atstovai kal
bėjo vienas po kito atstovų 
bute ir visi sėdėjo savo vieto
se, taip kad visada butų kvo
rumas. Kitų partijų nariai 
snaudė kėdėse, bijodami ap
leisti posėdį, kad pasilikę vie
ni darbiečiai nepravestų Įsta
tymų.

I rytą įvyko labai aštrių su
sikirtimų tarp darbiečių ir 
konservatyvų, taipjau ir val
džios narių, taip kad pats pre- 
mieras ilįai negalėjo kalbėti. 
Bet Bonar Law vistiek atsisa
kė prailginti posėdį iki nebus 
išrištas bedarbės klausimas.

Išplėšė už $102,000 brangmenu

CHICAGO. — Užvakar va
kare du plėšikai užpuolė Ja- 
fes E. Harrison brangmenu 
sandelį, State ir Madison gt., 
surišo savininkų ir išnešė už 
$100,000 brangmenu ir $2,000 
pinigais.

šiandie — sniegas ir šal
čiau.

Saulė teka 7:10 v., leidžiasi 
1:19 v.; mėnuo teka 3:43 v. n.

Ji turi gauti kontribucijos, 
kad užmokėjus savo skolas, 

sako Bonar Law.

LONDONAS, gruodžio 14. 
— Premjeras Bonar Lavv 
šiandie atstovų bute griežtai 
pareiškė, kad Anglija negali 
užmokėti savo skolos Jungt. 
Valstijoms, jei ji nieko negaus 
iš Vokietijos, Francijos ir Ita
lijos. Jei ji ir užmokėtų sko
la, tai Anglija įpultų į didel. 
skurdų daugeliui desėtkų me
tų. Jis sakė, kad nors įsivaiz
duojama, kad Anglija gali už
mokėti skolų be pašalinės pa
gelbės, bet ištikrųjų ji to ne
gali padaryti, nes ir taiplji be
darbiams kas met išmokanti 
po pašalpos.

Tai Bonar Law pasakė atsa
kyme į paklausimus dėl Angli
jos skolos ir Vokietijos kontri
bucijos.

Kontribucijos • klausime Bo
nar Law pasakė, kad reikia at
sižvelgti ir į Francijos pažiūrų. 
Jos nuomone, Vokietija prisi
žadėjo daug užmokėti, bet už
mokėjusi labai mažai. Po t< 
buvę laikomos konferencijos 
po konferencijos ir po kiekvie
nos konferencijos darėsi vis 
sunkiau ir sunkiau gauti iš 
Vokietijos pinigų. Tokia esanti 
Francijos nuomonė. Ji taipjau 
galinti pasakyti, kad Vokieti
ja visų tai dariusi tyčiomis. 
Bonar iLaw irgi mano, kad pa
ti Vokietijos valdžia leido nu
pulti Vokietijos markei ir da
bar nupuolus markei, Vokieti
ja nebegali užmokėti kontri
bucijos. Vokietija esanti visai 
arti pilno susmukimo. Jis sa
kė, kad nėra vilties išrišti kon
tribucijos klausimo, jei-Angli
ja ir Franci ja nesusitars veik
ti išvien. Jis todėl tikisi, kad 
busiančio] premjerų konferen
cijoj sausio 2 d. bus prieita 
prie šiokio-tokio susitarimo. 
Anglija negali pritarti jokiam 
žingsniui, kuris vieton palen
gvinti, tik pasunkintų gavimų 
kontribucijos. Tiek jis tegalįs 
šį kartų pasakyti kontribuci
jos klausime.

Menino angliakasiy byla
Jau prasidėjo skundikų pusės 

liudytojų statymas.

MARION, III., gruodžio 14.— 
Jau antrų diena kaip tęsias tik
rasis angliakasių bylos nagri- 
nėjmas. Teisiami yra penki 
angliakasiai, kurie yra kalti
nami užmušime streiklaužio 
Hoffman, kuris tapo nušautas
laike Herrino riaušių. Savo 
liudytojus dabar stato 
skundėjai — valstija. Iki 
šiol išklausinėta keletas 
liudytojų, bet iš jų nieko svar
baus nesužinota. Vienas liu
dytojų sakė pažinęs vienų kal
tinamąjį, kaipo buvusį minioj, 
kuri nušovė tų streiklaužį. Bet 
klausinėjamas toliau, jis prisi
pažino, kad kaltinamojo nepa
žino ir tik vėliau jam nepa
žįstamų žmonių tapo parody
tas, ir tai už kelių dienų lai
ko.

Sumušė socialistu 
atstovus

4 žmones užmušti Varšavos 
riaušėse. Paskelbtas generalinis 

streikas.

VARšAVA, gruodžio 13. — 
Pereitų pirmadienį nacionalis
tų ir klerikalų surengtose riau
šėse prieš naujojo Lenkijos 
prezidento Narutavičiaus ina
uguracijų, keturi žmonės li
ko užmušti ir 10 sunkiai sužei- 
sta, o virš 100 žmonių sužei
sta lengvai.

Riaušės buvo surengtos prie 
seimo rūmų, kur Narutavičius 
turėjo sudėti prisaikų. Jose da
lyvavo daugiausia, nacionalis
tų ir klerikalų sukurstyti, stu
dentai ir abehiai mokyklų jau
nuomenė.

Riaušininkai taipjau puolė 
ir socialistus seimo atstovus ir 
kelis juos sumušė. Tarp sumu
štų yra socialistai — senatorius 
Limonovskis, atstovas Dasz- 
ynski, o atstovas Piotrowski 
tapo sunkiai sužeistas.

Socialistai protestui prieš na 
cionalistų sukeltas riaušes ant 
rytojaus, antradieny, paskelbė 
generalinį streikų, į kurį atsi
liepė veik visi Varšavos darbi 
ninkai.

Detei riaušių rezignavo vi
daus reikalų ministeris Kamin- 
skis, o Varšavos policijos virši
ninkas tapo pašalintas iš vie
tos ir bus patrauktas teisman. 
Už riaušes daugiausia kaltina
ma gen. Juozų Hąllerį, kuris 
laikė gatvėse prakalbas ir kur
stė žmones prie riaušių. Tų pa- 
;i darė ir kiti nacionalistu va
dovai.

Dabar Varšuvoj ramu. Gat
ves patruliuoja kareiviai, o 
strateginėse vietose pastatyti 
<ulkasvaidžiai. Tečiaus audrr 
latylomis vis dar siaučia ir 
dar nežinia kas gali atsitikti 
ateity, nes šovinistai su kleri
kalais nėra pasiryžę taip leng
vai nusileisti.

Reikalauja atsiprašymo
PARYŽIUS, gruodžio 14.

Talkininkų ambasadorių tary
ba šiandie nutarė nepriimti 
Vokietijos valdžios pasiūlymo 
užmokėti 1,000,000 auksinių 
markių pabaudos, kuri tapo 
uždėta ant Bavarijos už užpils
imų dviejuose Bavarijos mie
stuose ant talkininkų kontro
lės komisijos, jei Bavarijos 
valdžia nesutiks išpildyti ir ki
lų ant jos uždėtų pabaudų, bu- 
;ent Bavarijos _ premiero 
atsiprašymo talkininkų ir nu
baudimo visų kaltininkų už- 

UO.'mlC.

Zinovjevas esąs areštuo
tas Italijoj

RYMAS, gruodžio 14. — 
Gionale DTtalia tvirtina, kad 
Rusijos komunistų vadovas 
Zinovjevas tapo areštuotas Bo- 
lognoj, Italijoj.

Dailininko likimas.

Gubernatorių konferencija.
WHITE SULPHUR SPRI

NGS, W. Va., gruodžio 14. — 
Šiandie čia prasidėjo valstijų 
gubernatorių konferencija, ku
ri svarstysianti daug svarbių 
klausimų. Bus plačiai ap
svarstyta ir kova su Ku Klux 
Klanu.

VIENNA, gr. 14. -— Buvu
siam Jugo Slavijos premierui 
Pašič nepasisekė sudaryti ka
binetų, demokratams atsisa
kius prisidėti prie liberalų.

17 žmoniy užmušta
Susidaužė traukinis.

HOUSTON, Tęx., gruodžio 
11. Southern Pacific trau
kiniui susidaužius už 17 niy- 
lių nuo čia, 17 žmonių liko už
mušta, jų tarpe 3 baltieji ir 
apie 90 žmonių, daugiausia ne
grų, liko sužeista.

Farringtonas išrinktas 
.. ..... Vp* r - —- —ir"

SiPRlNGFlElLD, 111., gruod
žio 14. Illinois angliakasių 
raštine baigia skaityti rinkimų 
bąlsus. Nors skaitlinių dar ne
skelbiama, bet angliakasių uni
jos Illinois distrikto preziden
tu vėl tapo išrinktas Frank 
Farrington. Išrinktasis ir se
nasis sekretorius Walter Nes- 
bit. 1 * t

Springficldo sub-distrikte 
laimėjo senoji valdyba — di
deli Farringtono priešininkai.

Brangi agitacija
KAUNAS. — “Lietuva” ra

šo, darbininkų kuopos (komu
nistai) rinkimų agitacijai vesti 
vien tik vienoje Šaulių spaus
tuvėje išspausdino įvairių spau 
stirnų — (brošiūrų, plakatų, 
atsišaukimų, atviručių ir tt. 
net už 1,046,500 auksinų. Pini
gus spaustuvei sumokėjo Kau
no m. darbininkų frakcija. 
Kiek dar kitose spaustuvėse 
buvo atspausdinta komunistų 
agitacinių spausdinių, laikraš
tis nepaduoda. Iš kur jie tuos 
pinigus ėmė tokiai plačiai agi
tacijai?

CHICAGO. — Johnnek S. 
Gelbert, paskilbęs Danijos 
skulptorius, kurio trįs didelės 
stovylos stovi* Chicagos par
kuose, sulaukęs 70 m. am
žiaus įstojo į danų senių prieg
laudų Brooklyn, N. Y. Nors 
jis buvo ir pagarsėjęs dailinin
kas, bet turto^nors tiek, kad 
nereikėtų atsidurti prieglaudo
je, susikrauti iš savo darbo ne
įstengė.

Plėšikai. Emoanaa
, E. KELMĖ. — Lapkričio 11 
V pil. K. važiavo į Raseinius, 
pavažiavęs nuo kelinės 6 kilm. 
jis buvo užpultas trijų apsi
ginklavusių plėšikų ir žvėriš
kai nužudytas: peršauta gal
va ir perdurta krūtinė. Nužu
dytojo sunui, kuris kartu su 
tėvu važiavo pasisekė nuo plė
šikų pabėgti.

Eina gandai, kad minėtieji 
plėšikai buvo pasirengę pulti 
ant valsč. valdybos iždininko, 
kuris prieš kelias dienas buvo 
pasiskelbęs važiuosius tų die
nų su mokesniais į Raseinius. 
Bet pastarasis važiavo dvi va- 
landi vėliau kada pil. K. buvo 
nužudytas. Plėšikai ieškomi.

—Ant kelio nuo Pagrižuvio 
stoties į Kelmę pradėjo rody
tis apsiginklavę plėšikai. Jau 
nuo kelių pil. atimta pinigai. 
Plėšikai apsitaisę kareivių ru-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 14 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.66
Austrijos 100 kronų.............. :
Belgijos 100 frankų ........... $6.63
Danijos 100 frankų ........... $20.90
Finų 100 markių ..................  $2 53
Francijos 100 frankų ........... $7.21
Italijos 100 lirų ................... $5.06
Lietuvos 100 Litų ................. $10.01
Trenku 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $19.17
Olandų 100 guldSnų ........... $40.05
šveicarų 100 markių .............$18.99
Švedijos 100 kronų .............$27.00
Vokietijos 100 markių ........... H6c,

Pražuvo Burnso rekordai
Tyrinėjimo komitetas nebesu- 
randa kaltinimų prieš žvalgy

bos viršininkų Burns.

WASIĮJNGTON, gruodžio 14.
Šiandie ryte pasirodė, kad 

kokiu lai nežinomu bildu ats
tovų buto teisių komitete pra
žuvo svarbus įrodimai prieš 
žvalgybos departamento virši
ninkų William J. Burns. Nė 
generalinio prokuroro Daug- 
herty advokatai, nė komiteto 
nariai dokumentų neturį ir jų 
surasti negalį, nors tuos doku
mentus prieš Burns vakar 
jiems buvo įteikęs atstovų bu
to narys Keller, kuris- veda 
kaltinimus prieš Daughcrty. 
Kur jie dingo niekas nežino.

Atstovas Keller šiandie pa
davė kaltinimų prieš Daugher- 
t.y, kad justicijos departamen
to agentai sekiojo kiekvienų 
atstovų ir senatorių, kurie ei
na prieš Daughcrty. Kellerio 
advokatas Ralston pareikalavo, 
kad justicijos departamentas 
priduotų vardus ir dieninius 
raportus jo agentų.

Garvežių inžinierių ir pečku- 
rių brolijos advokatas kaltinoj 
kad Daughcrty nesirūpino vy
kinti įstatymų apie saugumų 
geležinkelių, nors nekartų 
Daughcrty buvo parodyta gele
žinkelių nesirūpinimas sau
gumu ir neįvedimas reikalin
gų apsaugos priemonių.

Geležinkeliečių advokatas 
Richbcrg, kuris vedė bylų prieš 
injunetionų, bus pašauktas 
liudyti komisijoj apie Daug- 
herty iškraipimą ir n epą išimą* 
įstatymų, kada jis reikalavo 
injunetiono prieš* streikuojan 
čius geležinkelių dirbtuvių dar 
bininkus.

Liudijo ir pats Burns. Jis 
užsiginė visų kaltinimų preš

, Laike ' tardimo, komiteto 
pirmininkas Volstead pertrau
kė liudijimus ir pareiškė, kad 
sprendžiant iš ikišiol paduotų 
liudijimų nieko negalima bu
sią padaryti prieš Daugherty.

Susirinkimas Klaipėdos 
krašto reikalu

Susirūpinę Klaipėdos krašto 
likimu, Chicagos lietuviai ren
gia ant greitųjų veikėjų susi
rinkimų soptintadieny, gruod
žio 17 d., 2 vai. po pietų, Mc- 
Kinley parko svetainėj. Klaipė
dos klausimų rišti yra pakvie
sti “Naujienų” Redaktorius P. 
Grigaitis, “Draugo” Redakto
rius kun. česaitis, žydų veikė
jas Komaiko, adv. Bradčulis ir 
kiti žymus lietuvių veikėjai. 
Programa dalyvavauti pasiža
dėjo taipjau lietuvių draugai 
gerb. Chicagos Universiteto 
prof. Merriam ir buvęs vals
tijos Įeit.-gubernatorius O’Ha- 
ra. Kalbas lydės musų žy1 
m i ausies solistės ir pasižymė
jusi lietuvių orkestrą. Be 
lietuvių, šiame mass-mitinge 
skaitlingai dalyvaus žydai ir 
Prūsų lietuviai.

Chicagiečiai, kurie dalyvavo
te seimuose, mitinguose, de
monstracijose dėl Lietuvos ne
priklausomybės,1 bukite daly
viais ir reikalavime sugrąžin
ti (Lietuvai atplėštų nuo jos 
Mažųjų Lietuvą.

Programo komisija:
Dr. K. Draugelis, 
N. C. KrUkonįs, 
S. Weisbrod.

Lietuvos žinios
Lietuvos Seimo pre

zidiumas
Prezidiumas susideda vien iš 
klerikalų. Kitos partijos bal

savime nedalyvavo.

KAUNAS. - Naujojo Lietu
vos Seimo prezidiumas susi
deda iš vienų klerikalų. Seimo 
pirmininku išrinktas klerika
las Bistras. Kitos partijos rin
kimuose visai nedalyvavo ir 
prezidiumų rinko patįs vieni 
klerikalai. Tų Seimo posėdį 
“Elta” tai]) aprašo:

“Lapkričio 21 d. 10 vai. pra
sidėjo 3-Čias iš eiles Seimo po
sėdis. Naujai atvykusieji 
Seimo atstovai Požėla (sd.) ir 
Kuzminskis (s. 1d.) skaito sa
vo pažadėjimus. 1-ju dieno
tvarkės punktu eina Prezidiu
mo rinkimai. Darbininkų kuo
pos atstovas sako, kad jų frak
cija nedalyvaus prezidiumo 
rinkiniuose. Tai pasakę jie iš 
posėdžių išėjo. Valstiečių są
junga, soc. liaudim ir social
demokratai taip pat nebalsuo
sią, bet lieką posėdyje infor
maciniais tikslais. Kun. Krupa
vičius siūlo kuogreičiausia rin
kti prezidiumą. Ūkininkų są
jungos, Darbo fed. ir krikšČio 
nių demokratų frakcijos pasi
sakė prezidiumo rinkimuose 
dalyvausiančios.

“Renkamas Seimo prezidiu
mo pirmininkas. Dauguma 
(25) balsų išrinktas d-ras Bis
tras. (kd.) Jis užima pirmi
ninko vietą ir nurodo, kad Sei
mui nėra ko ginčytis ir gai
šuoti, o tik pradėti skubočiau- 
sius darbus. Siūlo rinkti I-jį 
vice-pirmininką. Išrinktas kum 
Justinas Staugaitis (kd.). Ūki
ninkai siūlo kito vice-pirminin 
ko rinkinius atidėti sekan
čiam posėdžiui. Siūlymas sta
tomas balsavimui. Dauguma 
balsų nutarta rinkti. Statomi 
kandidatai dr. J. Staugaitis, 
(si.), Venclauskis (sd.) ir Sle
ževičius (si.). Jie savo kandi
datūrą atsiima. Daroma pusės 
valandos pertrauka frakcijų 
pasitarimui. Po per traukos 
Draugelis siūlo kito vicepirmi
ninko nerinkti, nes eina pasi

Kalėdoms
Dovanų 
Lietuvon

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

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.

tarimai tarp frakcijų. Pirmi
ninkas siūlo rinkti sekretorių. 
Kandidatais statoma Radzevi
čius (k. d.) ir Ambrozaitis (d. 
f.) Dauguma balsų (26) išrin
ktas 1-ju sekretorium Ambro- 
zaitis. Statomi kandiilatai į ki
to sekretoriaus vietą. Siūlomie
ji asmens savo kandidatūras 
atsiima. Pirmininkas siūlo 
rinkti tam tikrą Komisiją, ku
ri nustatytų reikalingų Seimo 
komisijų skaičių. Tuo reikalu 
referuoja atst. Venclauskis. 
Draugelis siūlo į' Komisiją sių
sti nuo kiekvienų 5 atstovų 1 
narį. Dauguma balsų šis siū
lymas priimtas.”

“lietuves Žinios” /To, kad 
prieš rinkimą ėjo derybos 
tarp klerikalų ir soc. liaudinin
kų (su valstiečių sąjunga) dėl 
sudarymo bendro prezidiumo, 
bet tos derybos paįro dėl nesu- 
sltaikimo prezidento klausime. 
Klerikalai išstatę tokius kandi
datus į prezidentus (A. Stul
ginskį, A. Smetoną, E. Galva
nauską, Krikščiukaiti), kurie 
liaudininkams nepriimtini, o 
nestatė liaudininkams priimti
nų (Naruševičius, Leonas, M. 
Biržiška). Liaudinio’, ii gi tvir 
lai nusistatę prezid-umo klau
simą rišti kartu su prezidento 
klausimu, paliekant mimstcii- 
jos sudarymą paskesnia n lai
kui, nes tai reikalauja ilgesnių 
derybų.

Dabartinis prezidiumas esąs 
laikinis ir Seimo štai ilu gy
vuosiąs tik keitusias savaites. 
Galėsiąs būti ir anksčiau pa
keistas, jei liaudininkams pa
siseks susitarti su klerikalais.

“Jeigu susitarimas įvyktų, 
tada be abejojimų galima sa
kyti, kad ir kabineto sudary
mas patektų į tų dviejų gru
pių rankas”, rašo “Lietuvos 
Žinios”, liaudininkų organas.

Jos sako, kad tam susitari
mui įvykus, seimo pirmininko 
vieta tektų liaudininkui (J. 
Vileišiui, K. Griniui, dr. Stau
gaičiui ar-M. Šleževičiui). Del 
prezidento turįs įvykti susita
rimas, kad jis turįs būti išrin
ktas bent 75 nuoš. balsų. Jos 
spėja, kad abiems pusėms 
geriausia tiktų Naruševičius 
(Norus). Tada ministerijos 
sudarymas patektų klerika
lams.
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Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAM / 

Ofisas vidumneatyl. 
ASfcJOClATION BLJLKi * 

19 So. La Šalie Si
Koom 1308

Valandos: 9 ryto ik) 6 po pieta

Namų Tel.: Hyde Park 8896

^^FrUTKAUŠkAS*' 
Advokatas

29 So. La Salk St. Boom 58* 
Tel.: Central 689Q

V ak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel, Varde i«81 j

I l i - --- - _ , - —y^ĮMĮM—mį—

Tel. Haymarket 3669
j JOSEPfl W. GRIGAL 

Lietuvi* Advokatas
Kambarį* 806, Home ponį Bldr^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nūo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i 

, 9 vakare.
*»’■ 1)11 1 r -g

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Recter Building 

7fi We»t Monro* Street, Chieago
Phone Central 2561

Rez. 3208 So. Halsted Si.
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 

■"■■» 1 I ■■■■■. ...............M. ■III „■, I..... .

Hermai! P. Haase
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308
Chicago, III,

--..... - ..... . 1

Dr. K. P.
Miczoll, 

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

Tel. Lafayette 4223
Phvmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 

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

k------------------ --------------------------------/
---------------------------------- M-------------
Phone Wehtworth 209

Anglis, malkas ir koksus mes pri- 
statom- į namus. Užtikriname genau- 
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAlD, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, 111.

Pranės Brolis,

Kl. Jurgelonis
(Jumoreska) ADVOKATAS

Reichard Piano Co
nuo kurio

mane ran

2393

2394

3796

1170

Polka
3314

2863

3317

3183SANDARA
Milžiniškas Balius
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS

dan-
Tai

2342

2343

— Maršas, 
Valcas.

1311 Milvraukee Avė 
prie Paulina gat.

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA 
, VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.

Birutė. .
Kur banguoja Nemunėlis, 
Saulelė raudona.

— Polka 
Polka.

Polka.
— Valcas.

Mazurka

žvelgiu j langę 
ir ruko pypkę, 
nespėjau apsižiu

DIODĄ TEISIU PATARIMUS

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
\ Šventomis

46 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekimui, ir šventes.

S Dideli komediniai aktai ir 
* krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

kapšiuko pope- 
šinitus rublių,

, palaimino, 
keliu žemiau 
atsidūriau už

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

na?
—-Niekados!
—Kad taip, tai pasakyk jam, 

kad ir aš jo nebeatsiįVienu, už
miršau visai!

Pabučiavau Rožę 
Tai buvo bučkis, 

svetimas rankas

Mildos Svetainėje, 3142 So, Halsted St.
Pradžia 7 v. vakarą. • Įžanga 35c ypatai

Kviečiame Gerbiamą Visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
šį musų iškilmingą balių, kur turėsit progos linksmai Ijiiką pralei
sti, nes gros puiki muzika. Ateikit visi) jauni ir seni, visi busite už
ganėdinti. KOMITETAS.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealų. “Sandaroje” telpa dau

sų savim 
tave pabu

ežerais, upe 
Miškuose ga 

o ežeruose ii

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22*1 W. 22nd St., kert* Leavitt St 
Telephon* Canal 2558 

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

Veda visokias bylai 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
iub ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo- 
CUS;
-kolma Pinigus ant pirmo 

ant lenavn ifilvem

Saldžios lupos. — Valcas.
Armonikų Duetai

Kaimiečių valcas. ,
Linksmas valcas.

Švilpimo solo su orkestros akompan
Batų čystytojas
Saldus bučkis. -

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

—Tai kur jis dabar yra?
—Aš prižadėjau niekam ne 

sakyi, ypatingai moterims.
—Ar iis mane dar atsime

Įvyks 
šeštadienį, gruodžio 16 d., 1922 m

Iškirpkite šį pagarsininma 
ir prisiųsiu te Į The Borden 
Co., Nev York ir gausite 
pilnus patarimus ir nurody
mus, kaip ji vartoti lietu
vių kalboj visai veltui ir 
puikią kūdikių knygą.—O kaip bus su moterim?— 

paklausiau. — Ar sutiks kuri 
nors, kad šitai ir Rožė, ant tos 
musų planetos šeimininkauti?

—Moterys? Ne, bral, ant sa
vo planetos aš tokios klaidos 
nepadarysiu. Pas mus nebus 
ne vienos moteries!

—Matyt, kad gerai tau įsi
pyko Rožė!- pamąsčiau sau ir 
su jo nuomone sutikau.

Pradėjome dirbti. Aš nie-

—Sako,—susimastęs prabilo 
musų kaimynas Tanias, —sa
ko, kad pasaulis buvęs įkurtas 
per septynias dienas. Jus sa
kote, kad per šešias? Ne. Kly
sta ir jūsų šventraštis! Darbas 
sunkus, smulkus—žinau tai sa
vo patyrimu. Greičiau kaip 
per seĮitynias dienas nidcil 
nebūtų buvę galima jis baigti. 
Mudu su Raulu tam padėjome 
ištisus dvejus metus... Jus 
klausiate, kam mudu padėjo
me tuos metus? Taigi įkūri
mui pasaulio. Nesijuokite. Ar 
kada tas buvo? O gi tada, kai 
mano amžiną atilsį tėvelis, ma
ne palaiminęs, davė man pen
kis šimtus rublių—oj žinoma, 
ne bolševikinių: apie tokius 
tuomet dar nei girdėt niekas 
negirdėjo — taigi penkis šim
tus rublių ir senų baltą kume-

Telephone Bouievard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Be. Malated St, CMeagu, III.

tyliai, nežiurč- 
Tamai, 

dar niekas ir niekados 
pabučiuok 
pabučiuok

Kad jau Tanias paminėjo tė
vo palikimą, tai mums buvo 
įdomu pasiklausyti, kas toliau 
buvo.

—Aš puikiai atsimenu tą ry
tą, — pradėjo Tanias savo at
siminimus. — Tėvas sėdi prieš 
krosnį, o dantyse laiko užgę- 
susią pypkę. Motina čia pat 
ruošiasi, pučia ugnį.

Čia reikia jaunų, sveikų plau
čių,—-sako ji.

Tėvas pažvelgė į manę ir sa-

vome toliau. Paėję 
varstų priėjome prie 
kranto augštą ir stačią uolą.

Čia Raulas ėmė aiškinti man 
savo pieną. Išaiškino, kaip jis 
išplokęs visų pasaulio taisyklių 
ir kaip ką reikia padaryti.

—Mokytieji tikrai žino, kaip 
atsirado saule ir žvaigždės, ko
kiu budu žemė sukasi ir taip 
toliau. Visa tai surašyta jų 
knygose, kurias aš skaičiau. Čia 

mes turim žemę, smėlį ir van
denį. Sumaišykime juos, su- 
min-kykim, padarykime iš jų 
kamuolį ir, vartodami sukimo
si ir traukinio jėgą, paleisime 
tą kamuolį, kaip planetą, į erd-

Už šilingelj.
Šių nakcialy (Dzūkiška daina).
Bernužėli nesvoliok.
Eisiu mamai pasakysiu.

Monologai ir Dialogai.
Smarkus vyras. Atliko A. Radževičius ir J. Papartis 
Kur bakūžė samanota. — Įdainavo M. Braduniene.
Siuvėja, —r Atliko Glemžių Pranė.
Po dvigalviu ereliu. Maršas. Orkestra._ 
Ant vienos galvos. Atliko Glemžių Prane. 
Žuavų maršas. Orkestrą.

Įgrojo militariška orkestrą
25Ž7 Linksmybė. — Polka.

Išdykus mergaitė.
Dėdukas, -r- Polka
Saldžios lupos. —

visuos*

rus ir padirba visokius Dokumen- 
._________ _ i-

Namus, Karmas ir Bizniu* 
» morgv- 

nnt lengvų išlygų.

’/ 7
MkisSuteikia
Viuksmusi? ' ■ ' ’ 
Kiekvienai Plotinai _

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi būti sveiki ir augti stiprus. Jeigu jus 
negalite žindvti savo kūdikio, tai neduokite 
tokio maisto, kurio jis negali, suvirškinti. 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

eagle nMzmo
Tai maistas, kurk buvo pirmutinė pagalba 
per tris gentkaiąes kiekvienai motinai.

no valgis. Bet tik viena są- 
lYga> —. ispčjo mane Raulas:— 
jei tu busi menkas darbininkas, 
aš pa varysiu!

Sudaužėm rankomis ir kelia- 
keletą 
juros

kaup per tuos dvejus metus. 
Nešiojau ir maišiau, minkiau 
medžiagą. Raulas važinėjo į 
artimiausį miestą reikalingų 
pirkinių pirkti. Kada išleidom 
visus penkis šimtus rublių, 
musų planeta jau buvo gatava: 
visai apvali, ši 
mis ir miškais, 
Įėjom medžioti 
upėse—žvejoti.

—Puikus pasaulis!- gėrėjaus 
aš žiūrėdamas į musų darbą.— 
Tik mažas, nedaugiau kaip de
šimts varstų aplinkui.

Užtat tobulas, —' atsakė 
Tanias. — h- jame nebus mo 
t erų!

Vieną gražų vakarą, naudo
damies traukimo ir stūmimo 
jėgomis, mes paleidome savo 
planetą į erdves. Dangaus 
aukštybėse, netoli nuo žemės, 
sužibavo nauja žvaigždelė. Po 
to, ištarę tam tikrus žodžius, 
pakilome ir mes. Užšokę ant 
savo planetos pradSjoine skris
ti, suktis apie saulę. Prista
tėm sau namus, įsitaisėm ge
rus patalus, žodžiu, visa, kas 
reikia, ir ramiai beveik pus
metį laiko ten gyvenom. Man 
pasidarė lyg ir nuobodu.

iRuulai,—klausiu kartą jo, 
o ką mes veiksim toliau?

Ddžiaugsimes ir silsėsi- 
mės, o rytoj vėl eisime žuvių 
gaudyti.

—Rauali, — sakau, — aš 
noriu pasimatyt su motina... 
Ji bus jau visai pasenus.

Ilgai Raulas mąstė, pagalios 
tarė:

Taniai, tu gali skristi že
mėn, tiktai atmink: kiekvie
nam nė pusės žodžio apie mu
su planetą, labiausiai nė vienai, 
moteriškei nesakyk! Prižadi 
man tai išpildyti?

Prižadu! — atsakiau. Ir 
tuojau nuvykau žemėn. Ant 
žemės a įsidūriau pavakary, ne
toli savo namų. Einu artyn, 
ištolo jau matau musų sod
ną. lik urnai girdžiu mergai
tės baisa:

lamai, Taniai, palauk!
Atsigrįžtu, — užpakaly stovi 

Rožė Gražinte.
-Labas vakaras!—sakau.
-Labas, labas... Vis dar po 

pasaulį vikščioji?
1 aip, sakau. —Ištisus tre

jus metus!
- Ar kartais nematei Raulo 

Pakštučio ?—klausia Rožė.
-Mačiau. Tik jis prašė nie

kam nieko apie jį nesakyt.
Tai jam negerai klojasi?

- Jeigu sėdėti savo namuo
se, žiūrėti į savo laukus ir rū
kyti pypkę yra negera, tai gal 
tu ir tiesą sakai.

Rožė pradėjo tyliai verkti.
—O kas ta mergaitė, kurią 

jis vedė?—tyliai paklausė ji.
- Raulas tebčr nevedęs. Ir 

niekados neves. Jis nekenčia

K. GUGIS
ADVOKATAS 

to ofisai
1257 N. Deurborn St^ Booa 1111.-1* 

Tel. Central 4411. Vai. nių M

Gyvenimo vieta:
3323 So. Hatoted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, Išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedčliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

mano širdis į 
Į.'-akliuvo.

—O dabar, 
man, kur yra 
kartą tave pabučiuosiu!

—Dar bus bučkis? Gerai. 
Mudu .su Raulu gyvename ant 
ąayo planetos. Matai ten 
guj, šviečia žvaigždelė? 
mudviejų pasauliukas.

Rožė apsikabino 
komis.

—Paimk mane 
Taniai. Aš ir ten 
čiousiu! •

—įGerai! Tiktai viena sąlyga: 
nepasirodyk ten Raului.

Paėmiau ją už rankų, pasi- 
spyriau nuo žemes ir tiesiai 
nuskridau prie Ratilo namų 
slenksčio.

Atsargiai
Raulas sėdi

Ir dar aš 
rėti, kaip Rožė, sulaužžius duo
tą man prižadėjimą, plačiai ati
darė duris ir Įbėgo vidun.

—Geras rytas, Rautai, paukš- 
tuti!—šaukia ji jam, kaip nie
ko dėjus.

Tas ir akis išvertė.
—D, nenaudėlis! — atsii>ei- 

kėjęs puolė jis prie manęs.— 
Dabar atsisveikink su savo gy
vybe !

-Už jos atlyginimą aš pasi
ruošęs visam kam! — tvirtai 
atsakiau, rodydamas į Rožę.

—Kokį atlyginimą?
—Ji dar kartą mane pabu

čiuos!
Kaip? Tai tu, Taniai, bu

čiavai Rožę?! Na, dabar tai aš 
tikrai užmušiu tave!

Jis atsisuko į Rožę.
—Tu bučiavai jį? (Jai dar 

žadėjai ir tekėti už jo?!
Rožė palingavo galvą.
Ne.., Bet pabučiuoti tai aš

Labai ačiū! Akyvaizdoj to 
žvėries Ratilo!

Aš atsukau jiems nugarą ir 
išėjau iš kambario, pasakęs:

5—Ji sako, kad tekėsianti tik 
už Raulo Paukštučio!

Po berta i n io valandos Rau
las surado mane ežero antkran- 
tej. Jo akys žiurėjo į šalį, 
lupos kaltai šypsojos.

—Žinai ką, Tarnai, — jis 
pradėjo:—Rožė sako, kad čia 
nėra nei geros ganyklos kar
vei, nei šulinio kieme. Ji sako, 
kad netoli jos tėvo viensėdijos 
yra kita viensėdija. Pigiai 
pai'dno'dt*. Tai mes ten su Rože 
gyvensime. Jinai taip nori.

—Tai* šitaip?-^piktai klau
siu aš.- - Sutverėme pasaulį. 
Padėjome tam tiek laiko ir 
medžiagos, o atėjo moteriškė ir 
nei dešimčiai minučių ’ nepra
ėjus tu apleidi savo pasauliu
ką, savo Ivčrinį ir žmogų, kurs 
prie tavęs buvo taip prisirišęs. 
Man gėda net kalbėti su ta
vim !

Mes parduodame viso- 
muzikalius instru 

mentus ir suteikiam ge 
F riausį patarnavimą. A t

silankykite, o busite už
I ganėdintio

Lietuviški Kalėdiniai1 Rekordai:
7256 Sveikas Jėzau Mažiausias 

Gul Šiandieną.
73391 Visad linksm-as.

Mano mylimoji. — 
78268 Baliui pasibaigus

Aplink Kalėdų Eglaitę 
65132 Skubin prie Kryžiaus.

Giesmė Į Panelę švenčiausią. — Naujalio 
73103 Gul šiandieną. 

Linksma Diena.
' Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.

2356 Lid<f^5^n5 muHU1
Tvkmr Nemunėlis teka. 

2357

Jeigu tau tas pasauliukas 
patinka, — gerindamasis tarė 
Raulas, - tai tu gali pasilaiky
ti jį sau. Aš jį tau atiduodu.

—Labai man reikalinga ta 
kopūsto galva! Aš važiuoju į 
Ameriką! pasididžiuodar 
mas sakau jam.

Priėjo Rože.
—Ak, kokia biauri vieta! — 

;ako ji. — Nei pievos karvei, 
nei šulinio kieme, nei sausų 
naikų valgiui virti. Gėda, 
taniai, tuoj matyt, kad nieko 

neišmanai!
- Tai tiesa! — susigėdęs 

sako Raulas. — Mes tuoj ke
liaujame žemėn.

Jis paėmė Rožę, glėbin, mes 
ištarėm Kurtinius žodžius ir 
eniūm kilti.

—'Keliauk, po- šimts pypkių!
piktai paspytihu koja mu

sų pasaulį, ir jis galvatrūk
čiais nuriedėjo ■ į eidvių erd
ves.

Kai musų planeta išnyko iš 
akių, Rožė pasitenkindama nu- 
siŠypsoj o ir' tarė: -; •

- Ką, ar jus galite pastatyt
pasaulį be hiotens? — pakalu
si ji. , ' - i ' : I

—iPastatyt tai mes galim, tik 
gyvent jame mums vieniems 
vyrams tai niekaip negalima! 
— /atsiduso Ranlits-, ir nukaitęs 
pažvelgė į mane...

svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rasėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje. $2.50 metame, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

Rože apsisuko ir nubėgo.
Aš priėjau prie musų namų 

l|urų.
—Ve, Tarnas! O kur musų 

baltoji kumelė?— .rimtai pa
klausė tėvas.

-Ganosi miino pievose, ----  
atsakiau. Pabučiavau motiną 
ir atsiseilau vakarienės valgyti. 
Ant rytojaus vėl leidausi ke
lionėn pas Ratilą. Einu sau 
keliu, o čia atsiveja mane Ro
žė Gražinte.

—Taniai! Pasakyk Raului, 
kad aš visai užmiršau jį ir kad 
niekados niekados nei už vie
no netekėsiu1.

Aš tyliu. Rožė pešioja sa
vo prijuostę.

—Taniai
dama į mane sako ji 
manęs 
nebučiavo. Taniai 
mane, o paskui

baltąją kume
lę!—iš paskos šuktelėjo tė^as.

Pasiėmiau kumelę, išjoaju į 
vieškelį. Joju ir dainuoju.

Vos prijojau kapus, žiūriu, 
ten Raulas Paukštutis sėdi, 
tartum du kartu po dešimtį 
raugintų agurkų suspringęs. 
Prijojau prie jo ir pasigyriau, 
kad kišenėj turiu penkis šim
tus rublių.

—O ką tu su jais veiksi?— 
buk netyčioms klausia Raulas.

—Žiūrėsiu: joju pasaulio pa
matyti, — atsakiau.

—Neišsimoka vargti! — sa
ko Raulas.—Aš jį visą skersai 
ir išilgai išvažinėjau, pažinau 
—ir galiu sutverti savąjį, kur 
kas geresnį pasauliuką.

—Kas tau yra? Rože, vadi
nas, atsuko užpakalį?—teirau- 
juos lyg užjausdamas draugą.

—Niekai!—kreivai 
jis ir ėmė švilpauti.

Ką aš begalėjau 
kad jį nuraminus?

—Ve—sakau—senas priežo
dis: “pasaulis platus!”

—Tai jau platus, — ironin
gai nusijuokė Raulas. — O 
žmogui nėra kur žingsnio 
žengti. Ot, kad taip aš turė
čiau penkis šimtus rublių, aš 
sukurčiau visai kitokį pasaulį. 
Tokį, koks man patinka. Tik 
aš visai nusmukau, neturiu 
pinigų medžiagai nė skatiko...

Motina mokė mane, kad var
gšų reikia gailėtis. Išsitrau
kiau iš kišenes savo penkis 
šimtus rublių ir atkišau juos 
Raului.

—Imk, — sakau, ir statyk 
savo naują pasaulį. Bet kad aš 
pats dabar lieku be pinigų, o 
gyvent reikia, tai tu priimk 
mane padėjėju ir paskirk už 
tai kokią nors algą.

r—Try* rubliai savaitėj ir ma-

—Kai aš buvau jaunas, as 
visados padėdavau motinai į- 
pusti ugnį tėvo pypkei.

Neiškenčiau ir sakau:
—Aš nebenoriu klausytis tų 

jūsų priekaištų. Pakako man. 
Aš geriau eisiu į platųjį pasau
lį ir savo plaučiais įsipusti sau 
ugnį!

Čia ir prasidėjo visa istorija. 
Pakilo tėvas ir kad susuks:

—Eik sau po šimts pypkių! 
Negausi neiko mantos! Laukan 
iš mano namų!

Išsitraukė i; 
nniais penkis 
drėbtelėjo man 
bakstelėjo man 
juostos,—ir aš 
durų.

—'Pasiimk sau

PLONIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ.

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

penheimero, L. System and Ardavo re 
j ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
I geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
Tliržiniai, languota apačia, Rangląn ir 
i Kimona mados. Visokių spalvų ir 
j petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
’ kaina, dabar $32.50. Kitokio Cb.ica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 

i mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
' dabar $16.50 ir aųgščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
i tinkam-ų kasdien ir prie darbo, Dab ir 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GOK DON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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Sveikatos Dalykai
Apipiaustymas.

Apipiaustymą ne vien pas 
žy<lus randame, bet pas dau
gelį ypač karštuose kraštuose 
gyvenančių tautų. Kiti apipiau- 
sto ne vien berniukus, bet ir 
mergaites. Pas mus be žydų 
apipiaustymą vartoja muame- 
donys, totoriai. Žydai apipiaus
tymą skaito šventu daktu. 
Kas neapipjaustytas, tas nežy
das, tas negali būti žydų šei
mynos nariu. Apipiaustymas 
pas žydus tai yra, taip tariant, 
pilietybės ženklas, tai yra jų 
krikštas, nelyginant. Abraho- 
mui buvo paliepęs Dievas ir 
pačiam apipiaustyti ir visą sa
vo šeimyną su visais vergais 

• (išviso apie 400 žmonių) api- 
piaustyt. “Ir jei koksai vaike
lis nebūtų apipiaustytas ant 
plėveles savo kimo, to dūšia 
tur būti išgaišinta iš savo žmo
nių; todėl, kad ne pilnavojo 
mano derėjimą” (Moizes 
I,XVII, 14). Tokiu budu Žydi 
Dievas apipiaustymą įneša į 
konstituciją, kurią jisai yra 
žydams davęs. Tuom pačiu 
jisai sako žydams — aš jus 
mylėsiu, aš jus gelbėsiu, bet 
jus būtinai turite apsipiausty- 
ti. Krikščionys pirmų amžių 
iš pradžių apipiaustydavo, tik 
apaštalas Povylas leido apsi
eiti ir be tos operacijos. Ir da
bar Abisinijos krikščionys dar 
apipiaustyti. Taip išrodo api
pjaustymas teologo akimis žiū
rint.

Daktaras turi ieškoti kitokių 
priežasčių. Manyti reikia, kad 
ta operacija užgimusi yra 
daug ankščiau už Abraomą. 
Laukinis žmogus belakstyda
mas po spigliuotus miškus, po 
uolynus, krumus turėdavo ne
kaltą susižeisti, pasipašinti tą 
atsikišusią kimo dalį. Visi ži
no kaip baisiai išrodo, kada ta 
vieta sutinsta. Nevienam tur
būt atsitikdavo, kad po susi- 
žeidimo antgalis visiškai ar 
dalinai pranyksta, su rande j a 
nupųva. Toksai žmogus pasi
rodydavo po to gana laimin
gas — jam nereikėdavo sirgt 
tos dalies ligomis. Juk jr ki
tos ligos (poškai, šunvotaitės, 
žaizdos, nuigedimai, 
mai) labai tą vietą 
Taigi dar bebūdamas 
žmogus sužinojo, kad
galima apsieiti be antgalio. Na 
ir pradėjo jį naikinti. Vieni tik 
įpjaudavo, kiti įdrėksdavo, tre
ti perskeldavo tą organą, tik 
ant galo žydai išmoko visiš
kai jį panaikinti. Žydų opera
toriai išpradžių antgalį nupiau- 
ja, paskui jo liekanas užverčia 
ant galvutės ir dar nagais per
plėšia vidujinę plėvelę. Kai už- 
gija, tai antgalio visiškai nepa- 
siliepa. Būtinai operatorius tu
ri dar
pjauti. Nupjautą 
į smėlį, kur jis ir pranyksta.

Klaipėdos teritorijos prie 
Lietuvos priskyrimo 

klausimu

puliavi- 
įnėgsta. 
laukinis 
puikia

kraują iščiulpti ir iš- 
antgalį deda

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7R20 
Namų Tel.: Lafayette 0263

DETROIT, MCHIGAN

[LIB] (Lietuvos Vyriausy
bės pareiškimas, padarytas 
1922 m. lapkričio 6 d. Amba
sadorių konferencijos specialei 
< emisijai).

I. Ekonominės priežastys. 
Claipėda tai vienintelė natu- 
•alė Lietuvos įeilis į jurą. Ne- 
ekusi šito uosto musų valsty- 
iė atsidurtų labai sunkioje pa
lelyje. Ji butų priversta arba
audoties svetimais uostais, 
aip antai Karaliaučiaus, arba 

.tatyties labai nepatogiomis 
ąlygomis naują uostą. Gi kai 
lel pasiulijimo Klaipėdos uos- 
ui nepriklausomybės, toji ne- 
uteiktų Lietuvos valstybei nei 
cikalingų patogumų jos pre
kybai, nei tinkamų garantijų 
ransportacijai.

Klaipėda, atkirsta nuo Lie- 
uvos politiniai, atsiskirtų tai 
at nuo jos ir ekonominėje 
rityje, būtent savo gelžkeliais 
r susisiekimu. Tekino atveju 
Jetuvos valstybė, kad užtikri- 
ins savo ekonominę plėtotę, 
>utų priversta nukreipti save 
nergiją statymui naujų geld
elių naujais krypsniais, ge- 
:au pritaikintais savo ekono- 
djos reikalams.
Reikia pažymėti faktą, kad 

abar esantieji Klaipėdos teri- 
orijoj gelžkeliai, iš priežas- 
:es jos priklausymo Vokieti 
■ii, nebuvo pritaikinti preky 
'os santikiams su Lietuva.

Būdama atkirsta nuo visos 
.ietuvos Klaipėdos teritorij: 
e tik kad trukdytų musų 
dstybės plėtotę, bet ir pati 

urėtų atsisakyti nuo ateities 
erbuvio, kurs jai butų užtik 
n tas vienybėje su Lietuva. 
Mums atrodo, kad toji prie 

astis verta yra ypatingo susi- 
’omčjimo, ypač musų gady- 
ėje, kadfc ekonominio Euro 

'os atstatymo klausimas visi 
a statomas pirmon eilėn.
II. Finansinės priežastys 

ei savo geografinės ir ekono 
linės pailėties Klaipėdos te 
torija palikta sau pačiai ne 
retų pakankamai finansinių

•‘sursų, reikalingų pilnam plė 
ijimusi, kas jai butų užtikrin- 
i susijungus su Lietuva. Be 
i tie blogumai, kuriuos iššau- 
ia vokiečių valiutos kritimai 
'siųsi Klaipėdos teritorijoje 

!ar kas žin kolei, gi tos sun- 
enybės butų nugalėtos įvedus 

.įaujus Lietuvos pinigus pa
tintus auikso atsarga.

III. Tautinės priežastys. Klai- 
čdos teritorija, taip pat kaip 
r kitos žemės į pietus nuo 
Vėmimo neatskirtos nuo Vo- 
tietijos, savo kilme ir kalba, 
udaro neatskiriamą (integra- 
;) Lietuvos dalį. Vokiečių 
iešpatavimas sugebėjo tik da
inai germanizuoti kraštą gu- 
intį į petus nuo Nemuno.

Klaipėdos teritorijoje vokie
čių administracijai tik mies- 
uose tepasisekė sudaryti žy- 
nesnes grupes iš vokiečių ir 
aivokietintų lietuvių. Tečiaus 
autinių mažumų teisių užtik

rinimo principus, jau įvestas 
tarptautinėn praktikon visų 
Europos, valstybių lygiai ir 
Lietuvoje lengvai duos galimy
bės išrišti šitą problemą.

IV. Politinės priežastys. Su
jungimas Klaipėdos su Lietuva 
suteiktų Lietuvos valstybei ga
rantijos pastovumo, kuriam 
galėtų kenkti šita dalis lietu
vių teritorijos, jeigu ji butų 
palikta sau arba patektų kuriai 
svetimai teritorijai, kuri iš sa
vo pusės butų'bejėgė, kad už
tikrinus tam kraštui finansi
nius išteklius ir normalu eko
nominio gyvenimo sąlygas, rei
kalingas jos išlikimui. Svetimi] 
šalių reikalai, taip pat jų tran
zito keliai lengvai butų apsau
goti priemonėmis derybų, pa
remtų dėsniais jau visų tautų 
priimtais ir jau taikomais e-i 
nant nutarimais padarytais vi
la t inose konvenci j ose. 
dėl kai kurių ypatingų 
dus krašto skirtingumų, 
tikriausiai apsaugoti
vietinės autonomijos, kuri bu
vo jau priimta Klaipėdos kraš
tui Lietuvos kontsituantos.

Augščiau išdėstytos prie
žastys, Orinčios savyje — su- 
ig Lietuvos vyrausybės nuo- 
lonės — esencijalės svarbos 
nsingam ir pastoviam Klaipė- 

’os problemos išrišimui — pil
ni atitinka tiems motyvams, 
urie įkvėpė Versalio sutartos 
utorius. Talkininkės ir su jo- 
isalkydamos pripažinti teisė- 
lis susidėjusios valstybės, at- 
isakydamos pripažinti teisė- 
i vokiečių protestą prieš at
kyrimą Klaipėdos nuo Vokie
ti] valstybės, pono Cleinen- 
can laišku iš birž. 16 d. 1919 
u. savo nuomonę išreiškė to
jais žodžiais: “Tariamasai 
aštas visuomet buvo lietuviš- 
as; gyventojų didžiuma iš kil- 
.ės ir savo kalba yra liotu- 
iai; tąsoj faktas, kad patsai 
riestas yra didžia dalimi vo- 
iškas, dar nepateisintų laikyti 
i kraštą vokiečių valdžioje, 
pač Klaipėdos uostas yra vie- 
lin telis Lietuvos (išėjimas į

■ iv I ■ B U vJraugai is Lietuvos prašo 
literatūros
Alitas, 19—X—22 

Geri). Grigaičiui, 
Naujienų” Redaktoriui 

Chicago, III. 
erbiamasai!
Nors asmeniškai Tamstos

ažjstu, bet visgi drįstu rašyti 
į laišką ir prašyti vieno daik- 
o, kurio tikiuosi brangus 
os drauge neatsisakysite

Tamstai gerai žinomas 
uvos darbininkų gyvenimas, 
ų skurdas ir kova už laimin

gesnę ateitį. Ta kova sąmonių 
gesniems darbininkams vesti 
abai ir labai sunki, nes tam
sybės aras tankiai skraido virš 
Lietuvos darbininkų ir garsiai 
krankščia vylio, melo ir ap
gaudinėjimo žodžiais ir jam 
kol kas vyksta tas suvilioji 
mo darbas sėkmingai.

Kad tas apgaulės paukštis 
neturėtų Lietuvos 
se išsišokimo ir 
jo kranksėjimas, 
šviesos, kad jis 
matyti visame
šviesa tai — knygos ir laik
raščiai, bet tik tokia literatū
ra, kuri ne tamsina darbininko

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbinihkcs 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoai 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tai. Market 6234, Market 4626

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Gri«wold & Congfress gat. 

. Darau ir peržiuriu \wsokius rąž
ius. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

proto, bet padeda jam nusi
plėšti nuo akių tamsybės 
skraistę. Lietuvoje socialistinio 
turinio knygų ir laikraščių tė 
ra maža; iš laikraščių, tai vie- 
nintėŲs kelrodis yra “Social
demokratas” kuriam tikrai 
rupi neveidmainingai darbi 
ninku kova, už šviesesnį ry
tojų ir proletariato klasės lai
mėjimas. Bet jus Amerikos 
broliai darbininkai, kur kas 
laimingesni tuo atveju už gy
venančius šiapus okeano, jus 
turite nemažą skaičių socialis
tinio turinio knygų ir savo 
dienrašti ‘Naujienas.” tad pra
šyčiau kad nuo jus atlikus-lis 
—iperskaitylus laikraščius ar 
vieną kitą knygutę, kuri jums 
atrodytų mažos vertes, pasius
kit Lietuvos darbininkams sa
vo idėjos ir bendros kovos 
draugams, o čia bus sutikta 
su didžiausiu džiaugsmu ir 
branginama kaipo didžiausias 
turtas. Ypatingai prašoma Al- 
vitiečių perskaitytus laikraš
čius ęiųskit mums už ką bu
sim amžinai dėkingi.

Literatūra labai reikalinga, 
nes darbininkai Maskvos da
vatkų raštais penimi vien de- 
moralizuojasi.

Čia prašau ne asmeniškai, 
bet L. S.-D. P. Alvito skyriau^ 
vardu.
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MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠEKKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Vardu 1119
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Su draugiškais linkėjimais, 
Antanas Kašemikaitis.
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DYKAI!
Musų vaistų skyriuj penkta
dienio vakarą nuo 7 iki 9 vai. 
Dovaninis krepšelis Dykai 
kol jų bus su kiekvienu 25c. 
pirkiniu vaistų skyriuj.

Telefonai;

AMERICAN
FAMILY MUILO

VYNIOKLIUS

*

1

i^-

mergi

Lietuvi* Dentiata* 
4712 South Aihland Ava, 

arti 47-toa gatvle

DR. S. B1EŽ1Š 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St.» kampas S 

Leaviti St TeL Canal 6222.
Ueridencija 8114 W 42W M 

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

patarimu* 
terims ir 
nom8 veltui.

MRS. M. WATTKIEWICZ 
(Baniene)

Akeierku
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime

■ Telefonas! Boulevard 7049

S, DR. C. I. VElELIS

JAMES S. KIRK & COMPANY
Chicago

teikiu 
ypatiškų trifiu- 
rėjimą. Z! uodu

DYKAI žaislas ar saldainių maišiukas 
vaikui — 7 iki 9 valandai vakaro.

Krautuvės valandos iki Kalėdų: 9:30 ryto iki 9:30 y.* 
Atdara penktadienio vakarą iki 9:30.

DVIGUBI ŽENKLELIAI KASDIEN 
IR KAS VAKARAS IKI KALĖDŲ. 

PENKTADIENIO V AK AR A 
NUO 7 IKI 9

Aštuoniais žiburiais elektrinė eglaitė, įvairių 
spalvų burbulai, eile, šventinėj RA C
dėžėj 89c

Nendrinis pastolis 
paparčiui — 33 co
lių nendriniai pasto
liai paparčiams, ap
daryti pilkai, auksi
niai, mėlynai ir* tt. 
Labai gerai padary
ti; sykiu su indu 
vandeniui 
po MvV.

darbininkuo- 
visai išnyktų 

reikalinga

United-American-Lines Ine.
- JOINT SERVICE WITH

H AMBURG- AMERIC AN-LINE
TARP NEW YORKO IR HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais

* Centralinės Europos.
Savaitiniai Išplaukimai kas Ketverges

Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Pu kųs val

gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasa- 
žieriams. Ant laivų HANSA, BAYERN, WUERTTEMBERG 
ir MOUNT CLAY yra keli specialiai puikus kambariai.

DU NAUJI 20,000 TONŲ LAIVAI 
R E S O L U T E ir R E L I A N C E

Išplaukia kas antrą utaminką su 1-os, 2-ros ir 3-šios klesos 
pasažieriais Paskiau bus mainoma Klauskite agento 

JULIUS ROTTENBERG, 200 Hanover St., Boston, Mass.
=

K ■> ■' •■V/ ..A -

pasirodė 
anglų 

leidžiamas 
Draugijos, 
lapkrityje 
laikraščio

Vaikams mu- 
čės Vaikams 
aksominės mu 
čės, . .įtaisy
tos kailio pa
puošalais — 
juodos, pilkos 
ir tamsiai me ’ 
lynos, tik po

85c
Aprengtos lėles. Im
portuotos aprengtos lė
lės; turi miegamas 
akis; čeverykai ir ko- 

:iTai’ 33c 
Figų brusai, francu- 

! aiški kepti figų bru
sai, 

_ sv.
Obuoliai, Jonathan val
gomi obuoliai, tuzinui

/^OR.iiERZMAN^l
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir skuteris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
i8th St., netoli Fisk St.

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

f Dienomis: Cana)
J 8110 arba 357

1 Nakt. Drexel 959
I Boulevard 4136
So. Halated St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

8813
val.i »—10

9c 
10c

Lovoms blanketai; ideales dova
nos, 54x74, gero storio — bal
tos, gražiais mėlynais ar švie
siai raudonais kraš- d 4Į HiK 
tais, porai $ 1 ■UO

žaisli- Smagios šliurės; muieums ge
ros spalvuotos tūbinės Comfy 
namines šliures, su kaspinais, 
ar pom-pom aptaisymais; elnio 
odos padais visų JSRf* 
dydžių

Žaislinės eilės; 4 šmotai 
nių eilių, veidrodėlis, šepetys 
plaukams — šukos^ ir drabu
žiams šepetys, gražiai išmuštoj 
dovaninėj RRf*
dėžėj OOV

[LIB] Tuo vardu 
Ncw Yorke mėnesinis 
kalba laikraštėlis, 
Pabalti j os-Amerilkos 
Numeris 1-as išėjo 
šių 1922 metų. Po
vardu eina jo tikslo ir turinio 
paaiškinimas: Žinios iš Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos.

Įžangos žodyje randame ke
liais sakiniais išdėstytą Pab.- 
Am. Draugijos atsiradimą ir 
jos tiksią, o taip pat ir jos 
laikraštėlio atsiradimo prie
žastį: laikraštėlis informuos
Amerikos visuomenę, kas gir
dėtis Pabaltijos respublikose, 
ką jos veikia politikoje, dailė
je, biznyje, apšvietoje, ką vei
kią vyriausybės ir t. t.

Pab.-Amerikos Draugijos na
riai gauna laikraštį be jokio 
primolk ėjimo.’ (Adr. Baltic- 
American Society, 15 Park 
Bow, New York City.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas)

3149 S. Morgan St., kert* 32 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

66c

Rūkomosios eilės — 5 šmotai Rumokcsios eiles 
su padėklą; misingio ar nikelio 
api baiga • vvv
Vaikams antValkčiai; vaikams flcneliniai antvalk- 
čiai, parinktiniais dryžiais, su ap kakle 32 C 
ir diržu — dydžiai 2 iki 6 metų, po

MOTERIMS SKĖČIAI 
plieno rėmais, baltais žiedais, kauliniais ga
lais, po.... $1.55

Specialybės Šventėms
DYKAI’ DYKAI'

Sis tas Kiekvienam
Žaislai ir Lėlės ir gerai žinomi daiktai iš gražnu. Sidabriniai, 
Stikliniai daiktai, Peiliai, čeplio Indai, Paveikslai ir Sporto 
Daiktai, ir tt.

Šitos Vertingos Dovanos Kalėdoms
Duodama DYKAI už

Mes užlaikom tą pačią gerumo normą savo Dovanoms taip, 
kaip ir AMERICAN FAMILY MUILO dirbimui -— muilo pa
garsėjusio “geriausiu naminiu muilu, kokis pasauly dirbama”, 
nes “Kiekvienas Atomas Valo”.

Ateikite į artimiausią musų dovanų krautuvę,
27 W. Lake St., arba 1232 W. North Avė.
(Arti State ir Lake gat.) (Prie North avė. tilto)

Pigiau Pirkti Geras Muilas negu 
Naujos Drapanos

Garsinkities “NAUJIENOSE”

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Avė., 2 1wbo» 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom /\

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
^uo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 

vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
akaro. Nedčliomis nuo 10 va) 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ni- 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg

ęubHshed Daily except Sunday by
The Lithuanian New8 Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, UI.
Telęphone Roosevelt 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ii!., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chfcagoje — pažtu:

Metams-------- ----------------- $8.00
Pusei Kietų ....___ 4.f0
Trims mėaesiarre_____________ 2.M
Dviem mėnesiam_____ ______  1.75
Vienam mėnesiui___________  1.00

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija__________________3e
Savaitei--------------------------------18c
Mėnesiui------------------------------ 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
pasta:

Metam*------------- ----------T----- $7.00
Pusei metų__________________ 4.09
Trims mėsieMams_____________ 2.00
t>vie«n iniii»«lnin _______.. ----- ----1.50
Vienam mėnesiui________________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams.................... $8.00
Pueei metų ___________________ 4.50
Trims raineliams___________ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Jaunimo 
klausimas.

Jau koletą kartų šioje vie
toje buvo atkreipta skaity
tojų domė į darbininkų jau
nimo judėjimą Lietuvoje* 
Dabar vėl eina “Naujienose” 
labai įdomus Petro Balčiūno 
straipsnis (“Jaunimas Lie
tuvoje”), pašvęstas tam klau 
simui.

Butų gerai, kad protau
jantys lietuviai darbininkai, 
gyvenantys Amerikoje, rim
tai pasvarstytų šitą klausi
mą ir pagalvotų, kas galima 
juo veikti. Jaunimas, kaip 
sakoma, yra žmonijos atei
tis. Kam rupi ne tiktai šios 
dienos padėtis visuomenėje, 
bet ir jos ateitis, tas turi ne
užmiršti jaunimo.

JURGIS GERVĖ

Skersai Lietuvą Sermėgoje
(Musų spcciahnio korespondento)

(Tęsinys)

Gori žmonės ėmė ir išrašė iš Anglijos senų 
finansininkų, kuris turėjo būti prie ministeri
jos finansų patarėjas. Jis — visų savo gyveni
mų užsiiminūjęs šiais klausiniais, kaip rusai 
sako, šunį suėdęs, ir tai pirma negu jis išleisti 
į Lietuvą, anglai suruošė jam specialinius kur
sus, gerokai ištreniravo, išlamdė, ir tiktai tuo
met teatsiuntė. Aišku, kad be tiesioginės nau
dos, tokio anglo patarėjo buvimas turėtų be 
galo didelės politines reikšmės. Bet šit jis at
važiuoja į Kauną. Čia niekas su juo nei šnekė
ti nešneka!... žinoma, anglas, kaip anglas. 

♦Jeigu jis jau ką dirba, tai jis yra įpratęs ir 
padirbti, ir padiribti taip, kaip reikia. Kad tai 
padaryti, reikia ir statistikos, reikia ir kitų ap
linkybių, kurių iš Anglijos negi galėjo atsivež
ti. Mūsiškiai gi piktinas: “tai jam to reikia, tai 
jam to duok, o velnias jį žino, ko jis nori!” 
Nesulaukdamas audijencijos pas didelius ponus, 
anglas špaceruoja po Kaunu!... Kišk jis ilgai 
taip darys, berods, ne taip'sunku nuspėti...

O šit keletas finansų politikos rezultatų. 
Šiemet derlius Lietuvoj be galo geras. Bet 
miestuose duonos stinga. šiemet Vokietijoje 
javai neužaugo, viskas šimtais kartų pabrango, 
o tuo tarpu eina duonos šmugelis iš... Vokie
tijos į Lietuvą. Ar tai nėra musų finansinės 
mandrybės vaisius. Jau keli menesiai,' kaip 
įvesta Lietuvoj litai, visur kainos pervestos į 
litus, bet dar toks daugelis provincijų tų litų 
ir regėję nėra! Vokiečių merkei krintant, už 
prekes pašėlusias kainas tenka mokėti, o litų 
nėra kur gauti! Pinkis žmogus į apskrities iž
dinę 40 -50 varstų ir tenai lauk tris dienas! 
Juk negi visi Lietuvos darbo žmonės turi tiek 
daug laiko, kiek finansų ministerija! *

Tai yra viduj. Užsieny, nebekalbant jau 
apie Suomius, Švedus, nei Vokietijoj, nei Lat
vijoj, joks bankas litų nepriima, nekeičia. Aiš

Seimo prezidiumas 
neturi daugumos.

Atėjusieji iš Lietuvos laik
raščiai aprašo pirmuosius 
naujojo Seimo posėdžius.

Lapkričio 21 d. Seimas iš
sirinko prezidiumą, ir ve ko
kių apie tai patiriame faktų. 
Laikinam pirmininkui (kan. 
Staugaičiui) atidarius posė
dį, pastatoma dienotvarkėn 
Beimo pirmininko, sekreto
rių ir k. rinkimai. Tuojaus 
atsistoja “darbo kuopos” at
stovas ir pareiškia, kad jo 
grupė nedalyvaus Seimo pre
zidiumo rinkimuose. Pana
šų pareiškimą (tik kitokiais 
motyvais) padaro ir social
demokratų frakcijos atsto
vas, valstiečių sąjungos at
stovas ir soc. liaudininkų de
mokratų atstovas. Rinki
muose sutinka dalyvauti tik
tai “katalikiškosios” frakci
jos (darbo federacija, krik
ščionys demokratai ir ūki
ninkų sąjunga).

Šitos frakcijos ir išrenka 
savo balsais Seimo prezidiu
mą: kun. Bistras, gavęs 35* 
balsus, — pirmininku; kan. 
Staugaitis, gavęs 33 balsus, 
— vice-pirmininku; Ambro- 
zaitis, gavęs 27 balsus, — 
pirmuoju sekretorium.

Tuo būdu visas svarbiau
siąsias vietas prezidiume pa
siima vieni “krikščionys”, 
bet, kaip matome, nė vienas 
jų nėra gavęs daugumos 
balsų. Jie remiasi mažiaus 
kaip pusės Seimo narni pa
sitikėjimu.

Šitokia Seimo darbų pra
džia negali būt skaitoma 
normalinga. Reikia todėl la
bai paabejoti, ar tokiam Sei
mui seksis tinkamai atlikti 
savo pareigas.

NEW YORK, gr. 13.— Ex- 
prezidentas Woodrow Wilson 
kiek pasveiko ir su pabaiga 
šių metų užbaigia savo advo
katūros partnerystę sux buvu
siuoju valstybes sekretorių 
Colby, kad veikiausia vėl su
grįžus politikon.

kus dalykas, kad tam reikalingos ypatingos 
sutartys, bet kad tų sutarčių niekas ir daryt 
nepradėjo! Kas kita Latviai: dar savo latų iie- 
įvedę, o jau daro sutartis dėl jų kotiravimo su 
belgais, prancūzais, anglais. Kada pas mus kas 
panašaus bus padaryta?

Jus turbūt girdėjote, kad Vokietijoje yra 
toksai tipas liūgo Stinnes — galingiausias Vo
kietijos pramoninkas —• ir ką jis reiškia Vo
kietijos gyvenime ir politikoj? Tokį pat Stin
nes ir mes turime jau Lietuvoj. Tai yra Vailo
kaitis, kuris veikia Ūkio Ęanko firma. Viena, 
jisai yra vienas krikščionių demokratų parti
jos lyderių ir jo partija finansų reikalais jo vi
sai klauso. O antra, jisai sugebėjo savo finan
sinę įstaigų iŠrutūloti į tiek stambių organiza
cijų, kad daro įtakų į visų Lietuvos ekonominį 
gyveninių. Bankas, kuris nevaro politikos, el
gias šiaip. Ateini pinigų prašyti, mato, kad tu 
grąžint negali — žinoma, neduos. Vailokaičio 
banke daro kitaip. Ateini pinigų prašyti, mato, 
kad negrąžinsi, bet sako: “o, geras žmogus, 
kaip tokiam prieteliui neduoti!” Ir duoda. Pai
ma inteligentas pinigus, bet pats nebūdamas 
smugelninkas, iš kur jis juos begrųžinsl O jei 
paėmei pinigus ir negrąžini, tai ir tylėk, pas
praudęs liežuvį, kitaip iš* tavęs pinigų parei- 
kalauS, jeigu nešoka sulyg Vailokaičio skrip- 
kos, tai bent tyli, kuomet nereikėtų ir neno- 
retų tylėti. Taip jau didelę inteligentijos dalį 
Vailokaitis yra nupirkęs! Ne tik Lietuvoj, bet 
ir Vokietijoj. Pavyzdžiui, vienų didžiausiųjų 
Vokietijos banžų Disconto Geselschaft Vailor 
kaitis yra nupirkęs (2/3 akcijų). Reikia žino
ti, kad 75% Lietuvos užsienio prekybos eina 
su Vokietija, ir tų prekybų reguliuoja Vailo
kaitis! Todcl aišku, kad Lietuvos finansų prob
lemos išrišimo reikia ieškoti 'krikščionių de
mokratų kišenėje. Pikti liežuviai kalba, kad 
Vailokaičiui buvę naudinga, kaip galint ilgiau 
vilkinti savo valiutos įvedimų. Kiek tai teisi n- 

| ga, nežinau, tiktai žinau, jeigu Vailokaitis bu
tų norėjęs, butų galėjęs tą dalykų pagreitinti... 
Dabar tokie pat gandai eina delei musų pinigų 
kotiravimo... Kunigas Jurgutis — krikščionis 
demokratas... Kur čia paprastas žmogelis su- 
paistysi politikos tinklus!

V. RINKIMAI Į SEIMĄ.
• Ar Jus girdėjote kur tokį reikalų: jau visas 

mėnuo praėjo ntio rinkimų į Seimų, o dar jo
kios žinios nėra, ne tik kas įnoinų į Seimų, bet 
ir kiek kuri partija turės atstovų! Visų mėnesį 
balsus skaito! Jeigu pas jus Amerikoj kas taip 
padarytų, tai tikrai butų pakartas už tokį sabo
tažą! Bet pas mus — visa tvarkoj! Patys krik
ščionys demokratai įstatymus įleidžia, patys 
juos pirmieji ir peržengia!

Rinkimų įstatyme parašyta, kad kandida
tų sąrašai turi būti rinkikams išdalinti ne vė
liau kaip prieš penkias dienas prieš rinkinius, 
o aš gavau tik rinkimų išvakarėse. Kiti piano 
draugai dar rinkinių pirmų dienų tų korčiukių 
neturėjo! Aš gavau ne visas korčiukes (truko 
trijų sąrašų), kiti gavo dar mažiau. O tuo tar
pu prieš savaitę valsčiaus vice-viršaitis man 
siūlė kiek norint korčiukių iš krikščionių de
mokratų bloko, tiesa, pabrėždamas, kad jis tai 
darąs neoficialiai. Jeigu rinkimuose buvo jau 
tokių priemonių griebiamus! (aš jau' nebekal
bu apie pamokslus bažnyčioj ir išpažintį!), tai 
tiktai stebėtis tenka, kodėl krikščionys demok
ratai visų mandatų sau nesurinko!

O šit mitingo vaizdelis. Viename apleista
me miestely “atpuskų” dieną yra mitingas ir 
kalba valstiečių sųjungos atstovas. Niekas jam 
neoponuoja, tiktai vienas berniokas vaikšto ap
link su kompanija, ir kjek tik galėdamas dro
žia armonika. Nieko tu jam nepadarysi — mu
gės pločius negi samdytas! Kalbėtojo nieko ne
sigirdi ir publika skirstos!

Patys rinkimai, mano bent kampely, pra
ėjo didžiausioj netvarkoj. Ėjo kas norėjo, balsa
vo, kas norėjo, dėjo balsų, kiek norėjo. Kontro
liavo tiktai krikščionys demokratai. Nenuosta
bu, kad jie gavo daugumų.

Praleidę visus terminus, prierzinę rinkikus 
iki kaulų, vis tik kada nors gal rinkimų rezul
tatus išaiškins [Jau išaiškino. — Red.] Ne be 
Vailokaičio įtakos krikščionių demokratų są
rašais ėjo šiemet tokie tipai, kaip antai Stasys 
Šilingas, Kazys Oleka, Karoblis, kurie iki šiol 
vis tik nebuvo šventieji. Bet svarbiausia — tai 
rinkinių įstatymo aiškinimas ne ta mintimi, 
kokia jis leidžiamas. Mažumos, kurių aiškiai

NEDARBAS ANGLIJOJE.

Anglijos darbininkai pasiun
tė delgaciją pas premjerų 
Bonar Law. Tai buvo bedar
bių delegacija. Premjeras at
sisakė priimti delegacijų, pa
reikšdamas, kad tuo reikalu ji 
privalanti kreiptis ne į jį, o į 
atatinkamų ministerijų.

“The Manchcster Guardian” 
delei to sako, kad premjerui 
buvo galima priimti arba ne
priimti delegacijos. Tai esųs 
jo reikalas. Bet premjeras, 
nepriifndainas delegacijos, paj 
sielgė neišmintingai Maža to,' 
ant rytojaus du laikraščiu pla
čiai aprašė delegacijos žygius į 
ir pabrėžė, kad premjeras ne-| 
priėmęs tos delegacijos dėlto, 
kad ji buvusi per daug “rau
dona”. Vienas tų laikraščių 
paskelbė, kad ta žinia paeinan
ti iš oficialinių šaltinių. “Guar
dian” sako, kad premjero elgė- 
sis yra visai keistas ir nepa
teisinamas. Jis neduoda nuo 

•savęs jokio raštiško atsaky
mo, bet leidžia spaudai tatai 
daryti. O spauda, žinoma, ga
li informuoti ir visai klaidin
gai. Tokios politikos laikė 
Lloyd George’o valdžia. Mato
ma, Bonar I>aw irgi nori tų 
politikų pamėgdžioti. Mat, yra 
saugiau, kada visuomenė tikrai 
nežino valdžios nusistatymo. 
Bet “Guardian” mano, kad tuo 
pigiu bildu klausimo visvien 
nebus galima išspręsti. Jis 
rašo:

“Šia žiemų valdžiai reikės 
gerai galvų sukti nedarbo 
klausiniu. Vėliausiomis ži
niomis viso užsiregistravusių 
bedarbių yra 1,377,000. Ma
ža vilties, 'kad greitu laiku 
tas skaičius sumažėtų. Rin
kimų metu valdžia neturė
jo jokio aiškaus nusistaty
mo nedarbo klausimu, iš
ėmus priešinimąsi bedarbių

šelpimui. Matoma, ji ma
no tuo reikalu tęsti koalici
nės valdžios miglota politi
ka. Bet šių savaitę įvykusi 
Londone demonstracija tu
rės įtikinti Bonar Law’ų, jog 
nepriėmimas delegacijos til 
todėl jog kai kurie jos ly
deriai buvo komunistai, ir

patarimas jai kreiptis į ata
tinkamų ministerijų dar toli 
gražu nedarbo klausimo ne
išsprendžia. Rdikia stebė

tis darbininkų kantrumu ir 
tvarka. Dviejų metų nedar
bas neišmetė jų iš pusiau- 
svaros ir jie nekėlė riaušių. 
Bet netaktingi reakcinio ka
bineto žygiai ir jo įžiurėji- 
mas bolševikiško baubo kiek
vienoje darbininkų demon
stracijoje gali privesti prie 
riaušių. Juo greičiau p. 
(Law’o valdžia rimtai ir są
žiningai užsiims .nedarbo 
klausimu, tuo geriau”.

SKIRTUMAS.

Parlamente /esantis darbi
ninką atstovų skaičius toli 
gražu nerodo tikros darbininkų 
spėkos. Tatai ypač yra tei
singa tose šalyse, kur įvesta 
neproporcingas atsovavimo 
būdas. Štai ką apie tai rašo 
“The Mil'waukee Leader”:

“Paskutiniais rinkimais 
Anglijos konservatoriai 
surinko 5,750,000 balsų — ir 
jie pravedė parlamentai! 343 
atstovus.

“Darbo Partija gavo 4,- 
350,000 balsų —< ir ji pra
vedė parlamentan 142 atsto- 

,vu.
“Vidutiniai imant, reikėjo 

19,000 balsų konservatorio 
išrinkimui, bet darbininkai 
savo atstovų tegalėjo išrink
ti tik 30,500 balsų. Jeigu 
rinkimai butų buvę ^propor
cingumo dėsniais sutvarkyti, 
tai Darbo Partija butų ga
vusi 261 atstovų. Konserva
toriai, matoma, gerai apsi
saugoję palankiais sau įsta
tymais. Bet Darbo Partija 
tilo nėra susirūpinusi. Jos 
įtaka auga tokiu spartumu, 
jog trumpoje ateityje ji vi
sur laimes rinkimus įr suva
rys konservatorius į ožio 
ragų.

“Tąsyk čeverykai atsidurs 
ant kitų kojų.

“Jungtinėse Valstijose So
cialistų partija turėtų kon
grese nuo 10 iki 20 atsto
vų, jeigu čia butų prakti
kuojama proporcinga rinki
mų sistema. Vienas socia
listų kongreso atstovas at
stovauja vienam milionui 
rinkikų, kuomet senųjų par
tijų atsovas atstovauja tik 
100,000 rinkikų. Kitais žo- nlutM taisoma.

džiais sakant, 1,000,000 rin
kikų pravedė tik vienų so
cialistų kongresan, o demo
krato bei respublikono pra- 
vedimui tereikėjo tik 100,000 
balsų”.

INDUSTRIJA TURI BŪTI 
REORGANIZUOTA.

New Yorke įvyko Amerikos 
Mechanikos Inžinierių Draugi
jos konvencija. Cornell uni
versiteto dekanas ir inžinierių 
draugijos prezidentas, Dexter 
S. Kimba!!, konvencijoje pa
reiškė, jog dabartinė civilizaci
ja žhigsianti, jeigu industrijo
je nebus įvesta deinokrtijos. 
Tarp kitko jis pasakė:

“Jeigu mes nepadarysimė 
musų industrinėje sistemo
je tokių permainų, kurios 
duos galimybės visuomenei 
naudotis jos vaisiais ir tin
kamiau paskirstys turtų, — 
tai mes neturime pagrindo 
tikėti, kad dabartinė civili
zacija išliks. Jos kaulai bus 
išmėtyti laiko dirvonuose 
lyginai taip pat, kaip ir tų 
civilizacijų, kurios jau yra 
pranyk tįsios”.
Prof. KimbalI sako, kad da

bartiniai industrijos lyderiai 
nepajėgia suprasti/ tikrosios 
padėties. Jio vis dar tebema
no, kad visa gamyba yra ku
riama tik tani, kad įvairios 
korporacijos galėtų pasidaryti 
milžiniškų pelnų. O tai parei
na, jo manymu, nuo to, kad 
industrijų kontroliuoja vertei 
Vos, kuriems tik pelnas ir te
rūpi. Ateityje industrijų tu
rėsiu kontroliuoti mokslo žmo
nės. Tųsyk bus rūpinamasi ne 
tuo, kad pelno pasidArius, bet 
visuomenes ge rb u vi u. •

INTERNACIONALINES MO
TERŲ LYGOS KONFERENCI

JA.

Šiomis dienomis Haagoje at
sidarė Moterų Laisvės ir Tai
kos Internacionalinės Lygos 
konferencija. Konferencijos 
pirmininke liko išrinkta žino
ma cihcagiečiains darbuotoja, 
Jano Addams. Pirmoje sesi
joje liko priimta rezoliucija, 
kuria reikalaujama, kad Ver- 
sailės sutartis butų iš pat pa-

Ta sutartis yra didžiausia 
pasauliui slogutis, pareiškė 
Vengrijos atstovė. Nepanaiki
nus jos, mes negalime tikėtis 
taikos. Savo kalbų ji baigė 
šiais žodžiais:

“Mes turime turėti visuo
tinų taikų, —• priešingame 
atvejyje mes turėsime visuo
tinų karų”.

iSitjįioiiiliS
9 Ui U K9 OMO.1 \ '*

\Ui tint kitas itama s kortoje 
nnsnneo Rodakctja ooatoak&Ą 
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‘Tėvynės” 43 num. perskai
čiau ilgų straipsnį “Kaip gau
nami amerikiečių dolerai Lie
tuvoj”. Del to tenka pažymė
ti, kad pirma Čia, Amerikoj, 
agęptas apvagia, a Lietuvoj 
paštuose išvagia siunčiamai 
pinigus, štai pavyzdys. Būda
mas Kenoshoj, Wis.» pasiun
čiau dėdei Jonui Miliauskui du 
siuntiniu, No. 251 ir 252, lie
pos 8, 1922., paštas Luokė* 
Telšių apskr., kaimas Paska- 
telis. Gavau nuo dėdės laiškų, 
kur jis rašo, kad siuntiniai 
buvų atplėšti ir išimti 3 dole
riai sidabriniais pinigais, ku
riuos buvau Įdėjęs padengti 
lėšoms, kurias ten ekstra ima, 
ir dar 12 “pican” riešutų, ku
riuos taipjau išėmė. Sausio 
mėnesy siunčau siuntinius tė
vui į Šaukėnus, tai vienas taip
jau buvo išvogtas! Tas parodo 
kokia netvarka viešpatauja 
Lietuvos pašto įstaigose.
S. V. pilietis Kaz. Braževičius.

Pastaba. Seseriai i Często- 
choAvų (Lenkijoj) paprastame 
laiške siunčiau papierinį 1 do
lerį ir dvi atvrutes. Lenkų 
paštas laiškų cenzurodamas ra
dęs $1 ąnt konverto užrašė: 
“List, 2 karty pocztoy ir do- 
lar Amcr.” Lenkų paštas pa
sirodo tuo atveju sąžininges
nis už Lietuvos paštų. —-K. B.

MARMALIENĖ.

Kažin, ką “Vilnies” redak
torius darytų, jei nebūtų “Nau
jienų” ir jų vedėjų? Ką jis tal
pintų savo laikrašty? Dabar 
jam pigu — užpildo vsų savo 
“Vilnį” vambrijimais ant ne
patinkamo jam dienraščio ir 
jo leidėjų, ir paabigla. Tai va
dinas dvasinis “susipratu- 
siems” darbininkams penas.

skriaudai įstatymas aiškinama, tuo begaliniai 
pasipiktino, atsisako įneiti į Seimų, krikščionys 
demokratai užsispyrė nenusileisti. Dabar jie pa
ėmė į savo rankas ir laikraštį oficiozų ‘Lietu 
vų,” — rašo ten visokie Meškai, Šmulkščiai ir 
taip toliau, ir gina savo partijos reikalus. Iš
rinks dabar Seimo pirmininkų, kokį norės [Jau 
išrinko “krikščionį” Bistrą. Red.], sudarys ka
binetų, kokį norės, ir tikrai liaudininkus vėlei 
atgaus. Juk tiktai per liaudininkų žioplumų 
krikščionys demokratai, pavyzdžiui, priėmė 
tokį universiteto statutų, ir šit ką jie dabar do
ro. Iš teologijos fakulteto jau pasidarė sau ii 
humanitarinį fakultetą, steigia jau sau gamtos 
fakultetų, ir netrukus bus jau antras paraleli
nis jų universitetas, užlaikomas valstybes lėšo
mis.

Dabar jau į Lietuvos prezidentus statoma 
šios kandidatūros: Naruševičius, Leonas, Galva
nauskas, ^Mykolas Biržiška. Pirmieji du griež
tai atsisako, teks rinktis iš pastarųjų dviejų (o 
gal paskutinę valandų krikščionys ką nors ne
tikėto iškiš). Kadangi liaudininkai Galvanaus
kui nenori atleisti, kad jis jų neatsiklaūsęs kar
tų sudarė kabinėtų ir Šleževičių nuvertė, tai 
jie jo kandidatūros neremia. Vadinas, daugiau 
šansų turi Biržiška.

Krikščionys liaudininkams siūlo įneti į ko
alicijų, o šiem naivumo niekuomet nestigo, kad 
paskui krikščionis vazotis. Ypač, kad ministerio 
pirmininko portfelis siūloma pačiam Šleževi
čiui. Jei ne Šleževičius, tai vis viena,* berods, 
premieras bus kas noss liaudininkų.

Kai vakarų Eimpoj rinkimai esti, tai su
sidėjusi nepasitenkinimo atmosfera išsilieja, 
purvai nugrimsta, pasidaro tkaip ir lengviau al
suoti. Lietuvoj Seimo rinkimai nei kiek tos 
atmosferos nepalengvino, sukepeję purvai dai 
labiau sutirštėjo, krašto opozicija dar labiau 
padidėjo, nes rinkimų įstatymo aiškinimu nu
skriaustieji pažanga, žydai, lenkai, ir bolše
vikai eina dabar iš vieno (karias nuo karto 
jiems visiems oficialiniai atstovauja Voldema
ras ir tonų paduoda!).

Perspektyvos Lietuvoj nei poilsio, nei tvar
kos nelemia. *

(Galas)

į Bet jeigu ‘*Vilmes” Gasiu- 
nėliai mano, kad tai ištikrųjų 

; yra penas darbininkams, tai 
Jie labai klysta. Mes, darbinin- 
kkai, paėmę laikraštį į rankas 
norimo rasti, tikrai ką nors 
pamokomo, naudingo, bet ką 
mes randame “Vilnyj”? Nieko 
daugiau kaip piemeniškus ko
vojimus. ir pliauškimus, šlykš
čius užsipuldinėjimus ir kan
džiojimus. Tuo budti jus nori
te iškasti duobę kitam, bet, 
deja, patys į jų puolate, nes 
tokiu besielgimu nustojote 
darbininkų simpatijos, nusto
jote ir skaitytojų. Aš patsai 
buvau “Vilu ies” skai t y toj as,
bet berauzdainas joj vien 
pliauškalus ir šmeižimus sau 
nepatinkamų žmonių, močiau. 
Zaunų ir gatvėj pakankamai 
prisiklausai — dykai.

Dabar užėjęs pas savo kai
mynų radau ant kėdės pames
tų “Vilnį” — sako, einanti dy
kai — tai paėmęs ir pradėjau 
vartyti. No. 97. šeštame pus
lapy išspausdinta “filjetonas.” 
Skaitau. Ir biauru pasidarė. 
Tokia kvaila marmalienč, kad 
stebiesi Žmožus, kaip laikraš
čio redaktoriui negeda visa (ai 
spausdinti. Ir tai, vadinas, dar
bininkams pasimokinti, apsiš
viesti!... Kaipgi! Juk “Vilnis” 
vadinasi “darbininku laikraš
čiu”!

Mes esam darbu inkai, ne ko
ki mokslinčiai, bet jau ir 
mums geda skaityti tokias 
kvailybes “darbininkiškame 
laikraštyj.” —Darbininkas.

lengva Socializmo Pamoka.
šeimos etiką išplėtus iki visuo

menės ribų.
Socialistai sako, kad kopė 

ratinėj valstybėj šeiminė etika 
—tame, kad sipnesniems nebus 
laroma skirtumas bus išplės
ta iki visuomenės ribų.

v Priešininkas sako, kad žmo
nės užgema įvairiais gabumais 
r jiegomis ir, vis viena, kokia 
vaika bus, šitie galybės ir ga
jumo skirtumai apsireikš; ir 
ag yra tik teisinga, kad jie ap- 
i reikštų.

Socialistas nesipriešina ši
am tvirtinimui. Jis pilnai šil
iuką su socialistine filozofija.

Bet socialistas sako, kad ši
as gabumų skirtumas nerei- 
talauja ir neprivalo apsireikšti 
arpe visuomenės narių kovoj 
lel gyvenimo lėšų, su nuoskau
da tiems, kurie mažiaus ga
bus.

Svarbiausiu socialisto ginčo 
lalyku yra ekonominė para- 
na. Socialistas sako, kad ko- 
a tarpe visuomenės narių dėl 
konominės paramos yra ne
etiška, nes ji bereikalinga. Jis 
uirodo, kad prie musų visuo
meninės gamybos būdų, pa- 
laudojant pajiegines mašinas, 
’onktyniavimas dėl gyvenimo 
’ėšų turėtų būti, o prie kope- 
alinio plano bus panaikintas.

Socialistas, apskritai, kalba 
įpie lenktyniavimo prašalinimų. 
lis saiko tai dėlto, kad šios die- 
ios kova yra ypatingai ekono- 
nine kova. Ekonomijos Jau
te musų jiegos taip smarkiai 
būva įtempiamos, didelėn ne- 
laudon silpnesniemsiems na- 
•ianis, kad visos kitos lenkty- 
lių firmos lieka antraeilėmis.

Teisybę sakant, socialistas 
’iemano lenktynių naikinti. Vi
suomenės nariams įvairiais 
gabumais yra platus laukas 
'enktyniuoti, ne ekonominia- 
ne, o kituose dalykuose, kur 

u'iid panavdc imis įvairių ga
jumų,—protinio ar fizinio, pri
imto, ar įgyto, nepakenks nei 
/lenam.

Nėra reikalo ir yra labai pra- 
! maištinga lektyniuoti dėl svei- 
I <atos įmonių, ar patogaus gy- 
Į /enimo; šitų lenktyniavimų so- 
j Ralistas nori panaikinti ir kol 

as nebus padaryta, tikrai au
kšto civilizacijos stovio žmo
nija negalės pasiekti.

I Kada musų kapitalistinę 
. varkų pakeis kOperatinė vals
tybė, tųsyk žmonių jiegos tu- 

t ės atvirų lauką, kur gabumas 
/aisiai nušvis vieneto garbe ir 
didele žmonijos nauda.

—H.—N. D.
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PETRAS BALČIŪNAS.

lik 9 Dienos Liekae JAUNIMAS LIETUVOJ
Jūsų Kalėdiniam Apsipirkimui
Pirkite kol sandėtas pilnas ir imkite laiko savo 

pasirinkimams padaryti.
Kelios Progos Pinigams Sučėdyti:

Vyrams Ploščiai1
Btori, vienų vilnų, languota apačia, 

/ 3 sagomis, abyšaliai segami, diržas
aplink, parinktinių spalvų. Kaina 

/ $42.50, $37.50 ir

Vyrams Ploščiai
praimtų partijų. Pasirink tokį, 
kurs tau tiks ir turėsi ploščių, ku
ris yra vertas dvigubai tiek, ką mes 
prašom už ji; $19.50

Vyrams Garniturai
Vėliausių madų, geros kokybės ge
lumbės su dvejomis kelinėmis. Ši
tie garniturai suteiks pilną paten
kinimą, augštyn nuo

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

I $4.95

$22.50
Vyrams Garniturai, tie patys mo
deliai vienomis keli- 71*
nėmis, augštyn nuo 4* ■ I v

i

Moterims Žieminiai 
švarkai

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

$21.75

1701-3 West 47th Street

i DOVANAI SU ŠITUO KUPONU! .
I Vertingos dovanos DOVANAI su 
' kiekvienu pirkiniu tiems, kas atsineš 

šitų kuponų.

Į Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

nfift GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
I UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. T" 
ir Sieferto Kanąraitės Operos Giesmininkės, 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi 
giedos. Paprastos vergės $15.00. Si

Tikros Andreasburgo 
Populeriausi auksiniais 

. isi pilnai garantuojami, kad 
Šią savaitę po $6.95.

jaunos meksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.(10, dabar

MfiYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Erportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

Duoda Šimet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams......................$3
Lietuvon.................... $z

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St. Brooklyn, N

Saule nudegus nosį
Vartok apsčiai Saldančio

um
Lengvai gydo, greitai Ir 

antiseptiškai.

(Tęsinys)

Buvo laikas, kada kunigai 
tokiais “niekais” neužsiėmė. 
Antai baudžiavos laikais kuni
gai greta dvarininkų turėjo 
savo baudžiauninkus. Tuomet 
žmones buvo dalinami į ka
rališkus, ponų ir kuniginius, 
žiūrint kam jie priklausė. Ta
da kunigams nereikėjo nė jau; 
nimo, nė suaugusiųjų organi
zuoti, nes užteko įsakyti, ir 
Žmones klausė. Pylė piliavas, 
davė dešimtinę, buvo geri, pa
klusnus, nuolankus ir dievo
baimingi. Jei kas tada butų

prieš veikti, tam galėjo kelias 
dešimtis rykščių įkirsti — ir 
tas tylėjo. Vėliau, panhikinus 
baudžiavą, žmones ir nemanė 
ką nors kunigams netinkamo 

Žmonės buvo ramus, 
ir kunigai galėjo būti ra- 
Kada banda ramiai ėda, 
ir piemeniui nereikia 

bėgioti.

todėl 
mus. 
tada 
daug

Bet šitas ramumas neilgai 
tvėrė. Vakarų Europoj, vėliau 
Busiijos miestuose, o kai kur 
ir Lietuvoj pradėjo rastis vi
sokių nenuoramų, pradėjo ro
dytis socialistai ir kitoki neiš
tikimi žmonės. Čia ir kuni
gai pajuto pavojų. Jie supra
to, kad pasibaigė ramus gyve
nimas, ganomos avys pradėjo 
bruzdėti. Tas ir davė pradžią ' 
kunigų visuomeniniam veiki
mui. Visur kur tik pradeda 
darbininkai bruzdėti, pradeda 
organizuotis, ten ir kunigai ei
na į darbininkų mases, nori i 
juos organizuoti, tiesa, savaip, 
taip, kad darbininkai ir toliau 
'eistųsi išnaudoti, kad jie ir 
oliau tikėtų tam, ką kunigai 
eikiasi meluoti. Jei nobegelbs- 
J rykštė, nebegelbsti net pek
los smala, ten kunigai griebia
mi organizacijas ir. kalba jau 
dek kitaip, bet vis tam pa- 
•iani tikslu, kad darbininką 
r toliau išnaudojus.

Bet kanf jaunimas eina į 
klerikalinę organizaciją?

Čia ir yra visa darbininkų 
aunimo nelaimė. Paimti Lie- 
uvos miestelius. Juk be ku
nigo kitur nėra kas galėtų ko
kią organizaciją vesti, kas ga
lėtų kokį 
Kas atneš

socialistų, tad tą/galima pa
aiškinti opozicine 
dvasia. Senųjų 
ciA ilzmas buvo 
lizinas, kurį jau 
į gyvenimą.
priešingai, socialistinį mokslą 
įgyja kasdieninėj kovoj ir to
dėl pas jį visas procesas turi 
realinį pagrindą, 
daug buvusiųjų
yra dabar minsteriais ir kito
kiais tėvynės gelbėtojais bei 
tvarkytojais, šiandieninė mo
ksleivija Lietuvoj kultūrinių 
žvilgsniu stovi žemiau, kaip 
prieš karą, o ir daug priežas
čių, kurios senųjų laikų mo
ksleivius vertė įdomautis vi
suomenės gyvenimui, šiandie 
nebėra, šiandie iškovota ne
priklausoma a valstybe, mažoje 
Lietuvoje, kur viskas žvalgy
bos rankose, nėra jokių dide
lių streikų, nėra socialistinio 
judėjimo, nei raštų, kas gale- 
tų moksleivį įti-aukti į gyve
nimą, versti įdomautis gyveni
mo klausimais.

Todėl daug moksleivių šian
die yra ateitininkai. O tie 
moksleiviai, kur linksta socia
listų pusėn, neturėdami gyvo 
darbininkų judėjimo pavyz
džio, nesuparnta ne to judėji
mo prasmės ir nueina visokių 
individualistinių spekuliacijų 
vedami. Tik nedidelė moks
leivių dalis yra Lietuvoj mark
sistine. Bet, bendrai. Lietuvos 
klerikalų stiprumas paeina ne 
iš to, kad jie ištikrųjų butų 
stiprus, bet iš to, kad darbinin
kai silpni. Yra sakoma, kada 
saulė ženiai stovi, tada ir 
nykštukai didelius šešėlius me
ta, bet tik reikia saulei pakilti 

-ir nykštukai virsta nykštu
kais. Ir Lietuvoj sustiprėjęs 
jaunimas sumažins klerikalų

jaunimo 
studentų so- 
knygų socia- 
kits nešdavo 
Darbininkas,

Todel taip 
“socialistų”

“Bešalis” jaunimas.

Yra Lietuvoj ir demokrati
nio jaunimo arba kaip jie save 
ipčgsta vadintis — “bešalio”.

judėjimą sukurti, 
į tokį miestelį nau-

jaunimas,

kviečia, 
tokius

neturėda-
ten, kur
Kunigai
puikius

taip baisiai nu-

Ir todėl 
nas kur dėtis, eina 

i uos kunigai 
juk skelbia 
įbalsius, jie 
linėja be to
liešia visokius “socialistus be- I 
lievius”. O jau įsitraukus į 
organizaciją, sunkiau paskui 
bėra surasti tikrą kelią.

Kad dai'ls darbininkų jauni-'S 
no nueina prie klerikalų, prie- | 
Žasties reikia ieškoti tame dar, į 
kad Lietuvoj nėra nė stipraus | 
sun ujusių tlnrtfi i ti i ule vi judėji
mo. Per tat toks (Lietuvos 
darbininkų klaidžioj imąs. Tik | 
atsilikusioj Lietuvoj kunigai |j 
tdip be drovos gali darbiniu-1Į 
kus apgaudinėti. Pavyzdžiui, 
dažnai tie / patys žmones va- | 
dovauja ir darbininkams imki- B 
n inkams...

tės, vėliau peklos, o dabarĮ 
žvalgybos ir demagogijos pa-1 
Jjdlba. Visais laikais jie skelb
dami Dievo žodį turėjo ome
nyje savo storos kišenes rei
kalą ir šiandieninis klerikali
nis judėjimas turi savo šaknis 
ne danguj, bet grynai mate
rialiuose žemes dalykuose.

Po pavasarininkų eina jų 
vyresni • broliai ateitininkai. 
Taip vadinasi katalikų moks
leivija Lietuvoje. Jie skelbia 
šalia “Dievo ir tėvynes” dar 
“Atnaujinti viską Kristuje”. 
Bendrai, moksleivija dažniau
siai eina su buržuazija ir tas 
yra suprantama, nes mokslei
vijai kaipo tokiai netenka ves
ti tos kovos, kuri iš darbinin
ko daro socialistą. Jei seniau 
musų moksleivijoj daug buvo

Tai jau kiek kitoks jaunimas. 
Jei pavasarininkai yra vienos 
pašonėj usios katalikiškos dog
mos vergai, tad “bešaliai” 
kratosi to; jei pavasarininkai 
eina kultūrinių ir politiniu 
žvilgsniu ant kunigų pavadžio, 
tad demokratinis jaunimas 
kultūros srity skelbiami esąs 
laisvas. Jei paklausti kokį 
“bešalį”, ar jie kovojo su baž
nyčia, su tikybiniais prietarais, 
su klerikalizmu, tąi išgirsi daž
nai atsakymą, kad jie esą su
siorganizavę ne kovai, bet ty
rimui; jie nori ne griauti, bet 
pažinti. Taip pat ir politikoj 
šitie jaunuoliai nori pirma “iš
tirti”, o jau kūliau prisidėti.

Stipriausia šito jaunimo or
ganizacija yra “Lietuvos Jau
nimo Sąjunga”. Laikraštis 
“Jaunimas” eina kaipo priedas 
prie “Lietuvos Ūkininko” Lie
tuvos Valstiečių Sąjungos or
gano. Ankštas ryšys tarp 
“Lietuvos Jaunimo Sąjungos” 
ir “Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos” neleidžia spręsti, kad ši
toji organizacija butų'taip jau 
“bešalė”, o abiejų organizacijų 
žmonių bendradarbiavimas 
verčia galvoti, kad “bešališ
kumas” čia reikalingas tam 
tikram šališkumui pridengti. 
Ir taip iš tikrųjų yra. Kada 
šitie žmones kalba apie kitas 
jaunimo sroves, tai jos jiems 
nepatinka dėl jų šališkumo, o 
to nepastebi, kad ir jie 
tiems dėl savo šališkumo

te, gali būti bešalis, kada Jam 
kas diena reikia po 12 ir dau
giau valandų dirbti? Čia to
kiam jaunuoliui nėra laiko tir
ti, ar tas teisinga, ar neteisin
ga, ir jis tą be tyrimo žino. 
Paimkime darbininką iš ko
kio lietuviško fabriko, arba 
jaunuosius samdininkus prie 
žemes ūkio. Tie visi jau tuo 
pačiu, kad jie yra darbininkai 
yra vienšaliai, jie jaučia prie
šą prieš save, todėl gyvenimas 
juos verčia kovoti, o jei kovo
ti, tai reikia kovos organizaci
jos, ir tokios “‘bešales” negali 
užtekti. Tik tas gali būti be
šalis, kas gyvenime užima to 
kią vietą, kur jis yra apsaugo
tas nuo puolimo ir jam nerei
kia vesti tos prozaiškos ko
vos, kuri yra vadinama bui
ties kova, o šiandieninėj vi
suomenėj priima klasių kovos

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbaženklls Beg. S. V. Pat. Biure

ki- 
ne-

Jei “bešalis” jaunimas sako, 
kad dvasios srity turi būti 
pilna laisvė arba kitaip tariant 
nieko nebūti, tad jie tyčia tą 
sakydami užsimerkia prieš gy
venine faktus. Juk pirm ne
gu kovot ir už tuos menkus 
pilvo reikalus, reikia galvoj 
juos apgalvoti, tie visi ekono
miniai žmogaus reikalai ver
čia žmogų apie juos galvoti, 
ieškoti išeities. Iš to kįla visas 
minčių komplektas, gema idė
jos ir 1.1.

Aišku, kad jei žmogus yra 
kitokioj
tai ir jo mintys, jo kovos pla
nai bus kiloki.

Kūdikiai mėgsta jį1
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

ekonoininj padėtyj

Ir ištikrųjy kas gali Imli 
šališkas? Ar jaunas darbi
ninkas, paimsim kokiame aina-

be-

(Bus daugiau).

JEI SUAUGUSIEJI
kurie yra sumenkę sveikata ir be ūpo žinotų gau
sios, maistingos

stiprumu atgaivinančią pajiegą, tai jie nebandy- 
Ąjtt tų apsieiti be jos sveikatą atitaisančios pa- 

galbos. Gausi vitaminais Scott’inė pagel
tu! bėjo tūkstančiams kūno sveikatą atgauti. 

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 22-29

Nuo Rytojaus atdara iki Kalėdų

NAUDINGOS DOVANOS VYRAMS

PLOŠČIAI
Ploščiai stovi augščiausiai naudingų dovanų 
sąraše. Ar tai bus dovana sau pačiam ar kam 
kitam, tamsta turėsi gerą numanymą pasi
rinkdamas vieną Klee kokybės ploščių. Jie 
yra padirbti su apačiomis iš gražių gelumbių, 
išimtiniai Raglan, Klavicle ir Ulsterihiai mo
deliai.

ŠALIKAI
Puikus rinkinys gražių angorinių 
vilnų šalikų įvairių naujų at- 
^iesių $1.50

KOJINIAI
Vyrams grynai šilkiniai kojiniai 
visokių spalvų. Tyčia storos rūšies 
siūloma nepaprastos 
vertės po ***

NAMINIAI AP
SIAUSTAI

Puikus apsiaustai, dideliame Įvai
rume gražių, madų ir petrhįų. JMu 
sų nepaprastos ver- C 
tęs yra

itrinu. Mu-sš.oo

Milwaukee ir Ashland Avės DVI KRAUTUVĖS Belmont ir Lincoln Avės

DYKAI 
Reumatizmu sergantiems

Mes turim naują bu- 
dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim.' 
apmokėtu siuntimu į /fįįh 
kiekvieno šito laikraš- A/VY 
čio skaitytojo namus, Ūt L’Ary 
kuris parašys mums H r 
apie tai. Jei turi skau- y / 1*1/
smus raumenyse, ar są- // // ■/(!
nariuose, jei jie yra su- į f (UI 
stirę, ar jauti opumą, | LLtitdv 
jei kankina skausmai# IĮĮĮiIiUt 
prie kiekvienos oro at-Jj 7 T\ 
mainos, tai čia tavou dĖP 
proga išmėginti'naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mum-s tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

nuims pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmčgintumei musų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

IIHhiHMK'DlMHiiiif khiUIUIiiiKhmiuii.

OF THE STOMACH
niKinniiuąmiimH ZZ3D

pu CAN’T ENJOY LIFE 
wiih a sorc, sour, bloaled siom- 

------ 1 ach. Food does not nourish. 
Instead it is a source of misery, caueing 
pains, belching, dizziness and hcad- 
aches.
•J The pcrson wifh a bad etomacli 
should be satisficd with nolhing lesa 
thap permanent, lasting relief.
CJ The right remedy will act upon the 
linings of ihc stomach, enrich the blood, 
aid in casting ou( ihc ęatanhal poisons 
and strenglhen every bodily funetien.
<J The large number of peoplc who 

j have successtully used Dr. Hartman’s 
Į famoua medicine, rccomrr.ended for all 

catarrhal condilionc, otfer the strojŲeat 
possible cndorSement for

IN SERVICE FIFTY YEAkS

SOLO EVEnV.VBERE

Pinigai
iš

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siusti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 

. ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se rfeikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, III.
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MOKYKLOS ŠALA.

Čekiškė. — Jau ič lapkričio 
mėnuo, o Čekiškės valsčiaus 
mokyklos vis dar šala be mal
kų. Girdėti, kad aplinkinės mo
kyklos irgi tokiam padėjime. 
Viršaitis tur orderius iš miškų 
urėdijos, kad malkos atleistos, 
bet 
nes

girininkai neduoda kirsti, 
esą dar nenustatytos iniš- 
departamento kainos. Jei- 
girininkai ir gaus leidimągu

išduoti mokykloms malkų, tai 
kasžin apie Kalėdas ar gausim. 
Ar gali mokyklos taip ilgai 
laukti?

MIESTO ATSKYRIMAS.

Pasvalys. — Pasvalio aps
krities seimelis spalių 28 d. 

. svarstė, ar galima Pasvalio 
miestą atskirti nuo valsčiaus 
ir duoti atskirai avtdytis. Bu- 
vo nurodyta, kad Pasvalio 
miesto gyventoji* yra apie 
3.(MM); būtent apie 700 žydų ir 
2,300 krikščionių, tame skai- 

ir išėjo į vienkiemius 
at-

čiuje 
ūkininkai. Nutarta miestas 
skirti valsčiaus.

KULTUROS DARBAS.

įstaigų 
sąjunga 
sekcijos 
kulturi- 
paskaitą

(Dainos 
surengė 
būtent: 
su deinonstravi-

Šiauliai. — 1922 m. lapkri
čio 11 dieną įvairių 
tarnautoĮjų profesinė 
“Plunksna” 
pastangomis) 
nį vakarėlį, 
apie muziką
mų muzikalinių veikalų, para
šytų įvairių autorių, prade
dant septynioliktu šimtmečiu, 
baigiant pradžia dabartinio 
šimtmečio.

Buvo paskambinta iš klasi
nės muzikos veikalų ir iš liau
dies dainų įvairių tautų, kaip 
tai,— Aigiptėnų, Armėnų, Sar
tų, Italų, Prancūzų, Lenkų, 
Rusų ir Norvegų.

Pręlegentas aiškino, kaip rei
kia suprasti muzikos turinik ir 
kokį laikotarpį ir kiek yra pa
žengta muzikoje; taip pat sa
kė, kad muzikoje gludi ir pa
čių jų (veikalų) autorių gyve
nimo aplinkybės, ir kad sulig 
to muzikaliuose veikaluose at
sispindi veikalo švelnumas, ly
gumas ir kietumas 
trumas.

Šioje paskaitoje 
kiai pasižymėjo du < 
ten t: autorius rašo 
čia arba pergyvena 
kad lenkų muzikais dailė, ku
ri tik yra pabudavota — visur 
sukasi tik apie jų tautinį šo
kį “mazurką.” Pralegentas pa
sakė, net ir jų (lenkų) bažny
tinės giesmės yra surištos su 
“mazurkos” pamatu.

Viską aiškino ir demonstra
vo sąjungos “Plunksnos” (Dai
nos sekcijos) vedėjas — pro
fesorius Gaubis. •

Tarpe paskaitos buvo ir dai- 
nų-solo. P-lė Norvaišytė sudai
navo dvi rusiškas ir vieną če
koslovakišką liaudies daineles, 
o p-ia Garčienė\— tris lietu
viškas daineles.

Apie lietuviškus muzikos I 
kurinius pralegentas nieko ne
aiškino; turbūt atidėjo kitam 
kartui; nes pastaruoju tarpu 
jau ir taip paskaita užsitęsė I 
iki pusėo dvylikos valandos I 
nakties. Po paskaitos sekė šo
kiai ir žaislai. Geistina daugiau 
tokių vakarėlių. —Gluosnelis.

arba jų aš

labai ryš- 
dalyku, bv 
tą, ką jau- 

ir antra,

JONIŠKIS (Šiaulių apskr.)

Čia yra tikras krikščionių 
demokratų kraštas. Nors stam
bieji ūkininkai ir sako, kad 
dar nevisai krikščionių demok
ratų viera turinti viršų. Vienas 
piemenukas stojo prie ūkinin
ko nuo vasario mėnesio iki 
ganomojo laiko. Ganyti alga 
buvo sekanti: 1 pūras rugių, 1 
puras miežių, 1 pūras bulvių 
sodinti ir 250 rublių pinigais. 
Sniegas užsnigo, ganyti nebe
reikia. Atidavė javus, 250 r. 
motina nebeima, • sakydama,

yra perdaug. Tokių 
dabar yra labai

darbinimkų pade j i

kad už juos nebegalima nei 
pusės aršino milo nupirkti ir 
prašė tegul moka tikrais lie
tuviškais pinigais. Ūkininkas 
davė 30 centų, sakydamas, kad 
ir 5 centų 
atsitikimų 
daug.

Padienių
mas irgi negeresnis, pav.: vy
rui moka į dieną 2 litu. Tuo 
tarpu rugių centneris kainuo
ja 15 litų, 1 svaras lašinių 2 
litai. Tai darbininkas turi dirb
ti 3Vg dienos, pakol nuprks 1 
centnerį rugių arba pusantros 
dienos, pakol nupirks 1 svarą 
lašinių. Dar butų pusė bėdos, 
jei darbo butų kiekvieną die
ną, bet jo (nėra lauko darbams 
pasibaigus. Nors ir tikrų lie
tuviškų pinigų susilaukėm, bet 
darbininkus jie šildo nedau
giau už svetini tautiškas vokie
čių markes. [S.-d.]

liuciją, o priėinč pašaliniai pri
puolamai suslinkę žmonės? 

Jei valdžia mate toje rezoliuci
joje ką priešvalstybinio, turė
jo traukti atsakomybėn tuos 
žmones, kurie ją priėmė, bet 
nežudaryti profesinės sąjungos 
nieku nenusikaltusios. Be to 
valdžia prikil o dėl sąjungos 
antspaudos. Mat sąjungos įs
tatai nenumato antspaudos, o 
faktinai ji buvo. Bet ir dėl to 
sąjunga nekalta — už 
sako valdyba.

Po minėtojo mitingo 
lies viršininkas ieškojo 
bių sąjungai uždaryti, 
nereikėjo jam ilgai

tai at-

prieka- 
Tečiau 

galvoti,

jo, tai nors per langą metė į 
mašiną malkų pliaukas, kad 
sugadinus mašiną. Duodant 
švilpuku signalus, plėšikai kuo
lais daužė švilpuką, kad jį nu- 
rnušus ir kad paikiaus negali
ma butų pagalbos šauktis. Bet 
vargais negalais pasisekė Vil
kiją pasiekti. Pribuvusi mili
cija paėmė 9 vyrus iš šių “pi
ratų.” Žmonės buvo labai pa
tenkinti ir atgynusiam kelei
vius nuo “piratų” draugui Me- 
nelgai reiškė didžiausios pa
dėkos ir užuojautos. Likusie
ji 14 nusiramino ir tuomet 
garlaivis jau be jokių klinčių

UŽDARYMAS PROFESINĖS
DARB. SĄJUNGOS.

ko-Šiauliai. — Apskrities 
misija draugijoms registruoti 
uždarė vietos darbininkų pro
fesinę sąjungą. Valdžia užda
re tą darbininkų organizaciją 
tik todėl, kad jos pagalba dar
bininkai sočiau pavalgydavo ir 
galėjo nors pusbadžiais misti. 
Be jos butų buvę dar striu
kiau, nes organizuoti darbi
ninkai galėdavo streikuoti ir 
tuomi priversti darbdavius 
duoti geresnį atlyginimą. Da
bar gi atėmė paskutinį darbi
ninkų ginklą ir atidavė juos 
pilnai globai darbdavių. Krikš
čionių demokratų valdžia pade
du išnaudotojains-darbdaviams 
čiulpti darbininkų kraują ir butą 23 vyrai, 
tyčiojasi iš jų organizacijų. ,

Valdžios agentams senai ga-1 kaukdami 
dino akį profesinė sąjunga. 
Pagaliau susilaukė tos valan
dos, kuomet turėjo progą pri
kibti'.

Spalio 22 d. prof. sąjunga 
sušaukė mitingą brangenybes 
klausimu. Be ko kita buvo pa-

politinio turinio. Tai vienas 
iliotyvas, kurio delei uždarė 
sąjungą. Kogi kalta toji darbi
ninkų organizacija, jei kažin 
foks žmogus pasiūlė tą rezo-

gos Departamento — Direkto
rius prisiuntė žvalgybos su
rink tą afpkalį/iniino medžiagą 
ir pasiūlė uždaryti'.

Kas-gi toliau daryti? Pir
miausia valdyba privalei tuo
jau paduoti skundą apygardos 
teismui, kad atmainytų> komi
sijos nutarimą. Bet darbinin
kai jau dabar turėtų steigti 
naują sąjungą ir pasakyti tiems 
ponams, kurie iki šiol stovėjo 
sąjungos priešaky, kad jie pa
sitrauktų su savo politiniu kro- 
meliu šalin ir neduotų progos 
valdžiai kištis į sąjungos rei
kalus. Buvusios profesines są
jungos vadai nemažai prisidė
jo prie jos sugriovimo. Darbi
ninkai turėtų tą atsiminti.

J. Kairioms [S.-d.]

Iš Jurbarko į Kauną per 
valandų garlaiviu.

15

Spalio mėn. 29 dieną 6 
landą ryto išplaukė iš Jurbar
ko garlaivis “Rambynas.” Ke
leivių ūpas Inivo gana ramus, 
tik, nelaimei pakeleivių, prie 
garlaivio prisikabino 7-nios 
valtys tropininkų, kurie grįžo 
iš .Smalininkų nuleidę medžius. 
Šioj i e žmonės, kurių, rodos, 

, visų ramybę ir 
ūpą sugadino. Vilkų balsais 

, virstami aukštyn 
kojomis užgavo kelias moteris, 
kurios turėjo mažiukus kūdi
kius ant ranki). Tarpe kaleivių 
pakilo panika. Moterys pradė- 
o verkti, mažulėliai vaikučiai 

klykti ne savo balsais, bet šie 
niekšai neatkreipė domesio j 
riksmą kaleivių. Buvo prašyta 
kapitono, kad šis nuramintų 
triukšmadarius. Kapitonas at
vykęs į keleivių kajutą, papra
šė jų mandagiai, kad tokių ne-

g O£E3mnOOE3E3E3E3i3E3SE^nS3E3OE3E3S 

g Boston Shoe Store
g “KOKYBĖS FIRMA”
□ 3435 So. Halsted St.

Kolėdinis Išpardavimas
IŠPARDAVIMAS TIK KĄ PRASIDĖJO.

Nepaprastos CcverykŲ Vertes.
Vyrams čeverykai. Tck'e, L*.i- 

rių nei vienas nepaleis iš akių 
Augšti ir žemi čeverykai. $5 00 
verte. Dabar

Vyrams darbiniai čeverykai. 
Kaip tik tie, kurių vyrai ilgą lai
ką jieškojo, Munsono Kurpalis, 
kareiviniai darbui 
perdėm sveikos odos,i 
vertės $4.50, po

čeverykai,
$3.50

'n O]

K o. 
c

i

satyninės šliurės.

va-

malonumų* nedarytų ir pareiš

kė, kad prašąs keleivių vardu 
palaikyti ramybę, nes čionai 
ne smuklė, bet keleivių gar- 
'aivis. Nespėjus kapitonui už
baigti savo kalbos, tuojaus vie
nas iš niekšų, niuktelėjo kapi 
tonui kumščia krūtinėn. Ka
reiviai užstojo už kapitoną ir 
protestavo prieš tokį elgesį. 
Tuomet jau šie virto tikrais 
“jūrių piratais”: pradėjo švais
tytis su peiliais ir buteliais. 
Puolė ant kareivių. Užstojus 
iž kareivius Vandens kelių 
tarnautojams, šiejie puolėsi 
visu smarkumu ant tarnauto- atvyko į Kauną ir nuvežė drau- 
ii su buteliais. Keleiviai bai-ge ir “varšaviškius piratus.” 

šiai nusigando, moterys verkė, Eina gandų, kad visi “varša- 
vaikai klykdami glaudėsi prie j _ 
motinų. Nemuno pirmosios 
Žemsemės vadui pabėgus ant 
viršaus ant komandos tilto, 
“piratai” jį vijosi su kirviais, 
kuolais ir malkų pliauskomis 
šaukdami: “Kami zvorovali 
peniandze, všistkich poram- 
bicm na kavalki.” Ačiū minė
to draugo vikrumui jam pa
vyko savo gyvybę apsaugoti 
nuo “piratų.” Pamačius, kad 
su “piratais” bus riestai, buvo 
sumanyta grįžti į Vilkiją, nuo 
kurios buvo garlaivis nukelia
vęs 5-kius kilometrus. “Pira
tai” visu smarkumu puolė ant 
komandos tilto, bet pastan
goms Vandens kelių tarnauto
jų komandos tiltas likos ap
saugotas. Kapitoną munušus, 
vandens kelių tarnautojai pa
tys valde garlaivį. “Piratai” 
puolė prie inkaro, kad nulei
dus inkarą į vandenį ir juomi 
sulaikius garlaivį, lik ačiu jų 
nesugebėjimui nuleisti inkaro, 
garlaivio nepasisekė sulaikyti. 
Tuomet jie puolė prie mašinos. 
Mašinistui duris užleidus “pira
tai” į mašiną įsilaužti negalė-

viškiai piratai” paleisti ir pri
pažinti nekaltais. Jeigu išlik- 
rųjų taip, tai valdžia yra to
kia pat, kaip minėtieji “pira
tai,” kurie verti sunkios baus
mės, už ramybės ardymą ir 
užpuolimą ant keleivių, mote
rų su mažais kūdikiais gąsdi
nimą, pagalios, už keleivių gar
laivio sutrukdymą. Visuomet 
garlaivis iš Jurbarko į Kauną 
parvykdavo 9 vai., o dabar net ( 
15 valandų prisiėjo keliauti.1 
Tai dar ne visa: dar jie grėsė 
garlaivio paskandinimu. Jei 
tai butų jiems pavykę padary
ti, butų buvę kelios dešimtys 
žmonių aukų. Valdžia su “pi
ratais” nenori kovoti, tik su 
darbdninjkais, kurie visuomet

stovi už ramybę ir žmonišku
mą, stropiai imas. Jei, gink 
Dieve, pareikalaus darbininkas 
duonos kąsnio, kiša kalėjiman, 
o čionai galvažudžius kirviais 
grumuojusius visus iškapoti, 
paliuosuoja, pripažindami ne
kaltais. —Nuskriaustasis [Sd.]

THE BABY STORE
1656 W. 47th Street.

COME PUT O F THE BE ATE N PATH

KALĖDOS TIK UŽ

Didelė Sąranka
Moterų, vaikų ir kūdikių aprėdalų 
Krikštui Rūbai Kūdikiams musų 
specialurnas. Kokybė ir kainos tinka 
mos. Patenkinimas garantuojama. 
Viepą ženklelį duodam su 10c pir
kiniu. Pusė dydžio knygelės — 
500 Ženklelių pripildo ją.

Halste^l^&Liberty

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

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios didelės, 
kaip artinanties metinėms šventėms Kalėdoms. Bet — šitos išlaidos 
žymiai sumažėja pas L. Kleiną, kur randama naudingos ir gražios do
vanos Kalėdoms labai ekonomingomis kainomis, čia rasite puikias 
ir tinkamas dovanas savo draugams ir mylimiems, kuriomis jie galės 
džiaugtis ir jūsų išlaidos nebus jums per daug sunkios.

Dovanokite savo draugams reikmenis asmens ir namų užlaiky
mui gerume ir smagume.

Pas mus ypatingai patogu pirkti
Lininės Prekės
Sidabriniai Daiktai 
Virtuvės Reikmens 
Sveteriai, ir k.

Rūbų skyrius ištąisytas antram aukšte. Atėję klauskite lietu
vės pardavėjos num. 387. Ji jum-s mandagiai ir gražiai visame pa- 
taumaus.

Tėmykite musų langus!

9 DIENŲ

ausi 
Kalėdoms
Dovana
Kalėdoms kokią dovaną suteiksiu savo 

mylimai ypatai?

Moterims
Moterims satyninės šliurės, kai I 
nos labai numažintos musų san- 
dėtui, siūlom jums gražų sutau-| 
pymą su kiekviena pora nupirk
ta šitame išpardavime. Padirb
tos iš geros rūšies juodo žvil
gaus satyno. Taipgi iš juodo 
žomšo, augštais kulnimis, lahai 
gražus. Vertė fl* A QE 
$6.85, po JPhOU

Moterims tūbinės šliurės. — 
Šliurės, kurios bus puikia dova
na Kalėdoms su pamuštais vid- 
padžiais, levendrinės ir kitokių 
spalvų, vertė 7 U A
$1.50, po IOv

Moterims kaliošiai. Specialiai 
4 saktimis kaliošiai $4 00 Viri 
dydžiai, po $2.95

Radio Pusnys (batai). Mes 
turim Radio batus. Vertė $4.00, 
Visi dydžiai $3.45

T

$3.85
Vyrams namines šliurės. Vy

rams tikrojo žomšo. naminės 
šliurės, londoniškas modelis, 
minkštais tūbos padais ir juodo 
žomšo šliurės, pa p ra-fl* 4 OE 
sta vertė $2.25 I aCv

Vyrams ir Mote
rims Kojiniai. — 
Visi madingi — 
visi naujausių 
madų ir spalvų. 
Mes turįme juos 
sandėte nuo

$1.50
porai ir augščiau.

Moterims pusčeverykiai. Juo- 
los, rusvos ir patentuotos odos, 
visi puse kainos.

Padirbti iš puikiausios odos, 
? gražios formos ir rūpestingai 
1 padirbti perdėm. Visi dydžia 
Vertė iki $6.00. Specialiai Ka
lėdoms, po $2.95

Vaikams taipgi juodi ii’ rus
vi čeverykai augštais auleliais, 
padirbti iš geros ir sveikos odos, 
labai tinkami ir tvirti dėvėti. 
Vertė $2.75, po $1.85

Paaugusioms mergaitėms ir 
vaikams čeverykai

Juodi ir rusvi, šitie čeverykai 
padirbti iš pačios geriausios 
sveikos odos padais, žemais ve
žinos kulnimis ir plačiais pirš
tais. Jie padirbti kuogeriau- 
siai. Verte iki $6. CO QE 
Kalėdoms tik po

Dydžiai 2% iki 7.

H. H. VON SCHLICK 
žmogus, kuris gelbsti ser

gantiems pasveikti.
Dvidešimts metų atgal aš pasakiau 

sergantiems, kad mano Bulgariškoji 
Arbata Kraujui pagelosti gamtai pra
šalinti vidurių užkietėjimą, išvaryti 
nuodus iš inkstų, pasaldina skrandį ir 
vidurius ir pagerina kraują. ■

Aš pasakiau jiems, kad mano Bul
gariškoji Žolių Arbata geriama prieš 
gulsiant padeda pravaryti peršalimą 
ir padeda jiems apsisaugoti nuo posar- 
gų ir pneumonijos.

Šiandien milionai žmonių vartoja 
Bulgariškąją Žolinę Arbatą kaipo mė
giamą šeiminį vaistą namuos.

Gausus syvai išvirti iš šaknų, žie
vių, sėklų, lapų, uogų ir žiedų, geriant 
kartą ar du savaitėje padeda kiekvie
nam būti sveiku.

Aptiekininkai džiaugiasi, kad tun 
įą sergantiems pas save, nes žmonės, 
kurie vartoja Bulgarišką Arbatą 
Kraujui sugrįžę pasipasakoja, kaip 
daug ji pagelbėjo jiems.

T:k paprašyk jos pas aptiekinmką 
šiandien, arba aš pasiųsiu apdraustu 
siuntimu vieną didelę šeimine dėžutę 
už $1.25, ar 3 už $3.13, ar G už $5.25.

Adresas: H. H. Von Sridick, presi- 
dent, 25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.
-------------- ■ ---------------t------------ -——~
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NAUIIENOS

KUPONAS

Ypatos vardas ir pavardė

Adresas

Siuntėjo vardas ir adręsas

UO klausimu nereikia Jums ilgai galvos sukti. Pui
kiausi dovana, kuri nebus numesta ant rytojaus, o 
kuri prisimins jam ar jai kiekvieną dieną, dovana, 
kuri atneš jam ar jai daugybes žinių, pamokinimu ir 
gerovės, dovana, kuri bus daugiaus apvertinta, ne
gu kokia kita dovana—yra dienraštis NAUJIENOS. 
Kalėdoms dovanu išrašyk savo draugui ar draugei 
Amerikoj ar Lietuvoj Naujienas visiems metams.

Užrašydamas Naujienas kitam kaipo Kalėdų 
dovaną, parašyk mums kad tai Kalėdų dovaną, tada 
mes pasiųsdami Naujienas prieš Kalėdas pasiusime 
Jūsų draugui ar draugei gražu Kalėdinį pasveikini
mą su pranešimu, kad Naujienos eis jam ar jai per 
visus metus (ar pusę metu) kaipo Jusu dovana.

Užrašydamas Naujienas kaipo Kalėdų dovaną, 
vartok pridėtą čia kuponą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
Chicago, III.

Prašau siuntinėti Naujienas sekamai jfyatai ir pasiųsti.Kalėdinį pasvei
kinimą nuo manęs su pranešimu apie mano dovaną. Čia prisiunčiu $7.00 ap
mokėjimui metinės prenumeratos (arba $4.00 už pusę metų).

• ;>I»YTI>JAS IR • HIRUKG'V
.1243 South RalHted S»

/ r«l.; Boulevard 7179
VALANDOS:

n ild 12 pietų, 6 ikJ 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago

1URSĖ

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

Telefonas

Yards
3135

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tel. Lafayette 5698.

PLUNKSNOS
Mes parduodam visokias impor

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

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Mokyklų padėtis.
Kėdainiai. 1922 m. lapkričio 

mėn. 1 d.' įvyko Kėdainių ap
skrities mokytojų konferenci
ja. Vienbalsiai jos priimta ši 
frezolių^ija vaizdžiai piešianti 
mokyklų padėtį ir jų šeiminin
kus.

“Kėdainių apskrities moky
tojų konferencija, įvykusi 1922 
m. lapkričio m. 1 d., apsvars
čius materialę mokyklos padė
tį, konstantuoju, kad: 1) ko 
ne visos mokyklos veikia ne
tinkamuose butuose, 2) ne
žiūrint mokytojų reikalavimų 
ir tie butai neberemontuoja- 
mi, 3) mokyklos beveik netu
ri. reikalingiausių mokslo prie
monių ir baldų, 4) didesne 
mokyklų dalis neaprupinta 
kuru, — malkos kad ir duoda
mos, tai šlapios, nepjaustytos, 
mažai kurui tinkamos, 5) dė
lei savivaldybių nustatytų ma
žų algų prie mokyklų nėra 
sargų; mokytojai (jos) patys 
turi pjaustyti malkas, šluoti 
mokyklas ir abelnai eiti sargų 
pareigas.

Dūlei šių priežasčių mokyk
los negali atlikti savo uždavi
nių švietimo srytyj. Vietos 
savivaldybės vienos nenori, ki
tos nemoka mokyklų ukiu rū
pintis. Tokia padėtis gresia pil
nu jaunos dar silpnutės mo
kyklos iširimu. Todėl mokyt, 
konfer. nutarė: 1) kreiptis 
Švietimo Ministerijon prašant 
jos Įstatymo kojiu nustatyti 
mokyklų ūkio aprupijiimo 
normas, 2) kol tas įvyks, praĮ- 
šyli Kėdainių Apskrities Val
dybos, kad ji verstų vietos sa
vivaldybes uoliau mokyklomis 
rūpintis, 3) prašyti savivaldy
bių, kad jos skirtų mokyklos 
lėšų neai'kvotų kitiems reika
lams, 4) kelti spaudoj mokyk
lų padėties klausimus.” 

-Konferen? pirm, (parašai)
Nariai (keturiosdešimtis ke 

tūrių mokytojų parašai).

tai buvę įdrausti ant $50,000, 
bet juo nuostoliai siekią du 
sykiu tiek. Harrisonas papa
sakojo, kad apie penktą va
landą pašaukęs jį telfonu as
muo, kurs norėjęs pirkti savo 
pačiai žiedą kalėdinių dovanų. 
Tuoj jis atsilankęs pažiūrėti 
žiedų, o neužilgo Įėjęs ir ant
ras žmogus. Juodu ir atlikę 
plėšimo darbą.

AREŠTAVO BANDITUS.

Vakar rytą anksti policija 
areštavo pėnikidlika vyrų ir 
vieną merginą Mike Lombros- 
kio saliune, Leavitt ir Armi- 
tage gatvių, dėl nederamo el
gesio. Areštuotojų tarpe pasi
sekė surasti ir keturi banditai, 
kurie pereitą antradienį apiplė
šė Logan Sųuare Trust Savings 
banko pasiuntinį. Iš pastarojo 
banditai buvo atėmę $19,000

Lietuviu Rateliuose
Apie Lietuvos Operos 

artistus
P. OLEKA.

Petras Oleka gimė Maskvoj 
Į896 m. spalių 28 d. Tėvelis 
Matas Oleka kilęs iš žardei ių 
kaimo, Barzdų vai., Šakių 
pskr., ėjo mokslus Mariampo- 
ės gimnazijoj, paskui Mąsli
os Universiteto medicinos fa

kultete, kur besimokydamas 
avęs net ir pabadauti. Po 
miversiteto buvo stojęs val- 
Ižios tarnybon, bet nesugyven- 
lamaš su caro valdžia, iš tar- 
tytbos pasitraukė ir prakti-

popieriniais pinigais. Policijai 
pasiseko pas juos rasti $10,000 
pavogtų pinigų.

RADO ARSENIKO 
LAVONUOSE.

Sąryšy su TiHie Klimek ir 
Ncllic Kaulik investigacija 
pereitą, savaitę tapo iškasti la
vonai dvejų vaikučių p-nios N. 
N. Kaulik. Vyriausia koronie- 
riaus chemikas William D. 
McNally pranešė suradęs arse
niko, kurio pakaktų nužudy
mui trisdešimčiai asmenų. Ne
užilgo bus iškasti dar penki 
lavonai žmonių, kurie numato
ma buvo arseniko aukos. Jau 
nemažai lavonų buvo iškasta 
ir septyniuose jų surasta arse
niko. Abidvi moteris yra ap
kaltintos pirmam laipsny 
žmogžudystės. Jos bus teisia
mos sausio mėnesy.

artymų ryšių su Imperatorių 
teatro—operos ir dramos— 
daktarais, todėl visa Olekų 
šeimyna visad /turėjusi tam 
teatre paruoštą ložę.

Mokės Petras 10-toj Mask
vos klasiiičj gimnazijoj ir ligi 
7-os klasės nežinojo jokio var
go ir tik tėvui 1912 m. sausio 
24 d. mirus, pažinęs darbo ir 
vargo. Be ko kita tėvas mir
damas. prisaikdinęs motiną ir 
vaikus, kad jie jo kūno nepa
liksiu svetimoj šalyj, o palai
dosią Lietuvoj, kas ir buvo 
padaryta jam mirus ir jis bu
vęs palaidotas Gražiškių kapi
nėse, šakių apskrity, jo tėvy
nėje.

1915 m. baigęs gimnaziją 
Petras stojo Maskvos universi
teto medicinos fakuitetan, ka
dangi taip lengva buvo pa
sprukti nuo paėmimo kariuo-

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

DIDELIS BANDITŲ 
LAIMIKIS.

Išplėšė vidurmiesčio ofisą.
Užvakar vakare du banditai 

įėję James E. Harrison’ o dai- 
montų verteivos, raštinen, 707 
kambary Chicago Savings ban
ko name ,ant kampo State ir 
Madison gatvių. Juodu surišo 
Harrison’ą užkimšo jam bur
ną, nukapojo telefono vielas ir 
pabėgo pasiglemžę už $100,000 
vertės daimontų, auksinių 
daiktų ir platinuotų daiktų. 
Apart to jiems teko $2,000 pi
nigais. .Taigi banditų laimikis 
siekia $102,000,

Banditai dirbę taip greitai, 
kad visą plėšimo darbą atlikę 
į mažiau negu penkias minu
tes laiko. Plėšimas įvyko tuoj 
po penktai valandai, kuomet 
esti didžiausia susigrūdimas 
vidurmiesty. Plėšikams pabė
gus, Harrisonui tuoj pasiseko 
pasiliuosuoti. Jis greitai rapor
tavo policijai, kuri pribuvusi 
nieko nebesurado. Banditai 
jau buvo nubėgę savo keliu.

Harrisonas tapo nugabentas 
slaptosios policijos biurai! ir 
pevklausinėtas viršininkų Mi
chaelį Hughes ir William 
O’Conner. Pasak jo, daimon-

"............... ■, 111 I
LIETUVON— |

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos I 
Naujienas labiausia 
mėgsta. i1

P. OLEKA Mefistofelio rolėj
(operoj “Faustas”).

kilodamas Maskvoj, pagarsėjo 
kaipo žynius vaikų gydytojas. 
Motina, Tarno Žilinsko, Lietu
vos atgimimo veterano duktė, 
mokės Veiverių seminarijoj, 
buvusi labai muzikali ir ma
žutis Petras atsimena kaip ma
maitė visus juos mažučius su- 
dsodinusi į krūvą arba dainuo
davusi jiems gražias lietuviš
kas daineles, arba pasakoda
vusi Įvairias lietuviškas pasa
kas, iš kurių jiems būdavę ir 
baimės ir džiaugsmų ir ašarų. 
Tuo budu Petras jau iš mažų 
dienų pamėgo netik lietuvių 
kalbą, bet ir lietuvių dainas.

Laikas nuo laiko Petro tė
veliai atvažiuodavę Lietuvon, 
ktyp į savo tikrą ir nuolatinę 
gimtinę, nors gyventi tekdavo 
visą laiką svetimam krašte.

Malas Oleka buvo viens 
tarpe pirmųjų Įsteigėjų vadi
namosios “Maskvos Lietuvių 
Šelpimo Draugijos”, lietuvių 
draugijos savišalpos ir kultū
ros darbo savo tarpe tikslais.

Tos pat draugijos naudai 
maždaug 1907—1908 m. buvo 
Suvaidinta pirmas lietuvių 
spektaklis Maskvoje “Ameri
ka pirtyje”, kur Bekampieųės 
rolę nepaprastai vykusiai su
vaidinus, Petro motutė Matil
da Olekienė. Be ko Faibčiko* 
rolę vaidinęs nesenai miręs 
Lietuvoj “Odisėjos“ vertėjas 
daktaras Ralys ir kiti pirmųjų 
lietuvių tada negausingi dar
buotojai.

rėvas Matas Oleka turėdavęs

menėn ir dalyvavymo Didžia
jam Kare rusų fronte.

Petro tėveliai, Maskvos in
teligentų papratimu, dar ma
žus visus vaikučius mokė 
skambinti partapijonu, sam
dydami tam reikalui mokyto
jus.

Iš visų jų mažučių geriausiai 
skambinęs brolis Andrius, gi 
Petras daugiausia mėgdavęs 
lengvąją atletiką, sportą ir 1.1.

Maž daug 15 melų Petras, 
futbolą žaisdamas, išlūžo per 
sunėrimą ranką ir tuo budu 
skambinimo pamokos turėję 
nutraukti. Po to ir dar dėl tėvo 
mirties, muzikalia. Petro mo
kslas nutrūksta ir tik po tre
jų metų vėl imas mokintis 
partapijono ir dainavimo, 
drauge ir mokydamos medici
nos. Kadangi muzika ir dai
navimas Petrui buvo mielesni, 
negu medicina, tad ir ėmė pa
mažu tų mokslų lyg ir apleis
ti; antram ir trečiam fakulte
to kurse būdamas 1917 1918 
m. jau Petras dalyvauja Rusi
joj—Maskvoj ir provincijoj— 
27 28 viešuose koncertuose, 
kaip dainininkas, kur turėjo 
žymaus pasisekimo.

1918 <m. pradėjo eiti iš Ru
sijos — ypač iš Maskvos—pir
mutiniai tremtinių ešelonai, su 
kuriais pasiryžo, visus saviš
kius palikdamas Maskvoj grįž
ti Lietuvon ir Petras. Pir
muoju gi ešelonu, liepos mė
nesį jis sugrįžo Vilniun.

Dar kely susiejęs su kitais

lietuviais jaunuoliais, dalyva
vusiais drauge Maskvoj rusų 
sporto rateliuose ir draugijo
se, Petras sumano prigaivinti 
pirmiausiai sporto žaislus Lie
tuvoj, tiksliai suprasdamas 
kaip medikas sporto reikšmę 
Lietuvos jaunimo auklėjimui. 
Tad 1919 m. Kaune susidėjus 
Petrui, S. Garbačauskui, D— 
rui Sližiui ir kitiems susidaro 
pirmutinė Lietuvoj vadinamo
ji sporto Sąjunga, kurion Pet
ras išrenkamas kaip vice-pir- 
mininkas. Čia netik stengias 
drauge su kitais suorganizuoti 
ir pritraukti Lietuvos jaunuo
lius prie sporto, bet ir pats da
lyvauja 1920 m. pirmose Lie
tuvoj sporto rugtynėse, Kaune, 
kaip žymus bėgėjus ir futbolis- 
tas.

. 1919 ir 1920 m. Lietuvoj de
jos nepaprasti dalykai—šimtai 
Lietuvos bernelių, kaiip buvę, 
nuo arklo ir žagrės ėjo ir sto
jo į besidarančią tada Lietu
vos karijKonienę. Neatsiliko 
nuo kitų ir Peras. 1919 jis 
tikrai stoja musų kariuomenėn 
paprastu kareiviu, pradžioj 
inžinerijos daly, kur buvo no
rėjęs lankyti besiorganizuojan
čią auto mokyklą. Bet tai 
mokyklai nesusiorganizavus, o 
esant įkurtai karo mokyklai 
liepos mėn. 1919 m. įstojo Ka
ro Mokyklon. Karo mokyklo
je Petrui buvę stačiai nepa
kenčiama dėl jos nepaprastai 
griežtos ir neįprastos artistui 
karo drausmės ir kilų nepato
gumų, kurių toj mokykloj bu
vę nemaža. Draugai, be to dėl 
jo nepasisekimų iš jo juokda- 
vęsi, kad jam pirma laida 
Seksianti “į etapo punktą”, t. 
y. reiksią visai apleisti Mokyk
la. Tačiau Petras davė jau žo
dį nugalėti visus sunkumus 
ir tikrai, į mokslo pabaigą, sa
vo tikslą pasiekęs — įveikęs 
didžiuosius siinkumus ię klii 
lis, ir tapęs vienąs pirihųjų 
tarpe.

Kadangi Petrus buvo geras 
rikiuotės mokinys, tai net bu
vo kaip vienas geriausių • iš
skirtas iš kitų tarpo ir paskir
tas prie prisidėjusios į Karo 
Mokyklą Aviacijos mokyklos 
(rikiuotės pasimokinti) rikiuo
tės instruktorio padėjėju.

Mokyklą baigęs
tarpe tuojau paliekamas 
mokyklos jaunesniuoj u 
n n in kuy—inst r ulktojti um. 
tarnyboj išbuvo daugiau 
metus ir čia paskiriamas
kyklos sporto rūmų pri.žurė- 
toju ir dainų—instruktorium. 
Nežiūrint to, kad mokiniai tu
rėdami daug darbo dažnai bū
davo pavargę, mokėjo sudo
mint juos daina ir išmokė 
gražiui ir sutartinai dainuoti. 
Vėliau kaip mokąs prancūzų 
kalbos, buvo iškeltas ryšių ka
rininku Generaliniam štabe 
prie Prancūzų Karo Misijos ir 
čia turėdamas daugiau lais
vesnio laiko stoja jau darban 
besikuirančion dabar Lietuvos 
operon. , Vėliau įkeliamas į 
Karo Mokslų Skyrių, kur pa
sirūpina įgyti įvairioms ka
riuomenes dalims sporto įran
kių ir suorganizuoja ten įvai
rų sportą.

Dar per vadinamąjį P. O. 
W. mėginimą sukilti Petras

Kaip žinome pir- 
premjera buvo 

kur Petrui, kaip 
dainuoti daktarą 

partijas

stovėdamas Sargyboj, smarkiai 
prasišaldė, kurio prasišaldymo 
vaisiai ir atsiliepė 1921 m. jo 
sveikatai, gulėjo ligoninėj, ir 
iš ligoninės buvo visai paleistas 
iš kariuomenės. Kadangi dar 
būdamas karys jau dirbo drau
ge ir Lietuvos operoj, tai da
bar palikęs laisvas, visai atsi
duoda tam darbui.

Tuo metu Opera vos, Pet
rausko rupesniu, bpvo susikū
rusi, ir jai kiekviena nauja 
pajėga buvo labai reikalinga 
ir brangi, 
ma operos 
“Traviata”, 
basui teko
GrenvilŲ Imarkizą, 
mažutes, kadangi tam reper
tuarui žmonių truko. Vėliau 
atsiradus daugiau artistų, Pet
ras jau imas dainuoti tik pir
mos eilės partijas — “Rigole
to”—Sparafučilės partiją, “De
mone”- kniaziaus Gudalo ir 
pagaliau ^Fansite/’ — Mefįistoi- 
felį.

Pirmose operose ligi “Faus
to” Olekos grynas, inteligentin
gas, estetingas balsas jau vi
sų buvo pamėgtas, tačiau dar 
neatkreipta į jį ypatingo pub
likos domesio gal daugiau dėl
to kad tose operose permaža 
tebuvo vaidinimui medžiagos.

Bet šit pastatoma opera 
‘Faustas” ir čia (Meka, Mefis- 
o rolėje lyg pasakoj kokioj, 
susyk visa figūra išauga ligi 
pirmos rųšies dailininko, kuris 
uojaus visiems į akį puola ir 
>adaro nepaprasto įspūdžio, 
‘ublikos entuziazmas buvo juo 
lidžiaųsias, pats “Faustas”, 
dek tik kartų buvo statomas, 
tna prie pilniausio teatro.

Tokio gyvo, sklandaus, sti- 
ingo ir išlaikyto vaidinimo 
iperoj Kaimo publika, be Pet
rausko, dar nebuvo mačiusi. 
Olekas sukurtasai ir sudainuo- 
’asai Mefisto pasiliko ir bus 
neišdildomas lietuvių publikos 
atminty, kaip vienas gražiau
sių, greta Petrausko, Lietuvos 
operos kūrybos vaisių. V

geresniųjų 
prie 
ka- 
Toj 

kaip 
Mo-

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.
Pąsekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Atsitko visa tat šių 1922 m. A. L. DAVIDONIS, M. D. 
pavasarį, operos sezonui bai-! 
giantis. Pasibaigus operos se
zonui P. Oleka ii' sumano 
drauge su kitais važiuoti už 
okeano, ligi Kauno teatras re
montuojamas ir prasidės nau
jas operos sezonas, aplankyti

(Tąsa ant $ pusi.)
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PINIGŲ KURSAS
Siunčiant Lietuvon

Central Mamifacturinff 
Diatrict Bank

1112 W. aith Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nūn 9 iki 11 vai. ryto; nuc 
5:30 iki 7:30 vakare, ir 

2816 So. Michigan Avė.
Tek Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
Rezidencijos tel. Van Bures 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Boms Bydylojss ir Chirarga* 

•ptnlalietas Moterišką, Vyriikų, 
▼alkų ir visų chronllkų ilgų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
' Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
i 7—8 vgk. Nediliomis 10—12 dienj 
. !te«. 1139 Tndeuendence Blvd. Chicag*

7)

“Kalėdinis liuks” 
Padaryk Kalėdas 1923 
m. “Labai Linksmas” 
prisidėdamas Šiandien 
prie muoų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia mokyti prisirar 
šant.

Iawa State Savings 
Bank

.Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa

./Iche?
Kuomet kenti 

gaivos skaudfejtinų
HtrdHų silatidčjintų 

dantų skauddjiiuą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
tnflgtnk

br. Milės Aati-Paia Pilis
One or fwč and the pain stopa 

Oontofn r»e habtt-forntfna dtaos 
Have yeu trted Dr. Milės’ Nervine?

*
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Dr. V. A. Šimkus I?
Gydytojas, Chirurgas ir Aku&eras

3261 S. Halsted St. '
Tel. Bouleyard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 0—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

t. iberty Clothing
Company

4845 South Ashland Avė.

TwJ. A aisti n

DR.MARYA 
»0WIATT—SARS

Eątih iranižn H O»b’fomifor. |j 
vifl pr»lrHk*Tinr.q| pc U*

W. H&rrlivra St.
V olandei C—12 kuodieną ir fi—H 

f&sfcfriant nedKIdienfaą 
..  —■ ■ I I n,. , .., 7

Ganai \9257
Naktinis Tel. Oanai tl IR

DR. P, Z. ZALAT0RI8
9TDTT0JAS Ir CHJIiHRŪAS

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

NodEUomis nuo 9 iki U ry**
1821 8o. Halsted Rt., 

IR jr Rsint*3 Hi

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYRK IAN AN<> 4CHGEON 
1900 Halsted

Gyvenimo vietą: 
4193 Archer Avė 
2 iki 4 po pietų 

Tp!. LafaveHe 00954

Dr. Natalija Žukauskas ,
Gydąu be operacijų ir be gyduolių 
meklae staigia* ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas; vyrų, 
moteni Ir vaikų. Specialiai* mo- 
leriikų ir mergunj ligų

M3 48rd Placc
Phone Boulevard 0313 

Patarimui dovanai
Valandom nuo 2 iki 8 vai vakare 

................... t ■ - - i

*

Tlephonas Vard» 6032

SfUPNSCKIIfi.
>187 So. Morgan StH 

CHICAGO, Iii. . 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

b* nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

Et

RŪBAI, VYRŲ DRABUŽIAI, VY 
RŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

ČEBATAI.
Siutai pasiuvami ant užsakymo.

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

$35-$38-$40
Jaunų Vyrų augšto sor- 
to worsted siutai, gra
žiai padaryti vienos ar 
dviejų eilių modeliai. 
Vėliausios mados. Dve
jos kelnės visiems.

$25.00 ir virš.

Vyriškos puikios veliū
ro skrybėles. Visokių 
spalvų ir madų; tikras 
pirkinys už .... $4.00

B

Pi

Rl

f elephone Y ards 1632

CH. J. KOLIS
Lieteivto Gydytojais ir Chirurtaa

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 fkl 9 vakare

*25* So. Hahted St., Chlore*

DR. A. J. BERTAšIUS 
PMYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Are. 
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, (II.
- kampa* 18tb St.

Valandos: 9-r-12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Caua) 0267

Vyriškos kepuraitės su 

nauja patentuota vidaus 
juostele, gražaus miši
nio, didelis pasirinki
mas po .. $2.25

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

$1.00 ir virš.

V —  11--r - ■ I - : r................... - ~   r- - -   - I

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 

* vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St, 

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

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

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edge\vater Beach Hotel 

5349 Sheridan lload 
Tel. Edgewater 8380

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

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

.i . ru.-.T " ; i r, ■■ ■ ...... ...... . .....
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

šią didelę iLietuvos tautos dalį, 
plačių vandenų nuo tikrosios 
eavo gimtines atskirtą.

—Aras.

BRIDGEPORTAS.

Iš Teisybes Mylėtojų Dr-jos 
darbuotės.

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
10 d., Mark White Sųuare sve
tainėj, įvyko priešmetinis su
sirinkimas Teisybės Mylėtojų 
Draugijos. Pirmiausiai priim
ta pereito susirinkimo tarimai. 
Po to seka komisijų raportai. 
Ligonių lankymo komisija pra
nešė, kad nėra 
kad šiais 
jos narys

Toliau 
Chicagos 
Bendrovę,
kad B-vės namo statymo pla
nai rengiami ir busią gatavi 
apie Naujus Metus. Svetainės 
statymui dar trūksta pinigų. 
Susirinkimas apsvarstęs daly- 

. ką visapusiškai nutarę nupirk 
pinigais dar už

Pirmiau dr-ja 
už $1020 B-vės

sergančių ir 
metais nė vienas dr- 
nemiręs.
raportuojama apie 

Lietuvių Auditorium 
Atstovas pranešė

$1,000 serų, 
buvo (pirkusi 
Šerų. Dalbar 
viso serų už $2,020. Pavieni 
nariai irgi perka B-vės šėrų 
Šiame susirinkime kai kurie 
nariai užsirašė šėrų už $350. 
Šiai dr-jai paskirta kvota jau 
išpirkta B-vės šėrų už $3000 
iš kasos. Iki šiol draugijos ii 
pavienių narių pinigais jau nu 
pirkta šėrų už $2620. Tai dai 
reikia nupirkti už $400. Bei 
musų draugija mano nupirkt 
šėrų ir daugiau. Jei panašiai 
elgtųs ir kitos draugijos, tai 
Auditorium namas su svetaine 
butų greitai pastatytas. Tuo
met mums lietuviams nebe
reikėtų ^amdyli svetainės iš 
lenkų ir kitų svetimtaučių.

draugija 
ir prie 

kapinių, šiemet ji 
$1,000 dėl įvedimo

nemažiau

ti

to musų

paskolino 
vandens nuovadų kapinėse.

Ši draugija pralenkia kai 
. kurias kitas draugijas savo 

vekimu. I^avyzd eini, kai ku
rias draugijas, kuriose priklau
so vyrai ir moterys, neduoda 
pastotosioms lygių su vyrais 
teisių draugijos reikailuose. 
Musų draugijoj nėra tokių 
skirtumų. Ačiū teisų lygumui 
prie musų draugijos beveik 
kas susirinkimą prisirašo nau
jų narių, šiame susirinkime 
įstojo draugijon dvylika nau
jų narių.

Tarp kitko tapo nutarta su 
mažinti narių įstojimo drau
gijon mokesti iki vieno dole
rio per šešis menesius. Drau
gijon priimami vyrai ir mote
rys nuo 18 k i 40 metų am
žiaus. Dabartiniu laiku pri
klauso draugijai virš 300 narių. 
Kviečiami jon įstoti ir nauji 
nariai. Draugijos susirinki
mai būva 
kiekvieno 
White Sųuare >svetainėj, 30 ir 
S. Halsted gatvių, 1 vai. dieną.

—J. Malela.

Draugijos 
antrą sekmadienį 
menesio Mark

NORTH SIDE.

Iš Pirmyn Choro darbuotės.

Jau bus apie septyni metai 
kaip čia gyvuoja Pirmyn Miš
rus Choras susidedantis iš arti 
penkiasdešimts daininkų ir 
dainininkių. Beveik iper visą 
tą laiką choras nieko svarbes
nio negalėjo nuveikti dėl netu
rėjimo tinkamo moktyojaus. 
Sudanuodavo šiaip paprastas

ALEKSANDRA PIPALIUS
Rastas negyvas savo name; gyve

no jis pats vienas. Jo kūnas randasi 
pas graborių Butkų 18 g. ir Union 
Avė. priešais bažnyčią. Jo žmona gy
vena West Sidėj, o brolis Northsidėj. 
Laidotuvės bus penktadienį, gruod. 15 
d. Visi giminės ir pažystami teiksies 
atsilankyti į jo šermenis.

Jurgis Vesell.
824 W. 19th St.

daineles -tai ir būdavo viskas. 
Žinoma, dainininkai tuo buvo 
nepatenkinti ir visuomet sten
gėsi susirasti gerą choro ve
dėją. Tokios jų paslangąs ne
nuėjo veltui.

Dabar chorui vadovauja po
nas Sarpalius. Nors ne nuo 
senai jis vadovauja chorui, 
bet dėkai jo iniciatyvai jau 
gana toli nužengta pirmyn. 
Dabar atrodo, kad Pirmyn 
Mišrus choras jau nebotas, kai 
buvo pirmiau.

Pirmyn Mišrus choras jau 
rengiasi duoti fantastišką ope
ra “Giriu Karalius”. Reikia 
pasakyti, kad tai‘labai gražus 
veikalas. Chicagiečiai lietuviai 
turės progos pamatyti jį gruo
džio 24 d., M. Meldažio sve-

Be to, dar choras rengia 
draugišką vakarėlį, kurs įvyks 
iteinantį sekmadienį, gruodžio 
17 d., Liuosybčs svet., 1822 
VVabansia avė., 7:30 valandą 
vakare. Girdėtis, kad vakari 
lis bus su laibai gražiu progar- 
;nu ir šokiais.

Patartina visiems, kurie my- 
’i dailę, prisidėti prie Pirmyn 
Mišraus choro ir lavintis dai- 
ės srity. Antanėlis.

BRIDGEPORTAS.

Pašelpimo ir Politinio
susirinkimas.

Kliubo

traukus savo lėvuš, vaikai nu- , 
iare surengti draugišką vaka-

va- 
Mil- 
bus 
Kai

kuris įvyks šiandien 
gruodžio 15 dieną, 

, Vakarėlis 
ir programų.

PRANEŠIMAI
rčlį, 
kare 
dos svetainėj, 
su vakariene i 
kurios vaikų motinos pasiža
dėjo paruošti gardžių valgių. 
Taigi tėvai ir motinos nepa
mirškite atsilankyti vakarėliu, 
nes tuomi jus priduosite savo !dfenio“pra^tiko^ b^^^^ 
vaikučiams daugiau energijos 
ir išgelbėsite juos nuo ištau- 
tėjimo.—J. Katonas.

Draugišką vakarėlį rengia Pirmyn 
Mišrus Choras nedėlioj, gruodžio 17 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia. 7:30 vai. vakare. Bus 
gražus programas; po programo šo
kiai. Skaitlingai atsilankykit visi 
busit užganėdinti.

Kviečia Komitetas.

Bripdgeport. — Jaunuolių orkestro 
narių atydai. Nuo ateinančio trečia-

Sųuare skaityklos ruime. Visi susi
rinkit, bus išduoti tikietai į rengiamą 
vakarėlį, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 15 d., š. m. Mildos svetainėj.

Eugenija Grušaitė, rašt.

nuravėsimai
DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Pasitikimui LSDP. . atstovo d. V. 
Bielinio, rengia LSS. Pildomasis Ko
mitetas, Subatoj, Gruodžio-Decomber 
23 d., 1922, liuli House „salėj, 800 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga asmeniui $1.25.
, Tikietų skaičius yra aprubežiuotas. 

Kas norės dalyvauti šioje draugiškoje 
vakarienėje privalo tik etą įsigyti ne
vėliau kaip iki 20 d. gruodžio.

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą Chicagoj fantastišką operą, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėliojo, gruodžio 24 d., 1922 
m. M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausių, kuris turi 
laip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.

PASARGA.
BESIGAdRSINANTIEMS

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA MERGINŲ 
prie lengvo darbo dirb ■’.ivejc, 
rankomis sinti; geras mokes
nis. International Spring Seat 
Corp., 4925 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI4EME

Lietuviu švietimo Draugijos prakal
bos įvyks penktadienio gruodžio 15 d., 
7:30 vak., Meldažio svetinėje. Bus 
įdomios prakalbos, krutanti paveikslai 
ir dainos Jaunuolių Choras, p. P. Sar- 
paliui vadovaujant. — Komitetas.

Pranešama Jaunuolių Orkestros na
riams jų tėvams ir draugams, kad 
penktadienį giuodžio 15 d. š. m. yra 
rengiamas Jaunuolių Orkestro drau
giškas vakarėlis Mildos svetainėj ant 
antrų lubų. Pradžia 7:30 v. v., įžan
ga 35c. ypatai. Grieš du orkestrai.

— Komitetas.

Br'ghton Park. — Liet. Atl. ir Paš 
Kliubo priešmetinis , susirinkimas 

gruo- įvyks penktadienį, gruodžio 15 d., 7:30 
r , vai. v., Kliubo svet., 3857 S. Kedzie 
jvyKO į Avė. Visi nariai turi atsilankyti; tu- 

, Bus 
valdybos sekantiems me-

— Fr. Ažusenis, rašt.

Pereitą sekmadienį,
Ižio 10 d.» Mildos salėj, ___ _  ____ ____ ____ j
lietuviu Paišalpinio ir politinio rime svarbių reikalų svarstyti.
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<liubo priešmetinis 
nas. Priėmus pereito susirin
kimo tarinius raportuoja įvai- 
ias komisijas. Drg. Antanai- 
is, atstovas į Chicagos Drau
gijų Susivienijimą, raportuo- 
a, kad draugijos deda visas 
jastangas kuogreičiausiai pa
matyti nuosavą svetainę. Drg. 
\. Zalatorius, atstovas į Chica- 
*os Lietuvių Auditorium, pra- 
lešė, kad darbas varomas pir- 
nyn. Kasoj pinigų 
125.70 ir Auditorium 
Janai esą gatavi.

■Auditorium B-vė 
įrašymą kliirbui, 
legalėtų pirkti dar 

serų.
nutarta pirkti už $1,500. Pir- 
niau kliubas 
ų už $520. 
diubas pirko

Nors musu 
vUrtingas, bet 
lau.g gerų ir 
kurie remia gerus darbus. Ki
tos lietuvių draugijos turėtų 
sekti šį kliubą ir, paremti Au
ditorium *B-vę, pirkdamps jos 
Šerų. Jei visos draugijos rem
tų Lietuvių Auditorium staty
mą, tai greitu laiku mes įsi
gytume puikią nuosavą namą 
ir svetainę. Tokioj svetainėj 
visos lietuvių draugijos galėtų 
rengti balius ir vakarus. Tuo
met nebereikėtų landyti po 
svetimus pakampius.

Auditorium

... rinkimas susirinki-|tanis>

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

North 
pamokos 
nuo 12 iki 2 vai. po piet, Rusų Mo
kykloj 1317. N. Hoyne Avė. 
lietuvių kalbos gi 
kas penktadienis nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Tėvai, kurie pageidaujate, 
vaikučiai išmoktų dailės, lietuvių kal
bos bei rašybos, malonėkit savo vai
kučius atvest virš nuredyton vieton. 
Taipgi ši draugijėlė trumpoj ateity 
statys operetę. — Komitetas.,

Taipgi 
ramatikos pamokos 

kad jūsų

esą Iš
statymo

prisiuntė
ar pastarasis

už $2,500

Ateities žiedo Vaiky Dr-lė, rengia 
koncertą nedėlioj, gruodžio 17 d., Mel
dažio svetainėj; pradža 7 vai. vak.

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

1908 Canalport Avė.
Tel. Lawndale 8546

Extra
Parniduoda beveik visai naujas 

vertės $600 parduosiu tik už $165 
lis sudėti gaidoms, kas nusipirks 
ną tikrai džiaugsis, kas pirmesnis

tuvon.

pianaii 
ir suok
tą pįa- 

tam 
mės. Priežastis pardavimo, išvažįuoju

K. VAŠKUNAS
1524 Eik Grove Avė.

(Tarpe Lincoln ir Gįrard Sts.)

lai- 
Lie-

PARSIDUODA BARBERNĖ 
labai pigiai geroje vietoje, tu
riu greitai parduoti.

Stanley Bagdonas 
2019 Canalport Avė.

TfiMYKIT PIRKĖJAI

PIRMAS TOKSAI DIDELIS 
BARGENAS

Klaidos padarytos paąkelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
*iant Naujienų darbininkai geriaus 
♦alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
n ai ir t.t. turi būt iš kalno 

mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint Į sekamos die 
sos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

dirbtuves darbininkų

prie
darbų, troko, ir tt., greitas 

pakėlimas, jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos.

Ateik pasirengęs prie darbo.
ACME STEEL GOODS CO.,

RŪTŲ DARŽELIS
AUKSO SALIUNĄ KAS 

norite pirkti visą, ar pusę, ar 
mainyti ant mažo namo. Na
mas kad ir su dideliais morge- 
čiais nedaro skirtumo. Taip 
pat mainysiu ant grosernės, 
bučernės, loto ar automobi- 
liaus; lysas 3 metams 4 rui
mai gyvenimui. Randa pigi. 
Kreipkitės 943 W. 33 St.

Tol. Yards 0949

Pardavimui 4 aukštų mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai po 8 kambarius,
1 pagyvenimas 7 kambariai. Garu 
apšildomas 12 metų kaip statytas. 
Aukštas cimentuotas beizmantas, 
elektra, maudynės, 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 mėnesi. Iš viso pareina randos . 
$368.00 į mėnesį. Kaina tik $18.500, 
įmokėti reikia $8,000, o kitus savinin
kas duos pats morgičių be jokių iš- 
kaščių . Skubinkitės greitai, nes ne- 
visados teks bargenas pasitaiko.

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

Tel. Boulevard 1550.

PARDAVIMUI namas ir šalę jo 
tuščias lotas. Parduosiu prieinama 
kaina, arba mainysiu ant bučernės ir 
grosernės su namu. Vieta yra lietu
vių ir kilu tautų apgyventoj vietoj — 
Brighton Parke. Krerpkltės pas sa
vininką :

4424 So. Mozart St.

135th St. & L C. Tracks 
Riverdale, III.

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

Kreipkitės:
558 W. 37th St.

PARDAVIMUI namas ir fęrosernė, 
viskas.randasi gerame stovyje. Turi 
būti parduotas šią savaitį ir pigia 
kaina. Priežast’s pardavimo patirsi
te ant vietos. Kreipkitės i savininką 

3604 So. Wallace St.
Tel. Yards 4171

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

REIKALAUJAMA
MOLDERIŲ

X ATSIŠAUKITE 
1734 FULLERTON AVĖ.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj vietoj; 
biznis daugiausia casn. Lysas dve
jiems metams. Garažas mažai maši
nai.

Kreipkitės:
2612 W. 47th St.

AUDĖJŲ
Vyrų rankinėmis staklėmis m'nkš- 

tus divonus austi, prityrimas nereika
lingas, nuolatinis darbas, geras 
kęsais.

Kreiptis
OLSON RUG. CO., 
1598 W. Monroe St.

mo

PARDAVIMUI grosernė la
bai pigiai, verčios $1,200 už 
$800. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Kreip
tis į savininką 3 lubos iš už
pakalio 3212 S. Waillace Št.

AUTOMOBILIAI

BRITHTON PARK
Parduodama geras kampas prie 

Archer ir Francisco avės. 50 per 
125 pėdas.

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archer Avė. 

Rcal Estate 
Tel. Lafayette 4295.

MOKTCECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845 
---------------------------- ,---------------

NORIU PASISKOLINTI nuo 
ko nors $1(XK).O() ant pirmo 
morgičio. Kreipkitės į Naujie
nas, Box 177.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė rengia 
ilri ingą pasilinksminime/ balių, še

štadienį, giuodžio 16 d., 1922 m. Mil- 
i dos svetainėje, 314.2 So. Halsted St. 
i Pradžia 7 vai. vakarą. Įžanga 35c. 
ypatai. Kv’ečiamo narius, taipgi ir 

, visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilan- 
. —■ Komitetas.

IŠ
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PAJIEšKAtl UETUVIŠKO 
virėjo, kuris mokėtų gaminti 
lietuviškus dalgius. Atsišaukit

Michigan Restaurant, 10822 
S. Michigan Av., Roseland. III.

Taigi viso 
už $2,020.
kliubas nelabai |^*.

T------

jam priklauso
darbščių narių,

se- Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa- 
scnL mokos vaikams yra duodamos utar- 

- ninkais ir pėtnyčiomis, nuo 4 iki 6 v. 
v;?k., Raymond Institute, 816 W. 31 

Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalios.

—- Mokytojas J. Briedis.,

Jieškau Juozapo Česnos, girdėjau, 
kad gyvena Chicagoje. Kas žinoto ar 
pažįstate tokią ypatą bukit malonus 
pranešti, arba jis pats teatsišaukia, 
nes turiu labai svarbų reikalą-. Pra
nešk’! Naujienų Skyriun, 3210 So. 
Halsted St., No. 10.

susi

Reseland. — L. S. M. Ratel o repe
ticija veikalo “Ant bedugnės krašto” 
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 15 d., 7:30 
v. v., K. Strumilo svet. Visi lošėjai 
prašomi susirinkti laiku.

— Valdyba.

Lietuvių Nepr'gulmingo Kliubo 
priešmetinis susirinkimas bus šešta
dienį, gruodžio 16, 7:30 v. v., K. Ukia- 
lio svet., 3436 So. Auburn Avė. Visi 
nariai atsilankykite laiku, nei yra 
daug svarbių re kalų. Bus renkama 
valdyba 1923 metams. Už nebuvimą 
susirinkime vienas doleris baudos.

— J M. Vainauckas, nut. rašt.

GIMINIų JIEŠKOJIMAS. Giminės 
ar pažy.-.tami Monikos (Minnie) Stil- 
les, kuri pasimirė Kauntės ligoninėj 
jau kokios astuonios dienos atgal, ir 
kurios niekas lig šiol neklausinėjo, 
norėdami platesnių žinių apie ją 
kreipkitės j graborių S. M. Skuda, 
1911 Canalport Avė., Tol. Roosevelt 
7532. . ' '

PAJIEŠKAU Antano Kavaliausko, 
paeina iš Joniškio, šaulių apskr. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats, 
arba kas žino apie jį meldžiu praneš
ti '

rinkimus pirmą panedelį kiek-i St.
mėnesio. Visos drau- 

yra kviečiamos atsiųsti 
atstovus, o taipgi ir pa- 
asmenys gali sužinoti

vieno 
gijos 
savo 
vieni
reikiamų informacijų 
čio Spulkos name, 840 
gatves.

—J. Aleksandravičius

LSS’. 4 kuopos susirinkimas bus 
sekma,dienį, gruodžio 17 d., 2 vai, po 
pietų, Aušros svet., 3001 So. Halsted 

Draugės ir draugai malonėkite 
piibut laiku nes turėsime išsirinkti 
valdybą sekantiems metams.

— J. M. Vainauckas, org.

adresu:
JUOZ. A. DEMENTIS, 

10822 So. Michigan Avė. 
Roseland III.

AUDĖJŲ
įgudusių rankinėmis staklė

mis minkštus divonus austi, 
gera darbo norma nuo šmotų, 
nuolatinis darbas. Kreiptis.

Olson Rug Co.
1508 AV. Monroe St.

DOMĖS, GRABORIAI IR 
TAXI’NINKA1!

Hudson 1'919 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.

RAKANDAI

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser; 
nė. Priežastis pardavimo 
svarbi.

Ki-cipkites:
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St., 
No. 13.

labai

BARGENAS.
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
*is,a sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kcdzie Avė.

NAMAI-2EME

MOKYKLOS
VALENTINĖS DKESSMAK1NG 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinefikit audeklą, su- 

, kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

MOKYKLOS
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni- 

mij rriuro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fornasu šildomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

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

Tel. Yards 6894

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

653 ir 609 W. Madison St.

HOFFMANO MOKYKLA.
, [steigta 1910

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; geras ir senas, biznis, išdirbtas 
per daug metų, visokių tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

! 2611 W. 44 St.

EXTRA!
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimais ir štoras (grosernė); namas 
yra įtaisyta pagal šios rtfados, garu 
anšildomas: parsiduoda pigiai arba 

ge-

IšRENDAVOJU PUŠŲ storo 
išdirbta vieta Real Estatc biz
niui, bet tinkama kitokiam 
bizniui. Kam reikalinga vieta 
atsišaukit. 3357 S. Halsted St.

Tel. Yards 5379.

Dr-stė Pažintis Lietuviu Amerikoje 
laikys priešmetinį susirinkimą nedė-

«’■' « — - - • — ’7 — ' X. X   T1

Antano Stanovičio svet., 4625 S. Pau
lina St. Atsilankymas yra būtinai 
reikalingas, nes bus rinkimas naujos 
vyriausybes ant ateinančių 1923 m. 
ir yra daug svarbi;} dalykų tarimui. 
Už nepribuvimą bausmė $1.00 be iš- 
siteisinimv.

Stanley Barsh:s, Pirm., 
Jcs. J. Yucius, Prot. Rašt.

4508 S. Paulina St.

Keisiu- *h°j, gruodžio 17 d., 1 vai. po pietų, 
W. 33

Iš JAUNUOLIŲ ORKESTRUS 
DARBUOTĖS.

Čia gyvuoja Jaunuolių Or
kestrą, kuriai vadovauja p. 
Grušas. Prie orkestros pri
klauso visi vaikai su įvairiais 
muzikaliniais instrumentais. 
Matosi, jaunuoliai yra pasiry
žę pralenkti kitas 
draugijas.

Prie orkestros 
mokykla, kurioj 
lietuvių kalbos ir
tuvos istorijos ir dailės, 
kyklą darbščiai veda Dr 
Karalius, Dr. Naikelis ir J. 
Uktveris.

Visa tai labai girtinas daly
kas, kuriuo reikėtų tėvams 
daugiau rūpintis. Ypač reikė
tų žiūrėti, kad vaikai daugiau 

mokytųsi. Kad pri-

muzika! iškas

mokinama 
pišybos, Lie- 

Mo-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Dr-stės Lietuvos Gojaus priešmeti- 

metinis susirinkimas įvyks sekmadie- 
gruodžio 17 d., 1 vai. po pietų, D. 
Shemaičio svet., kampas 18tos ir 
Union gatvių. Visu narių yra parei
ga atsilankyti. Turime svarbių reika
lų svarstyti; taipgi bus rinkimas val
dybos sekantiems 1923 metanas.

Fi*. Ažusenis, Rašt.

Draugijos Lietuvos Ūkininko prieš
inei inis susirinkimas ivvks sekmadie
nį. gruodžio 17 d., Meldažio svet., 1 
vai. po p:etų. Anart svarbiu reikalų 
svarstymo bus valdybos rinkimas. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

PARANDAVOJIMUI kambarys ga
ru apšildomas, elektros šviesa ir mau
dynė. Tinka vienam ar dviem žmo
nėm*: vaikinam, merginom arba vedu
sioms.

Kreipkitės:
5406 So. Richmond St.

PASILIKUSIEJI ir pa
vieniai drabužiai ir ploščiai 
nuo $9.00 ir augštyn. Klausk 
tyčia apie šituos pigumus.

LOUIS LIPMAN, 
1131 Milwaukee Avė.

PARDUODAMA KRIAUČIŲ KO- 
stumieriška šapa, biznis išdįrbtas; sa
vininkas nori greitai parduoti, nes iš
važiuoja į kitą miestą. Atsišaukite 
tuojaus, nes tai yra gera proga.

4215 Archer Avė. * 
Tel. Lafayette 0644

apšildomas; parsiduoda pigiai 
išsimaino ant didesnio namo kur 
roj vietoj.

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

Tel. Lafayette 6824

GARAŽAS bargenan, 60 automobi
lių talpinantis, galima pirkti su biz
niu, arba vienas bildingas, parsiduo
da arba išmaino ant namo; kas norit 
padaryti pinigų pasiskubinkit.

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BIZNINE PROGA.

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

reiviu nriešmetinis susirinkimas įvvks 
sekm'.ul’enj. gruodžio 17, Simono Žvi- 
bo Svet., 1347 So. 50th Avė. Visi na
riai malonėsite atsilankyti; bus daug 
naujų sumanymų ir bus valdybos lin
kimas ant ateinančių metų. 7"

mokesčius ir pomirtines už du nariu, • reikalas; visi užinteresuoti būtinai tu- 
kurie šiemet mirė. ■ *•

‘ . — Korespondentas^

PRANEŠIMAS
Liberty Land and Investment Kom

paniją paėmė reayveris. Mes, nauia 
komisija šauk:am šėrininkų susirinki- 

Nariai mą gruodžio 22 d. Mildos svetainėj, 
privalo būtinai užsimokėti šių' metų 3140 S. Halsted rat. Labai svarbus

Į ri atsilankyti, šaukia
J Komisija.

PARSIDUODA PUSĖ SALIUNO. 
Biznis geras išdirbtas. Apylinkė ap
gyventa visokių z taut^. O taipgi pa- 
rendavojimui pusė saliuno vietos tuš
čios kokiam* nors bizniui.

549 W. 18th St._________

ATSIMINK apie saye, o 
pirkdamas geresnius drabu
žius ir ploščius atmink .Lip- 
maną, kur gali sutaupyti du
syk tiek. 1131 Milwaukee 
Avė., neužmiršk.

SPECIAiLIS Bargenas, 
duodama 5 lotai prie 43 
tarp Rockwell ir Tallman 

A. FUCHTA 
3124 S. Morgan St.

par- 
gat. 
avė.

PARDAVIMUI
Namas, garu apšildomas, 

randos $45 mėnesiui, lysas 2 
metams.

5136 S. State St.

PARDUODAMA SALIUNAS, 
du partneriai dalinas, viena 
pusė pigiai parduoda savo 
pusę. Kreiptis 5912 S. State St

PARDAVIMUI medinis 4 kamba
rių namelis ir garažas, vienai maši
nai, šalia tuščo loto; randasi prie 84 
ir Morgan gatv.

Kreipkitės prie savininko. 
Y. YONIKAS.

2612 W. 47th St.

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

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


