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Pasitarimai dėl nustatymo Vokie
tijos kontribucijos

h    'i'—N

Tyrinės kitą senatorių

Korporacijų advokatas—teisėjas

Pasitarimai dėl nustaty
mo Vokietijos kon

tribucijos
Anglija ir Vokietija sutin

kančios su paskirimu komisi- 
‘ jos ištirti Vokietijos turtą ir 

nustatyti kontribucijos sumą.

WASHINGTON, gruodžio 
21. - Pastangos suteikti Ame
rikos pageibą išrišimui Euro
pos nesutikimų dėl Vokietijos 
kontribucijos pasiekė jau tokį 
laipsnį, kad gal neužilgo bus 
išdirbti aiškus pilėnai tolimes
niam veikimui.

Dabar yra svarstomas pasiū
lymas paskirti Amerikos ko
misiją ištirti ekonominę ir in
dustrinę padėtį Vokietijoje nu
statyti tekią kontribucijos su
mą, kurią Vokietija pajiegtų 
užmokėti.

Nors svarstymai apie tai bu
vo vedami ncoficialinėj for
moj, bet autoritetinguose ra
teliuose kalbama, kad Anglija 
ir Vokietija jau suthrka priim
ti tokios komisijos nuosprendį.

Kai dėl Francijos, tai spren
džiama, kad Paryžiuje eiiui pa
sitarimai tarp premiero Poin- 
care ir niekurių Vokietijos fa
brikantų apie paskirimą tokios 
Amerikos komisijos, bet vei
kiausia nebus padaryta jokio 
tame dalyke nuosprendžio iki 
sekamos premierų konferenci
jos kontribucijos dalyke, kuri 
įvyks sausio 2 d.

Amerikos valstybės departa
mento valdininkai nieko apie 
tai nekalba. Niekurie valdinin
kai visai užginčija buvimui to
kių pasikalbėjimų, kiti sako, 
kad pasikalbėjimai toli nėra 
pasiekę “derybų” laipsnį ir 
kad paskelbtos žinios, jog An
glija prisiuntė formalinę notą, 
priimančią sumanymą paskirti 
komisiją, yra neteisingos.

Delei neaiškinamų priežas
čių, pasitarimai buvo vedami 
pilnai neoficiaJiniai ir nefor-
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maliniai per keletą savaičių, 
apsimainant nuomonėmis tarp 
žymiausių Vokietijos fabrikan
tų ir Jungt. Valstijų prekybos 
kameros, kuri atstovauja A- 
merikois fabrikantus.

Delei šitų pasitarimų ir bu
vo pirmiau pasklidęs gandas, 
kad Amerika rengiasi gelbėti 
Europą, kas sukėlė didelę sen
saciją, nes apie tuos pasikal
bėjimus žinojo tik kcCi aukš
tieji valdininkai.
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Tyrinės kitą senatorių
Išrinktasis Texas senatorius iš
leidęs rinkimams pinigų ne

mažiau už Newberry.'

VVASHINGTON, gr. 21. — 
Dar vienas senatorius nusipir
ko sau vietą senate. Juo esąs 
naujai išrinktasis iš Texas se
natorius Earle B. Mayfield. Jo 
priešininkai jau kreipėsi prie 
niekurių senatorių, prašydami 
ištirti Mayfieldo nusiprkimą 
vietos senate ir politinį veiki
mą Ku Klux Klano. Demokra
tai senatoriai jau rengiasi tai 
padaryti ir pareikalaus jo ir 
Klano išlaidas ištirti, kaip tik 
atsidarys naujas kongresas ir 
Mayfield atvyks užimti savo 
vietą. Taipjau atsikreipta ir 
prie tų republikonų senatorių, 
kurie balsavo prieš Ne\vberry, 
kad jiie pagelbėtų apvalyti savo 
partiją senate ir remti naujus, 
tyrinėjimus.

Mayfieldo priešininkai sako, 
kad vien Ku Khix Klanas agi
tacijai už Mayfieldą išleido 
daugiau kaip $200,000, o su
mą, kurią išleido pats May Gel
das teli viršysianti tą sumą, 
kurią išleido jau pabėgęs iš se
nato, Newberry, kada jis nusi
pirko sau vietą senate.

Butler paskirtas teisėju
Tai didžiųjų korperacijų 

advokatas.

WASHINGTON, gr. 21. — 
Senatas šiandie po triukšmin
go posėdžio prie uždarytų du
rų (slapto) 61 balsu prieš 8 
patvirtino prezidento Hardin- 
go paskirimą Pierce Butler iš 
St. Paul Jungt. Valstijų augš- 
čiausiojo teismo teisėju.

Jis buvo nominuotas ir pir
miau, bet senatorius LaFollette 
jo patvirtinimą sustabdė. But
ler buvo geležinkelių ir kitų 
pačių stambiųjų kompanijų 
advokatas ir patekęs dabar 
teisman, žinoma, tik toms 
korporacijoms ir tarnaus.

Prieš jį balsavo senatoriai 
La Follette, Norris, Brookhart, 
George, Heflin, Trammel ir 
Sheppard.

Rado sudegusius aviatorius.
SAN FRAN1GISCO, gruodžio 

21. — Sudegę lavonai dviejų 
prapuolusių aviatorių, pulk. 
Marshall ir Įeit. Wdbber, tapo 
rasti Pa palo rezervacijose, už 
75 m. nuo Tustoon, Arizona. 
Juos surado piemenįs. Lavonai 
gulėjo po aeroplano laužais. 
Jie prapuolė su aeroplanu ke
letą dienų atgal ir apie jų liki
mą nieko iki šiol nežinota.

Herrino angliakasių byla
Valstija užbaigė liudijimus; 
dabar liudytojus statys kalti

namoji pusė.

MABION, III., gruodžio 21. 
— Valstija šiandie pastačiusi 
keletą menkesnių liudytojų, 
užbaigė statymą liudytojų 
prieš teisiamuosius čia penkis 
Herrino angliakasius, kuriuos 
kaltinama yra dalyvavime pe
reitą vasarą riaušėse ir streik
laužių žudynėse ir užmušime 
vieno streiklaužio.

Dabar savo liudytojus sta
tys kaltinamoji pusė. Jų advo
katai paprašė pertraukti bylos 
nagrinėjimą, kad jie galėtų 
prirengti kelis įnešimus teis
mui. Tarp jų bus pareikalau
ta panaikinti bylą. Nesitikima, 
kad teismas juos priimtų, bet 
jie bus padaryti vien dėl re
kordų. Taipjau kaltinamosios 
pusės advokatai davė praneši
mą apie tai kaip jie ves gy
nimą ir ką jie tikisi prirodyti.

Vyriausias kaltininamųjų 
advokatas Kerr sakė, kad jis 
tikisi prirodyti šimtais liudyto
jų, jog mušeikos ir1 streiklau
žiai buvo puolikai ir kad 
jie užsitraukė skerdynes z savo 
nedoru elgesiu, kad niekurie 
kaltinamųjų visai riaušėse ir 
žudynėse nedalyvavo ir kad 
daugelis valstijos liudytojų liu
dijo melagingai, tikslu gauti iš 
kapitalistų siūlomą atlygini
mą. Jis taipjau parodys, kad 
tekių baisių dalykų apie ko
klius liudijo valstijos liudyto
jai nebuvo ir jie yra tik* jų 
prasimanimai, kad šią bylą 
Vėda valstijos prokurorai pri
vatiniai ir privatinėmis lėšo
mis, t. y. kapitalistų lėšomis. 
Jis be to prirūdys kaip yra pa
vojinga vartoti mušeikas ir jis 
mano, kad ši byla prisidės prie 
to, kad panaikinus vartojimą 
privatinių ginkluotų mušeikų 
ir žmogžudžių armiją, kuri vi
suomet yra atkreipta prieš 
s te r ik i to j a nč i u s darbi n ink u s.

Bylos nagrinėjimas tapo ta
po tada pertrauktas iki rytdie
nos. Dar ji bus nagrinėjama 
ryto ir po ryt, o po to bus per
traukta iki sausio 2 d.

Sugavo degtinės šmugel- 
ninkus dėl kongresmantj
WA8HIINGT0N, gr. 21. v- 

Šiandie prohibicijos agentai 
užklupo puikų apartmentinį 
namą ir rado jame nemažai 
degtinės. Du žmonės areštuoti. 
Tai buvusi nepaprasta degtinės 
šinugelninkų vieta, bet čia 
veikę didieji šmugelninkai, ku
rie pristatydavo degtinę įvai
riems valdininkams, šiaip Wa- 
shingtono aristokratijai ir kon- 
gresmanams, kurie padėjo 
įvesti šaly prohibiciją, bet pa
tįs jos nepaiso ir kelia telkias 
girtuokliavimo orgijas, apie 
kurias jau pradeda ir laikraš
čiai kalbėti. Ypač tai daro tie 
kongresmanai, kurie aršiausia 
prohibiciją remia. Ir šiame bu
te rastas ilgiausias sąrašas 
kongresmanų, valdininkų ir 
turčių, kuriems tie šmugelnin- 
kai pristatydavo degtinę. Slap
tam agentui ten besant atėjo 
vienas milionierius su dviem 
turtingom panelėm degtinės 
išsigerti, bet pažinę agentą pa
bėgo.

3 žmonės užmušti
CHICAGO. - Vakar auto- 

mobiliai užmušė 3 žmones ir 
vieną sunkiai sužeidė.

! Nuteisė 8 geležinkeliečius
Juos rasta kaltais suokalby 

kliudyti tarpvalstijinei 
prękybąi.

LOS ANGELES, Gal., gr. 21.
Federalinio teismo jury ra

do 8 geicžiųkeliečius iš Nėedles, 
Cal., kaltais suokalby kliudy
ti tarpvalstijinbi prekybai. Jie 
bus nuteisti ateinantį antradie
ni. Jiems įgręsia bausmė iki 
dviejų metų kalėjimo ir užsi
mokėti $10,060 pabaudos.

Jie buvo kaitinami, kad jie 
surengė traimemų ir k. strei
ką ant vieno geležinkelio, de
lei ko traukiniai sustojo vaigš- 
čioję ir pasažieriai turėjo ken
tėti vangų tyruose. Jie teisino
si, kad jie buvo priversti strei
kuoti, nes garvežiai buvo su
gedę ir pavojihgi ir kad kom
panija samdė ir vartojo prieš 
juos mušeikas, Tečiaus proku
roras tvirtino, kad jie sustrei
kavo vien tam, kad pageflbė- 
jus streikuojantiems geležinke
lių dirbtuvių darbininkams.

Sudegė Dearborn stotis
Tai buvo viena seniausių ge 

ležinkelių stočių Chicogj.

GHICAGOJ. — Vakar po 
piet kįio didelis gaisras, kuris 
velk visai sunaikino seną Dear
born ir Polk gatvių geležinke
lių stotį, į kurią subėgdavo 8 
geleži nikeliai. Gaisras kįlo bo
kšte ir greitai persimetę į vi
są seną triobėsį, taip kkd pri
siėjo gelbėti ne tiek pačią sto
tį, bet daboti, kad neužsidegtų 
kiti triobėsiai. Gaišių gesinti 
buvo pašaukta apie penkta da
lis visų Chicagos ugniagesių. 
Visas viduriuiestis buvo ap
semtas durnais ir gaisro pasi
žiūrėti iš vidurmiesčio susirin
ko apie 15,006 žmonių.

Stoty buvo daug kalėdinių 
siuntinių. Juos betgi pasisekė 
išgelbėti, nors jų išsiuntimas 
žymiai susi trukdys. Nuosto
liai siekia apie $500,000.

Polk-Dearborn stotis yra 
viena iš seniausių geležinkelių 
stočių Chicagoje. Ji tapo už
baigta budavoti 1885 m. (pra
dėta 1883 m.) ir tuo laiku bu
vo didžiausia ir gražiausia sto
tis Jungt. Valstijose. Ji buvo 
geriausia Ameirkoj replika 
Niuremburgo miesto salės. 
Kainavo ji arti $500,000. Jau 
nuo kelių metų buvo galvoja
ma ją nugriautii, kaipo pase
nusią ir jos vieton pastatyti di
delę stotį už $5,(MM),000, taip 
kad ji galėtų sutalpinti dar 
daugiau geležinkelių.

Užmušė Airijos savyvaldybi- 
ninkų vadova.i

DUBLINAS, gruodžio 20. — 
James Dwyer, kuris buvo sek
retorium taikos komiteto, pas
kirto Dail Eireann, padary
ti mūšių paliaubą tarp savy- 
valdybininkų ir respublikonų, 
šiandie tapo nušautas savo dir
btuvėj Bathminese.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 21 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............. $6.84
Danijos 100 frankų ........... $20.65
Finų 100 markių ........  $2.50
Francijos 100 frankų ........... $7.47
Italijos 100 lirų „•..... ............   $5.1?
Lietuvos 100 Litų ......  $10.01
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $18.9£
Olandų 100 guldenų ...........  $39.80
Šveicarų 100 markių ........... $18.93
Švedijos 100 kronų .................$26.95
Vokietijos 100 markių ........... l%c

Reikalauja šaukti ekono
minę konferenciją

WASH'INGTON, gr. 21. — 
Senatorius Borą h prie laivyno 
>askirimo biliaus pridėjo prie
dų, kuriame reikalaujama, kad 
prezidentas nevilkinant sušauk
tų visąipasaulinę ekonominę ir 
nusigink lavini o konferenciją, 
tikslu tuo pagerinti biznio ir 
finansinę padėlį.

Dvejetą metų atgal Borai) 
pradėjo kovų už nusiginklavi
mų pridedamas prie laivyno 
paskiirimo biliaus priedų, ku
rio pasekmėje prezidentas 
Haidipgas ir sušaukė Wash- 
ingtone penkių valstybių nusi
ginklavimo konferenciją, ku
rioj sutarta sumažinti laivynų 
budavojimą.

Prohibiciją Lenkijoje dėl 
Narutavičiaus laidotuvių
Naujas prezidentas sudėjo 

prisaiką.

VARŠAVA, gr. 21. — Val
džia išleido įsakymų, kad pro- 
lubicija butų aštriai vykdoma 
iki nebus ryto palaidotas už
muštasis preziLdcintas Naruta
vičius. Jis laikinai bus palaido
tas Varšuvos katedroj.

Stanislavas Vo'iciiechovskis, 
kurį vakar seimas išrinko pre
zidentu, šiandie įtapo inaugu
ruotas ir sudėjo prisaiką. Jis 
atsisakė priimti rezignacijų 
premiero gen. Sikorskio ir jo 
kabinetas pasilieka veikti ir to
liau. Voiciecho'vslkis pirmame 
atsišaukime į visą šalį, kvie
čia gyventojus prie vienybės, 
sutartino darbo ir šaukia par
tijas prie taikos.

Pro f. Mora wski buvo ne ra
dikalų, 'bet nacionalistų-klcri- 
kalų bloko kandidatas į prezi- 
dentiTs.

Voiciechovskis yra buvęs so
cialistas. Daugelį metų atgal 
jis priklausė P. P. S. (Lenki
jos Socialistų partijai) ir kar
tu su Pilsudskiu leido ir reda
gavo pirmų slaptų Lenkijos so
cialistų laikraštį “Kobotniik.” 
Vėliaus betgi nuo socialistų pa
sitraukė ir daug veikė koope
racijose. Prie Paderewskio ir 
Skurslkio (nacionalistų) jis 
buvo vidaus reikalų ministe- 
riu. •’ '

9 žmonės žuvo
ST. NAZAIRE, Fra ne i joj, 

gruodžio 21. — Pakraščių val
tis paskendo susidunis su kitu' 
prekybiniu laivu. Kartu pri
gėrė ir 9 žmonės.

VILNIUS. — Lenkų preky
ba su rusais .pastaruoju mėtų 
sutinka be galo daug kliūčių.

Lenkų pirkliai atvykę Zaga- 
tėn Disnos apskr., priversti ke
lias savaites laukti Rusų pir
klių. Pirmiau prekyba ėjo gy
viau, bet dabar prekybų kliudo 
valstybinės prekybos valdyba 
(Gostorg). l^enkų pirkliai, ly
dimi policijos ir muitinės val
dininkų ateina prie gelž'kelio 
namelio ant pat sienos, čion 
pat atvyksta rusų pirkliai, ir 
ten eina pirklyba arba pasikei
timas prekėmis.

iRALEIGH, N.,C., gr. 20.— 
Dr. Reddick, prezidentas vie
tos agrikultūros kolegijos, pa
skelbė, kad keturių tos kole
gijos profesorių paprašyta re
zignuoti dėlto, kad jie dirbda
vosi savo kambariuose inun- 
šainą.

Lietuvos žinios
Chicagiečiti delegacija 

patenkinta 
, . —-J—

Vienas chicagiečių delegaci
jos narys, p. J. J. Elias, prane
ša iš AVashingtono;
“Musų komisijai viskas gerai 

sekasi.”
Karlu su p. Elijošiuni yra 

nuvykę. į Washiinigtoną p. Ro
dis ir p. Komaiko (žydų veikė
jas). Jų tikslas buvo pasima
tyt su valstybės sekretorium 
Klaipėdos krašto reikalu ir į- 
teikti jam Chicagos lietuvių 
rezoliuciją, kuri buvo priimta 
pereito šešetadienio masiniam 
susirinkime.

Purickio — Jagomastaitės 
byla.

“Liet, Žinios” sužinojo, kad 
tardymas bylos apie J. Puric- 
kį, J. Vaitiekūną, Miliauskį, 
Avižonį. Goldbergį, A. Grinke
vičių, Skrynių, Jagomastaitę ir 
kitus baigtas ir byla perduota 
Vyr. Tribunolo Valstybės 
Gynėjui, kuris rašys kaltina
mąjį aktą.

šIAUiLilAI. — Šiaulių miesto 
ir apskrities įvairių įstaigų val
dininkai — itarnautojai susirū
pinę J ^ro reikalais. Rinkos 
kain? zienani sieksniui sausų 
beržin malkų pakilo iki 150 
litų. s. xmis dienomis įvyku
siame valdininkų susirinkime 
paaiškėjo, kad valdininkams, 
neturint stiprių koperiitinių or 
ganizacijų, gavus per Miškų 
Departamentą žalio miško, o 
neturint savo priemonių sukir
sti ir parvežti malkų, gautas 
kuras apseisiąs tik 15—20 nuo-* 
šilučių pigiau už rinkos kainą.

Šaulių miesto taryba pas- 
kutinianie savo posėdy nutarė 
pakelti namų . savininkams 
mokesnį. Tikimasi tuo budu 
surinklti apie 30 tūkstančių li
tų.

—Šiaulių apskrities prad. 
mokyklų mokytojų tarpe pa
tirta, jog jiems daug patogiau 
butų, jei pati švietimo minis
terija kitais metais rengtų va
saros mokytojų kursus. Sten
giamasi sužinoti ,nioky|ojų nuo 
monę kitose apskrityse.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yja Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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 htais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, papai 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, UI.

TAURAGĖ. - Čia esama 5 
plytnyčių. Viena jų akcinin
kų bendrovės. Viso šią vasa
rą plytų pagaminta virš pusės 
milijono, kurios išimtinai su
naudotos vietos atsistatymo 
reikalams. Be to dalis plytų 
pangaibetnta iš Vokietijos Alen- 
šteino dirbtuvių, ypač iš ten 
buvo gabenamos baltosios ply
tos. (Elta).

ŠIAULIAI. Mieste dygte 
dygsta nauji gražus namai. 
Tik norintiems tuose namuose 
pasisamdyti sau butą priseina 
dėl aukštos kainos stačiai nu
stebti: taip, už du kambariu ir 
virtuvę prašoma 100 250 li
tų mėnesiui.

- Kruopių valsčiuje visos 
pradedamosios mokyklos, šal- 
tesiiiam orui atėjus neturėda
mos kuro, kuriam laiku? turė
jo užsidaryti.

^AULIAL — Vidurinėj su
augusiems mokykloj Ministe
rija leido įsteigti 5-tą ir 6-tą 
klasei su specialybių (pedago
giniu >jr koperacijos sąskai
tybos)! skyriai^/Egzaminai pra 
sidės sausio 8 d.

Klausytojų jau ir dabar 
daug. Įvedami specialybės 
sikyrius, laukiama, kad dar 
daugiau bus kandidatų. Mo
kykla turi įsigijusi jau šiokį 
tokį nuosavą inventorių ir ga
vo sutikimą vakarais • “įna- 
miauti” Valstybinės gimnazi
jos ruiminguose namuose.

Beveik pusė visų miesto pra-« 
d nių mokyklų mokytojų pa
reiškė noro eiti mokslą šioj 
suaugusių mokykloj. (Elta)

SOUTH BENO, Ind., gruod
žio 21. — Elsie Wyman, 15 m. 
tapo gal mirtinai pašauta jos 
patėvio, kuris paskui pasidavė 
policijai.

Šiandie — giedra; maža per
maina temiiieraturoj.

Saulė teka 7:15 v., leidžiasi 
4:23 v. Mėnuo leidžiasi 7:59 v. 
vakare.
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Kas Dedas Lietuvoj
..   . į—B————f

Nori atimti Tarnautoju 
sąjungos butą. -

Visuotino Šiaulių miesto 
Valstybinių savivaldybinių ir 
privačių įstaigų tarnautojų 
susirinkimo protokolo iš
trauka.
Iš autoritetingų šaltinių su

žinojome, kad yra numatytas, 
Apygardos Teismo reikalams 
tarnautojų sąjungos buto sek
vestras, kame tarnautojų ska
tikais yra įrengta tarnauto
jams valgykla ir scena, vie
nintelė vieta tarnautojų susi
rinkimams įvairiais kultūri
niais ir ekonominiais reikalais.

Mes žinome, kad Šiaulių 
mieste butų stoka, bet taip pat 
žinome kad Šiauliuose yra 
daug patogesnių butų valdžios 
įstaigoms. Tokius ir geresnius 
butus dabar užima girtuoklia
vimo ir kortų lošimo įstaigos, 
tiktai demoralizuojančios vi
suomenę. Tačiau valdžios at
stovai panašių sekvestrui ne
numato butų, bet nori nus
kausti ir taip jau mažai aprū
pintus Valstybės įstaigų tar-\ 
nautojus. Jeigu tokie žygiai iš 
valdžios pusės butų daromi, 
mes •griežtai protestuosimą ir 
reikalausime, kad numatomas 
tarnautojų sąjungos buto sek
vestras butų atmestas ir atei
tyj® panašus pasikėsinimai 
(jau 4 kartų) nebepasikartotų.

Protokolo originalą pasira
šė susirinkimo prezidiumas 
Brašiškis, Trečiokas ir Kipšas.

Byla dėl sužeidimo.
Lapkričio mėnesio 11 d. Su

valkų Apygardos Teisine buvo 
byla dėl dvaro darbininko Juo
zo Sarpaliaus su dvarininke 
Gauro nrckiene.

štai bylos turinys. 1906 me
tais Juozas Sarpalius, kaipo 
padienis darbininkas, dirbo 
Gauronckienės Paežerių dva
re — pfovė akseline mašina 
akselį. šiaudai buvo labai 
smulkus ir mašina tankiai už
sikimšdavo. Vieną kartą be
stu miant šiaudus į mašiną su
griebė volai Sarpaliaus ranką ir 
nuplovė tiesiosios rankos visą 
leteną. Po tos nelaimės dievo
baimingi ponai pristatė beran-

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

MAJESTIf*
FI‘Theatre*w

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šešta d., Sek m a d. 
šventėmis • 

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

kį darbininką valackes avis 
ganyti. Perėjo pora metų ir jį 
paleido. Atlyginimo už ranką 
siūlė ponai 50 rb. Darbinin
kas nesutiko, užvedė bylą. Bet 
bylą darbininkas pralaimėjo 
ir teko be rankos duonos už
darbiauti kitur. — Šiaip ponai, 
o ypatingai ponia, labai geri: 
girdėjome, kad ponia išgirdusi 
apie dvarų žemių atėmimą, 
lorąjo paaukoti bažnyčiai net 
100 margų.

Lapkričio 10 d. bylą nagri
nėjo Apyg. Teisinas ir pritei
sė išieškoti iš Gauronskienės 
Sarpaliui 1000 Lt. ir 63 Lt. iš
laidų.

Kad ir dievobaiminga ponia, 
bet visgi pati be teismo darbi
ninkui atsilyginti nesusiprato. 
Bylą gynė Teisme pirmą kar
tą advokatas dr. Markauskas, 
o antrą kartą dr. Liudžiiis.

—M.

DARBININKO KERŠTAS.

Mielagainiai (Panaterų vai.) 
š. m. lapkričio men. dvaro 
sav. Otto Kožėlla atstatė dar
bininkus Sareiką ir Martinio- 
ni nuo ordinarijos už tai, kad 
jis, minėtiems darbininkams 
apsiskundus, liko Darbo In
spektoriaus patrauktas atsako
mybėn už įstatymų nepildy
mą. Matomai ‘^karobliška” tei
sybė leidžia tokiems dideliems 
ponams i tyčiotis ne tik iš dar
bininkų, bet ir iš pačios val
džios. —Ans.

Irgi žemės reforma.
Janušavos dvaras (Kovars- 

ko vai.) — Nepersenai dvare 
skaitėsi aukščiau 1000 deš. že
mės ir dvaras laikė kelioliką 
darbininkų ordinarninkų. Bet 
šiais .metais dvaro savininkės 
Sicsickaitės taip uoliai prave
dė žemės reformą, kad dvare 
teliko tik 70 deš. žemės, o dar- 
bininkų dauguma atlikę be pa
stogės. Jau nuo pat pavasario 
vaikšto darbininkai iš įstaigos 
į įstaigą, bet teisybes niekur 
nesuranda. Ž. U. ir V. T. Mi
nisterija aiškina, kad ji jokios 
reformos nedarius ir ant to\ lei
dimo nedavus. Valsčiaus val
dyba aiškinasi, kad nieko ne
žinanti, o milicija atvažiuoja, 
sustato protokolus ir liepia 
darbininkams užleisti butus 
dėl naujų savininkų. Teismas 
gi tyli ir laukia, nors jau ke
lios bylos senai guli ir truny- 
!c- —Ans.

Dr. V. A. Šimkus1
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tek Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
V.-----------------------------------------

Profesiniu darbininku 
judėjimas

Virbalis (Vilkaviškio apskr.)
ADVOKATAS

Amerikiečiams proga

GRAFONOLA No. 1, smagi bile vieton pasistatyti, jos

kaina buvo $32.50, dabar parduodam už

$30.00Sutaupote net

GRAFONOLA

mes

Kas pirmesnis

PIGIAU

sėjo s.

KALĖDINISVAKARAS

mik-
liene

Valdy 
reikalu

GRAFONOLA No. 2, yra stipri su 3 springsais, groja labai 
garsiai, jos kaina buvo $75.00, mes dabar parduodam tik už

Kodėl Jūsų 
Kūdikio Pirmutiniai

s. W. B ANĖS
ADVOKATAS

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

We»t Monroe Street, Chfic
Phone Central 2561

Kcz. 3203 So. Halsted St
Yards 1015. Vai.: 6 iki 0 vaiSuvalkijos Ž. U. Darbiu 

?rof. Sąjungos Vilka vis- 
jo apslc skyrių atsto

vu suvažiavimas.

Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa
siųskite į The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
tyti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą.

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Dr. K. P.
Miczoll, 

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

Herma n P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

išsiris svarbiausias klausimas 
naujų ūkių •finansavimo.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room KM 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Randolph 4758
A. A.SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1AT1ON BLDQ.
19 So. La Šalie Si.

Room 1308
Valandos: 9. ryto iki 5 po pietą

Namų Tek; Hyde Park 8395

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
<an» ant lengvų išlygų.

nių š. m. algos (reiškia už 
1000 auksinų reikia gauti 50 
litų ir t. t.), ateinantiems 1923 
m., metiniai tarnautojai turi 
uėikalauti prieškarinių algų 

litais, doleriais ar produktais. 
Tikslesniam šio klausimo iš
sprendimui pavesta išrinktam

GRAFONOLA No. 4, aukš
tos rūšies gražus fonogra
fas, stiprus su 3 dubelta- 
vais springsais, buvo $225, 
dabar parduodam už 

$100.00 
Sutaupote net .... $125

Tel. Lafayette 4228
Plivnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

Visos mašinos yra gerame stovyje ir išduodame garantiją TO metų 
tas laimingesnis, kol išteksime šito perviršio.
Musų krautuvė atdara, vakarais iki 10 -vai.

Daugelio dvarų triobėsiai 
bus tinkami užvedimui pra
monių, įvairių medžio išdirbys- 
čms, malūnams, linų ir vilnų 
verpiamoms mašinoms, ce

mento, plytų ir kitų-ki tokioms 
šdirbystėms.

Bet yra kuo ir patiems ame
rikiečiams susidomėti. Lietu
vos laikraščiuose« skaitome, 
“kad visoj eilėj dvarų išskirti 
dvarų centrai su trobesiais ir 
plotu žemės iki 80 hektarų.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kana baris 306, H ūme Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland
Ofiso Vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare.

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga 
ir tas augimas'turi būti nuolatinis ir sveikas. 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, arba 
jeigu jūsų pienas netinka jam, vartokite

EAGLE B R AND
(CON£>£NSED MlLKl

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi savyje visas 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatą ir stiprumą.

PLOŠČIAI
NEGU Už PUSĘ.

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

penheimero, L. System and Ardmole 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pu6- 
diržiniai, languota apačia, Rangiau ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chi na
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

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

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir ” 
septintadieniais.

Phone Went\vorth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri 

statom į namus. Užtikriname geriau 
sj patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

Suvažiavimas įvytko Vllka- 
'iskyje, lapkričio 26 d. š. m. 
)alyvavo 41 skyrių atstovas 
r daug svečių.

Suvažiavimas buvo labai 
yvas. Iš pranešimų iš vietų 
inaiškėjo, kad daugelis dar- 
uninkų, supratę darbo federa- 
ijos melus, meta jos eiles ir 
toja į profesinę sąjungą, nes 
įaskutiniu metu profesinė šą
li nga, metus vien kalbėti ir 
rašyti “karštas” rezoliucijas, 
Įmesi kovos už būtinus darbi
nu kų dienos reikalus, už tuos 
reikalus, kurie šiandien kiek
vienam Lietuvos darbininkui 
yra skaudus ir suprantami.

Suvažiavimas konstanta vo 
ytin sunkią ir skaudžią dabar
tinę ekonpminę darbininkų 
padėtį Lietuvoje ir augančią 
buržuazijos ir kapitalistų re
akciją pasauly.

Nutarė reikalauti: dvaruose 
piniginio atlyginimo ordinari
ninkams (be arklių) po 12 li
tų mėn. (prieš karą buvo apie 
du rubliu) nuo pradžios rug- 

padieniams darb.

Ofi, P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 Sovth Halsted St 
Tek: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 'pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel Fairfas 5574 

Chicago.

Lapkričio 11 d. vakaro 6 vai. 
Ugncgesių salėje įvyko prof. 
larbininkų sąjungos susirinki
mas. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Atvykęs į susirin- 
<imą Sąjungos Centro Valdy
bos narys dr. V. Galinis pa
darė' platų pranešimą apie C. 
Valdybos barduotę. ir svarbes
niuosius nutarimus.

Buvo apsvarstyta daug skau
džių darbininkams dienos rei
kalų: sunki ekonominė darbi
ninkų padėtis, uždarbių litais 
nustatymo klausimas, kova su 
brangenybe ir kt. Buvo iškel
tas toks klausimas: vokiečių 
darbininkai, ypač amatninkai, 
įaskutiniu laiku tiesiog bu- 
iais pradėjo eiti į musų pusę 

uždarbiauti, nes mat čia ima 
uždarbį litais, o paskui iškei
čia į markes ir sulyginant su 
uždarbiais Vokietijoje labai 
daug uždirba; kitas čia -per 
dieną uždirba daugiau, negu 
Vokietijoj per savaitę, nes ten 
tiek prekių kainos, tiek uždar
biai taip smarkiai nekilo mar
kėmis, kaip Lietuvoje turint 
tokį augštą lito kursą.

Nutarta statyti darbdaviams 
reikalavimus sulyg 
bos išdirbtų normų 
vimų neišpildžius skelbti strei
kus; kad pradėti sėkmingesnę 
kovą su brangenybe, nutarta 
Uojaus šaukti tuo reikalu mi- 
ingą. Dėl užplūdimo vokiečių 

darbininkų, kurie paveržiu ir 
aip silpnai einančius Lietuvo- 
e darbus iš musų darbininkų, 

nutarta kreiptis per Centro 
Valdybą į Vokiečių darbininkų 
irof. sąjungas, o nesusitarus 
kreiptis į Seimą.

Susirinkimas praėjo labai 
yvai. Buvęs pradžioje susi- 
’nkimo jaunas milicininkas, 
pasipiktino” tuo, kad darbi- 
iinkai žada kovoti su buržu- 
zija už savo reikalus, už duo
tos kąsnį ir 
Ir. Galinį, 
įsakyti, kas

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.,

[LIB] žemės Remorma — 
Lietuvos ekonominės ateities 
viltis bus jau pradėta vykinti 
l'dnamc apemyje nuo ateinan
čių 1923-ių m,etų pradžios. 
Šiais metais dar baigiama ap
rūpinti žeme kariškiai. Atei
nančiais metais bus išdalinta 
100,000 hektarų dvarų žemės 
ir dar apie tiek sodžių žemes 
išskirstyti į viensėdžius. Iš vi
so esą apie 500,000 hektarų 
dvarų žemės, ir apie 150,000 
hektarų valdžios žemės; visa 
ta žemė sulig naujojo žemės 
reformos Įstatymo turės būti 
išparceliuota ir perleista beže
miams ir mažažemiams. Įdo
mu tai, kad Lietuva nenusi
maną dėl kapitalų reikalingų 
tiems naujakuriams. Lig šiol 
valdžia duodavo tik grudų ir 
medžių. Tečiau ir su tokia pa
rama nauji ūkiai sėkmingai 
susikaldavo, pasistatydavo tro
bas, js’gydAvo gyvulių. Iš kur 
kokiu budu Iš bankų paska
lų lig šiol kaip ir neduodavo.

K. GUGIS 
advokatas
M fanto ofisai

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

Gyren inuo vieta: 
8323 So. Halsted 8i.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiekrie 
ną vakarą,, išskyrus utarninką Ii 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

buvo užsipųolęs 
be t«»>>areikalaviis 
netinkama buvo 

asakyta, kuo milicininkas esąs 
žsigavęs, — mikčiojo, 
ojo ir nieko nepasakė, 
orėjo, kad darbininkai 
irtų buržuaziją, paglostytų.

Š—s [“Prof. Žiu.”]

No. 3, su 
ubeltavais springsais pž 
lutomatiškai sustoja, j 
<aina buvo $165.00 
labar parduodam už 

$90,00
Sutaupote net $75oQg)

Išpardavimas Grafonalu
Naudokitės šia proga, kuri retai, atšitaiko.

Užpirkau čielą karą mašinų, pertai stoka vietos, užtai per trumpą laiką numažinom kai
nas, pasiskubinkite ateiti ir pasiskirti sau gerą mašiną kuone puse kainos.

Chicago, K1L

Gruodžio-December 25 dieną, 1922,
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23r<l PI.
Pradžia 4 vai. po pietų

Bus sulošta komedija farsas
Programe dalyvaus chorai, solistai, bus dialogas ir monologas. Po 

programo — šokiai iki vėlos nakties. Grieš puikiausia orkestrą po va
dovyste Pilipavičiaus.

Tikietas 75c., šokiams 50c. < Kviečia RENGĖJAI.

M14-16 BeoMveil RA 
Arti 81. Lo*l»

! Rusiškos ir Turkiškos Vanos OjL.. ;
■ 12th STREET "

Tel. Kedsle B9U3

darbdavio valgiu po 3 lit. d. 
savo valgiu po 6 lt. d.; meti
niams tarnautojams .(bernams, 
tarnaitėms, piemenukams, ve
žėjams ir kit.) po 1 litą už 
kiekvienus suderėtus 20 auksi- 

Sckrclas bus tur būt tame, 
kad gal beveik visi naujaku
riai turi Amerikoje giminių, 
kurie prigelbsti. Tikimasi, kad 
išeiviai prigelbes saviškiams ir 
ah tvie. Lokiu budu savaimi

Tokių ūkių yra visose apskri-’*■ " 1 —,,, , ..
tyse. Jie skiriami Lietuvos 
žemdirbiams ir amerikiečiams, 
taigi -grįžę iš Amerikos lietu
viai turi geros progos įsigyti 
Lietuvoje žemės.’' (“Laisvė”

n

Kl. Jurgelonis / I

Biblijos Studentu Konvenci jos 
PROGRAMA

Konvencija įvyks gruodžio 23—25 A, 1922 m.
Mildos svetainėj, 3142 bb. Halsted St., Chicagoj.

9. Ir štai, angelas Viešpaties atėjo pas juos ir šlovė Viešpaties 
apšvietė juos ir jie nusigando didžiu išgąsčiu.
10. Ir angelas tarė jiems: nesibijokitės; štai, aš apsakau jums 
didį džiaugsmą, knrš nusiduo^ visiems žmonėms;
11. Nes užgimė jums šią dieną Išganytojas, kurs yra Kristus 
Viešpats, mieste Dovydo. Lukas 2:9, 10, 11.

SUBATA
Diena Tikėjimo.

10:00 Atidarymas Konvencijos per pirmsėdj 3. Benecki (
11:00 Išguldymas per br. J. Zavist.
2:00 Išguldymas per br. A. Steponaitis.
3:30 Išgulymas per 2 brolius J. Butkauskas ir F. Karasaitis.
5:00 Išguldymas per br. A. Beneckas.
6:15 Išguldymas per br. J. Muzikantas.

. Choras Giedos.
NEDALIA

Diena Vilties.
10:00 Apsiliudymas per br. S. Beneckas.
11:00 Išguldymas per br. J. Muzikantas.

Anie Krikštą. Symbol a s Krikšto atsibus nuo- 1:00 v. p. p.
3:00 Išguldymas anglų kalboj per br. A. L. Seeley.

Kvartetas giedos angliškai.
4:30 Išguldymas per br. F. Zavist.
6:00 Išguldymas per br. S. Beneckas.

Choras Giedos.
PANEDĖLIS
Diena Meilės.

10:00 Išguldymas per br. V. Beneckas.
11:00 Išguldymas per br. A. Y akutis,
2:00 Išguldymas per br. J. Gramontas.
3:30 Išguldymas per br. J. Muzikantas.

Choras Giedos.
5:00 Išdavimas raporto ir atsisveikinimo žodžiai per pirmsėdj.

Reikalui atsitikus, kreiukitžs šiuo adresu:
S. Beneckas, 2322 W. 51st St., Chicago, III.
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Laiškas iš Lietuvos Skandalas Seime
(Rašytas buvusio amerikiečio 

vienam chicagiečiui).

pra
liek 
Jo-

Lietuvos gyvenimas jau 
deda man nusibosti; ne 
gyvenimas, kiek tvarka, 
kios tvarkos nėra nė valdiško
se, nė privatiškose įstaigose. 
Bankai, įvedus savo valiutą, 
už dolerį moka 9 litus 40 cen
tus, o juodoji birža moka 9 li
tus 80 centų. Vokiškas mar
kes keičiant į litus, bankai 
moka 1 litą už 1,000 markių, 
juodoji birža duoda 900 mar
kių, o valdžios nustatytas 
sas yra 800 markių už 1

k ur
btą.

pas-Rašto įstaigose jei perki 
to ženklelį ir paduodi vieną 
litą, tai visados pasirodo, kad 
nėra smulkių pinigų atgrąžai 
ir prisieina pirkti už visą litą. 
Tas būdas gąl ir geras 
džiai, bet visuomenei jis 
gana šlykštus.

vra
miestely yra
— “Lietuvių

Andrioniškio 
viena draugija 
Meno ir Kultūros Dr-ja Sie
tynas,” prie kurios priklauso, 
galima sakyt, progresyviškiau- 
sias Andrioniškio valsčiuj ele
mentas. Bet kartu yra ir tokių 
narių, kurie tik dėl vardo pri
klauso į draugiją. Tečiaus su
tartinai veikiant galima butų 
Jr iš jų padaryti sąmoningus 
draugijos narius. Bet visas 
draugijos veikimas yra paves
tas į rankas valdybos ir net 
susirinkimų reguliariai nelai
koma. Buvau įnešęs pasiūly
mą, kad susirinkimus laikyti 
reguliariai, kad nariai galėtų 
geriau susipažinti su draugija, 
jos veikimu ir tikslais, bet 
įnešimas buvo atmestas. Mano 
įnešimo tikslas gi buvo lavin
ti mažiau suprantančius na
rius, juos mokinti, žodžiu, ko
voti prieš chuliganizmą, kuris 
Lietuvoj yra labai prasrplati-

• “L. Žinios” rašo:
Penktadienio lapkr. 24 

posėdy laike diskusijų dėl Ko
misijų sudarymo tarp darbo 
federacijos ir darbininkų kuo
pos frakcijų įvyko vargu dar 
kada matytas parlamentarinėj 
praktikoj skandalas.

Dar keliems kalbėtojams pa
kalbėjus (Mieleškui Čepins- 
kui) diskusijos baigiamos.

Balsavimo motyvais kalba 
Krupavičius ir nei iš šio nei 
iš to perskaito Valst. gynėjo 
aktą, kuriame sakoma, kad d. 
k. atstovas Dominas esąs teis
tas, baustas ir atsisakąs būti 
Lietuvos piliečiu.— Tuos žo
džius ištarus atst. Radzevičius 
(d. fed.) šaukia “laukan”, “ša
lin”... Ast. iLumbys (d. f.) 
taip pat pasakęs šaukdama^ 
“šalin išdavikai,” įpuola kar
tu'su Radzevičium atst. Domi
ną. Kyla dklžiausis triukšmas. 
Atstovai Sleževičius, Grinius, 
Lašas, Požėla ir kiti šoka tai- 
pon ir šiaip taip sulaiko Lum- 
bį, kuris jau buvo įsikibęs Do
minui apsiaustai!. Visi atsto
vai sukilę susimaišo apie Lum- 
bį, Radzevičių...

Posėdis' nutrūksta. Po valan
dos pert raukos, posėdis tęsia
mas toliau. Pirmininkaujantis 
konstantuoja įvykusį nemalo
nų incidentą tarp Atstovų Ra
dzevičiaus, Lumbio, Domino ir 
Kairio.

Pasiteisinimui ima žodį Ra
dzevičius, kuris ne tiek teisi
nosi, kiek pasakojo apie ko
munistų bolševikų agitaciją ir 
prieš valstybinį jų darbą.

Lunibys atsiprašo Seimo dėl 
savo neapgalvoto pasielgimo 
ir aiškinasi, kad jis kaipo ka
rys savanoris 1919 m. nuo Kė
dainių iki Dauguvai kariavęs 
su bolševikais, ir prityręs jų 
žiaurumų su nukautais jo 
draugais, išgirdęs iš Krupavi
čiaus, kad jų agentas randasi 
Seime, negalėjęs suvaldyti

d.

jausmų ir pasielgęs ne taip, 
kaip reikia tokioj garbingoj 
vietoj.

Sulig tų žodžių Kr. dem. pu
sėj trukšmingas plojimas, Ra
dzevičius pakyla iš vietos ir 
gieda himną. Visi Seimo na
riai apart darbininkų kuopos 
sustojo. Pabaigus himną, Lum- 
bys baigia savo atsiprašymo 
kalbą, kuriai kr. deni, ir darbo 
l‘cd. ir uk. sąjunga, smarkiai 
ploja. Atst. Kairys pasiaiškin
damas pareiškia, kad jis tame 
incidente tiek dalyvavęs, kad 
iš vietos replikavęs atst. Kru
pavičiaus kurstančiai kalbai. 
Atsiprašo už netinkamai pa
vartotą išsireiškimą ir smer
kia. kurstančias prie peštynių, 
kalbas. Jam atsakinėja atst. 
Krupavičius ir tuo patim bai
gia savo incidentui kilus pert
rauktą kalbą. Po to turėjo eiti 
prezidiumo pasiūlymai, kokiu 
budu likviduoti incidentą (nu
baust triukšmadarius, išrinkt 
komisiją ištirt įvykį), bet pir- 
mininkaujanitjis nieko nepa
siūlęs nei plenumo atsiklausęs, 
posėdį baigia.

įvykęs incidentas ir to inci
dento likvidavimas (tarėsi, 
barėsi, pešėsi ir užbaigė him
nu ir katučių plojimais) su
darė nesmagaus ir nejaukaus 
įspūdžio atstovų ir publikos 
tarpe, kurios tau posėdin kaip 
tik daug buvo atsilankę.

nors ir tenai nevisuomet lau
kia jų pyragai. Ir tiesa, reikia 
būti labai gudriu žmogumi, 
kad iš gaunamos algos prasi
maitinti ir šiaip taip apsideng
ti. Jeigu gi dar yra šeimyna, 
tai jau čia visas tavo gudru
mas nieko neįveiks: 
duodami vaiko 
brangenybės priedas 
mėnesiui. Apskritai, alga su vi
sais priedais jokiu budu negali 
būti pavadinta “už darbą ar 
tarnybą ątlyginimu.” Tai grei
čiau auka, o ne alga. — Auka 
už jų nesusipratimą, auka už 
tai, kad gelžkeliečiai laiko sa
ve kokia tai tarpklasine ar 
viršklasine proletariato dalimi.

5 litai 
užlaikymui, 

3Va lity

Gaudami šitą auką, badauda
mi ir vis gilyn krisdami į de
moralizacijos pragarą gelžke- 
liečiai, vieton imtis tam tikrų 
priemonių, būtent: organizuo
tis, ieškoti naujų išganymo 
kelių: spekuliuoja, kyšininkau- 
ja. prie progos, ieško protekci
jos “galingųjų,” visai pamiršę 
apie tai, kad jie, kaipo nariai 
galingesnio šalies luomo prole
tariato patys turi teisės ir ga
limybes tsuilviirkyiji gyvenimą 
taip, kad jie ir jų vaikai ne
badautų, bet dirbdami savo 
darbą- laimėtų. Didele dalis 
Lietuvos gelžkeliečiy laukia, 
,kad atsiras koks tai galingas 
stebukladaris-burlininkas, ku-

ris vienu rankos mostelėjimu 
pakeis sunkias gyvenimo są
lygas ir vietoj bado ir skurdo, 
rojaus vartus atidarys. Ne, bro
lau gelžkelicti! Neateis laukia
mas burtininkas, neatneš jisai 
tau maišus laimės ir aukso. 
Tiktai tu patsai savo ranko
mis turi iškovoti savo laimę. 
O laime tavo gludi tavo susi
pratime, susiorganizavime. Or-1 
ganizuokime savo pro lesinę
sąjungą klasinio susipratimo 
pagrindais, vienykimės, reika
laukime draugų ir bendradar
bių stoti į sąjungą. Tik galin
ga sąjunga iškovos tau laimę.

COME PUT OF THE B E ATE N PATH

KALĖDOS TIK UŽ

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

Iowa State Savings 
Bank

i

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa

9 DIENŲ

Profesinis judėjimas Lie 
tuvos gelžkeliečiy tarpe
“Prof. Žinios” rašo;
Jeigu šiandien paklausime 

kokio nors gelžkeliečio, -—- ar 
tai bus paprastas juodadarbis, 
ar tai tarnautojas — apie jo 
gyvenimą, — atsakymą gausi
me vienodą: nepaprastai že
mas atlyginimas iš vienos pu
sės ir sauvališkumas aukštųjų 
Valdininkų iš antros, sudaro 
aplinkybes, iš kurių senieji pri
tyrusieji specialistai gelžkelie-

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

nėra tokios didelės, 
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 Peikmens 
Sveteliai, ir k.

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

Tėmykite musų langus!

. -....... =

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos 
kaip artinanties metinėms šventėms Kalėdoms.

s

MRS. A. MICHN1EV1C2 
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted SL, katn>a» 81 gal 
Telefonas Yar<i» 1119
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Biednuolio Gydytojas
TUKSTAIČIAI PASVEIKSTA

Iš visų pasaulio kraštų gaunu laiš- 
ų nuo žmonių, kurie sirgo, pasako-1 
ančių man, kaip daug jiems pagelbė- 
o Bulgariškoji Arbata Kraujui.

Tai biednuolio gydytojas, nes ji 
mgva pataisyti ir atsieina labai ma

žai.
Ji išgydo vidurių užkietėjimą, 

skrandžio, kepenų, inkstų ir vidurių 
cliutis. Geriant garuojančiai karštą 
greitai išgydo šaltį ir apsaugoja nuo 
)osargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariškoji Arbata Kraujui parda
vinėjama visur aptiekose, arba ap- 
’raųstii siuntimu 1 didele Šeimine de- 
utė $1.25, ar 3 už $3.15, ar 6 už 
5.25. Adresas: H. U. Von Schlick, 
u’es'dent, Marvel Products Company, 
'5 Marvel Bldg., Pittsburgh, Fa.

II RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomaa par II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aStrais ir chroniikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

f ' Dienomis; Canal 
3110 arba 857

Makt Drexei 956 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St 
vai., 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefoną)

Kiek aš jau pažįstu 'Lietu
vos gyvenimą, tai Lietuvoj 
laisvės neužtenka, jeigu tik 
butų užtektinai veikėjų, kurie 
su pasišventimu dirbtų. Bet 
Lietuvoj tarp inteligentijos 
viešpatauja užsilikęs rusiškas 
biurokratizmas, o paprasti so
diečiai savystoviai veikti dar 
negali, kadangi jiems trūksta 
apšvietus., Jeigu inteligentai 
išnaudotų tą progą, tai greitu 
laiku Lietuvos nė nepažintum, 
nes Lietuvos jaunimas yra 
progresyvis, arba palinkęs prie 
to. Bet nesant gerų veikėjų 
viskas stovi ant vietos.

Ypač yra reikalingas auto
ritetas, nes be autoriteto Lie
tuvoj yra sunku veikti. Lietu
voj galima rengti visokias pa
skaitas, lekcijas, prakalbas, 
viešus susirinkimus be jokio 
trukdymo iš valdžios pusės. 
Lapkn 1 d. buvo paskaita 
“Kristus ir jo gyvenimas.” 
Paskaita buvo labai bedieviš
ka, bet jokio trukdymo nebu
vo nė iš valdžios, nė iš žmo
nių pusės. Tik prelegentas bu
vo labai neprisirengęs, tai di
delės įtekmės į publiką nepa
darė.

Kas link ištvirkimo, tai kiek 
aš žinau, krikščionys demok
ratai labai perdeda. Man teko 
kalbėti su armijos vadais ir 
jie sako, kad lytinėmis ligo
mis serga ant 300 kareivių tik 
2 kareiviai. Vienas puskarinin- 
kas sakė, jo kuopoj, kuri susi
dėjo iš 250 kareivių, per dve
jus metus buvo tik 2 susirgi
mai, t. y. susirgo du kareiviai; 
reikia gi pastebėti, kad ta kuo
pa visą laiką stovėjo Kaune, 
tame centre ištvirkimo.

Lietuvos kariuomenėj vieš
patauja gana pažangi dvasia 
ir papuolę į kariuomenę nau
jokai gana greitai geruliai pra
silavina Matyt, kad kariuome
nei yra gana gerų mokytojų. 
Šiais metais naujokų ėmimas 
atidėtas neaprubežiuotam lai
kui; priežastis nežinoma. —

čiai bėga į privačias įstaigas, jįįį 
==================== Šši

“Matai kaip greitai Jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau Jam dožą

BAMBINO
Vaiibaženklls Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos ! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau 1
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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PLUNKSNOS
Mes parduodam visokias impor

tuotų ir naminių plunksnų bei pu- 
<ų kokybes. Mes pardavinėjam im- 
rrilus, priegalvius ir mes dirbame 
natalus. Plunksnas atnaujiname 
Musų kainos yra žemiausios inie 
=te. Prašome ištirti.

SUPERIOR FEATIIER & 
D0WN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

ŽIŪRĖK ŽENKLELIO 
Kokybės ir gerumo norvegų “Žvejo Ženklelis”, 

SCOTTS EMULSION 
bonkos užtikrina, vitaminus turinčių treskos ke- 

? penų alyvų tyriausioj formoj, malonių im- 
‘ ti, lengvai asimiliuojamų ir pakeičiamų į 

stiprumų. “Žvejo Ženklelis” turi būti ant 
kiekvienos emulsijos bonkos, kada pirksi, 

kuris yra ant kievienos

SS

Sši
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HANKAN JEWELRY; & 
GRAPHOPHONE CO., 

INC.

Mes moksliškai pritaikom akinius 
Columbia Grafonolos 

pilna eilė rekordu. 
KALĖDINIAI SPE- 

CIALUMAI
Deimantiniai žietai vertės

$100.00 tik............... $65.00
Laikrodėliai $40.00 tik $32.50
10 ir 14 k. žiedai vyrams

$2.00 iki.................$15.00
Moterims perliniai karo

liai $4.00 iki............. $45.00
Laikrodinės Apyrankės 14

iki 18 k. $19.50 iki .... $32.50
įMes garantuojame, kad musų prekės 25% pi
gesnės negu kur kitoj krautuvėj Chicagoj.
Mes laikom pilną eilę Columbijos Kalbamų ma
šinų ir rekordų. '
Mes tik-k^ apturėjom puikią partiją Kalėdinių' 
rekordų.
Ateikite ir pasirinkite savo dovanas dabar.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
1729 So. Ashland Are., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovoj* 

Moteriškų, Vyriiką b 
Vaiki ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

M

M
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PRICE 
$J5Q

Uirclet pats veikia, tik užsi; 
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizes34t?48.

Namo Hygienic-Fa«hion Instituto ’ 
120 E. 16 SL New York., Dep’t M,

NO

1500
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Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.

Tel. Canal 5838
• Deimantai, Laikrodėliai ir Vėliausios 

Mados Graznos.
Diplomuoti akinių pritaikytojaL Tai- 

som graznas ir laikrodėlius.

Delko jus mokate smulkmenų kainas, 
kuomet galite gauti daiktus didmenų (olsė- 
lio) kainomis?

Jeigu netikite, ateikite pažiūrėti, o pama
tysite, kad teisybė.

Kurie pirkote pas mane pirmiau, dabar 
galite gauti puse kainos tą patį tavorą, nes 
aš pirkau labai pigiai savo krautuvę du
syk atgal nuo tų, kurie buvo pirkę nuo 
manęs.
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Fine for Lumbą^oe
Musterole drives pain away onc. 

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

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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 
sitikime 
ypatišką 
re j imą. 
patarimus 
terims ir
noms veltui.

Tel. Pullman

t. SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
moterų ligose: rū
pestingai pniiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

10929 S. State St
Chicago, 111.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO..
J. Balchiunas pagelbininka* 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9509 Cardaai 
- Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
' Ofiso valandos] 1—8 dieną

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

5432

«

S-1

Velefonas: Boulevard 7B41

teikiu 
triiiu- 
Eeodu 

mo 
mergi

OR. C. Z. VEZELIS 
Lietuvis Dentįstas 

4712 South Ashl&nd Ave^ 
arti 47-tos gatvis

DĖ. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd SU kampas B 

Leavitt Si Tel Canal 6221 
Residendja 8114 W 4M 86,

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

Jei abejoji akimis, paaiteiraak
Dr. A R. BLUMENTHA1

Opt*«»Crtel
T*L BOU k •» rS W

z
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tiAUJIEIMOS
Tke Uthuanian Daily New«

Publishod Daily except Sunday by 
fne Lithuanian Nawg Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, UI.
Telephone Roosevelt 8500

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

3c- per copy.
— ............ .. .... ..............................................................i.Į.yi, i.............

Entered as Second Class Matter
March I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March 2nd. 1879.

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

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams.....................   $8.00
Pusei metų................................... 4.50
Trims mėnesiams___ —__ _____2.25
Dviem mėnesiam ...___________1.75
Vienam mėnesiui_ _ ________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus t
Viena kopija________________ 3c
Savaitei ______________ .....__ 18c
Mėnesiui ___75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ....... «....—_____  $7.00
Pusei metų ______ 4.00
Trims mėnesiams ____________2.00
Dviem mėnesiam .... .........  1.50
Vienam mėnesiui _________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams......................... $8.00
Pusei metu _____ 4.50
Trims mėne:siair.«________________  2.26

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

“Radikalai’
Kai po Narutavičiaus už

mušimo lenkų seimas rengė
si rinkti naują prezidentą, 
tai telegramose iš Varšuvos 
buvo pranešta, kad kairioji, 
radikalinė seimo dalis sta
tanti šiuos kandidatus: Woj- 
ciechowskį, gen. Sikorskį ir 
gen. Želigowskį.

Pasirodo, kad Lenkijoje ir 
gen. Želigovvskis yra radi
kalas !

Prezidentu, kaip žinia, 
tapo išrinktas Wojciechow- 
skis. Jisai yra muzikanto 
Paderewskio draugas ir tu
rėjo vidaus reikalų ministe- 
rio portfelį, kuomet Pade- 
rewskis buvo ministeris pir
mininkas.

Irgi “radikalas”!

Ko pasiekė socia
listai Ctevelande?

Pažangaus politinio veiki
mo konferencija, kuri nese
nai įvyko Clevelande, nesu
kūrė Darbo Partijos. Pirma 
negu ji susirinko, jau buvo 
galima numatyt, kad taip ir 
bus, ir Socialistų Partijos 
delegatai važiavo į tą kon
ferenciją gana pesimistiniu 
upu.

Įvairus kairiasparniški 
gaivalai šiandie tauzija, kad 
Amerikos socialistai esą 
Darbo Partijos idėjos prie
šai, bet tai yra žioplas išmis- 
las. Niekas kitas juk, kaip 
tiktai patys stambiausieji 
Socialistų Partijos vadai 
(drg. Hilląuit, Lee, O’Neal ir 
k.) sumanė steigti Darbo 
Partiją New Yorke ir pri
traukė prie to dalyko visą 
eilę darbininkij unijų.

Be to, pirm Darbo Parti
jos įsteigimo New Yorke so
cialistai dalyvavo Chicagos 
konferencijoje kartu su di
džiųjų darbininkų unijų ir 
Farmerių - Darbininkų par
tijos atstovais. Šitoje konfe
rencijoje Socialistų Partijos 
vadai jau kėlė Darbo Parti
jos klausimą. O visokie kai- 
riasparniai tuo laiku kaip 
įmanydami niekino Darbo 
Partijos idėją ir sakė, kad 
tiktai “oportunistai”, “dar
bininkų mulkintojai” ir ki-

t tokie “buržuazijos uodegos” 
galį tai idėjai pritarti. Šian- 

Įdie ima juokas žiūrėt, kaip 
j tie patys kairiasparnai sta
tosi didžiausiais Darbo Par
tijos šalininkais ir pasako
ja, buk socialistai einą prieš

Socialistai seniai nori, kad 
Darbo Partija įsikurtų; bet, 
kaip sakėme, jiems buvo ai
šku, jogei šįmet dar nepa
vyks to pasiekti, nes didžių
jų unijų vadai buvo nusista
tę prieš tokios partijos kū
rimą. Lapkričio rinkimų re
zultatai sustiprino tuose va
duose pasiryžimą laikytis 
senosios Gompėrso taktikos, 
pagal kurią darbininkai ne
organizuojasi į nepriklauso
mą nuo kapitalo partiją, bet 
remia kapitalistinėse parti
jose tuos kandidatus, kurie 
yra jų “draugai”, ir “baud
žia” tuos kandidatus, kurie 
yra jų priešai.

Steigti gi Darbo Partiją 
be didžiųjų unijų nebūtų jo
kios prasmės.

Clevelande todėl socialis
tų pastangos buvo atkreip
tos į tai, kad tas darbininkų 
organizacijų atstovų pasita
rimas bent prirengtų dirvą 
Darbo Partijai. Ir reikia pri
pažinti, kad šituo atžvilgiu 
tapo padaryta nemažai. Vie
na, Clevelande tapo nutar
ta, kad tokios konferencijos 
turi būt šaukiamos kasmet. 
Antra, tapo išrinktas nuola
tinis visai šaliai (national) 
komitetas. Trečia, tapo nu
tarta šaukti atskirų valstijų 
konferencijas ir steigti pas
tovias valstijų organizaci
jas. Ketvirta, tapo aiškiai 
pabrėžta, jogei šitų konfe1- 
rencijų ir šitų organizacijų 
pastangos turi būt atkreip
tos į tai, kad sujungus į 
daiktą “gamintojų” (t. y. 
darbo žmonių) jiegas politi
niam veikimui.

Taigi Clevelando konfe
rencija anaiptol nebuvo 
bergždžia. Jeigu tiktai pra
dėtasai tenai darbas nebus 
sutrukdytas, tai už metų, ki
tų Amerikos darbo masės 
turės savo partiją, panašią į 
Anglijos Darbo Partiją.

SVETIMŲ ŠALIŲ KAPITALIS
TAI VALDYS AUSTRIJĄ.

• _

Austrijos respublikos pirmas 
pareiškimas buvo: vokiečių 
Austrija yra Vokietijos dalis. 
Taip rašo Vienuos laikraštis 
“Arbciter Zeitung.”

Antantė (santarve) uždrau
dė Austrijai prisidėti prie Vo
kietijos. Ji 'uždraudė Austri
jos žmonėms pasirinkti savo 
šaliai net vardą. Vietoje apsis
prendimo teises, antantė ant- 
mete Austrijai “nepriklauso
mybę,” kuri lakti nai Susiveda 
prie svetimų bankininkų kon
troles. “Zeitung” sako:

“Bet jie negali iš musų 
išplėšti tą idėją, jog kada 
nors Austrija liuosai susi
jungs su Vokietija. Mes ti
kime į tai, nežiūrint to, kad 
mums tenka pergyventi 
tamsiausias valandas. Mes 
esame įsitikinę, jog prievar
tos retėžiai ankščiau ar vė
liau turės subyrėti.”
Toliau “Zeitung’1 sako, kad 

premjero Seipelo Genevos su
tartis laikinai palaidojo tą 
viltį.

Kada Austrija priėmė St. 
Gerinai no taikos sutartį, ji bu
vo priverstu tatai daryti an

tantes durtuvais. Bejėgė Aus
trija tada negalėjo priešintis.

St. Germanio, Versailės ir 
kitas sutartis pasaulio opinija 
jau senai pasmerkė, kaipo ne
teisingas sutartis. Tiesa, iki 
šiol jos nebuvo taisomos. Bet 
nebuvo rimtai reikailauta, kad 
jos butų pildomos. Kiekvienas 
bandymas prispirti, kad su
tartys butų pildomos, p.arodė 
tik tai, jog sutartys yra neiš
pildomos.

Einant Genevos sutartimi, 
Austrija prisižada nesidėti prie 
Vokietijos. Soipel visuomet 
priešinosi tokiai sąjungai; nes 
jis bijojo Vokietijos socialistų. 
Dabar jis atsidūrė svetimų ka- 
ptalistų glėbyje, nes jis bijo 
Austrijos socialistų.

Už 520,000,000 auksinių kro
nų, sako “Zeitung,” premje
ras Seipel pardavė Austrijos 
vokiečius šveitimų kapitalistų 
vergijon. Austrijai ta išdavys
tė nieko gero nelemia.

Keturios didžiulės valstybės 
prisižada gerbti Austrijos ne
priklausomybę. Ko vertas toks 
prisižadėjimas?— klausia “Zei
tung.” Austrija yra Tautų Ly
gos narys. O ta Lyga prisiža
da ginti savo narių neprikilau- 
somybę.

Nebuvo mažiausio reikalo 
parduoti Austriją svetimiems 
kapitalistams, kad gavus nieko 
nereiškianlį pasižadėjimą.

Keturios valstybės, kuijių 
bankininkai suteikė Austrijai 
paskolą, pasirūpins tuo, kad 
prisidėjimo prie Vokietijos 
sentimentas butų slopinamas 
žmonėse. “Zeitung” sako, kad 
Austrijos darbininkai neužmir
šiu S'eipelo ir jo sekėjų išda
vikiškos politikos.

AMERIKOS ŪKININKŲ 
PADĖTIS.

Amerikos gyvenime skanda
lų netrūksta. Nespėjo karas 
pasibaigti, kaip buvo pradėta 
aikštėn kelti šimto nuošimčių 
painiotų darbai. Buvo aiškiai 
įrodyta, jog Amerikos valdžia 
liko prigauta ant daug milionų 
dolerių. Net kai kurių priga
vikų vardai buvo minimi. Vi
si .naujai išdygusieji milionie- 
riai buvo įtariami nelabai 
švariais darbais. Spaudoje 
girdėjosi balsų, kad tuos suk
tuosius pe’lnagaudas reikia im
ti už pakarpos.

Bet dabar jau viskas ramu. 
Apie pelnagaudas užmiršta. 
Valdžia, matoma, jų nebekliu
dys. Ir suprantama: valdžios 
viršūnėse yra nemažai žmo
nių, kurių snukiai irgi yra 
aplipu karo pelnų pūkais, tad 
tegul jau praeitoji būna už
mirštoji.

Taigi karo pelnagaudų skan
dalas kaip ir likviduotas. Vie
nok dabar susilaukėme naujo 
skandalo, kurį visais budais 
bandoma paslėpti. Geltonoji 
spauda beveik nieko apie tai 
nerašo.

Niekam nėra paslaptis, kad 
eilinio Amerikos ūkininko pa
dėtis yra bloga. Žinoma ir 
tai, kad kasinėtą tūkstančiai 
ūkininkų nusibankrutija. Ko
dėl? štai kaip į ,tai atsako 
Charles Edw. Russell:

“Visas žemdirbystės dis- 
triktas į vakarus nuo Miš- 
souri upės kenčia nepapras
tą vargą ir skurdą. To dis- 
trikto ūkininkams gręsia 
bankruto pavojus. Ir ta pa
dėtis susidarė dėka federali
nės rezervo tarybos politikai. 
Ūkininkai žino tatai. Kai 
kurie jų atstovai smerkė tą 
politiką kongrese. Bet didla- 
piai nė žodžio apie tai nera
šo.

“1920 m. gegužės pabaigo
je rezervo bankų taryba su
manė grįžti prie pirm ka
rinių Ėjikų. Jote (pirmas 
žingsnis buvo sumažinti kre
ditus. Kitais žodžiais sa
kant, ji pakėlė paskoloms 
nuošimčius.

“Bėgiu sekamų 14 mėne
sių, dėka tai politikai, Chica
goje kukurūzai nupuolė nuo 
$1.47 iki 55c., kviečiai nuo

$2.97 iki $1.23, galvijai nuo 
$14.75 iki $10.39 šimtui sva
rų-

“Tos kainos dar ir dabar 
tebeipuola.

“Gi tuo pačiu laiku kai
nos Fonams žymiai pakilo. 
Kai kurie valdžios išleisti 
bonai pakilo ant 10—12 
punktų. Geležinkelių ir in
dustrinių įstaigų bonai kilo, 
kaip ant mielių. Laimingi 

j buvo tie žmonės, kurie inves
tavo savo pinigus į tuos bo
nus! Jie susilaukė tikros ru- 
giapiutės.

“Bet simirllkusis verteiva 
buvo taip jau skaudžiai už
gautas, kaip ir ūkininkas. 
1921 m. nusiiban'krutijo toks 
didelis bizniškų įstaigų skai
čius, kokio dar niekuomet 
nebuvo žinoma musų istori
joje. Kai spauda be palio
vos šukavo apie /gerus lai
kus’, tai tais pačiais metais 
buvo šešis kartus daugiau 
bankrutų, kaip 1919 m., ir 
tris kartus daugiau, kaip 
ipaskiilbusiais 1907 panikos 
metais.

“Nežiūrint į žmonių įspė
jimus ir protestus, taryba 
tęsė savo pragaištingą poli
tiką. Bėgiu 12 mėnesių (iki 
1021 m. spalių .moli.) ji sn- 
mažino kreditus a<nt $2,000,- 
000,000, kas sudarė pusę 
skolinamų pinigų. Negana 
ir to, ji ištraukė iš cirkulia
cijos beveik $1,000,000,000 
federalinio rezervo bankno
tų.

“Dėka tam, vakarinių 
valstijų ūkininkus užvirto 
neįmanomas vargas. Kai ku
rių distriktų teismai yra už
versti besibankru t i j a nčių
ūkininkų bylomis. Vietomis 
mokyklos užsidaro, nes ūki
ninkai neišgali mokėti mo
kesnių tų mokyklų palaiky
mui. .5’

“Vienok pragyvenimas vi
sai nepinga proporcingai 
ūkio produktų kainų nupi
gini u i. Kviečiai nupigo be
veik per pus, bet duonai kai
nos pasilieka senosios. Gal
vijai tiek atpigo, jog nebe- 
užsimoka juos auginti, bet 
kainos mėsai visai mažai 
tcnupuolė.

“O tuo tarpu taryba lei
džia milionus dolerių staty
mui palečių bankams. Ji be 
jokio saiko didina savo žmo
nėms algas. Ji yra kaltina
ma šališkumu pinigų skoli
nimo reikaluose. Jai daro
ma užmetimų, jog nuo kai 
kurių įstaigų yra lupami ne
įmanomi nuošimčiai net 
87% metams. >

“Ir visa tai bandoma pri
dengti slaptybės' skraiste.

“Kodėl?” '
Ne tik vakarinėse valstijose 

ūkininkų padėtis yra1 taip sun
ki, o ir visur kitur. Praeitais 
molais “The . Miiį'vvaukee ILea- 
der” buvoz padavęs statistinių 
žinių apie Wisconsino ir Michi- 
gan valstijų nkininkus. Spren
džiant iš tų žinių, lengva . su
prasti, kad ir ten ūkininkai 
kenča didelį vargą.

Bankų diskriminacinė politi
ka labai slegia ūkininkus. Jie 
negali prieinamomis sąlygo
mis i gauti reikiamos paskolos. 
Dėka tam, jiems savo produk
tus prisieina parduoti nepato
giu laiku ir pigiomis kainomis. 
North Dakotos ūkininkai pasi
ryžo kovoti su tuo piktu. Jie 
ėmė steigti savo bankus. Bet 
ir jiems prisiėjo daug sunku
mų pakelti. Federaliniai ban
kai tankiai neduodavo jiems 
įteikiamos paskolos, o jeigu ir 
duodavo, tai -parokuodavo an
kštus nuošimčius. Padarinyje 
kaikuric tų bankų nebegalėjo 
išsilaikyti ir užsidarė.

Federaliniai bankai yra kon
troliuojami tarybos. Nuo tos 
tairybos priklauso banlcų pcijį- 
lika. Ir ta taryba varo tokią 
politiką, kuri ištikrųjų yra 
skaudulinga.GARSINK1TIES NAUJIENOSE

Švietimo reikalai Lietuvoje
Pradžios mokyklos.

Susiorganizavusi 1918 m. 
gale Švietimo Ministerija rado 
dabartinėje jos žinybos terito
rijoje mažiau kaip 1000 pra
džios mokyklų; per 1919 m. 
jų padaugėjo ligi 1,170, 1920 
m. jau buvo 1350, 1921 m. *— 
1660, šiais metais jų skaičius 
padidėjo ligi 1800.

Atatinkamai padidėjo ir mo
kytojų skaičius: 1919 m. jų 
buvo 1230, 1920 m. 1480, 1921 
m. 1860, 1921 m. gale — 
2190, dabar yra apie 2300.

Mokinių minėtose mokyklo
se buvo: '1919 m. — 45,540,
1920 m. 71,648, 1921 m. 
100,330, dabar yra bent 120,- 
000.

Greta sh pradžios normaline 
mokykla dirtx> ta pačia prog
rama vakariniai kursai suau
gusiems; jų buvo 1921 m. or
ganizuota prie 364 mokyklų 
10,620 klausytojų. Šiam rude
ny numatyta jų ne mažiau, 
kaip kad 1921 m. buvo.

Aukštesniosios mokyklos.

Išėjusiems pradedamąjį mok- 
sltj laikomoH augiStesiiiosios mo
kyklos — progimnazijos (ir 
vidurinės mokyklos) ir gimna
zijos.

Šios rųšies mokyklų 1918 m. 
buvo 22, 1919 m. — 38, 1920 
m. —■ 64, 1921 m. — 62, dabar 
jų yra 99, tame skaičiuje pro
gimnazijų (ir vidurinių mo
kyklų) —• 71, gimnazijų — 
28.

Mokytojų juose buvo 1919 
ni. __ 43'7, 1920 m. — 697,
1921 m. — 858, dabar yra apie 
1000.

Mokinių buvo 1919 m. — 
9076, 1920 m. 13170, 1921 m. 
—- 1750 ir dabar yra 21,040.

Be šių mokyklų suaugusiems 
(nuo 16 in. amž.) 1921—22 m. 
įkurtos suaugusiems 6 pro
gimnazijos, kurių 3 virsta da
bar gimnazijomis.

Mokytojų Seminarijos ir 
Kursai.

Iš po vokiečių okupacijos 
nebuvo rasta Lietuvoje nė vie
nos mokytojų seminarijos; 
mokytojarfis ruošti buvo lai
komi tik trumpam laikui kur
sai.

Dar 1918 m. buvo įkurta 1 
seminarija, 1919 m. jų buvo 
3, 1920 ir 1921 m. — 5, šiais 
metais jų dirba jau 7.

Mokinių Seminarijose buvo: 
1918 m. — 90, 1919 m. 170, 
1920 m. — 320 m., 9121 m. 
570; dabar visose seminarijose 
yra 861 mokiniai.

Be seminarijų mokytojams 
ruošti buvo organizuojami mo
liniai mokytojų /kursai; jų 
1918 m. buvo atidaryta 2, su 
54 mokiniais, 1919 m. — 4, 
1920 m. 5, 1921 m. buvo 10, 
šais metais yra 11 su 270 mo
kinių.

Pradžios mokyklų mokytojų 
išsilavinimui kelti niro 1919 m. 
buvo ruošami vasaros kursai. 
I'okie kursai pradžios mokyk
los mokytojams 1921 m. buvo 
organizuoti jau 9 vietose, juos 
privalomai lankė 1164 klausy
tojai. šių metų vasarą tokie 
pat kursai dirbo 12-je vietų su 
337 klausjdojais (kursai buvo 
padaryti neprivalomi). Pro
gimnazijų mokytojų reikalui 
vasaros kursai organizuojami 
Kaune; juos 1921 m. lankė 104 
klausytojai, šiais metais tokie 
pat kursai buvo suruošti prie 
universiteto; juos lankė 63 
klausytojai.

SpeciaJinės mokyklos.
Greta su bendro lavinimo 

mokyklomis, nors ir ne taip 
smarkiai kuriasi specialinčs 
mokyklos.

švietimo Ministėrijos žinįbjb 
nuo 1921 m. yra 6 amatų mo
kyklos, jos lėšomis laikoma 
aukštesnioji komercijos mo
kykla, buhalterijos ir stenog
rafijos kursai. Projektuojamos 
ir atidaromos prie vidurinių 
mokyklų s'pecialinės papildo

mosios klases komercijos,- že
mes ūkio, technikos ir kitų pri
taikomų mokslų reikalui.

Be pasakytųjų specialinių 
mokyklų, švietimo Mįnisterir- 
jos laikomų, yra keliolika pri
vatinių specialinių mokyklų* 
Svetimo Ministerijos laikomų, 
yra keliolika privatinių specia
linių kursų komercijos, buhal
terijos, svetimų kailių. /

Ruošti paišybos mokytojams 
ir duoti progos lavintis plasti
kos menininkams 1920 metais 
buvo įkurti Paišybos kursai 
Kaune. Šiemet jie virto Meno 
Mokykla su plačiais meno mo
kyklos uždaviniais. Šioje mo
kykloje antrais jo gyvenimo 
metais jau buvo 58 mokiniai.

Nuo tų pačių 1920 m. dirba 
kitos meno šakos mokykla — 
Muzikos Mokykla, ši besivys- 
lydania mokykla antrais me
tais jau turėjo 74 mokinius.

Aukštoji mokykla.
Aukštojo mokslo reikalui 

dar 1919 metais buvo įsikūrę 
privatine iniciatyva Aukštieji 
Kursai. Šiais metais jų vieto
je įkurtas valstybinis universi
tetas su teologijos—filosofijos, 
humanitarinių mokslų, teisių, 
matematikos —< gamtos, medi
cinos ir technikos fakultetais, 
šiandien universitetų lanko 
1310 klausytojų.

Nepasiturintiems studentams 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
duodama stipendijų. Tokių sti
pendijų buvo skiriama 40, šiais 
metais jų skaičius pakeltas li
gi 00.

Kitų Ministerijų mokyklos
Be Švietimo Ministerijos, lai

ko savo žinybos reikalui mo
kyklas ir kursus ir kitos mi
nisterijos: Krašto Apsaugos 
Ministerija, ruošdama karinin
kus ir puskarininkus, matyt 
yra pasiryžus patekusius į ar
mijos eiles bemokslius išmo
kyti bent skaityt ir rašyt; Že
mes Ūkio ir Valstybes Turtų 
Ministerija, be Aukštesniosios 
Ūkio Mokyklos Dotnuvoje, lai
ko dar 6 žemesniojo tipo že
mės ūkio mokyklas. Kitos mi
nisterijos turi įsisteigusios kur
sų, ruošiančių reikalingų jų 
darbui specialistų: matininkų, 
telegrafistų ir kt.

švietimo padedamosios 
įstaigos.

Aprūpinti mokykloms kny
gomis prie Švietimo Ministeri
jos nuo pat darbo pradžios su
organizuota knygų leidimo 
Komisija, kuri rūpinosi ir rū
pinasi išleisti tas mokyklai rei
kalingas knygas, kurių nesii
ma leisti privatines firmos. Be 
atskirų knygų, Komisija lei
džia laikraščius “Švietimo Dar
bą,” “Skaitymus” ir “Musų 
Senovę.”

Visuomenes reikalui organi
zuotas Valstybes Centralinis 
Knygynas, kuriame šiandie su
rinkta apie 70,000 knygų, jų 
tarpe ir spaudos retenybių. 
Centralinis knygynas turi įsis
teigęs pradėjus nuo 1021 m., 
8 skyrius provincijoje,

Išdėstytieji daviniai dar 
neapima visų įstaigų, dirban
čių švietimui (vaikų darželiai, 
prieglaudos, namų ruošos mo
kyklos), tačiau verčia konsta
tuoti, jog per ketverius sava
rankiško gyvenimo metus Lie
tuva švietimo atžvilgiu yra to
li nužengusi nuo to stovio, ku
riame buvo tų ketvertų metų 
pradžioje arba prieš karą. Mo
kslo atžvilgiu, kaip konstan- 
tnojama mokyklų inspektorių 
ir vizitorių, mokyklos gerėja: 
mokytojai per vasaros kursus 
ir savo pastangomis įgyja auk
štesnio išsilavinimo, valstybės 
teikiama joms kaskart daugiau 
lėšų mokslo priemonėse. Bet 
visų rusiu mokyklos daugumo
je palieka kaip buvusios blo
guose butuose, mokyklai ne
tinkamuose. Tiesa, ir šiuo at
žvilgiu tenka pažymėti faktų: 
kur yra vietoje energingesnių, 
reikalui atsidėjusių žmonių, 
tenai ir visuomenės organiza
cijų laikomoms mokykloms 
jau statomi namai, ar bent 

prie to ruošiamasi. Pav., Prie
nų ir šakių progimnazijų di
rektoriai jau džiaugiasi pato
giai įsikūrę naujuose, kad ir 
medžio namuose, per jų ener- f*- 
gijų stojusiuose gražiose vie
tose, tinkamuose ir pilnoms 
gimnazijoms, kokiomis sakyto
sios progimnazijos ir žada 
netrukus yirsti. Vis dėlto klau
simas aprūpinimo mokyklų 
butais, tiek pradžios tiek auk
štesniųjų palieka opiausias jų 
gyveninio klausimas.

P. S. Suteiktieji čionai sta
tistiniai daviniai paimti ne vi
soms mokyklų kategorijoms 
tam pačiam metų tarpui, kas 
tačiau bendro vaizdo nekeičia. 
1922 m. lapkritys. —-Pr. Mš.

[“Lietuva” j

Amerikos spauda apie
< Lietuvą

, Amerikos automobiliai 
Lietuvoje.

[iLIB] New Yorko, Maine, 
Minnesotos valstijų dienraš
čiai įdėjo žinią, kad Ameri
kos automobiliai sėkmingai 
platinasi Lietuvoje ir išlaiko 
varžytines su Europoje dirba- 
mais automobiliais^ |Citu<j(jur- 
me iš “New York Com- 
mercial” lapkr. 16 d.

“Apie 50% pasažierinių au
tomobilių, vartojamų Lietuvo
je buvo padirbti Amerikoje, 
daugiausia gi gerai žinomi pi
gieji automobiliai. Visi moto
riniai trokai ir beveik visos 
motor-cikletos yra vokiečių 
išdirbystės. Vokietija teikia 
Lietuvai apie 40% ugnagesių 
įrankių, gi Amerika tik 12%. 
Manoma, kad Lietuvoje yra 
200 automobilių, 250 motori
nių trokų, 150 motor-cikletkų, 
iŠ orlaiviai, 8 mekaniškai va
romos ugnagesių mašinos.” 

“HEADWAY” APIE LIETUVĄ
[LIB] Tautų Sąjungos Susi

vienijimas Londone leidžia 
mėnesinį žurnalą “Headway.” 
Lapkričio mėnesio numeryje 
(pusi. 210-211) randame ilgą 
straipsnį apie Lietuvą, prie 
kurio pridėtas Lietuvos žemla- 
pis su teisingai pažymėtomis 
Lietuvos sienomis. Straipsnio 
autorius 11. R. teisingai išdės
to faktus iš musų tolimesnės 
praeities ir iš musų kovų už 
neprik lausomyb0, (prilygi nda- 
mas savo pasakojimus net iki 
lito atsiradimo ir jo gero kur
so Londone. Čia paduodame 
traipsnio užbaigą:

“Kas buvo tų darbiečių, pa
stovių ir tvarkių Lietuvos žmo
nių atsiekta laike pastarųjų 
trijų metų — tai jau pilnai 
garantuoja visišką pasisekimą 
jų tolesnio darbo savo pajėgų 
išvystyme. Po nepasisekimų 
savo praeities istorijoje ir po 
tiek iškentėtų kančių karo lai
ku, Lietuva nieko taip netrokš
ta, kaip galimybes ramiai dirb
ti. Jos ambicija yra pridėti sa
vo .žymią dalį bendram žmo
nijos tikslui — įvedimui pa
saulinės taikos, kad pasiekus 
to laipsnio intelektualinio ir 
ekonominio gerbūvio, kuriuo 
džiaugiasi kitos Europos tau
tos, turėjusios praeityje pato
gesnių sąlygų.”

Prie Lietuvos gal pritiktų 
pritaikinti garsiąją ono 
frazę: “Tartum aš matau gar
bingą tautą, kilančią kaip anas 
stiprus vyras nusikratantis sa
vo pančių. Tartum aš matau 
jų kaip tą orą šaukiantį savo 
vaikus ir ukreippsį savo drą
sų žvilgsnį į saulės spindu
lius.”

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wq«hington St.
Valandos! nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central S862 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Telephone Boulevard 5012
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Sa. Halsted St., Chicago, III*
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JAUNIMAS LIE’ UVO
noriu palinkėti, 

musų noras virs-
Išvada maždaug tokia: dabarti
ne technika, mokslas yra tiek 
aukštai pakilęs, jog galima bu
tų įvedus socialistinę tvarką 
visiems užtikrinti žmonišką 
gyvenimą; ko trūksta, tai žmo
nių prisiruošimo. Trūksta so
cialistinių žmonių ir tą užda
vinį, kalbėtojo nuomone, tu
rės dalinai atlikti jaunimo są
junga žiežirba.

Klausimu “Ekonominė dar
bininkų jaunimo kova ’ kalbė
jo draugas K. Bielinis. Refe
rentas savo aiškioje kalboje 
nurodė darbininkų jaunimo 
vargus dabartinėj tvarkoj, sy
kiu aiškindamas, kaip turėtų 
būti ir kas reikia daryti, kad

Toliau suvažiavimas priima 
rcaalicijas prieš komunistų no
rą pagriebti ekonomines darbi
ninkų jaunimo sekcijas prie 
>rof. sąjungų į savo rankas ir 
šnaudoti tas bendras organi
zacijas savo tikslams. Suva
žiavimas perspėja jaunuosius 
draugus ir nuo šaulių Sąjun
gos, kurios tikslas yra’saugoti 
buržuazijos viešpatavimą.

Balsas

Prieš 
kreipėsi

tai darbininkų klasės dalis ir 
todėl darbininkų tikslas yra ir 
darbininkų jaunimo tikslas. 
Ginti savo skirtingiems reika
lams, ruoštis į kovą, lavintis 
jaunimas spiečiasi į savo jau
nimo organizacijas.

Kalbėtojas baigdamas kalbą 
kvietė darbininkų jaunimą sy
kiu su socialistiniu proletaria
tu kovoti už šviesesnę žmonijos 
ateitį. Be to kalbėtojo buvo 
pasiūlyta diskusijoms jaunimo 
ekonominės kovos programos 
projektas. Projektas apsvars
čius ir įnešus kai kurių patar

į Amerikos lietuvių 
jaunimą.

> galą suvažiavimas 
į jaunuosius draugus

darbininkus-es Amerikoj, kvie
čia ir juos pasekti Lietuvos 
larbininkų jaunimo pavyzdį 
ir kurti ten tolimoj Amerikoj 
jaunimo kovos organizacijas.

‘^Lietuvos darbininkų jauni
mas kviečia jaunuosius bro
lius Amerikoj kurti ten žiežir
bininkų organizacijas ir kovo
ti už darbininkų išsiliuoSavi- 
mą, už socialistinę tvarką.”

Toks buvo paskutinis suva
žiavimo pageidavimas ir reikė
jo matyt, kaip suvažiavę jau
ni žiežirbininkai karštai priė
mė tą nutarimą, kiek jausmo, 
prisirišimo prie tų taip toli

NAUJIENOS, ChteatfO, ‘11.

žiežirbininkų suvažiavimas ką 
nors ir atmainys, ar pakeis 
tai vis tik tais pagrindais ir 
laja programa mes dirbsime i 
kovosime.

Baigdamas 
kad greičiau
tų tikrenybe ir kad Amerikoj 
aunieji darbininkai ko grei

čiausiai turėtų savo socialisti
nę jaunimo sąjungą. Tada 
nes, nors ir perskirti plačio 

mis juromis, bet susivieni’ 
dejoj kovosime už vieną ir tą 
>atį kilnų darbininkų klases 
dealą. Ir nors šiandien apie 
mus ir juoda reakcija siaučia, 
>et neužmirškime, kad ju 
tamsesnė naktis, juo šviesos 
jos žvaigždės ir juo skaistesni 
šaus rytas.

Todėl į darbą, Amerikos ir 
Lietuvos jauni žiežirbininkai!

Petras Balčiūnas.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

j..........- ------ ---------------

Del parsikvietimo pro 
fesoriaus Lorenzo

skundai sveikatos departamen Į 
;ui prieš namų savininkus dcl i 
nešildymo gyvenamų kamba
rių. Sveikatos departamentas 
)ainformavo kiekvieną namų 
savininką apšildyti kambarius 
nuo 60 iki 68 laipsnių arba 
Dilti patrauktais atsakomybėn.

AREŠTAVO DU JAUNU 
BANDITU.

arešta- 
butent

Vakar rytą policija 
vo chi jaunu banditu, 
Walfėr Krauser, 21 metų am
žiaus, 614 W. 43 place ir Ber- 
nard Grant, 22 metų amžiaus, 
724 'W. 47 gat. Juodu užvakar 
nušovė policistą Ralph S. San- 
ders Atlantic and Pacific Tea 
krautuvėj, 5361 S. Morgan 
gatvės. Pirmiausiai tapo areš
tuotas Krauser, kurs prisipaži
no prie užpuolimo ir įvardino 
savo draugą Grantą. Pastara
sis prisipažino nušovęs pdlicis- 
tą.

NeRA reikalo keikti
- REIKIA PAIMTI NUMERĮ.

Lietuviu bateliuose
Lietuvos Operos Artistę

Koncertas

įvairiose

.»
je, įsikūrus Lietuvos valstybei ’ A. L. DAV1D0NI 
jis su K. Petrausku įkūrė pir-’ 4643 s<>. v k!-. . n
mą Lietuvos Operą, dalyvau
damas orkestro j kaipo pirmas 
smuikininkas. Nepraleisk i te
progos jį išgirsti.

Pagalios Koncerte pamatysi 
me ir išgirsime stilingą Lietu
vos Operos i] 
kurs mokydamysi 
pamėgo muziką, mokinosi

Avė.
>107
ai. ryto; nucValandos: nuo 9

5:30 iki 7:30
2816 So. Michigan Avc.

Te). Victoiy 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

tarė, ir

Rezidencijos te) Van Bnre.n 0294 
Ofiso te). Boulevard 9693 

*
basą Petrą Oleką/ Dr. A l-

medicinos
mu-

( Tąsa ant 6 to pusi.)

Roth
Rusas Gydytojai* ir Chirurgą* 

Speralistas Moteriiikų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniikų ’igą

Ofisas: 3335 S'o. Balsted St., Chicago
Valandos: 10 ’1 ryto; 2--8 po piet, 
7—8 vak Nedaliomis 10—12 dian* 
Res. 1139 Indenendenc* Blvd Chlcage

Tuo žiežirbininkai priėmė 
visą eilę reikalavimų, už ku
riuos kovos ir kvies jaunuosius 
draugus į kovą. Čia negalima 
tų reikalavimų išdėstyti, tik 
viena galima pasakyti, jog rei
kalavimai yra taikomi prie Lie
tuvos sąlygų, ir be abejo, tu
rės suspiesti apie save Lietu
vos darbininkų jaunimą. Rei
kalavimai atspausdinti “žie
žirboj” ir galima tikėtis, kad 
ir Amerikos darbininkų spau
da atspausdins tuos Lietuvos 
jaunųjų darbininkų reikalavi
mus.

Kalusiniu politine ir kultū
rinė darbininkų jaunimo kova 
ir lavinimasis rezoliucijas pa
tiekė draugas St. Kairys. Re- 
zoliucių mintis toji: darbinin
kų jaunimas turi bendrai ko
voti su suaugusiais darbinin
kais, o vėliau turės juos ir pa
keisti. Jaunimą laukia dide
lis uždavinys. Reikės pertvar
kyti visas visuomenės gyveni
mas. Tam darbui reikalingos 
žnios, reikalinga šviesos.

Toliau seka visa eilė reika
lavimų politinėj ir kultūrinėj 
dirvoj, o taip pat ir kultūros 
darbo pagrindai. Rezoliucijos 
nurodo, kad darbininkų kultū
ros darbas privalo eiti mark
sistiniu keliu ir jaunimo už
davinys turi būti pažinti ir 
persiimti socialistine kultūra.

Sporto reikalu kalba drg. 
Bielinis ię iškėlęs sporto svar
bą ragina būti stipriais ne tik 
dvasia, bet ir kimu.

Organo reikalu praneša 
draugas Markelis. — Jaunimas 
privalo turėti savo laikraštį 
nes be laikraščio suntfu palai
kyti tarp draugų idėjinis ry
šys. Be laikraščio organizaci
ja negali gyvuoti. Todėl pra
nešėjas siūlo suvažiavimui, pa
sistatyti sau tikslu leisti “Žie
žirbą” kas dvi savaiti, nors 
dvigubai didesnę ir atsikrai 
nuo “Socialdemokrato”. Su
važiavimas išreiškia visą eilę 
pageidavimų dėl laikraštėlio 
turinio ir vėliau drg. Markelio 
siulymas primtas kaipo tiks
las, kurį reikia kaip galint grei
čiau įgyvendinti.

Organizacijos reikalu 
žiavimas randa 
kurti Šiauliuose
apskr. komitetą ir pavesti jam 
sukviesti žiežirbininkų konfe
rencijas Mažeikių, Pasvalio ir 
Panevėžio apskrityse ir įkurti 
ten apskrčių komitetus. Į 
apskr. komitetą išrinkti 5 
draugai :J. Goris, J. Gelžinis 
J. Kairys, Jodka ir Markelis.

lių. Suvažiavimas tą nutarimą 
darė tikėdamas, kad ras Ame
rikos jaunųjų lietuvių darbi
ninkų pritarimo ir kad galės 
išvien su jais ir su viso pašau 
lio socialistiniu proletariatu 
kovoti už kultūrą, už žmoniš
kumą ir šviesią dabartinio ver
go darbininko ateitį.

Ir iš tikrųjų, ar gali Ameri
kos jaunieji darbininkai-ės 
kurti žiežirbininkų kuopas? 
Taip, gali. Ir aš esu giliai įsi
tikinęs, kad Amerikos lietuvii 
danbinhrkų jaunimas greit to
kią socialdemokratinę jauni
mo sąjungą turės. Amerikoj 
yra viso trečdalis musų tau 
tos ir savo daugumoje Ameri- 

lietuviai yra darbininkai, 
dirva labai patogi. Ame- 
lietuviai darbininkai sa- 
kultura stovi aukščiau

randa

kos 
Taigi 
rikos 
vo
kaip jų broliai Lietuvoje, ku 
k įmigai ir žvalgyba stengias' 
neduoti prastam žmogui nė 
kiek apsišviesti. Jei Amerikos 
lietuvių darbininkuose
dar kartais komunistai prita 
rimo, lai tas svaigulys 
praeis ir ypač kaip pradė 
dirbti šalia Socialistų Sąjun 
*os jauna stipri socialistinė 
jaunimo organizacija.

Amerikos lietuvių darbiniu 
kų spauda yra stipresnė, dėlto 
ir jaunimui butų daugiau pro 
>os savo reikalus svarstyti ii

grei

ainku išleisti kad ir mažutis 
laikraštėlis, sunku, o būtina, 
eikia. Amerikos draugai tu< 
žvilgsniu butų geriau aprupin-

suva- 
reikalingu į- 
žiezirbininkų

Lietuvos žiežirbininkai ne
puri knygų, o draugams Ame 
ikoje ir tas yra lengviau tu

pėti. Visos sąlygos amerikie 
iams palyginti su Lietuvą yra 

lengvesnės, todėl Ameriko, 
taip pat turi gimti stipri žie
žirbininkų organizacija-ir žie
žirbininkų suvažiavimas Šiau- 
iuose,, kreipdamasis į ameri

kiečius nenorėjo tik puikų ges
tą padaryti, bet draugai buv< 
jiliai įsitikinę, kad jų balsas 
as atbalsio.

žiežirbininkų organizacijos 
tikslas yra “auklėti ir jungi 
darbo jaunuomenę sociialjis ti
riam darbui ir kultūrai.” Sa 
vo darbe žiežirbininkai vado 
zaujasi mokslinio socializmo 
dosniais. Žiežirbos organizaci
jos nariu gali būti “socialde 
mokratų partijos nariai arba 
»artijos siekimams nepriešin- 
>i žmonės.” Taigi organizaci
ja yra nepartinė, bet ankšta 
R' darbininkų partija surišta.

Tie yra musų pagrindai, ku 
’iais mes vaduojamiems save 
larbe. Savo siekimus mes for
mulavome musų suvažiavimo 
rezoliucijose ir nors visuotinas

Panešimas lūšy vaiky tėvams.
Praeitą sekmadienį lušų vai

tų tėvai ir giminės laikė su- 
lirinkiimą Masonic Temple sa- 
ėj. Mitingas laikyta tuo tiks
li kad sužinojus, ar daug yra 
ėvų, kurie pritaria parsikvie- 
imui prof. d-ro iLorenzo Chi- 
agon daryti operacijas nelai- 
ningiems jų lušicms vaikams. 
Titinge išrinkta laikinas ko- 
litetas, kuriam pavesta: 1) 

?agailba spaudos ir viešo žo- 
žio susižinoti su tūkstančiais 
itų tėvų, kurių vaikai yra lu- 
i; 2) susižinoti su atatinkamų 
aidžios įstaigų valdininkais; 

)) susižinoti su prof. d-ru Lo- 
enzu ir prašyti jį, kad jis at- 
yktų Chicagon; ir 4) sukelti 
Tncagoj palankią jo atvyki- 
nui atmosferą.

Visi 'lušų vakų tėvai ir drau
gai prašomi tuo reikalu susi- 
inoti su 'laikinuoju komitetu.

Su pagarba,
Joseph H. Platt

Room 502, 155 N. Clark St.
La iki n a sis pi rm in i nka s

Bernard A. Superfine 
Iiuiependent State Bank 
Kcdzie & Roosevelt Rd.

Laikinas Sekretorius.

Paprastai (laike šalčių žmo
nes keikia, jei gatvekaris. nesu
stoja prie kampo, prie kurio 
jie laukia. Aldermanas U. S. 
Schwartz sako tai neapsimoka. 
Jis pataria paimti numerį ne
sustojusio gatvekario ir pažiū
rėti laiką savo laikrodėlio. Pa
rašius kortelę su gatvekario 
numeriu, laiku ir vieta reikia 
reportuoti I. L. Sears, sekreto
riui miesto tarybos lokalinės 
transportacijos komiteto.

Didžiausia naujiena chicagie- 
čiams ir apylinkių lietuviams. 
Antrą dieną Kalėdų, gruodžio 
26 d., 8 vai. vakare, Orchestra 
Hali .salėj, 220 S. Michigan 
avė., įvyks didžiausia ir pui
kiausia koncertas, kuriame da
lyvaus gabiausi Lietuvos Ope
ros arftistai-menininkai.

Koncerte ipa matysime pla
čiai pagarsėjusį lyriškų tenorą 
ir pianistą Joną Byrą, kurs 
pradėjo skambinti pianą būda
mas trylikos metų amžiaus, 
mokinosi muzikos
Rusijos dalyse ir užsieniuose, I 
baigė Ukrainos Valstybinę 
Koservatoriją, studijavo muzi
ką pas įžymesnius Maskvos 
Muzikos Konservatorijos pro
fesorius, dirigavo Pirmą Dai
lės ir Operos -Chorą Ukrainoje, 
1920 metais grįžo Lietuvon ir 
iki šiol darbavosi Lietuvos 
Operoj kaipo solistas tenoras. 
Kiekvienam bus malonu pama
tyti ir išgirsti savo tėvinainį.

Koncerte išgirsime talentuo
tą viirtiiozą-smui'kiniiiką Myko
lą iLeškevičių, kurs susidomėjo 
muzika blildainias septynių me
tų amžiaus, baigė Kauno Mu
zikos mokyklą, baigė Maskvos 
Konservatoriją, buvo muzikos 
mokytoju Kauno Saulės Gim
nazijoje ir Saulės Seni i nurijo-

Marijona 
Andrluškevičienč

1

persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 )., 1922 m. Ameri
koj išgyveno 12 metų. Amžiaus 
turėjo 32 metus. Paliko nubu
dime savo mylimą vyrą, Jokūbą 
Andriuškevičių, brolį Joną, se
serį Kotriną ir puseseres, Polio- 
niją ir Kotriną. Ji paeina iš 
tėvų Pavlaičių. Paliko motinė
lę, tris brolius ir dvi seseris 
Lietuvoje.

laidotuvės bus, pėtnyčioj 
gruodžio 22 d., 8 valandą ryte, 
iš namų 9321 S. University Av. 
į Švento Juozapo parapijos baž
nyčią, South Chicagoj; bus lai
dojama švento Kazimiero kapi
nėse.

Kviečia visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

—- - - - - - - - - - - - - - m
Pinigus Lietuvon |

Siunčiame
Doleriais ir Litais.
įsų Pinigų Siuntimo Sky

rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lieluviams Kuogeriausiai.

KAMPANIJA PRIEŠ NARKO
TIKUS. .

Chicagos Medikalč Draugija, 
usidedanti iš virš 6,000 gydy- 
ojų, nutarė pradėti kampani- 
ą prieš gresiantį narkotikų 
lavojų. Draugijos paskirti na- 
iai atlankys kiekvieną kliubą, 
ibdaringą draugiją ir organi
nei ją Cooik paviete prašydami 
fsinenų prisidėti prie įteikimo 
-rezidentui Hardi ilgui rezoliu
cijos, reikalaujančios paskelbti 
incionalę prieš-narkotinę sa- 
.aitę ir sutverti rnternaciona- 
inę anti-narkotinę konlerenci-

Rekašiene 
Arštikienė 
Mežis

Naujieną Pinigy Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
12132—M. Marmakytė 
12129—0. 
12120—S. 
10303—A.
10341—J. Sagatas
10259—M. Pikturnaitė
4597—N. Mikuckaitė 
4577—J. Fabionavičia 
4574—M. Drulienė 
4561—O. Malakauskienė 
4560—E. Stančikas 
4511—O. Sireikienė

15077—Pranas Stankevičius 
15078—P. Petreikienei 
15079—A. Kungienei 
15092—A., žadeikiui 
15094—J. Daumandžius 
15095—O. Buksienei 
15101—B. Lazutkienei 
15105—L. Žukauskienei 
15112—A. Lukoševičiui 
15113—O. Čepulienei 
15117—J. Brakausklenei 
15118—P. Šakinskas 
15124—A. Tautvaičus 
15127—V. Gičavičiutei 
15140—O. Miseviciute

15141'—T. Petrauskui 
15147/1270 R. Žutautienei 
j 5148—0. Kojelienė 
15152—M. Jasaniui
15154—E. Jamčauskienei • 
15170—J. Butui
15177—K. Budraitienei
15189—K. Grajauskienei 
15190—Sal. Tamašauskienei 
15193—J. Petraičiui
15200—A. Duobiukė 
15007—0.
15209—A.

Central Manufacturing
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
■ 4_________ ________ _________________

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABION AS CO.
Piktužaifei 
Sinkevičienei 
Slapienei
Griniui 
Lekutienė

15216—P.
15224—L.
15232—Kamalijai Levivkienei
15246—J. Linauskiui
15247—P.
15249—J.
15273—V.
15267—0.
15277—T.
15294—R. Bradauskienei
15310—A.
15329—M.
15330—E. Lopatto

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
Naujienų” ofise.

Lilaikiui 
Knorr 
Lukoševičiui
Balkauskienei 
Balčiūnui

Sirutienei
Sabaliauskaitei

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4031 So. Ashland Avp.
Tol. t Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 1 
ir 7 iki 9 ▼. nedtldieniai* nuo 11 
iki 1 vai. po pietų.

Ganai *257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Haiited St, 

Kampa* 18 ir Hahted 81.

Dr, Natali ja Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškai li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki K va), vakar*

m YardiM 6082

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
I’asekmingiausiai siunčiame pinigus

Matare Care 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. 

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

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

Tel. Lafayette 5698.

3107 So. Morgan St., 
C HICAGO, III. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

ofisu* yr» 
uždaryta*

lelephon* Y ai d# 6834

08. P. G. MIEGNEA
Prifemimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. rak.
$325 So. Halsted St., Chicago, III

Į—umr ■ I ...... Į „U I. «■■!■■■ IIII !■■!>

Teiephone Y ards 1632

DR, J. KOLIS
Lletivis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicag*

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

t

SKUNDŽIASI SVEIKATOS 
DEPARTAMENTUI.

Užėjus nepaprastam šalčiui 
vieną dieną tapo paduota 175

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halstcd St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos; 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone C anai 0267

{alų linam sustabdymui narko- 
inių vaistų pirklybos. Po va
lo vyste Dr. Ritter bus sutver
us kalbėtojų biuras, kurs su
odės iš geriausiai žinomų dak- 
arų Chioagoj ir Cook paviete. 

Kalbėtojai sakys prakalbas vi
sokioms lokalinėms organizaci
joms prašydami jų prisidėti 
';rie bendro veikimo prieš nar- 
kotininkus.

LIETUVON—, 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu- 
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

L.: V _

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

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

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

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland At*. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lnfąyetto 0263

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

Andrcasburgo

Specialia Kalėdinis Išpardavimas l I

Dovana Namams
■i GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
lUUy KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros 
ir Sieferto Kanaraįtės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantį^ paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos iheksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 nvėnešius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPANY, . \
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

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

Tel. Boulevard 0151.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halstcd St?kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9 10; 2—4 ir 6—9

David O’Shea, A. M., M. D | 
Bustas, Edgewater Bear h Hotel 

6349 Sheridan Road
Tel. Edgevvater 8380

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

Valandos: 11 ryto iki 2 pietų ? 
ir vakarais, išskiriant septin-1 
tadienių vakarus.



Penktadienis, G r. 22, 1922

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

zikos įvairiose Rusijos Kon
servatorijose, įsikūrus Lietu
vos Operai užėmė pirmų vietų, 
savo stilingu vaidinimu ir dai
navimu pasiekia viršūnės ir 
liek t i Kauno publikos begali
niai Įiamėgtas. Visiems lietu
viams bus įdomu išgirsti jį dai
nuojant.

Šis koncertas—tai nepapras
ta proga sukėlimui prakilnių 
sielos jausimų ir pilnam paten
kinimui tų jausmų. Supranta
ma, kad nė vienas lietuvis ne
praleis nepasinaudojęs šita pro
ga. Visi būriais suplauks į 
Orchestra Ha'll salę ir savo 
griausmingais aplodismentais 
padėkuos Lietuvos artistams 
už patenkinimų meno jausmų.

—Tėvinainis.

Socialistu Susirinkimas

Lietuvos Operos Artistai

JONAS BYRA
Llriškas tenoras ir pianistas

dainavo 
koncertuose 
roles.

Lietuvos 
visas 

Dabar jis,
Drg. K. Bielinis papasakojo 
labai įdomiy žiniy iš Sosialde- 

mokraty darbuotės.

Byra yra pasižymėjęs

bų. Pastaroji atsiliepusi: “ak 
tu, Dieve, keikia aš nelaiminga! 
Mane jau kelintas mylimasis 
palieka. Mat aš esu vėžio pla
netoj gimusi, už tai man ir 
nesiseka. Tokios kūmutės tu
rėtų sustoti tikėti į visokius 
burtus ir paUiauti namineHę 
vartoti. Tuomet neatsitiks to
kių nelaimių iir žvėriškų dar
bų, kaip primušimas savo kū
dikio. - Geležinienė.

RASTA-PAMESTA REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

ku-

CICERO.

Biblisty prakalbas neįvyko.

PAMEČIAU paketbooką su pini
gais, gruodžio (Dec.) 19 dieną T< 
of Lake,- apie Ashland, Paulina ir 
Esu biedna moteriškė; kis radote i 
lonėkite grąžinti — duosiu dovj 

JUSTINA SOČI AIX)VA, 
1705 W. 47th St., (2-ros lubos)

ISRENDAVOJIMUI
ANT BANDOS

Užvakar vakarų, gruodžio 
20 dienų, Raymond Chapely, 
įvyko Chioagos lietuvių socia
listų susirinkimas, ‘sušauktas 
LSS. VIII rajono valdybos. Su
sirinko gražus būrelis lietuvių 
socialistų. Rajono organizato
rius drg. J. Vainauskas atidarė 
susirinkimų; pirmininku vien
balsiai taĮM) išrinktas LSIS. sek
retorius drg. A. žymontas. Pa
starasis pakvietė drg. K. Bieli- 
nį kų nors pasakyti.

Drg. K. Bielinis, (Lietuvos 
Socialdemokratų partijos na
rys, uolus darbuotojas ir bu- 
vęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo atstovas, užėmė vietų. Jis 
savo ilgokoj ir turinigoj kal
boj papasakojo labai įdomių 
dalykų, kuriais susirinkusieji 
labai interesavosi. Pirmiausiai 
drg. K. Bielinis vaizdingai at
pasakojo Lietuvos Socialde
mokratų Partijos istoriją pa
brėždamas svambiausius gyve- 
niino etapus arba periodus. 
Trumpai suglausta jo kalba 
yra maždaug tokia: Jau apie 
;.ID metų kaip įsikūrė Lietuvos 
Socialdemokratų Partija. Ji 
susitvėrė ir jos ]>amatiniai dės
niai buvo parašyti 1896 me
tais. Ji pergyvena svarbiau
sius periodus- nuo • susitveri- 
mo iki 1905 metų revoliucijos,

Jonas
kaipo liriškas tenoras ir piani
stas. Jis yra vienas gabiausių 
artistų Lietuvos Operoj, kurioj 
užima pirmų vietų kaipo daini
ninkas ir pianistas. Iki šiam

laikui jis 
operose ir 
pirmutines
kartu su dviem kitais Lietuvos
Oioeros artistais, P. Oleka ir 

Chicagoj. 
gruodžio 
Koncerte

Orchestra Hali, 226 So. Michi- 
gain avė.

M. Leškevičiu, vieši 
Antrų dienų Kailėdų, 
£6 d., jis dainuos

r

1905 revoliucijų, 1906 metu 
reakcijų, pasaulinį karą, Lie
tuvos valstybės besiorganizavi- 
mi| ir 1.1. Per visų tų laikų 
Lietuvos Socialdemokratų ParT 
tija vaikė slaptai. Kaipo lega
te partija ji pradėjo gyvuoti 
tiktai nuo išrinkimo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo.

Dir. K. Bielinis papasakojo 
labai įdomių dalykų sąryšy su 
atgimimu Lietuvos uepriklau- 
scinybčs. Pabaigoj pasauli
nio karo, 1918 metais, pra
džioj lapkričio įvykusi Lietu
ves Socialdemokratijos konfe
rencija, prie kurios prisidėju
sios daugybė naujai gimusiy 
socialistinių partijų. Buvę 
tartasi įsteigai Lietuvoj socia
listinę valdžių. Vienok kon- 
fercnciįon įsiskverbę komunis
tų atstovai, kurie savo intrigo
mis suardę tuos planus ir su
skaldę visų s'ocialdemokratijos kurių joks platesnis veikimas 
darbuotę. Po to netrukus įvy- nėra galimas, 
kusi bolševilcų okupacija.

Toliau drg. K. Bielinis nu
švietė Lietuvos Socialdemokra
tų partijos sdekius ir ateities 
darbuotę. Socialdemokratų 
svarbiausi siekiai yra kovoti

dėl darbininkų labo ir dėl ug
dymo mokslinio socializmo 
idėjų Lietuvos darbininkuose. 
Atsiokimui to reikalinga labai 
plati ir organizuota darbuotė. 
Lietuvos Socialdemokratų par
tija nori išplėtoti savo ribas 
kuoplačiausioj plotinėj. Ji no
ri veikli netik politiniame, bet 
ir ekonominiame šalies judė
jime. Jie nori darbuotis Sei
me, apskričių ir valsčių savi
valdybėse, profesinėse darbiniu 
kų organizacijose, jaunimo 
organizavime, kultūros darbe 
ir visuose kituose judėjimuose, 
surištais su Lietuvos darbo 
klase, ir politiniu ir ekonomi
niu Lietuvos pietoj imusi.

Visa tai, pasak drg. Bielinio, 
reikalauja tvirtai organizuotos 
ir gerai disciplinuotos Social
demokratų partijos. Prie to 
dar reikia nemažai lesų, be

Pereitų pirmadienį, gruodžio 
18 d., Lietuvių Liuosybė's sve
tainėj, turėjo įvykti biblistų 
prakalbos. Jie turėjo pasakoti, 
kad 1925 metais pasibaigsią 
žmonių vargai ir kad mflionai 
žmonių nebemirsių. Bet, trum
pai sakant, prakalbos neįvyko 
ir' štai dėl kokios priežasties:

Nuėjęs prie svetainės radau 
didžiausių žmonių minių. Klau
siu, kodėl žmonės neina į sve
tainę? Atsako, kad neleidžia. 
Kas neleidžia? Man nurodė 
du policistu, kurie buvo pa
statyti prie svetainės durų ir 
neleido žmonių į salę.

Susi rinkusieji žmonės neri
mauja. Vieni kalba vienaip, 
kiti kitaip. Vieni kaltina sve
taines bendroves manadženį, 
tad jis esąs parsidavęs vieti
niam klebonui ir davatkoms. 
Yipač tuo’ įvykiu labai nepatan- 
kiuiiti bendrovės šėrinlnkai. 
Vieni agituoja traukti 
myben asmenis, kurie 
bizniui, kiti sako, kad 
pjpąi m akėtų prasidėti 
kelių dolerių.

*Bi'blistai savo puses
smerkė lietuvių klebonų ir jo 
siekėjus ir pareiškė, kad trum
poj ateity Cicero 
tekį savo elgesį 
skaudžiai atsakyti,
turį teisę laikyti prakalbas vi
soj Amerikoj. —Vietinis.

6 kambarių fletas, elektros švie 
maudynės, iš visų pusių šviesus; r; 
dos tik $30.00 j mėnesj.

Atsišaukite prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko arba par 

tnerio prie bučernės. Biznis iš 
dirbtas. Gera proga pasidaryt 
pinigo. Vienas negaliu apsidirb 
ti. Atsišaukite į “Naujienas” 
Num. 181.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGJMAS

Trys prakiurimai stoge pataisomi 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie 
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 3Z 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unij;niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Ųunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

Licitacinis Išpardavimas
atsako- 
kenkia 
tai 
dėl

no
tų

pa-

valdžia už 
turėsianti

Biiblistai'

Iš drg. K. Bielinio kalbos 
kiekvienas turi įspūdį, kad jis 

senas ir narsus darbo kla- 
apsipaži-

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 tini 
taip gražių dainų. ' Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.

Po num: 3252 N. Neenah Avė., Chi
cagoje, prasidės 12 vai. dienos, šeš
tadienį gruodžio 23 1922 m. Bus iš
parduota sekama nuosavybė:

1 Ford Trokas, geram, stovy, 6 ge
ri darbiniai arkliai; 6 geros melžia
mos karvės, 10 kiaulių, kiekviena sve
ria 300 sv.; 16 mažų paršiukų^ 13 
kiaulių po 125 sv. kiekviena, 85 žąsys
2 menesių senumo; 74 antys; 10 ka
lakutų; 130 vištų; 1 porinis vežimas;
3 vežimai vienam arkliui; 1 kugs 
prėrinio šieno; partija kaurų; partija 
įrankių; 1 eile pakinktų porai; 2 eilės 
ekspresinių pakinktų vienam; vien 
pakinktai ‘ bričkai (buggy), 6 ožkos, 
10 avių; partija naminių rakandų.

Pardavimo išlygos: Gyvais pinigais.
Taipgi namas ir lotas 30 per 125 

pėdas po num. 3252 N. Neenah Avė., 
Chicago (Netoli Runingo).

Popieriai garantuojami Chicago 
Title & Trust Co. Namui ir Jotui rei
kalaujama $500 depozito, likusieji 
mėnesiniais išmokėjimais.

Andrew Schmitz & Son 
licituotojai

A.z Poška, 
savininkas.

KALĖDŲ DOVANAS
GALIT DUOTI SAVO DRAUGAMS

Musų cigarai yra sutaisyti speciališkai tam tikrai su ku
riais jūsų draugas bus dėkngas. Lengvi rūkyti, sidabru apvy
nioti, Havanos tabakas. Keletą tūkstančių tų cigarų turime 
tik dėl Kalėdų numažinta kaina, galit ateiti j musų dirbtuvę ir 
persitikrinti.

JOSEPH J. STRAVINSKAS
704 W. 31st St.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu, kad atidariau naują geležies ir kitokių smulkme

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

F. JUCEVIČIA 
6037-39 So. State St. 

Phone Englewood 1826

yra
sės kovotojas, giliai 
nęs su politiniais klausimais, 
plačiai patyręs praktinėj dar- 
bi.iinkų kovoj ir įdealingas 
sc čiaIdcmokratų ve ikejas.

— Reporteris.

Roseland. —- “Aušroje'’, 10900 So. 
Mich'gan Avė. prasidės vakarinė mo
kykla: Lietuvių kalbos gramatikos, 
aritmet’ka ir anglų kalba. Todėl vi
si norintieji mokytis pikiuokite savo 
antrašus “Aušron” utarninko ir sere- 
dos vakarais, kad komisija galėtų vi
sus sykiu pakviesti kaip tik atsidarys 
mokykla. Kviečia visus Komisija.

Vakarienė Tapo atidėta
ž niai visy ty, kurie pirko 

tikietus vakarienei, rengiamai 
drg. K. .Bieliniui gruodžio 23.

Draugiškas vakarėlis, rengia A. L. 
T. Sandaros aspkritys Chicagoje sek- 
mad'enyje, gruodžio 24 d., 1922 m., 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Bus muzika, programas, eglaitė, gar
di vakarienė ir daug kitų žaismių.

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

PRANEŠIMAS
Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, 

kad aš atidariau įvairių geležinių 
daiktų krautuvę. Mano krautuvėj 
yra visokių daiktų — stiklinių, porcc- 
lėninių, alumininių, vaikams įvairių 
žaislų zabovų. Užlaikau maliavą, 
stiklą langams ir kitokiu daiktų. Kai
nos labai prieinamos. Taigi, norėda
mi nupirkti giminėms ar pažysta- 
nv’ems dovanas Kalėdų Šventėms, at
silankykite į musų krautuvę, o busite 
pilnai patenkinti.

F. JUCEVIČIA, 
6037-39 So. State St., Chicago, III.

Del priežasties susirgimo va
karienės rengimo komiteto 
pirmininko, dng. A. Žymonto, 
vakarienė, kuri turėjo įvykti 
gruodžio 23 dienų, Hu'H House 
salėj, tapo atidėta tolesniam 
laikui. -Vakarienė įvyks gruod
žio 29 dienų, toj pačioj salėj.

. Tikietai bus geri tie patys.
—Rengimo Komitetas.

Detroit, Mich. — Prelekcijas iš po
litiškos ekonomijos rengia Detroito 
Lietuvių Draugijų Sąryšis, subatoj 23 
d. gruodžio, svetainėj, 9179 Delmar 
Avė., puse bloko nuo Westminister St. 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga veltui, 
šios prelekcijos yra gana svarbios ir 
kiekvieno darbininko if darbininkės 
pareiga atsilankyti ir susipaž:nti, kas 
yra politiška ekonomija. Mokslas yra 
visiem reikalingas.

Kviečia Sąryšio komisija.

Biblijos Studentu Konvencija gruo
džio 23. 24 ir 25 d.. 1922 m. Mildos 
svetainėj, 3140 S. Halsted St. Bus 
12 kalbėtojų. Kviečia visus

Biblijos Studentai.
BRIDGEPORTAS

Kumute primušė savo dukterį.

K. G. vienų vakarų 
savo susiedkėlę ir 

prisdinksmino. Su-

Kuinu lė 
nuėjo pas 
pusėtinai 
grįžusi apie vidurnaktį atrado
savo 6 metų dukrelę bemiegan
čių. Motina užklausė mergai
tės, kur 
Frenkis. 
nežinanti.

yra jos mylimas 
Mergaite atsake, kad 

Motina rėkia: “kiap 
žinoti”. Jinai tuoj

pasigriebė pokerį ir ėmė mušti 
mergaitę ir išdūrė jai akį. 
Mergaitei buvo pašauktas gy
dytojas Bertašius. Jinai tapo 
nugabenta į ligoninę. Gydyto
jas sako, kad mergaitė vargu 
pasveiksianti.

Kitos kūmutės susirinkusios 
pas pirmųjų pradėjo pastarąją | 
kaltinti už tokį žvėriškų dar-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina, arba 
moteris prie namų darbo. Dar
bas ant visados.

W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su krutamafsiais paveikslais 
nedėlioj, gruodžio 24 d., 7:30 v. v.. 
Raymond Chapel. 816 W. 31 St. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Palaimintos Lietuvos Dr-stės extra 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
24 d., 1 vai. po piet, Malinausko svet., 
1843 So. Halsted St. Reikalas — 
rengimas baliaus. Visi nariai prašo
mi atsilankyti. — Valdyba.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Vinco Pet- 

rokaičio ir sesers Onos Petrokaičiu- 
tės po vyrui Jagminienės, gyveno Chi- 
cagos apielinkėse Aš atvažiavęs i 
šitą miestą norėčiau pasimatyti. Pra
šau atsišaukti. Jonas Perrokaitis, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

PAJIEŠKAU savo giminių, dėdes 
Andriaus ir Antano Skučių, Mau- 
riČių kaimo. Garliavos parap. Prašau 
atsiliepti adresu:

MAGDALENA SKUČYTĖ.
4-V6 So. Wood St.<

Chicago, III.

MOTERŲ 
Reikalaujama prityrusių ar neprity
rusių moterų išmetamas popieras 
skirstyti. Geros sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Geras mokesnis.

Kreiptis
1451 S. Peoria St.

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų prie darbo skalbykloj: gali 
būt prityrę, ar neprityrę. 
AAGiAiARDS LAUINDRY CO., 

600 Root St.
V

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

J; REIKALAUJAMA darbinin- 
ą. kų ir fornasams prižiūrėti mi- 

singio dirbtuvėj.
= Continental Brass Fdundry, 

4117 W. Kinzie St.

REIKIA patyrusių vyrų ant 
fanuos. Pastovus darbas, ge- 

. ras mokesnis arti Chioagos.
Kreipkitės Čh. Fanner, R. 1
B. 15, Hinsdalc, III. Phone Do- 
\vners Grove 163, No. 1

1 REIKALINGAS darbininkas, vidu
tinio amžiaus už dženitorių prie leng- 

- vo darbo; pastovi' vieta, valgis ir 
_ guolis, mokestis nuo $30.(10 ir aukš • 

čiaus; turi būti nevedęs ir blaivas.
1606 So. Halsted St.

* .................. .......... .................................. .

H PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
' 3552 Roosevelt Rd.i

į PARDAVIMUI Amerikoniškas-Chi- 
. niškas restoranas, Chop-Suey house.

Randasi b.oai geroj biznio vietoj. Vie
ta gerai iklrrbta. Savininkas tiesio;; 
paaukaus. Pąrdavimo priežastis 
IŠvažiuoj a iš Chicagos. Kaina gi ei
tai parduodant $2750. Atsišaukit

J. N. ZEWERT AND CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

PARDUODU pirmos kiesos 
bučernę su visais geriausiais 
įtaisymais. Pareina parduoti 
dėl partnerių nesusipratimo.
Kreiptis 1734 Fullerton Avė.

1 ---- --- i------
' EXTRA, parsiduoda beveik visai 
naujas pianas vertės $500 parduosiu 

Įtik už $150 ir suolelis sudėti gaidoms, 
kas nusipirks tą pianą tikrai džiaug
sis, kas pirmesnis tam laimės. Prie- 

| žastis pardavimo, išvažiuoju I.ietuvon.
K. Vaškunas, 1524 Eik Grove Avė., 
(Tarpe Lincoln ir Girard Sts).

j
AUKSO KASYKLA

Kampinis saliunas $1000 pelno į 
menesį. Randa $50, 6 ruimai pagy
venimui. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Lietuvą —

ABRAMAVIČIUS, • 
2015 So. Robev St.

Tel. Canal 7083

GARAžAb bargenan, 60 autombbi- 
’ių 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.

BARGENAS — Ręstaurantas 
pardavimui, šapų distrikte. Biz
nis geras, randa pigi. Svarbi 
priežastis.

2308 So. Halsted St.
________________ .

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
vieta su visais įrengimais, ir narni} 
rakandais, per 10 metų išdirbtas biz
nis. Parsiduoda labai pigiai; gera 
vieta, verta patirti.

15267 Vincennes Rd., 
Harvcy, Phoenix, III.

PARSIDUODA saliunas ir 
trekas 2^ tonų. Biznis geras 
ir 3 Į ruimai pagy venimui, ran
da tik $30.00. Turiu du biznius 
vienų turiu parduoti. Klauskit 

516 Roosevelt Road.

' PARDAVIMUI MINKŠTŲ <
gėrimų ir kavos salonas. Gera 
vieta pinigams . daryti. Klausk 
3488 Archer Avė., Kampas 
35 gatvės.

PIGI M
Parduodu pusę gan žo biznio su vi- , 
sais įtaisymais. Biznis gerai eina, 
tik reikia netingėr dirbti. Pati sto- 
rage (nuomete) išmoka randą ir pa
daro pragyvenimą. Pardavimo prie- 
žąstį patirsite ant vietos.

J. M., 2857 W. 39th PI.

PARDUODAMA čeverykų taisymo 
šapa. Biznis išdirbtas ir gerai eina; 
vieta apgyventa švedų ir vokiečių; 
javininkas nevedęs ir nenori ilgiau 
laikyti.

Kreiptis
3000 N. California Avė.

PARDAVIMUI du saliunai, 
kurį kas nori, gali pirkti. 
Kreipkitės pas savininkų

5703 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI GEBA UŽEI- 

gos viela minkštų gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitps: 

1632 W. b6 St.

AUTOMOBILIAI
PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA

RYTĄ AUTOMOBILIŲ.
Parsiduoda puikus Sedanas pirktas 

šiais metais, nauji tairai, ram-spring 
bamperis, mokėta $3200; parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit į Naujienas 
arba pas K. Gugį, 3323 S. Halsted St.

RAKANDAI
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 
,;sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge-

1926 S. Kedzie Avė.

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai 8 kambariams. 

Parduosiu pigiai. Atsišaukit tuoj 
Oda muštas setas. Valour setas. Rie
šuto medžio miegamo kambario setas. 
Grojiklis pianas. Fonografas. Lem
pos ir tt.

1108 N. Robey St. 1 fl.

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

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

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

Tel. Yards 6894

NE VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas murin’s 
namas 2jų pagyvenimu 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbvnės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
mėnesiui, kaina tiktai $9.500; nriim’u 
lot», arba Automobilių kaipo dalį jmo- 
kėjimo.

F. L SZEMET & CO. 
4180 Archer A ve..

Tel. Lafayette 6824

KAINA $7500, namas 6 pagyveni- 
ais su 2 lotais. Moteris nori par
ieti tuojau. Tai yra medinis namas 
it plytų ir muro beizmento prie 
organ gatvės arti Aubum Parko.

PLUMMER.
7848 So. Halsted St.

PARDAVIMUI, ar mainymui ant 
<o nors 2 augštų mūrinis narnas po 
num. 6035 S. Racine Avė., krautuvė 
ir 6 kambarių pagyvenimas, krautu
me apšildoma, elektros šviesi, didelis 
?eizm.mtas, garažas 3 mašinon?', 
erautuvo tuoj perleidžiama, komišinas 
nrokerir-ms. M. T. Plumme?. 7848 So. 
Halsted St.. Tel. Stevvart 7‘.01.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosemė ir namas la

bai pigiai, prie štoro yra 5 pagyveni
mui kambariai su elektros šviesa; už- 
□akalyje yra vieno pagyvenime na
melis su 4 kambariais; proper‘e ir 
Mznj parduos už $3,500, galima Pirkti 
engvomis išlygomis. Atsilaikykite 
rreitai d’enn, ar vakarais pac

JOSEPH YUSHKEWITZ
4034 Archer Avė., 

prie Califomia Avė.

KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 
>u visais naujoviniais ištaisymais. 
>un-Parlors, Bookcases. puikioj vie- 
oj, neša gerą pelną. Turi būt pav
iliotas j 10 dienų; savininkas apleidžia 
piestą. įmokėti $8000 ar $10.000; 
’kusius išmokėjimais. Agentai ne- 
•tsišaukite. L. Schvvartz, savininkas, 
>49 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 3192.

MORTGEOIAI-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

-

MOKYKLOS
REIKALINGA VYRŲ

Reikalauja springsų lovoms 
surinkėjų. Atsišaukit:

Kinney-Rome Co.
1313 S. 55 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas; senas biz-t 
nis, randasi tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našlė 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą.

Kreipkitės:
501 W. 38th St. ir Normai Avė.

REIKALAUJAMA langų plo
vėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. Washington St., Room 21

PUIKI PROGA
pirkti saliunas, labai geroj vietoj ii 
labai pigiai, — savininkas turi greitu 
laiku apleisti miestą. Parduoda už 
cash. Lysas ilgas . Kas nori pasida
ryti gražaus pinigo, tegul nepralei 
džla šitos progos. Ateik pamatyti. 
Pasiskubink, nes i savaitę laiko. turi 
būt parduotas. 4503 S. Ashland Avė.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.


