
'• he First and Greatest Lithuanian Daily in America

į , NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Publitfhed by the Lithuanian Neuis Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street. Chicago. III.

Teleph jr? Roosevelt 8500

\i Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
V- *

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Olas® Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, Ill.j 

undar the Act pf March 8, 1879.

VOL. IX. Kaina 3c Chicago, Hl„ Trečiadienis, Gruodis-December 27 d., 1922
---------------- -----------,---------------------- —    ■  --------- ;----------------T—---------------------—-r—r------------- ------------------------------------------„r , -T- 

---------- ------------------ ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------

The First and Greatest Lithaunian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published b y the Lithuanian News Publishing Co., Ine 
1739 So. Halsted Street. Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
\ n,,,.,. ■■■............................ #

.............  «*»----*m ■ imi bi i *

No. 303

Talkininkai nukaltinoVokietiją
* •.

Susitaikė su Vatikanu?»
Vokietija siūlo naują sutartį

Talkininkai nukaitino 
Vokietiją

Nusprendė, kad ji liuosu noru 
niešpildė vienos, kontribucijos 
obligacijų. Duoda Franci jai 

progą veikti.

PARYŽIUS, gr. 26. — Talki
ninkų kontribucijos komisija 
pirmą kai*tą šiandie nusprendė, 
kad Vokietija savo noru neišpil
dė vienos kontribucijos obligaci
jų. Tas savanoris neišpildymas 
kontribucijos sąlygų įvyko Vo
kietijai nepristačius reikiamų 
šiemet pristatyti ^medžių apštį. 
Už Vokietijos nukaltinimą bal
savo Francija, Italija ir Belgija, 
o prieš — viena Anglija.

šis nuosprendis skaitomas yra 
svarbiausias, kokį ta komisija 
yra padariusi ir gali turėti rim
tų pasekmių Vokietijai, kadan
gi tai duoda progą Francijai pa
skelbti Vokietiją nepildančią su
tarties ir panaudoti prieš ją bau
smes. Francija jau senai ragino 
komisiją padaryti tokį nutari
mą, kad tuo davus Francijai 
liuosas rankas veikimui prieš 
Vokietiją ir net ją pulti.

Kontribucijos komisija šį va
kar apie šį nutarimą praneš tal
kininkams, taip kad jie galėtų 
griebtis tokių žingsnių, kokiuos 
jie skaito esant reikalingais, šis 
dalykas veikiausia bus svarsto
mas premierų konferencijoje 
sausio 2 d., Paryžiuje.

Fašistai susitaiką su 
Vatikanu

RYMAS, gr. 26. —. Italijos 
valdžia rengiasi paskelbti apie 
susitaikymą su Vatikanu (po- 
piežija), tuo užbaigiant kovą 
tarp Italijos valdžios ir po
piežių, kuri tęsiasi jau 50 me
tų. Fašistams įsigalėjus val
džioje, tuoj prasidėjo ir kal
bos apie tokį susitaikimą. Po 
llalbų prasidėjo ir slapti pasi
tarimai, kurie prie tokio susi
taikinto ir privedė, nors apie jį 
viešai dar ir neskelbiama, pri1 
sibijant žmonių paspriešinimo, 
tuo pačiu laiku vedant smarkią 
agitaciją už susitaikimą su 
Vatikanu. • '

Vokietija siūlanti naują 
sutartį.

Norinti užtikrinti taiką ir da
bartinius Europos rubežius per 

30 metų.

WASHINGTON, gr. 26. — 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad Vokietijos valdžia for
maliniai pasiūlė svarbesnio
sioms valstybėms padaryti 
naują taikos sutartį, kuri už

Nedėlioję, Gruodžio 31
DRG. K. BIELINIS, Lietuvos Socialdemokratų partijos 
atstovas »ir b. Steigiamojo Seimo narys laikys pirmą 
prakalbą Meldažio salėj, 2244 W. 23rd PI. K

Pradžia 1:30 vai. po pietų.
Be prakalbų grieš dar Jaunuolių Orkestras. 
Visi atsilankykite.

tikrintų Europoje taiką .per 
30 metų bendru susitarimu. 
Vokietija siūlo, kad Anglija, 
Francija, Italija ir Vokietija 
padarytų keturių valstybių su
tartį apsaugoti ir palaikyti per 
sekamus 30 metų dabartinius 
Europos rubežius.

Nors Jungt. Valstijos
dalininkės naujos sutarties, 
bet Vokietija padavė pasiūly
mą Jungt. Valstijų užgirim ui 
ir, manoma, prašė jas būti tar
pininku perdavime to pasiūly
mo kitoms valstybėms. Sutar*- 
ties smulkmenų nėra gauta, 
negi negalima patirti ar Jungt. 
Valstijos sutiko tarpininkauti 
perdavime pasiūlymo, bet val
dininkai gana daug apie ją ži
no.

Sprendžiama, kad Vokietiją 
paduoti šį pasiūlymą verte 
noras parodyti pasauliui, kad 
Vokietija per • ateinančius 30 
metų nori palaikyti taiką ir 
visai nemano vesti jokių at
giežęs karų, kaip kad tvirti
na Francijos politikai. Be to 
yra gudriai pridengtas Vokie
tijos noras neprileisti Franoi- 
jai pasigriebti turtingiausias 
Vokietijos industrinis distrik- 
tas Ruhr.

Francija atmeta Vokietijos 
pasiūlymą.

LONDONAS, gr. 26. Vo
kietijos pasiūlymai,, kurie ta
po perduoti Jungt. Valstijų 
valstybės sekretoriaus Hughes 
per Francijos ambasadorių 
Washingtone Jusserand, tapo 
griežtai atmesti Francijos pre- 
miero Poincare. Tai patirta 
šiandie iš autoritetingų šalti
nių. \

Čia sprendžiama, jog Vokie
tija šildė, kad Anglija, Franci
ja, Italija ir Vokietija padary
tų sutartį, kuri gvarantuotų 
.Vokietijos rubežius per 30 me
tų.
J ________________________

» ’

Skerdyklų kompanijos 
vienijasi

Armour ir Morris suvienyta 
kompanija jieško naujo 

čarterio.

CHICAGO. — Padaryta pri
sirengimų gauti čarterį Dela- 
ware valstijoj dėl naujos gy
vulių skerdyklų kompanijos, 
kuri užims vietą Armour & 
Co. ir Morris & Co. Tai yra 
paskutinis žingsnis prie su
vienijimo tų dviejų didelių gy; 
vulių skerdyklų. Naujoji kor
poracija turės autorizuoto ka
pitalo $160,000,000. Šerų tuo- 
jaus bus išleista už $110,000,- 
000.

Valdžia nedarė jokių kliūčių 
suvienijimui tų dviejų korpo
racijų ir sutvėrimui didelio 
mėsos trusto.

Taika ar karas už keliu 
dieni]

LAUSANNE, gr. 26. — Vy
riausias Turkijos atstovas įs
iliet Paša mano, kad patįs 
svarbiausi dalykai artimųjų Vy
tų laikos konferencijoje įvyks 
už kelių dienų, kurie nuspręs 
ar artimuose rytuose įvyks 
taika, ar vėl atsinaujins ten 
karas. Pats Ismet Paša nesi
ima spręsti kuo konferencija 
užsibaigs ir ką ji duos, bet sa
ko, kad jei talkininkai elgsis 
ir tarsis su Turkija taip, kaip 
kad jie ^tartųsi ir elgtųsi su 

(Europos šalimi, lai veikiausia 
nėra įvyksianti taika. Betgi ikišiol

talkininkai visą laiką laikėsi 
tokios taktikos, tarsi jie tartų- 
si su senosios Turkijos imperi
jos atstovais. Jis sako, kad nie- 
kuriais dalykais jau yra susi
tarta, bet palįs svarbiausi klau- 
simaa nėra išrišti. Ypač dar 
nėra aišku turkams ar talki
ninkai nori tikrai atidaryti 
Dardanelus, ar tik pagelba to 
“atidarimo” kėsinasi pasi
griebti Turkiją. Tai turkai su
žinosią už kelių dienų, kada 
sulauksią nuo talkininkų atsa
kymą Dardanelų klausime. 
Turkai jau sutikę, kad Darda
nelai butų atidaryti prekybai, 
bet neleis, kad talkininkai per 
Dardanelus galėtų pulti Turki
ją.

Ismet Paša sako, kad Tur
kija nebėra daugiau “Europos 
ligonis” ir khd ji tvirtai lai
kysis savo nusistatymo.

Turkai gali pasitraukti iš 
konferencijos

LAUSANNE, gr. 26.^- šian
die duota aiškiai suprasti, kad 
Turkija gali pasitraukti iš ar
timųjų rytų taikos konferen
cijos. Hassan Bey tapo Ango
ms valdžios pašauktas sugrįš- 
ti namo ir išaiškinti kaip sto
vi derybos. Kalbama, kad bus 
atsiklausta Turkijos naciona
listų seimo ar tęsti ir toliau 
derybas su talkininkais.

Turkai neprileidžia armėnu
Nedalyvauja komisijos susirim 

kime, jei armėnai ir bulga- 
rai dalyvauja.

LAUSANNE, gr. 26. — Tau
tinių mažumų komisijai turkai 
prisiuntė aštrų protestą prieš 
pakvietimą komisijos susirinki- 
man armėnų ir bulgarų, kad iš
klausius jų nusistatymą.

Turkai pareiškia, kad tokia
me susirinkime jie nedalyvaus 
ir todėl susirinkimas negali būti 
teisėtas, nes jame dalyvautų tik 
viena pusė. Komisija gi pakvie
tė armėnų atstovus išaiškinti 
armėnų nusistatymą 'linkui su
manyto paskirimo vietos armė
nams ir bulgarų atstovus, išaiš
kinti pasiliekančių rytinėje Tra
kijoje bulgarų nusistaymą.

Turkai sako, kad armėnų de
legacija susideda iš Turkijos 

pavaldinių ir ji neva atstovauja 
Turkijos pavaldinius. Priimti 
tokią delegaciją, girdi, butų pa
naudojimas valstybės pavaldi
nių prieš pačią valstybę.

Gavusį tokį protestą, komisi
ja atidėjo susirinkimą iki ryt
dienos.

6 žmonės užmušti
CHICAG0. — Per* Kalėdų 

šventes automobiliai užmušė še
šis žmones Chicagos’ gatvėse. 
Be to daug žmonių liko sužeis-

11 žmonių nusinuodijo 
munšainu

1 ■ - *-

NEW YORK, gr. 26.— Nors 
Kalėdos buk buvusios “sau
sinusios” New Yorko istorijoj, 
tečiaus nuo netikusio munšai- 
no pasimirė 8 žmonės — 7 vy
rai ir 1 moteris.

Į BeEcvue ligonbutį atvežta 
12 žmonių, užsinuodijusių 
munšainu. 

f

30 užsinuodijo munšainu.
BOSTON, Mass., gr. 26. — 

Vienas žmogus jau pasimirė 
ir daugiau kaip 30 guli ligoni
nėse iš priežasties užsinuodiji- 
mo munšainu laike kalėdinių 
švenčių.

Desetkai serga.
DETROIT, Mich., gr. 26. — 

Nuo munšaino Kalėdose pasimi
rė vienas žmogus ir desetkai 
žmonių užsinuodijo. Daugelis 
jų sunkiai serga ir niekurie gal
būt mirs.

Pasimirė nuo munšaino.
SHELBY, O., gr. 26. — Vie

nas žmogus pasimirė ir du žmo
nės apako nuo munšaino. Du 
munšaipieriai, kurie tą munšai- 
ną buvo padarę, tapo suimti ir 
apkaltinti žmogžudystėj. 
Talkininkai nukaitino 
Vokietiją.

Komunistų konvencijoj
NEW YORK, gi’. 26. — Ko

munistinė Amerikos Darbinin
kų partija savo konvencijoje 
priėmė platformą 1923 mrSvaiv 
biausiu partijos uždaviniu bus 
vesti komunistinę propagandą 
unijose. Tas darbas bus veda
mas iš vidaus, tveriant unijose 
komunistines guštas. Tame ji 
laikysis komunistų internacio
nalo ir jo unijų nutrimų apie 
vedimą propagandos pačioes 
unijose. \ h

Konvencijoje buvo įnešta pri
sidėti prie komunistų internacio
nalo, bet įnešimą sekretorius 
Rutherberg greitai atsiėmė. Pa
sirodė, kad aiškiai parodžius sa
vo komunistinį veidą, partijai 
pasidarytų visai sunku prieiti 
prie darbininkų.

Buvo daug kalbėta apie slap
ta ir atvirą veikimą. Niekurie 
norėjo marinti savo partiją, kai
po nieko gero neduodančią. Bet 
kiti įrodinėjo, kad tai esąs pa
rankiausias įnagis vedimui pro
pagandos. Legalis veikimas 
esąs būtinai reikalingas, nes iš 
slapto veikimo nieko neišeina. 
Partija iš pažiūros busianti daug 
dešinesnė ir ves tik propagandą 
už sovietus, bet juodąjį darbą 
dirbs slaptoji komunistų par
tija, kuri nebusianti panaikin
ta.

LONDONAS, gr. 26. —- Dr. 
James Rotter, paskilbęs Angli
jos chirurgas, sustojo praktika
vęs. Per 32 metus praktikos 
jis padarė 45,000 operacijų. Jis 
buvo “appendicitis” ekspertas ir 
vien toje ligoje padarė 15,000 
operacijų.

PINIGU KURSAS
■ »
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Vakar, gruodžio 26 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 ............. $20.79

Finų 100 markių ................... $2.53
Francijos 100 frankų ........... $7.40
Italijos 100 lirų ................... $5.17
įdėtu vos 100 Litų ............... $10.00
Trenku 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų............ $19.12

Olandij 100 guldenų...............$39.85
šveicarų 100 markių ...........  $19.12
Švedijos 100 kronų .................$26.95

Vokietijos 100 markių............. D/ac.

Francija neatsižada pasi- 
griebimo Ruhr

To distrikto užėmimo ji reika
laus premierų konferencijoj.

PARYŽIUS, gr. 26. —- Iš pu
siau oficialinių šaltinių patir
ta, kad Francija rengiasi bu 
siunčioję sausio 2 <1. premierų 
konferencijoje išnaujo pasiūly
ti užimti Vokietijos industrinį 
distriktą Ruhr, kur yra di
džiausios Vokieti jos dirbtuvės 
ir kasyklos. Tai bus padaryta, 
kad uJtikrinus gavimą iš Vo
kietijos konlirbucijos, be ku
rios Francija negalinti išsilai
kyti ir jei tos kontribucijos 
negautų, taį turėtų bankrutyti. 
Girdi, užėmimu Ruhr busiąs 
užduotas smūgis ne pačiai Vo
kietijai, bet jos kapitalistams, 
kurie labiausia priešinosi kon
tribucijoms ir kurių turto Vo
kietijos valdžia nedrįsta* judin
ti, kad privertus ir juos sumo
kėti atatinkamą kontribucijos 
dalį.

Bet užėmimas Ruhr nebūtų 
okupacija, kadangi Francija 
siųstų į ten tik tiek kareivių, 
kiek reika apsaugoti savus 
valdininkus ir užtikrinti opera- 
vimą kasyklų ir dirbtuvių. 
Francija taipjau turi sumobi
lizavusi reikiamus inžinierius 
veikimui ir perėmimui ir ope- 
ravinnii dirbtuvių naujai pasi
griebtame distrikte.

Lenkija draudžia nešiotis 
ginklus

Taipjau uždraudė demonstraci
jas ir kitus viešus susirinkimus.

- ...... .,, ..,r

C0PENI1AGEN, gr. 26. — 
Iš Varšuvos gauta žinių, kad 
ten taipo paskelbtas dekretas, 
kuriuo draudžiama nešiotis gin
klus Lenkijoje. Dekretas taip
jau paskelbia, kad visi žmonės, 
kurių veikimas yra pavojingas 
šalies saugumui, bus Muojaus 
areštuoti. Demonstracijas, pa
rodos ir kitokie vieši susirinki
mai tapo uždrausti, o policijai 
tapo leista daryti kratas ir pri
vatiniuose namuose.

Francija ratifikuosianti 
Washingtono sutartis

......................................... I ........ ■

PARYŽIUS, gr. 26. — Esą 
jau užtikrinta, kad Francija ra
tifikuos Washingtono nusigink
lavimo konferencijoje padary
tas sutartis. Komitetas rapor
tuosiąs jas parlamentui pradžio
je sausio ir parlamentas tuo- 
jaus pradėsiąs jas svarstyti, 
taip kad ratifikavimo galima ti
kėtis apie vasario mėn. Pats 
premieras Poincare maldauja 
tas sutartis ratifikuoti.

Neatšauks savo patriarcho
LONDONAS, gr. 26. — Iš 

Athenų pranešama, kad Grai
kija atsisakys išpildyti Turki
jos reikalavimą atšaukti Grai
kijos patriarchą iš Konstanti
nopolio, nežiūrint ką nė nutar
tų talku inkai. Graikijos .pre
mieras sako, kad tas klausi
mas yra graikams labai svar
bus ir jokia Graikijos valdžia 
negali tame dalyke nusileisti.

CHICAGO. — Yra žinių, kad 
valdžia rengiasi paaugštinti da
bartinį federalinį triobėsį, kur 
yra ir paštas. Dabartinis paštas 
darosi perdaug ankštus ir mano
ma padaryti jį 27 augštų namu. 
Pertaisymas atseitų į $15,000,- 
000.

Areštavo ex-mayorą
BALTIMORE, Md., gr. 26.— 

Dr. B. M. McKoin tapo areš
tuotas Čia šiandie įsakymu 
Louisianos (gubernatoriaus Par
ker. Jis yra kaltinamas sąry
šy su Ku Khix Klano užmuši
mu įMer Rougc, La., dviejų 
žmonių. Jis buvo to mesteli© 
mayoras. 

A i
Nedarys daugiau areštų.

BASTBOP, La., gr. 26. — 
Manoma, kad daigiau nebus 
daroma areštų sąryšy su Ku 
Klux Klano užmušimu Mer 
Rouge dviejų žmonių iki ne
prasidės grand jury tyrinėji
mai; Valdžios agentai vis dar 
jieško įrodymų ir jie tikisi pa
sodinti kalėjiman daugelį žy
miausių Mer Rouge piliečių. 
Visi nužiūrimieji yra daboja
mi ir jeigu jie bandytų pabėg
ti, tuojaus taptų areštuoti.

8 žmonės žuvo
CLEVELAND, gr. 26. — 6 

dienes atgal nežinia kur prapuo
lė ežero vilkikas Comeli. Po ke
lių dienų j ieškojimo buvo spė
jama, kad jis paskendo, bet jo
kių pėdsakų nesurasta. Dabar 
gauta žinių, kad taip Long 
Point ir Port Colburn, Kanadoj, 
tapo rasla Cornell gelbėjimosi 
valtis. Joje buvo vįenas lavo
nas. Viso ant Cornell buvo 8 
žmonės ir manoma, kad jie visi 
yra žuvę.

Užmušė 3 žmones
SEA'l’TLE, Wash., gr. 26. 

Kadangi Helen Engei, 16 m., 
atmetė jo piršimąsi jai, Emil 
Neuriter, 40 m., nušovė jos dvi 
seseris, vieną -brolį ir paskui 
pats nusišovė. Neuriter atėjo 
j mergaitės namus ir pradėjo 
šaudyti į visą jos šeiminę, bet 
kitiems pasisekė pabėgti.

WEIuLIN< TIK )N, Na u j oj o j
Zelandijoj, gr. 26. — Smarkus 
žemės drebėjimas buvo jaučia
mas čia vakar j>o piet. Mano
ma, kad jis apielinkėse prida
rė didelių nuostolių.

CHICAGO. Pavieto klerko 
Sweitzer raportas rodo, kad šiais 
metais Cook paviete išduota lei
dimų vesti 37,000 porų. Apie 
10,000 porų šliubą ėmė teisme.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai j^ra 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 justj 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.v

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Sukilimas vakarų 
Trakijoj'

ATMENAT, gr. 26. — Karo 
ministeris gen. Pamkalos taipo 
paskirtas vyriausiuoju koman- 
duotoju Graikijos kareivių va
karinėj 'Trakijoj ir jo pareiga 
bus sustabdyti ten sukilimą, 
kuris pradeda apimti ir armi
ją. Graikų armija Trakjoj de
dasi prie bulgarų ir turkų, jų 
reikalavime autonomijos dėl. 
tos Trakijos dalies.

Mūšiai su fašistais
RYMAS1, gr. 26. — Daugelis 

susirėmimų tarp fašistų ir ko
munistų pažymėji Kalėdų šven
tes Italijoje.
. Turine komunistai nušovė 
fašistą, o atgiežai fašistai su
degino du socialistų klinbus.

Sumišimuose Hraccianoj ko
munistai užmušė fašistą ir ke
lis sužeidė.

Rado papjautą parke žmogų.

CHICAGO. — Užvakar, die
nos laiku vaikai rado Douglas 
parke ant sėdynės sėdintį pa
pjautą žmogų, Joseph O’Day, 
45 m., 3019 W. Polk St. Jam 
buvo perpjauta gerklinė krau- 
jagislė, bet žaizda drabužiais 
taip uždengta, kad jos nebuvo 
matyt ir vaikai manė, kad tai 
guli girtas žmogus Prieš tai 
vaikai matė jį sėdint ir kal- 
banties su kitu žmogum, kuris 
laikė jį apsikabinęs, tarsi pri
laikydamas. Policija mano, 
kad tas žmogus jj papjovė ir 
laike j j suole, dagi neva kalbė
josi su juo, iki patogios valan
dos pasišalinimui.

Pasikorė.

SOUTH BENT), Ind., gr. 26. 
—Iš nusiminimo, kad per Ka
lėdas jį apvogė įnamis, Ignas 
Kerestes, 60 m., pasikorė ant 
tilto.

Šiandie .— nepastovus, .gal
būt lietus ir triškį šalčiau.

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi 
5:25 v. Mėnuo leidžiasi 12:48 
v. n.
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Nitti apie lenkus.
[L1B] Lapkričio pabaigoje 

buvusia Italijos premjeras Fr. 
Nitti Hearsto laikraščiuose pa
talpino ilgą straipsnį, kur ji- 
pai nušviečia pokarinį Euro
pos militarizmą ir pataria Ame
rikai neskolinti nei vieno cen
to dąugiau, kol Europa — 
ypač gi Franoija — nesuma
žins žymiai savo kariuomenių.

Mums‘įdomu žinoti, ką ta
sai Italijos politikas sako apie 
lenkus, ypač sąryšyje su lie
tuviais.

“Lenkjja, tai valstybe, kur 
daugiausia randasi prieštaravi
mų. Jos dabartinis nenorma- 
lis išsitempimas buvo tiksliai 
suplenuotas ne kad atgaivinus 
etnografinę Lenkiją, kurios at
gijimas butų visų pasveikin
tas, kaipo didelė istorinė ide- 
ja, bot su apmąstytu tikslu, 
kad perskirti Vokietiją nuo 
Rusijos ir kad laikyti Vokie
tiją priespaudoje. Lenkija daug 
labiau1 nenormalė valstybė, ne
gu buvo Austro-Veugi’ija. Apie 
pusė, ir net daugiau negu pu
sė jos gyventojų yra ne len
kai, bet daugiausia vokiečiai'ii* 
žydai, į kuriuos Lenkija nepa
liauna kitaip žiūrėjusi, ne
gu į kitus savo pilie
čius. Augštoji Silezija bu
vo lenkams atiduota tik dėl
to, kad Francijos geležies in
dustrija norėjo išnaudoti jos 
m i nėra liūs turtus; buvo tai 
padaryta neatsižiurint į šimt
mečius istorijos, į sveiką pro
tą, į Versailio sutartį; toji 
Lenkija, kuri nebeturi savo 
pinigų, nes taip žemai nupuo
lė. lenkų markė, kuri nebetu
ri užsieniuose jokio kredito, o 
betgi mėgina dar užgriebti to
kius svarbius miestus kaip Vil
nius, sulaužydama visas sutar
tis. Ir negi nuostabu, kad da
bar ji priversta yra laikyti ar

miją, kuri praryja visus jos 
resursus. Par visai nesenai 
Lenkija turėjo 4(M),000 apgink
luotų kareivių. 1922 m. 28 
Iprželio ji oficialiai pranešė 

Tautų Sąjungai, kad ji turi 
18,377 oficierius ir 275,367 
kareivius po ginklu. (Palygin
kime tai su paskelbta šiomis 
dienomis žinia, ka<| Lenkija 
Maskvos konferencijoje apsi
ėmusi sumažinti kariuomenę 
iki 280,000; ar didelis tai butų 
sumažinimas? L. I. B.) lė
čiau tos skaitlinės yra labai 
konservatyvės. Faktinai gi Len
kija turi didesnę armiją, negu 
Ita’lija, beveik du kart dides
nę; kaipgi ji gali stovėti savo 
kojomis tarpe pavojų, kurie 
jai gresia iš lauko pusės ir iš 
vidaus pusės dėl jos ekonomi
nių vargų? Ar gi gali armijos, 
nors jos ir butų kažin kaip 
skaitlingos ant visada palai
kyti moralius ir ekonominius 
absurdus, kaip Danciingo ko
ridorių, padalinimą Aukštosios 
Silezijos ir pasisavinimą vo
kiškų teritorijų? Lietuva bū
dama priversta gintis nuo len
kų puolimų ir nuo jos pasiry
žimų - kaip štai pasisavinti 
Vilnių — atvirai pareiškė Tau
tų Sąjungai šių motų gcg. 25 
d. kad ji negalinti suteikti 
oficialiniai žinių dėl savo gin
kluotų pajėgų, nes jos armi-

Dieną 86c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAUEST!/*FI'TMCatre-v
Monroe ęat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
Šestad., Sekmad. 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksaij. 

šeim. rateliams.
10c (išskiriant šeštad., 

sekn$ad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

—g—,
- ■ - " " . ... . ~~~   . ’ _ ' _____________ •

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
RENGIA P, P. D. U. (f. W. W. U.)

Gruodžio-Dec. 29 d., 7:30 vai. vakare
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 S. Haisted St.

Vyrai ir Moterys Lietuviai Darbininkai! Malonėkite atsilankyti ir at
sivesti draugus ir pažystamus į šitas prakalbas; bus geri kalbėtojai ir kal
bės apie svarbius darbininkams reikalus.

Anglai ir lietuviai kalbėtojai. Lietuviškai kalbės tik-ką atvažiavusis 
iš vakarinii; valstijų: iš I. W. W. U. kovos lauko.

įžanga dykai Kviečia I. W. W. LIETUVIŲ GRUPĖ.

METINIS
Simano Daukanto Jaunuomenės Teat. Kliubo

įvyks
Pirmadien, Sausio 1 d., 1923 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET:
prie Union Avė. ir 18 gatvės

Prasidės 6 vai. vak. j

Gerbiami Draugai ir Draugės, malonėkite atsi
lankyti į šitą balių. Taipgi atsilankykite ir visi chi- 
cagiečiai j šitą iškilmingą balių.

Įžanga 30c. Užprašo Komitetas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ *
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

įfuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300, 600 ir 1000.
PAAAI.l’OS SKYRIAI -----

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

RUDENS AIDAI

Vardas

Adresas
Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bujlding, New York

angliški 
iž $1.00 
visokius

35c. aptiekose arba už 40c 
prisiunčiame tiesiai iš labara 
torijos.

F. AD. RICI1TER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

nas 
ma. 
mis 
koja 
gaidžiu 
Dievas ir žvaigždės.
tuojau.

Tam Dideliam

FONOGRAFUI

KUPONAS
ATŽYMĖKIT KOKIOS KNYGUTĖS NORIT

Maitinimo Kūdikių
Knyga Knyga

ir yra rekomenduojamas tūkstančiu 
gydytoju. Jis lengvai suvirškinamas, 
saugus ir užsilikimas. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai vaiku reikalauja ypa
tingos, priežiūros maiste nuo 4 iki 16 
metu. Senesniems vaikams jis irgi 
yra labai sveikas maistais užtepimui 
ant duonos ir tosto. Sumaišytas su at
atinkamu kiekiu vandenio jis pada
ro stebėtiną gėrimą. Nekųrie vaikai 
myli Eagle Pieną karštą, kiti myli 
šaltą. Daugelis myli jj įmaišytą j 
trupučiuką kakao, arba šokolado. Iš 
Eagle Pieno gali Kalėdų pietums pa
gaminti stebėtinas pyragaičius ir šal- 
tą tyrę.

PER šešiasdešimts penkis metus 
motinos davinėjo Borden’o Eagle 

Pieną kaipo vieną didelę sveikatos ir 
stiprybės dovaną savo vaikams. Šitas 
garsus kūdikiu maistas išauklėjo mi
lijonui ir milijonus kudikiy i stiprus 
ir sveikus vyrus bei moteris. Ir nega
li duoti geresnės dovanos Kalėdoms 
savo vaikams kaip Borden’o Eagle 
Pienas.
Eagle Pienas yra grynafe, sveikas pie
nas sumaišytas su geriausiu cukrum

PresBRVED MOK wjH
S"* iot. . PW»

Jūsų Vaikas Reikalauja Dau 
giau Ko Negu, žaislų

K UČIŲ Vakarą savo vaikui pada
vei tas dovanas, kurias jys ir 

jus y draugai jam supirko. Su dide
liu palengvėjimu atsidusot ir jautė
tės patenkinti, nes tikėjot, kad užga- 
nėdinot savo vaiko troškimą Kalė
dy. Bet daugelis tėvy, vienok, nepa
mato vienos didelės dovanos, tos, 
kurią kiekvienas tėvas ir motina tu- 
rėty savo vaikams suteikti. Toji do
vana yra gera SVEIKATA, kuria ju- 
sy vaikas galės pasidžiaugti savo žai
slais sveiku kunu ir protu. Ar parei
škė jusy vaikas savo džiaugsmą ge
ros sveikatos dvasioje šiose Kalėdo
se? Ar davėt jam užtektinai pieno, 
kad jis galėjo džiaugtis savo Kalėdy 
Dovanomis tinkamais jausmais?

“Provkleince Journal” lapkr. 
27 <1. pranešė, kad tos koloni
jos lietuviai išnešė griežto pro
testo rezoliuciją prieš lenkų 
užėmimą Lietuvos sostinės Vil
niaus; revoliucija gyvai nu
šviečia visus lenkų 'žiaurumus 
okupuotame krašte.

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam'? Nauja religija. Dip
lomatas. Varpa. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamapių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas, Pasaka. Jau- 

magas. Auka. Anato- 
Valkolaikio daina. Kur- 
ir sliekas. Batukas ir 

Varles politikės. Du 
Kiaulė ir asilas.

Jis linksmas, nes turi 

BAMBINO
Valsbaženklla Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau! 

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

Pirmįnu pardavinėta 
po $150. Daliar tik 

• už $29 
Lietuvių ir Lenką 

Firma
500 mašinų sandėly 

po $29 ir $39 
Naujausi 
rekordai 2 
Darome 
taisymus.

north-western 
Phonogrnph Supply 
1683 Milwaukee Av

t'Markof The Borden Comi’A*^ 
Pcg. V. S. Pat. Olf.

BORDEN’O Eagle Pieną gali pri
rengti ir daugeliu, daugeliu ki- 

tokiy budy, iš kuriy visi pagelbės 
jums jusy vaikus pastatyti į sąlygas 
gero maistingumo ir sveikatos. Nuei- 
kit pas savo krautuvininką dabar tuoj 
ir paduokit jam nuolatinį užsakymą 
Borden’o Eagle Pieno. Kiekvieną 
dieną padarykit Kalėdoms savo vai
kui taip, kad sulaukus kity Kalėdy 
jusy kūdikis džiaugtyB savo žaislais 
geresnėje sveikatoje ir butu laimin
gas.

JEI norit daugiau sužinoti apie šitą stebuklingą kūdikių 
maistą, iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit 
jį | The Borden Company, o ji jums prisius, visai dy

kai, informacijų kaip penėti ir prižiūrėti jūsų kūdikį, sykiu 
su kitais svarbiais raštais.

Nauja eiliy knyga iš Lietuvos
Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saule, (gyvenimo kai- 
nas. žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laime. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Haisted St., Chicago, III
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU P AT AKIM BS
I —, r TTT~—-nT~—T1— „J

........ 1 —1 ■ 1 ........ ’

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Rooiu 1111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

• Gyvenimo vieta:
8323 So. Haisted Si.

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

v ■' ________

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
'*iav* ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas ▼idurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 ’ 
Tel.: Central 6890

t Vak. 3223 S. Haisted St. Chicago' 
Tel. Yards 4681 I

KVIII ui’.....'i —I Jin ......... . .iiiiiajuai-r

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank BldgJ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A;ea 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
Vt - — ——- - -... - - - -- --------

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 Ą. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEb VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352U.--------- . ....______________ ___ _ >

Tel. Lafayette 4223
Pliynping, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patamaujir kuogeriausisl.

M. Ypška,
8228 W. 38th St„ Chicago. Hl.^

Dr. K. P.
Miczoll, 

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

PLOSČIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

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

penheimero, L. System and Ardmore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visorių spalvų ir 
petrinų, vertės iki S75. ' Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliais 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyiutn.s ir .launuoliatn.s Garni— 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

8. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai!

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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Baigiant 1922, m.
Mbtai kaipo metai negali nei 

užbaigti nei pradėti ekonominio 
periodo. Ekonominis besiplėto- 
jimas, puolimas ir kilimas turi 
savo eisenų nepriklausomą nuo 
užsibaigimo ar prasidėjimo me
tų. ; 1

Ekonominio apsivertimo arba 
cyklo laikas tęsiasi bent keletą 
metų — nuo augščiausio išbujo
jimo žemyn iki krizio ir po kri- 
zio augštyn iki naujo biznio iš- 
bujojimo. Tokie ekonominiai 
cyklai nesti visuomet vienodi, 
kartais tęsiasi ilgiaus, kartais 
trumpinus. Paskutiniųjų kele
tas cyklų Amerikoj tęsėsi seka
mai nuo krizio lig krizio: 1897 
metai — 1900 metai — 1904 me-
tai — 1907 metais — 1914 me
ni — 1921 metai.

Kodėl vienas cyklas yra trum
pesnis kitas ilgesnis — tai yra 
išaiškinama daugeliu įvairių 
priežasčių.

Galima pasaky ti, kad ir ekono
mijos gyvenime, taipjau kaip 
fizikoje, veikia savotiškai pri
taikytas dėsnys akcijos ir reak
cijos. Sulig šituo dėsniu, krizis 
įvyksta todėl, kad pramonėje pa
sidaro perteklius. Po krizio-gi 
vėl ateina biznio išbujuojimas 
todėl, kad krizio laiku pasidaro 
nedateklius ir didelis žmonių su
sispaudimas gyvenime. Toliaus, 
jeigu pramonės išbujojimas ir 
perteklius bus pasidaręs labai 
didelis, tai tokio gilumo bus ir 
ateinantis po to krizis.

Amerikoj nuo 1915 metų pa
baigos iki 1920 metų pradžiai 
beveik be pertraukų ėio biznio 
— prekybos ir pramonės — au
gimas, kuriuo ir kapitalistų pel
nai ir brangumas ir darbininkų 
algos daugiau kaip dvigubai pa
sidaugino, žmonės pasidarė 
daug iš'laidesni ir jų išlaidumas 
prisidėjo prie dar didesnio daly
kų išbujojimo. Tik 1920 metų 
pradžioj perdaug iškilusi biznio 
banga pradėjo pulti ir puolė su 
pastebėtinu greitumu iki 1921 
metų vidurio, kada įvyko pati 
krizio aštruma.

1922 metai buvo sunkaus, il
go ir nuolatinio atsistaisymo 
metais. Iki 1922 metų viduriui 
dar skaudžiai buvo atjaučiamos 
krizio sunkenybės. Vienok, ru
deniop dalykai pradėjo šiek tiek 
greičiau taisytis. Atsidarė dau
gelis fabrikų, kurie buvo iki šiol 
uždaryti, o ten kur darbai visai 
menkai teėjo, pradėjo eiti ge
naus. Kaikuriose pramonėse 
(pavyzdžiui, automobilių pra
monėje) veiklumas pasiekė ko
ne augščiausio laipsnio. Metų 
pradžioj dar buvo kalbama apie 
bedarbės klausimo išrišimą, bet 
metų pabaigoj buvo gan garsiai 
nusiskundžiama, kad stokoja 
darbininkų (ypač paprastų) 
svarbiausiomsioms Amerikos 
pramonėms. Darbininkų algos 
į metų pabaigą beveik visur pa
kilo. žymiausias gi algų pakili
mas buvo plieno pramonėje.

Reikmenų kainos į metų pa
baigą taipjau pradėjo kilti. La
biausia pakilo plieno ir geležies 
kainos, lentų kainos, cinko kai
nos, bovelnos ir vilnų kainos. 
Maždaug vienodai pasilaikė val
gomoj ų daiktų detalio kainos, 
o atpigo drabužių kainos.

Žaliosios medžiagos gaminime 
didelis prieauglius buvo metalio 
srityje. Gaminimo augimu at
sižymėjo ypačiai vario ir gele
žies pramonė. Po didelio nupuo
limo vario produkcijos 1921 me
tais, vario produkcija nuo sau
sio 1922 metų augo kas mėnuo 
vis daugyn iki pasiekė rugsėjo 
mėnesyj 102,000,000 svarų, tai 
yra arti to, kas buvo vidutiniai 
gaminama 1921 metais. Gele
žies ir plieno rugsėjo mėnesyj 
1922 metais buvo pagaminta 
4,404,000 tonų tuo tarpu kada 
1921 metais rugsėjo mėnesyj 
buvo pagaminta 2,281,000 tonų. 
Taipjau augštai stovėjo gamini-

Apžvalga
Marketo Kainos.mas cemento, paskutiniais ke-1 

liais mėnesiais pasiekė augš
čiausio laipsnio (virš 11,000,000 
bačkų į mėn.)'. Naphtos arba 
Petroleum gaminimas šiais me
tams pasiekė suviršum 46,000,- 
000 bačkų į mėnesį«— kiek nie
kad dar nebuvo pagaminama is
torijoj.

Tavorų distribucijoj, kiek ro
do važtis geležinkelių, neįvyko 
didelio pasikėlimo. Vienok, da
lykai stovėjo jau neblogiau kaip 
1915 metais.. Taip 1915 metais 
į mėnesį toninių mylių buvo 25,- 
232,000,000, o 1922 metais liepos 
mėnesyj toninių mylių buvo 27,- 
073,000,000.

Bankams 1922 metais turbūt 
gerinus klojosi negu kokiems 
kitiems bizniams. Nuo metų 
vidurio žmonės parodė didelį pa
linkimą. taupyti pinigus ir pa-
sekinė buvo ta, kad bankuose 
depozitai pradėjo labai žymiai 
augti. Federalio Rezervo Ban
ko nariai turėjo daug mažiau 
skolintis pinigų iš Rezervo Ban
ko negu skolinosi 1921 metais, 
šiais metais jie skolinosi $705,- 
000,000.00, tuo tarpu, kada pe
reitais motais jie turėjo skolin
tis $1,200,000,000.00. Kadangi 
tokiu budu šalyje buvo užtekti
nai pinigų bankuose (beveik iki 
pertekliaus), tai nuošimtis už 
skolinamuosius pinigus perei
tais metais nupuolė iki 6%. Jei-1 
gu pereitais 1922 metais biznis 1 
Amerikoj pradėjo besitaisyti po 
sunkios ligos, tai jo besitaisymą 
visgį didžiai trugdė tas faktas, 
kad iki šiol visa Europa, jos pra- | 
monč ir prekyba tebėra ant li
gos patalo.
' Pereitais 1922 metais įvyko 

didžiausias vokiečių markės puo 
iimas. Iš to pasidarė Europoj 
prekybos ir pramonės demorali
zacija. Lietuva dėl markės puo
limo insigijo neapsakomų nuo
stolių. Vokietijoj laukiama šią 
žiemą baisaus bado ir bado 
riaušių. Spekuliacija ir noras 
įsigyti pelnus be darbo laiko ap
sargdinę žmonių protus Euro
poj be sluogsnių skirtumo. Prie 
to viso Europos ligotumo vietoj 
susispaudimo ir ekonomijos be
veik visų Europos kraštų val
džios eina lenktyn viena su kita 
leidime pinigų apsiginklavimui. 
Pavyzdžiui, sekamų kraštų val
džios 1922 metais išleido armi
jai ir laivinui sekamas sumas pi
nigų:

Franci j a 
frankų.

Italija — 2,686,981,000 lyrų.
Anglija — 167,127,000 svarų 

sterlingų.
Japonija — 646,400,000 yenų.
Hollandija — 121,652,000 gul-

5,236,000,000

Norvegija — 54,908,000 kro
nų.

Švedija — 164,068,000 kronų.
Danija — 65,379,000 kronų.
Ispanija — 931,730,000 pese

tų.
Finlandija — 306,719,900 fi- 

niškų markių.
Labai yra svarbu ir Europai 

ir Amerikai, kad Europa atsipei
kėtų. Labai reikalinga yra, kad 
Vokietijai butų duota progos at- 1 
sistoti ant kojų sumažinant ir 
atidedant jos reparacijų mokė-Į 
j imą. Labai yra svarbu, kad ar
mijos ir ‘laivynai Europoj butų 
sumažinta iki minimumo, ir ar
mijos ir laivyno išlaidos butų 
nukirstos daugiau negu kai per 
pusę. Kada šitos sąlygos butų 
išpildytos, Amerika galėtų duo
ti didelę paskolą Vokietijai kas 
pagelbėtų tarptautinės prekybos 
ir pramonės atgijimui.

Kl. Jurgelionis.

Or. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akufteras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Vaisiai, Daržoves ir pieni
niai gaminiai.

SVIESTAS: — Gauta 9,567 
kibirai; pats geriausias 51c.; ty
čia geras nuo 47’4 iki 50c.; pir
masis, nuo 44 iki 46c.; antrasis 
nuo 42 iki 43c. Kainos smulk
menų prekybai: kibirais 54c.; 
vyniokhiose 36c.

KIAUŠINIAI: — Gauta 3,593 
skryniosų švieži pirmieji po 39 
iki 40c.; paprasti pirmieji 35 iki 
36c.; maišytos partijos, 37 iki 
37c.; extra pakuoti baltose me
dinėse skryniose 46 iki 47c.; 
purvini 25 iki 26c.; ša'ldyklos, 27 
iki 27'/2c.

GYVI PAUKŠČIAI: — Kala-

4.

6. Paliudymai yrą paliuosuoti nuo normalių Valstybes mokesčių nuo įplau
kų ir nuo visų Valstijos bei vietos mokesčių (išskiriant turto ir pavel- 
dėjybės mokesčius).

kutai, 35c.; vištos 19c.; viščiukai 
17c.; gaidžiai 13c,; antys 16c.; 
žąsys 16c.

Iškeiskit Savo 1918 Metų Karo Taupomuosius 
Ženklelius į Iždo Taupomuosius Paliudymus

' ' ' '

Taupyk Savo Pinigus ir Leisk Jiems Augti
Sausio 1 d., 1923 m. sueina rakas jūsų Karo Taupo

miesiems Ženkleliams.
Jugtinių Valstijų Iždas siūlo jums progą atnaujinti savo 

indelį su pelnu ir sutaupymu.
Nunešk savo Karo taupomuosius .Ženklelius į pašto 

stotį ar banką šiandien. Išmainyk juos ant Iždo 
Taupomųjų Paliudymų.

Jei tūri $25 Karo Taupomaisiais Ženkleliais, tai gali 
dabar gauti $25 Iždo Taupomąjį paliudymą ir 
$4.50 pinigais,

Jei turi $100 Karo Taupomaisiais Ženkleliais tai dabar 
gali gauti $100 Iždo Taupomąjį Pždiudymą ir 
$18 pinigais.

Jei turi $1000 Karo Taupomaisiais Ženkleliais, tai 
dabar gali gauti $1000 iždo Taupomąjį Paliudymą 
ir du $100 Iždo Taupomuosius Paliudymus ir

*

$16 pinigais.
Šitie pavydžiai parodo, kas galima gauti už Karo Tau 

pomuosius Ženklelius. Tolygius išmainymus galima 
padaryti kitomis apštimis.

At your Post Office

At your Bank

1 ’ <

1 4 r
j jil

fe*

At the U. S. Treasury

UNITED STATES GOVERNMENT SAVINGS SYSTEM
TREASURY DEPARTMENT, WASHINGTON, D. C

IŠDARYTI PAUKŠČIAI: — 
Kalatukai 39c.; vištos 21 iki 
22c.; viščiukai 18 iki 19c.; gai
džiai 14 iki 15c.; antys 20c.; žą
sys 20c.

BULVĖS: — Gauta 76 vago
nų; 100 sv. Wisconsino apskri
čių, baltų 80 iki $1.00.

SALDŽIOSIOS BULVĖS: — 
Iš Virginijos 2000 bačkų, $2.25. 
/ ŠVIEŽIAI PAGAUTA ŽUVIS: 
— Svarui žiūrint kokybės: eše
riai, 12 iki 14c; margieji vaši- 
lai 18 iki 20c; karpęs 6 iki 8c; 
bufalai 12 iki 14c; baltoji žuvis 
18 iki 20c. •

SURIS: — Twins 26c sv.; dai
gios 26%'iki 27 ^c.; jatin. Ame
rikos 27 iki 27,4c.; šveicariška
sis 25 iki 33c.; limburgeris 24 
iki'2414c.; plytinis 23 iki 234c.

PUPELĖS: — Rankomis at
rinktos, 100 sv. $8.50; raudono
sios $9.50.

VERŠIENA: — 50 iki 60 sv. 
8 iki 9c; 70 iki 80 sv. 10 iki 11c; 
90 iki 110 sv. 11 iki 12c; gra
žiai storą 13c; viršsvoriniai, 130
iki 175 sv. 5 iki 8c.

IŠDARYTA JAUTIENA: — 
Šonkaulis num, 1 — 33c; num.

Kaikurie Patogumai Turėti Iždo 
Taupomuosius Paliudymus

1. Būdami paremti Jungtinių Valstijų Valdžios kreditu Iždo Taupomieji 
Paliudymai yra vienu saugiausių indėlių pasaulyje šiandien.
Išleisti tokiomis denominacijomis, kurios yra pasiekiama visiems. $25 
Paliudymas pareina jums tik $20.50, $100 Paliudymas $82, $1000 Paliu
dymas $820.
Kiekvienas šeimos narys gali pirkti iki $5000 subrendusios vertės kiek
vienos serijos.
Dabartinėmis kainomis Iždo Taupomieji ženkleliai pelno 4 nuoš. į metus, 
priskaitomus kas pusmetis, jei laikoma iki subrendimo. Kiekvienas 
paliudymas subręsta per penkelis metus nuo išleidimo dienos.

5. Išmainant į pinigus prieš subrendimą apturima 3 nuoš. paprastais pa
lakiais.

2 — 18c; num. 3 — 9c; minkš
timas num. 1 — 43c; num. 2
— 25c; num. 3 — 14c; šlaunis 
num. 1 — 141/ac; num. 2 — 
ll%c; num. 3 — 8]4c; nuo 
sprando num. 1 — 12c; num. 2
— 10c.; num. 3 — 5^c.; nuo 
krutinės num. 1 — 8V2C.; num. 
2 — 7c.; num. 3.— 31/aC.

ŽALI VAISIAI: — Obuoliai 
$4 iki $6 bač.; spalgenos, $15 iki 
$6 dėžei; citrinos $8 iki $8.75 
skryniai; apelsinai $4 iki $5.25 
skryniai; ananasai $3.50 iki 
$4.75 krėžui; žemuogės, 75 iki 
85c. kvortai.

ŽALIOS DARŽOVĖS: — Bat
viniai $4 bačkai; salieros $1 iki 
$1.25 ketiirkampei skryniai; 
mor, $4 iki $5 bačkai; kopūstai, 
$1 iki $L25 krėžiui; agurkai 
$5 iki $7.50 skryniai; žydkopus- 
čiai $2 iki $2.50 krėžiui; salotos 
$3.50 iki $4 krėžiui; grybai 35 
iki 70c. dėžei; svogūnai $2 iki 
$3.50 maišui; pipirai $5.00 iki 
$5.50 krežiui ; ridikėliai $5.00 iki 
$5.50 bačkai; ankštinės pupeles 
$3 iki $5 gurbui; tamėtės $6 iki 
$6.50 krežiui.

ODOS: - Žalios sūdytos, pil
nai išdžiovintos 12c; drėgnos, ža
lios sūdytos 9c. Arklių odos 
num. 1 — $4.00; num. 2 — $3. 
Arklių odos, kiekviena $2.25.
------ į--------------------------------

GASO DARBININKAI
OPEROJ.

Pereitą trečiadienio vakarą gazo 
vedėjai, pasiunčiamieji vaikiukai ir 
ofiso tarnautojos alkūnėmis trynės su 
Peoples Gas Light & Coke kompani
jos direktoriais, kada Gas Club suėjo 
Auditorium Teatran pasiklausyti “Ai
dos” kaipo svečiai p. S. Insullo, Peop
les Gas Light & Coke kompanijos, 
Commonvvealth Edisono Komapnijos 
prezidento ir kelių didžiausių šalies 
korporacijų direktorių tarybos pirmi
ninko ir taipgi pirpiininko tarybos di
rektorių “Civic” Operos, kuri dabar 
duoda operas Auditonume.

Gas Club susideda iš Peoples Gas 
Light & Coke kompanijos tarnautojų 
ir viršininkų ir savo energiją pašven
čia piliečių palinksminimo ir gero
vės darbuotei.

Sumanymą nueiti j operą, kuri vi
siems labai patiko, davė p. Bernard J. 
Mullaney, buvusis majoro Bussės sek
retorius ir vienas įžymiausių Chicagos 
piliečių.

P. Insull labai džiaugiasi ir didžiuo
jasi operos klotimi; jam labai patiko 
matyti, kad jo įstaigos darbininkai pe
risi giedojimu. Jis yra didęlis mylė
tojas ir šalininkas svetur gimusių pi
liečių; jis pritaria svetimšalių spaudos 
bei įstaigų darbuotei, pašvęstai svetim 
šalių naturalizavimui ir jų gerovei.

Piliava, Kaunas ir Vilnių-
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dyi šavaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Piln?« informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
l*A( K ET CO..

117 W. Washngtun St., Chieago. 
325 Second Avė.. So. Minneapolis.

DETROIT, MICHIGAN
1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

Balchiunas pagelbininkcs 
(arba asistentas)

GRABORIUS
25th St., 7 9509 Cardmd 

Detroit, Mich.

DK. T. MATULAITIS, 
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

*y„rT- q Veikiu*® 
Tol. Market 6284, Market 4526 

X.....—..—.Į...——........... /
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Amerikos • 
geda

Amerikoje, turtingiausio
je pasaulyje šalyje, šimtai 
tūkstančiu darbininkų dirba 
po 12 valandų kasdien ir po 
7 dienas savaitėje, t. y. be 
nedėldienio pailsio.

Tokia padėtis yra visų- 
pirma plieno pramonėje. Ir 
kas keisčiausia, šitos pramo
nės vedėjai turi drąsos prieš 
visuomenę ginti šitokį pasi
baisėtiną darbininkų išnau
dojimą.

Kelios dienos atgal Unit
ed States Steel Corporation 
galva, Elbert H. Gary, pa
skelbė spaudoje, kad plieno 
dirbtuvėse esą negalima pa
keisti 12 valandų darbo die
ną 8 valandų darbo diena, 
nes, girdi, viena, trūkstą 
darbininkų trijų darbo at
mainų ,(šiftų) įvedimui ir, 
antra, konkurencija su ki
tais pramonininkais verčian
ti Plieno Korporaciją ma
žinti gamybos išlaidas.

P-as Gary kalba apie dar
bininkų trukumą tuo laiku, 
kai Amerika kenčia dėl ne
darbo; ir jisai skundžiasi 
konkurencijos pavojingumu 
plieno industrijoje, kuomet 
yra žinoma, kad galingas 
trustas, kurio svarbiausią 
dalį sudaro Plieno Korpora
cija, pilnai kontroliuoja ją 
ir nustato tokias kainas, ko
kias nori!

Kiekvienam yra aišku, 
kad p. Gary motyvai neiš
laiko jokios kritikos. Plieno 
Korporacija lupa devynis 
kailius nuo savo darbininkų 
visai ne dėl tų priežasčių, 
kurias jisai nurodo, o tiktai 
dėlto, kad darbininkai duo
dasi lupti. Vokietijos, Angli
jos, Austrijos, Švedijos arba 
kitos kurios vakarų Euro
pos šalies darbininkai nieku 
budu nepakęstų tokio išnau
dojimo; o Amerikos darbi
ninkai pakenčia. Ne tik pa
kenčia, bet daugelis jų dar 
yra dėkingi ponams kapita
listams, kad jie duoda jiems 
progos užsidirbti duonos ką
snį, stovint po 12 valandų 
prie įkaitusių plieno liejyk
los krosnių.

Dveji metai atgal tos in
dustrijos darbininkai išėjo : 
streiką, bet jų išnaudotojai, 
uoliai padedami policijos, ka< 
riuomenės ir teismų, sutriu
škino jį ir šiandie p. Gary 
karalijoje vėl viskas ramu. 
^Plačioji visuomenė tyli; di
džiosios darbininkų unijos 
yra užimtos vidujiniais savo 
organizacijų reikalais. Už 
tai drąsiai kalba plieno dirb-' 
tuvių savininkų vadas ir tei
sina tokius dalykus, kurie 
daro gėdą šiai šaliai.

Maskvos 
agentūra.

Lietuvos komunistai pra
neša publikai, kad jie esą 
įsteigę “Lietuvos Darbinin
kų Spaudos Biurą” (LDSB) 
tikslu informuoti darbinin
kus “apie Lietuvos buržua
zijos, darbo federacijos ir
įvairių socialistų pataikūnų 
darbus Seime, valdžioje, vi
suomenės gyvenime, apie jų 
rengiamus ir daromus žing
snius prieš darbininkų kla
sę, apie jų spaudą, organi
zacijas” ir t. t.

Galima išanksto numanyt, 
kokios rųšies bus tos “infor- 

Imacijos” ir kieno pinigais 
tas darbas bus varomas. Sei
mo rinkimų laiku Lietuvos 
komunistai nulipdė visas 
tvoras ir visus stulpus savo 
proklamacijomis, siuntinėjo 
į visus Lietuvos kampus ve
žimus savo literatūros, nors 
Lietuvoje' jie neturi jokių 
šaltinių, iš kurių galėtų gau
ti bent kiek žymesnę sumą 
pinigų. Savo proklamacijose 
ir kitokiuose raštuose komu
nistai keikė ir šmeižė dau
giausia socialistus.

Dabar jie rengiasi varyt 
tą anti-socialistinę propa
gandą ir kitose šalyse. Bet 
jie nedaug telaimės, nes dar
bininkai šiandie jau visur 
gana gerai nusimano apie 
tai, kiek rupi tiesa Mask
vai ir jos agentams. Vienas, 
kitas išalkęs komunistėlis tu
rės apmokamą “džiabą” — 
that’s all.

| Apžvalga
VOKIETIJOS NAUJOJO KA
BINETO PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Naujasis Vokietijos premje
ras, Dr. Cuno, išdėstė parla
mente tą savo politiką, kurios 
jis žada laikytis. Jis pasižadė- 
ja eiti “auksiniu viduriu”, kad 
tuo budu įgyti opozicijos pasi
tikėjimo. Bet iš parlamento 
jis susilaukė simpatijos tik 
tada, kai jis ėmė kalbėti apie 
vokiečių -tautos vargus ir kan
čias. ,

'Užsienio politikoje jis pasi
žadėjo laikytis tokios pat po
zicijos, kokios laikės Wirth’as. 
Remlando Vokietija,, esą, nie
kuomet neišsižadėsianti. Visa, 
kas dabar galima padaryti, tai 
šiek tiek stabilizuoti markę.

Po premjero kalbos buvo 
padaryta dviem valandom 
pertrauka. Posėdžiui atsida
rius, kalbėti pristatoma social
demokratas Dr. z Brcitscheid. 
Jo kalba sukėlė didelio trukš- 
mo parlamente, .štai ką rašo 
apie tai “The Manchester 
Guardian”:

“Dr. Brcitscheid kalbėjo 
nuo socialistų partijos. Jis 
privedė Gladstonc’o žodžius, 
kad valdžia privalo būti su
daryta iš parlamento narių ir 
nurodė, kad Dr. Cuno ne
turi patyrimo politikoje. Jis 

kalbėjo ape tai, jog reiškia
ma nuomones, kad valdžion 
butų kviečiami specialistai 
ekonomijos srityje. Bet kuo
met sunkiausiais laikais bu
vo kabineto bandoma į- 
traukti darban geriausias 
šalies pajėgas, tai specialis
tai ir industrialistai atsisakė 
pasiimti atsakomybę ir atsi
žadėti savo pelningų vietų.

“Jis nurodė į tą faktą, jog 
privatinis biznis skiriasi nuo 
nacionalines ekonomijos. 
Sėkmingas biznierius ne
duoda jokio laido, kad jis 
galės tinkamai tvarkyti tau
tos reikalus. Buvo reiškia
ma vilties, jog Liaudies par
tijos įėjimas valdžion pa
lengvins Dr. Cuno -kabinetui 
gauti reikiamos paskolos iš 
užsienio. Kalbėtojas tatai 
pavadino legenda. Jis at
kreipė domės į tą faktą, jog 
užsienio spauda laLai šaltai 
pasitiko Cuno Kabinetą. Jis 
atpasakojo, kaip naujasis 
kabinetus buvo sudarytas ir 
pašiepė Dr. Cuno fašistinį 
metodą nesiskaityti su par-' 
lamentu.

“Dialektiniu žvilgsniu jo 
kalba buvo stebėtinai gera. 
Jo vykusios ironingos pasta
bos sukėlė daug jtioko. Ži
noma, dešiniesiems tatai ne
patiko, bet u^tat kairieji jo 
kalbą pasitiko dideliu entu
ziazmu.

“Po to įvyko dienos sen
sacija. Dr. Breitschei^ at
kreipė savo kalbą į \ kabine
tą ir ėmė kalbėti apie mais
to . ministerį Dr. Mueller iš 
Bonuos, kuris atstovauja 
žemdirbiams. Jis perskaitė 
deklaraciją, kuri buvo para
šyta 1919 m., kada Reinlan- 
de separatinis judėjimas bu
vo stiprus. Deklaraciją, ku
ria buvo reikalaujama su
kurti nepi^tylausoirtų Reino 
ršpubUką, pasirašė Dr. 'Muel
ler. >

“Atidengimas, kurį Dr. 
Brcitscheid padarė labai dra- 
matingoje formoje, suma
niai operuodamas žodžiu 
“išdavystė”,' padarė į parla
mentą nepaprastos įtakos. 
Pats premjeras negalėjo pa
slėpti savo nerimavimo. At
stovai pakėlė didžiausį 
triukšmą. Kaip kairieji, 
taip ir dešinieji ėmė kelti 
protestus. Po tos sensacijos 
Dr. Breitscheįd atkreipė sa
vo atakas prieš kitus Kabine
to narius. Savo partijos 
vardu jis pareiškė, kad so
cialistai naująjį kobinetą to
leruos tol, kol jis nekliudys 
socialistų. Kalbėtojas pasa
ko, kad astuonių valandų 
darbo diena privalo pasilikti, 
ir kiekvienam pasikėsinimui 
ją prailginti jo partija griež
tai priešinsis. Jis ironingai 
iššaukė Dr. Cuno panaikinti 
‘legendą’, jog Vokietiją gali
ma valdyti nesiskaitant su 
darbininkų norais.

“Tuoj po Dr. Breitscheido 
kalbos, ministeris Mueller į- 
teikė savo rezignaciją. Mi- 
nisteriauti jam teko vos 36 
valandas.”
Taip tai Vokietijos parla

mentas pasitiko naują kabine
tą. Vadinasi, kabineto pirmi 
žingsniai buvo nelabai sėkmin
gi. Socialistai į jį žiuri su ne
pasitikėjimu. Jie sako, kad 
yra davinių manyti, jog Dr. 
Cuno kabinetas bandys patai
kauti Hugo Stiniies’o partijai. 
Ir jeigu jis ištiktųjų pasirinks 
tokį kelią, tai jo amžius, sako 
socialistai,’ bus neilgas.

WISCONSIN — “BLOGA VIE
TA ATEIVIAMS”.

Nesenai iš Europos atvažia
vo New Yorkan šeimyna, susi
dedanti iš vyro, žmonos ir de
vynių vaikų. Vyras pareiškė, 
<ad savo užsiėmimu jis esąs 
žemdrbis ir norįs šioje šalyje 
taipgi žemdirbyste užsiimti. 
Apsigyvenimui jis pasirinko 
Wiseonsin valstiją.

Tai labai nepatiko Philadel- 
phijos laikraščiui “Inųuirer”.

I. Auslaenderiai ir Markė. /
Kas ir besakyti, — įstabus 

Miuncheno miestas!
Miunchenas susideda iš namų, 

gatvių, sodų ir karčiamų — ka
dangi karčiamų yra ir tokioj 
geografinėj padėty, kurios prie 
pirmų trijų vietos kategorijų 
nepridera. Kas geria alų — tai 
savaime supranta. •

Karčiamose gyvena bavarči- 
kai, namuose turi sav,o reziden
ciją auslaenderiai, kurie ir ba- 
varčikų reziduojamųjų vietų ne
lenkia.

Bavarčikas — nepramoninkas 
— jis jos nekenčia, išskiriant 
alų: čia kita kategorija. Bavar- 
čikai — vertelgos, maininiųkai, 
medžiotojai, žuvininkai, ir pana
šaus gero ūpo žmonės.

Bet kas yra auslaenderiai? — 
O, tai yra merikontai, švedai, 
anglai, danai, monarchistai, lie
tuvninkai, vanderlipai ir visi ki
ti gotentotai. Tai yra tokios 
paukštės, kurias galima pagau
ti su plunksnoms ar be plunk-- 
snų. Su plunksnoms jas galima 
pagauti, jei joms įtaisyti atatin
kamų rezginių su atatinkamais 
blizgučiais. Paukščių be plunk
snų bavarčikai negaudo — juos 
gražina atgal per sieną. O dėl 
paukščių su plunksnoms — nie
kas nesugebės pridaryti tiek 
blizgučių, kiek bavarčikai! Ir ką 
gi, jei jie patys didžiuojas, kad 
Miunchenas — ekskursijų mie
stas, kad jje į vieną vasarą turi 
iki porai milijonų atvykusių iš 
svetur svečių, — tai čia vis 
šventa teisybė. Nes tai jų svar
biausias pajamų šaltinis, ir jei 
ne pajamos iš auslaenderių — 
bankrutuotų ir jų policija, ir 
ūkis. Auslaenderiai atvažiuoja 
su glėbiais savo valiutos, ją iš
keičia į vokiečių, kuri pasilieka 
vokiečių banke, už ją gauna vos 
spaustuvę apleidusiai vokiečių 
markes, kurias palieka karčem- 
ninkų ir pirklių bei viėšbutinin- 
kų kišenėse.

Eina auslaenderis į inuzejų — 
moka 500% brangiau negu vo
kiečiai, eina į teatrą — 300%, 
eina į mokyklą — moka 100 
markių auksu ir dar visokius 
priedus, eina į viešbutį — vėlei 
procentai, eina į krautuvę — vė
lei šimtai procentų. Ir taip to
liau, ir taip toliau. O senoji Pi- 
nakoteka — didžiausioji Galere- 
ja — Auslaenderiams uždėjo... 
3333%! Vokiečiai moka 30 m. — 
auslaenderiai — 1000. Kiek tai 
vokiečiams duoda pelno, kiek jų 
biudžetą papildo—nereikia jau 
nei klausti. Niekam, pavyzdžiui, 
nepas'laptis, kad toks Berlyno 
universitetas vien tik auslaen- 
deriais laikos. Tokiam Miunche
no universitete kiliems auslaen
deriams teko mokėti po 35000 
markių už mokslą, neskaitant 
ką iš jų nulupę policija už tei
sę gyvent Miunchene!

Bet vokiečių spaudos techni
kai pratobu Įėjus, pinigai iš spau
stuvės kasdien milijonais lekia. 
Aišku, kad nors ir auslaenderiai 
kasdien tiek daug vokiečių mar
kių reikalaudami, ir jų vieton 
sumokėdami į banką auksu pa
remtą valiutą, negali markių 
spausdinimo pasekmių suturėti' 
— markė smunka, kaip pasam-!

Jį džiugina tas faktas, kad vy
ras pasirinko ūkį vietoje mies
to. Bet pasirinkti Wisconsiną! 
Ttų jau visai blogas reikalas. 
ŠtaiMdį “IiKiuirer” rašo savo 
editorale:

“Atvažiavusiai ūkininkų 
šeimynai mes įlinkime kuo- 
geriaušios kloties. Bet mes 
pianome, kad ji galėjo apsi
gyvenimui pasirinkti kokią 
nors kitą valstiją, o ne Wis-. 
consiną. Rėkia tiesą pasa
kyti, jog tai yra labai blo- 

> 'gas distriktas busimų pilie
čių auklėjimui. Visuomenė, 
kuri siunčia į sonatą ir kon
gresą visokius La Follette’us 
ir Vietoms Berger’ius ir ne
sipriešina radikalinėms ide-

joms, negali įkvėpti atei
viams amerikonizmo idealų. 
Įdomu butų žinoti, kaip išsi- 
auklės ta šeimyna: ar ji ilks 
ištikima amerikbnizmo prin
cipams, ar užsikrės socializ
mo doktrinomis.”
Vadinasi, ateiviai pirmon 

galvofi- tur persiimti ta idėja, 
jog Amerikos surėdymas yra 
geriausias iš visų galimų surė
dymų. Tai viena. O kita, - 
tokie žmonės, kaip La Follette 
ir Bergeris, yra labai bloga 
ateiviams kompanija, nes jie 
tankiai iškelia aikštėn tą fak
tą, jog patentuotų Rinito nuo
šimčių patriotų darbai teturi 
visai mažą nuošimtį dorumo 
ir padorumo.
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Padegėlis Kasmatė.

Vaizdai iš Muncheno.
dyta. Markė smunka, vadinas 
biurgeris fokųpja, kad gyveni
mas eina brangyn, o visų pir
ma — a'lus. Juk dabar papras
to alaus litras kainuoja 72 mar
kes, o jei biurgeris į dieną yra 
priverstas jo sudoroti ne mažiau 
5 litrų, tai kiek jis turi vien 
alui sumokėti! Aiškus daiktas, 
kad pikta! O alus toks papras
tas, nesotus, tik po 6-8% smar
kumo!

Kiek jo reikia išgert, kad 
įkaušti?

Kas kaltas? Ir biurgeris nie
ko kito nesugalvoja, kaip tik 
auslaenderius keikti! Jie esą 
kalti, kad prancūzai su savo 
reparacijoms lenda, kad Stinnes 
su savo pramoninkų kompanija 
aiškiai yra užinteresuoti, ko jie 
ir neslepia, kad markė kristų; 
auslaenderiai esą kalti, kad gy
venimas eina brangyn. Ir jau 
dabar, jei esi aus'laenderis, tai 
buk atsargus — žiūrėk, su kuo 
kalbi, nes negana to, kad biur
geris auslaenderius keikia, bet 
ir su kumščiu lenda.

Niekam nepaslaptis, kad tokie, 
pavyzdžiui, .gruzinų studentai 
yra vargingiausi iš vargingiau
siųjų dabartinių vokietijos gy
ventojai. Kaip žinoma, demo
kratinė pirmykštė Gruzijos val
džia turėjo užsieny, tuo tarpu 
ir Vokietijoj daug savo studen
tų stipendininkų. Rusų ponams 
draugams bolševikams vandalų 
keliu užėmus mažutėlę Gruziją, 
tie studentai tapo visai atskir
ti nuo tėvyškės, nuo Gruzijos, 
nebejaudami jokios pašalpos nei 
iš namų, nei iš valdžios, tapo 
palikti likimo nuožiūrai. Žibo 
tai puikiausia ir vokiečiai. Bet 
šit pavyzdi®. Kuopelė tokių gru
zinų studentų valgydavo už sun
kiu darbu uždirbtus pinigus pie
tus vienoj paprasčiausioj pietų 
valgymo įstaigoj. Ir kartą pie
tavusiems tenai vokiečių namie 
auklėtiems biurgeriams — stu
dentams korporantams ateina 
į galvą, kad gruzinai vis tiktai 
auslaenderiai, vadinas vokiečių 
tautos skriaudėjai, ir pradeda 
lįsti į juos su kumščiais, vary
dami laukan. Gruzinai bandė 
kreiptis į šeimininką, prašyda
mi padaryti tvarką, aiškindamos 
savo padėtį, bet šeimininkas at
sakė, jis esąs niekuo nekaltas, 
kad jie auslaenderiai! Nelaimin
giems studentams nieko kito ne
liko, kaip pasišalinti nuo įtūžu
sių biurgerių!

Įvykis kitokio kara^terio'. Vie
name pasieny su Čekais vietinė 
čekų kolonija išsirūpino iš vo
kiečių valdžios padaryti vokie
čių teritorijoj savo virtusios 
tautine švente — Sakalų šven
tės iškilmę. Valdžia leido. Bet 
biurgeriai didesni patriotai, ne
gu vokiečių valdžia. Gėrusie 
gretimoj karčiamoj vokiečių 
korporantai nusprendė čekus pa
mokinti: kaip jie drįsta, atsi- 
kyrę nuo vokiečių, švęsti savo 
šventę vokiečių teritorijoj! Su
manyta — padaryta. Susirinko 
vyrai ir valiai čekus mušti. Bet 
tie irgi ne liurbiai: jei lenda jų 
mušti, tai jie žinoma turėtis. 
Galų gale Čekai įsikarščiavusius 
koiporantus gerokai sukulė. 
“Nors mes ir buvom priveikti— 
čekų buvo kur kas daugiau — 

bet aš neatsimenu savo gyveni
mo dienos, kurią galėčiau tokiu 
džiaugsmu paminėti, kaip šitą” 
— pabaigė man savo pasakoji
mą tų muštynių dalyvis biurge
ris korporantas! Bet kadangi aš 
su juo de'l visko esu oficialus 
prietelis, tai jis mart nieko ne
bodamas tolimesniame pašneke
sy pasakoja savo planus,. ką jis 
darysiąs mokslus baigęs. Esą jis 
dabar mokinas rusų kalbos, kad 
paskui darbuotis Rusuose. O 
tą darbuotę vaizduojąs šiaip. 
Esą dabar Vokietijoj žemė esan
ti labai brangi, o Rusijoj labai 
pigi, nes tenai dėlei revoliuci
jos, bado ir abelnos netvarkos 
gyventojų labai sumažėjo, ir tie 
kas nori žemės turėti ir ją dirb
ti — jos pirkti butų galima la
bai pigiai. Tai jis manąs tą že
mę, kurią jis 'gavo tėvui mirus 
Vokietijoj parduoti, o už gautus 
pinigus Rusijoj įsitaisyti visą 
dvariuką...! Po to, kai jis didžia
vos už savo ‘patriotinį pasiryži
mą’ buvęs čekų, kaip kočėlas, 
prikultas, jis tokiu naiviu atvi
rumu savo tokius planus pasa
koja! Aš tuo nei kiek nesiste
biu: čia gludi biurgerio išmin
ties paslaptis!

Be abejonės, čia smulkmenos; 
oficialiniuose santykiuose to nė
ra ir būti negali. Bet, deja, mes 
vargšai emigrantai gyvenam ne 
oficialiniais santykiavimais, bet 
tais smulkiais šiokios dienos įvy
kiais, kuriuos mums musų ex 
oficio smulkus gyvenimas kas
dieną pakiša.... O tų įvykių nei 
suskaityti, nei aprašyti. Mes — 
auslaenderiai: kryška!

Iš Kauno politinių 
anekdotų.

Vargas su Voldemaru.
_____________ *

Voldemaras Kaune dabar pa
sidarė tokia baidyklė, kad neži
noma kas su juo ir bedaryti! 
Baisiausias demagogas, bet tiek 
gudrus ir vikrus, kad jokia val
džios įstaiga su juo nieko ne
gali padaryti. Kiek kartų jį jau 
yra baudę, ištrėmę, nuteisę į ka
lėjimą kišti, o jis vis kaip ko- 
liojo valdžią taip tebekolioja. Ir 
liuesas, ir sveikas. Nuteisė jį iš 
Kauno gubernijos ištremti, jis 
persikėlė... per Nemuno tiltą! 
Mat ten seniau buvo Suvalkų 
gubernė, o jis taip išaiškino įsta
tymą, kad jis teisėtai valdžios 
nusprendimą pildo. Ir nieko jam 
nepadarė!

šit buvo garsi buvusio susi
siekimo vice-niinislerio Grinke
vičiaus byla. Buvo sukviesta 
daug liudininkų, jų tarpe viso
kių jeretikų, bedievių ir tt. Tei
smo sena jau tokia tradicija: 
liudininkai turi prisiekti, kad 
teisingai liudys. Tai sena for
malybė, ir toje didžiulėj Grinke
vičiaus byloj nei vienas j ereti
kas priesaikai nesipriešino. Bet 
šit ant rytojaus pasitaiko kaž
kokia mažutėlė smulkutė byla 
ir joje 'liudininku figūruoja Vol
demaras! Jam, kaip paprastai 
visiems, pasiūlo prisiekti! Tuo
met jis Teismo pirmininko prašo 
žodžio. Pasiaiškinimui žodį gau
na ir kalba ištisą pusantros va
landos, aiškindamas Apygardos 
Teismui — kas tai yra priesai
ka! Ir nieko jam teismas nepa
darė! Kad tik nebereikėtų jo 
pamokslų klausyti leido jam ir 
be priesaikos liudyti!

Jei kur Voldemarui pasitaiko 
kokį reikalą turėti — valdinin
kai didžiausiu skubumu atlieka 
jo reikalą ir viską išpildo, ko jis 
tik nori, nes jis vis tiek pada
rys ko jis nori. Didžiausias var
gas — milicijai! Ji jam nieko 
negali padaryti, nei išgabenti, 
nei uždegti: tai vienintelis eg- 
zemplioris visoj Lietuvoj, žinių 
turi labai daug, moka kokias 24 
kalbas, žinias moka taip sunau
doti ir susukti, kad jų pats ga
las neišpainios; beto mikliausias 
demagogas, tai su juo pradėti 
kokį ginčą, reiškia įsivelti į to
kią bėdą, iš kurios sausas vis 
viena nebeprisikclsi. Jeigu jis 
apygardos Teismui vieton prie
saikos prašo žodžio ir, pusantros 
valandos aiškina teismui, kas 
tai yra priesaika, tai šis vienas 

faktas jau paliudija, koks var
gas turėti su Voldemaru kokį 
reikalą!

Vienas rimtas anglų diploma
tas apie jį pasakė: Voldemaras 
butų labai išmintingas, jeigu jis 
nebūtų kvailas.

Bet Lietuvoj Voldemaras tė
ra tiktai išmintingas — Lietu
vos mandrioji publika neįsten
gia numatyti, kur Voldemaras 
kvailas — ir todėl jis visą vi
suomenę terorizuoja!

Krikščionys demokratai, jei 
sumanytų, tai jį vandens šauk
šte prigirdytų, o jis pyškina 
juos, ir usus sau pustų, jei tik 
jie kada nors jam pradėtų aug- 
tu.... A.

F Kombinuotas d 
pasiūlymas 

Stalinį Lempa Elek
trinis Prosas Elektri
nis Gtuzdintuvas
Skalbyklinis gurbas 
Porceleno viršus sta
lui arba

15,009 F'ederalinių 
kuponų 

Paklausk kaip juos 
gauti su skalbtuve

Prašyk krautuvėj ar 
aptiekoj 

Federal Muilo 
Trupinių

I SAVAITĘ 
Pirk Naują Modelį “L”

FEDERAL
Elektrikine Skalbtuvė

Nemokamas parodymas namuose 
Ateik ar parašyk atvirutę

COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC SKOPS

72 W. Adams St.
4523 Broadway
448 N. Parkside Av.
3452 W.Roosevelt Rd.
3127 Logan Blvd.
3039 Lincoln Avė.
4730 Irving Park Blvd.

4711 Vi Cottn
arba savo apylinkės

1002 E. 63rd St. 
6245 Normai lllvd. 
2950 E. 92nd St. 
6350 S. Halsted St.
12 S. Kedzie Avė. 
851 S. Halsted St. 
4007 Ogden Avė.
1819 Irving Park Blvd. 

ge G rovė Avė. 
elektrinėj krautuvėj.

Pinigus Lietuvon
^Siunčiame

Ji

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

BIZNIERIAI!
Apkainuokite hiventoriy 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15lą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams.

J. P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą ant Bridgeporto

3241 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 5066 
Ofisas vidurmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S®. Babted St., Chicago, III.
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Prisidėk prie musų Kliubo Dabar Tel. Austin 787

m<

visa musų publika plojo

Telefonai

uomet

Chicago, III

Tel. Pullman 5432

NURSE
Telefonas

Yards

MAJESTIC TE ATRAS

Koncertas pripildė širdis 
troškimu ko tai geresnio.

8*14-18 Rootevett R4. 
Arti SI. Loeie Avė.

EKICAGO, DLL.

Kad 
jums

Baigusi 
Akuieri- 

oi kolegė

Jaunystės Spėka Nau 
jaustame Išradime

Pieno vertė vaikams ir su
augusiems tapo priparodyta 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės Skyriaus.

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

boti socialistų 
“Dzennik Ludowy 
Sokolausk 
minusiai i 
silaikyti 
kšmo.
jos prezidentų Narutavičių

praktika* 
lįsi Peni 
silvanijoi 
hospital* 
e. Pasek 
dingai pi 
tarnauja

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

*208 W. Harriso* St.

$6.95
Andreasburgo

J i!'--, 
■' j V f S-1

DR. VAITUSH, O. D 
Lietevii Saecialiatai

Padidink savo kalėdinius džiaugsmus! atei
nančiais metais. Prisidėk prie musų Kalė
dinio Taupymo Kliubo. Apie 7000 vyrų, 
moterų ir vaikų, Kliubo narių gauna dabar 
savo čekius visokiomis apštimis.
Gaukit savo čekį kitų metų.

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriški, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 diena 
Res. 11.39 Tndenendence Blvd. Chicag*

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

LIETUVOS ARTISTŲ 
KONCERTAS

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai - 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

Tel. Canal 2118

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampa* * 

Leavitt St. Tel. Canal 682X 
Rezidencija 8114 W. 42n4 8A

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

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Av®. 
Tel. i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 4 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildieniais nuo II 
iki 1 vai. po pietų.

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

943 VV. 33rd Place 
Phone Boulevajd 8313 

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

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

Opt*m«trtat 
Td.BOUhv.rd «UY 
«*4V . s. AalfeB* At«.

tyfg&gnPSČ K*»VM 47 <m gal

Bustas, Edgewater Beach Hotel 
5349 Sheridan Road 

Tel. Edgewater 838®
Ofisas, 1724 S. Ashland Avė.!

Tel. Canal 0101 ir 0078 
Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 

ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

DENTISTAS
1821 So. Halsted 8L, Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Phone Canal 02*7

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo

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

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

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

Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryt* 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard ,5913

Rezidencija, 3159 So. Union Av 
Tel. Yards 1699

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., k»mgaa 81 <ai 
Telefonas Yards 1119

Jungtinių Valstijų Žemdirbystės 
Skyrius neseniai surengė parodą St. 
Paule, Minn. Paroda buvo labai įdo
mi ir savo klausytojams suteikė ver
tingų žinių, kurios neapsakomai pa
gelbės jiems jų kasdieniniuose gyve
nimo reikaluose.

Vienas pamatinių parodos etapų 
buvo pieno svarba sveikatai Ta
po įrodyta, kad šita šalis neįvertina 
nuostabių pieno savybių ir kokį ste
bėtiną maistingumą jis duoda vyrui, 
moteriai ir vaikui. Buvo nurodyta, 
kad apie 15 iki 20 nuoš. musų moky
klų vaikų nėra tinkamai maitinami 
ir ačiū tam jie nepavalgo, serga ir 
pasiduoda ligai.

Toliaus tapo įrodyta, kad net ūki
ninkų vaikai kenčia nuo nepavalgy- 
mo, nors jie turi ir gali jiems duoti tin 
kamo maisto. Manytum, kad šitie ūki
ninkai pasinaudoja didelių stebuklin
gi; pieno savybių patogumu ir toly
džio duoda jį savo vaikams, bet jje 
anaiptol to nedaro. Jungtinių Valsti
jų Žemdirbystės statistikos ’ skyrius 
parodo, kad beveik 50 nuoš. Ameri
kos vaikų gauna pieno mažai, ar vi
sai negauna.

Kita parodos dalis parodė, kur 
Jungtinių Valstijų rytinės dalies Ženv- 
dirbystinėse apylinkėse buvo daroma 
tyrimas sužinojimui, ar vaikai yra 
tinkamai maitinami. Buvo parodyta, 
kad iš kiekvienų penkių ištirtų ir at- 
klaustų vaikų du visai negaudavo pie
no ir kad vienas iš kiekvienų šešių 
buvo nepavalgymo stovy.

Iš tų žinių, kurios suteikta šitoj 
Jarodoj, klausytojai sužinojo, kad 

ungtinių Valstijų žemdirbystės Sky
rius gavo pranešimų nuo pačių mo
kyklų mokytojų, kur pasakoma, kad 
vaikai, kurie kasdien gauna pieno, 
gerai išmoksta savo pamokas ir yra 
sveiki, o tie, kurie visai pieno negau
na, yra menkos sveikatos ir savo pa
moką neišmoksta kaip reikia. Tėvai 
dėl savęs pačių ir savo vaikų priva
lo žiūrėti, kad jų vaikai butų tinka
mai maitinami, kad jie galėtų gerai 
mokytis ir atsilaikyti ligai.

Saugumas randama atatinkamam 
maitinime. Pridėjus Bordeno Eagle 
Pieno prie vaiko valgio, Jis gauna 
kiekvieną maistinį veiksnį, reikalingą 
jo sveikatai. Suprantama, šviežias 
oras, išshnankštymas, išsimiegojimas 
ir sveikas pasilinksminimas taipgi pa
gelbsti. Bet jei maistas nėra tinka
mas, tai niekas nėra tinkamas. Ne
seniai padaryti moksliški ištyrimai 
tarp mokyklos vaikų parodo, kad 
Eagle Pienas yra ypač geras ten, kur 
vaikai nepavalgo.

Vaikai maitinami Eagle Pienu įgi
jo daug daugiau svarumo už tuos, 
kurie buvo nvaitinami paprastu pienu 
iš bonkelės. Jų mokytojai pareiškia, 
kad jie po to geriau atrodė, buvo 
sveikesni ir geriau mokinos.

Jame yra kiekvienas elementas, ku
ris yra reikalingas sveikatai. Jame 
yra pakankamai kaulą ir kūną pada
rančių sudėtinių.

Padalyk Eagle Pieną kasdieninio 
jūsų vaikų valgio dalimi ii- žiūrėk ge- 
rai į jų svarumą. Svarumo" augimas 
bus žymus. Tai yra pirmiausias ir 
svarbiausias įrodymas to, kad vaiko 
sveikata gerėja ir kad tą padaro Eagle Pienas.

Jaunas vaikas privalo gauti kas
dien du šaukštus Eagle Pieno, at
skiesto ketvirtą dalimi puodelio te
duoto vandens. Duok prieš pusryčių 
ir pietų valgį. Senesni vaikai kartais 
geriaus jį mėgsta su imbiero gėra
lu, vaisių sunka ar suplaktu kiauši
niu ir pagardinimais.

Paivugvms akių įtempimą, ąuri» 
asti, priežastimi galvos skaudtjlmo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireivas ūkis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuosi* trzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speclal« atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus. i

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

Phone Boulevard 7589

LENKŲ MASINIS SUSIRINKI 
MAS.

šią savaitę, pradedant septintadie- 
niu gruodžio 24 d., Majestic Teatre 
duodama puikus Kalėdinis nr^gramas, 
susidedąs iš vodevilio ir krutamųjų 
paveikslų kalėdinio laiko.

Vodeviliais’ programas labai įvairus 
ir Įdomus. Tarp kitko bus rodomą 
Šunų, arkliukų ir mulų cirkus, magi- 
kas, giesmės, šokiai ir muzikos ga
balai. . ' \

'Jai vakar didelėj Chicagos 
Ofkėstros salėje buvo trijų Lie
tuvos artistų koncertas.

Ir mes visi plojom, labai plo
jom
— Ale ar artistams mes plojom? 
Tur-but ne, taigi kad ne... Mes 
plojom nabagei Lietuvai, musų 
tėvynei, kuriai rodės akyvaiz- 
doj visų čia buvo daroma didelė 
geda...

Argi ištikro tai butų tiesa? 
Ar-gi ištikro tokia yra Lietuvos 
artistiška puika ir didybė?

Taip mes visi galvojom — ir 
plojom, plojom... Ir kuo dau
giau mes gailėjomės Lietuvos, 
tuo daugiau mes plojom.

Beklausant J. Byros ir P. Ole
kos ir M. Leškevičiaus parink
tųjų muzikos gabalėlių, į sielų 
skvirbo troškulys spėkos, ilgėsis 
vyriškumo...

Vienu laiku M. Leškevičius 
jau buvo besužavįs, ir norėjosi 
tikėti, kad jau čia pajausime tą 
spėką, kurios taip troškome... 
Ale pasirodė, kad jo Smuikas 
buvo mechaniškas ir vienodas, 
bespalvis.

J. Byra žinoipa labai prisikan
kino, kas apgailėtina; a'le užtai 
užteko ir musų nervams. Tik ko- 
del-gi Lietuvos dievuliai jam te
davė tokį delikatną balselį, ku
rio taip reikia gailėties? Ir ko
dėl jam jie davė tiek daug drą
sos?

P. Oleka turi geros medžia
gos, bet ją stengėsi visokiausiais 
budais į niekus paversti. Jis 
turi vyriškumo ir jeigu jis jo ne
supenės cirko pseudo-artizmui, 
tai iš jo be abejo išeis vyras.

žinoma, nėra smagu kokių 
nors smarkių pamokslų sakyti, 
svečiams. Tečiaus mes buvome 
svetingi ir paliekame svetingi. 
Mes mylime savo sv’ečius, ir tiki
mės, kad jie ir mus pradės tru
putį mylėti. Mes savo atlikom. 
Ir jei kas pasakys žodį-kitą tie
sos, tai gal malonus sveteliai ne
pyks. Ne-muzikantas.

Įvykęs vakar Lietuvos artistų 
koncertas pavyko labai gerai 
(įplaukų žvilgsniu). Orkestrus 
didelė salė buvo beveik pilna.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

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

8259 So. Halsted St., Chicag*.

lymo. Dui 
ia rodą vi 
mokiose Ii 
'ose ir ki 
olduose r®' 
valuos* 
erima 
merginoim

Tlophonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisą* yra 

uždaryta*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiki

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ik? 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

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. Morgai St., kert* 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dcntistas 4 

4712 South Aihland Avaų 
arti 47-tos gatvii

Kodėl jus nešiojate akinius? 
negalite su jais matyti ? Dulko 
galva skauda kada nešiojate akinius . 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti ? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Peter A. Milįer
2128 W. 22nd Št. 
Tel. Canal 5838

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradek Naujus Metus kaip reikiant, .statydamas dabar. Visękia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas .

Tel. Beverly 0397 ir 1279, ’ ‘ 1955 West 111 St.

^OR.HEtlZMAN^
II RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* p«r 1* 
metų kaipo patyręs gydytoja«| chi
rurgas ir akušeri*.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102* W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 958 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

•fi nnfi GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR I UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę.* Tikros 
i? Sicferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai EA
pardavinėjamos po $15.00, dabar

, MEYER’S BIRI) COMPANY,
Importuotojai ir Importuotojai. Didinenomis ir smulkmenomis. 

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

Peoples "s1.;?"“ Ba
Kampas 47 gat. ir Ashland Avė 

Chicago.*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

IT*L KedMe 8908

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametčt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep”? Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus ? Nesirūpinkite. Mokslaą iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip vadinamą “ožkos gilę” ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

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

Laboratorijos kurios išdirbinė ja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re- 

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

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

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana* 

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

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

i 17/1 Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
1 / t dienoms pirm laivo išplaukimo

\ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai 
l\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 

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

OhtvI IW sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
M.ZLLl kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bite prie lai- 
vakorčių agento arba prie

S* Efrvorthy, G. A.,
M '* 19 N. Dearborn St,

Gruodžio 18 d., Schoenhoffen 
salėj, ant kampo Ashland ir 
Mihvaukee gatvių, įvyko Irtikų 
masinis susirinkimas, sušauk
tas Lenkų Socialistų Sąjungos 
ir kitų progresyvių organizaci
jų. Susirinkimas buvo šau
kiamas, kad pranešus ir paaiš
kinus lenkų visuomenei dabar
tinius įvykius Varšuvoj.

Apie aštuntą valandą publi
kos buvo pilna svetainė. Susi
rinkimą atidarė p. Stapinskis, 
paaiškindamas publikai jo ti
kslą. Vakaro vedėju perstatė 
p. Zalesky. Šis savo trumpoj 
kalboj nurodė, kad šis susirin
kimas tapo sušauktas iniciaty
va socialistų ir kitų kairiosios 
srovės organizaciją uzprotesta- 
vimui prieš Amąrikoj ir Len
kijoj esančius klero nacionalis
tinius šovinistus dėl nužudy
mo naujai išrinkto Lcnkjos 
prezidento Narutavičiaus. Pub
lika, pirmininko prašoma, pa
gerbė 
atsistojimu.

Po to buvo f pristatytas kal- 
dienraščio 

redaktorius 
:is. Kalbėtojas pir- 
paprašė publikos už- 
ramiai ir neklti triu 

Jis nurodė, kad Lenki
nu-

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Alniięrlui i 
| 3113 S.Halsted *t

Tel. Blvd. 8188 
gPer 15 metų pa 

> " sėkmingo prak
. ^■Otikavimo turk 

* W wHpatyrim°. Pasek
V Wimingai patamau 

' . ju prie gimdymo
IV -Kiekvienam® at 

sitikim® teikh 
^|gypatiškų jrižiu

' ™|| patarimu* mo
s^Bterims ir mergi 

■■■“•noms veltui.

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698
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Chicagos Žinios
Saugus 6% Investmentai

S’augumo 
ženklas

Pasirūpink dabar kad tavo pini
gai pelnytų 6 nuoš. Musų morgi- 
čiai ant nekrutamos nuosavybes 
yra puikus investmentas ir yra 
absoliučiai saugus. Leisk mums 
šiandien papasakoti, kaip yra 
galima nupirkti be nuošimčių 
praradimo.

Bankas atdaras šį vakarą nuo 
6 iki 8 vai.
Ir neužmiršk apie musų Kalėdinį 
Taupymo Kliubą, kuris dar vis 
atdaras.

Central Manufacturing' 
District Bank

1112 W. 35th Street

(Seka nuo 5rto pusi.) 
žudė biauri ranka kerštingo 
nario lenkų šovinistų klero- 
tautinės organizacijos. Tą biau- 
rų darbą atliko Nieviadomskis 
dėl to, kad Narutavičius buvo 
išrinktas į Lenkijos preziden-

| tus tautinių mažumų. Pasak 
kalbėtojo, jei Narutavičius kai
po mokslo žmogus ir (profe
sionalas inžinierius butų dir
bęs fabrike, tai jis nebūtų žu
vęs nuo biaurios lenkiškų fa- 
šistų-suoka'libininkų rankos. 
Lęnkiški fašistai atliko tąkrau- 
geringą dabrą nužudydami di-|nizza’ 
džiuinos lenkų liaudies išrink
tą demokratišku budu asmenį, | 
gerbiamą ir naudingą 
žmogų. Kalbėtojas nuroilė, I 

Ikad Lenkijos konstitucijoj su- 
tekiama lygios teisės tauti
nėms mažumoms, gyvenan
čioms Lenkijoj. Vienok nežiū
rint to, lenkų fašistai nužudė Į 
šalies 
riyjų 
zuinų

Penktadienį— “Manon”, su 
artistais-daininikais: Galli-Cur- 
ci, Scbipa, Defrere, Contreuil, 
direkt. Hageman.

šeštadienio dieną—“Me Pisto- 
fefle”, su artistais-daininnkais:

Rengiama vakarienė REIKIA DARBININKO NAMAI-ŽEME

šaliai

TURTAS VIRŠ 7 MILIONŲ DOLERIŲ

srovių ir tautinių ma- 
ba Įsais. Tokiu elgesiu 

šovinistai sulaužė ir ko- 
sumynė Lenkijos kon-

Ka'lbėtojas smerkė

• I

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 29 d., Hull House salėj, 
800 IS'o. Halsted gat., apie aš-

šaliapimas, Mason, Holst, Ming- tuntą valandą vakare, 
hetti, direct. Polaco, Ludmila 
ir Baletas.

draugiška vakarienė. Vakarie
nę rengia Lietuvių Sočialistų 
Sąjungos Pildomasis Komite- 

šeštadienio vakarą— “Lucia'tas drg K Bieliniui, Lietuvoj 
l)i Laminei mooi , su ai tįstais- Socialistų Partijos atstovui, ne- 
daininnkais. Macbeth, Lament,1 sc,naj atvykusiam iš Lietuvos, 
Rimini, Lozzari, direct. Gimini, j Ti<kietai vakarienei $1.25. Ti- 

Sekmadienio vakarą— “The kietus galima gauti “Naujieno- 
“Jewes”, su artistais-daininin- 
kais: Raiša, Mason, Marsliall, 
Mnglietti, Lozazari, direct. Pa-

Per Naujus Metus (sausio 1 
d.) — “La Traviata”, su ar
tistą is-dainininkais: Galli-Cur- 
ci, Sbipa,. Rimini, direkt. Po- 
lacco, Bolm, Ludmila ir Malc- 
tas.

se”, 1739 So. Halsted gatvės. 
Norintieji dalyvauti vakarienėj 
ir susipažinti su gerbiamu sve
čiu drg. K. Bieliniu, privalo 
įsigyti tikietus šiandie. Rytoj 
tikietai nebebus pardavinėja
mi. Kurie turi nusipirkę tikie
tus pirmiau yra kviečiami at
silankyti.

Ffanesim^
Lietuviu Rateliuose
Drg. K. Bielinio prakalbos

EXTRA SVARBUS POSĖDIS
LSS. Pildomojo Komiteto labai 

svarbus extra posėdis bus seredoj, 
gruodžio 27, 1922, 8 vai. vakare. Nau
jienų name. Visi Pild. Kom. nariai 
būtinai dalyvaukit posėdy.

. A. žymontas,
LSS.Sekretorius.

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

jomis 
stituciją. 
vietos tautinius lenkų laikraš
čius, kurie varo lenkų visuo
menėj šovinistinę propagandą 
ir dergia sau priešingos nuo
monės žmones.

Toliau buvo renkamos aukos 
pastatymui paminklo Naruta
vičiui. Aukų surinkta 176 do
leriai su centais.

Nuo susirinkimo tapo pa
siųsta Varšavon telegrama, 
išreiškianti ged ui į dėl nužudy
tojo I^enkijos prezidento TSTa- 

rutavičiaus. Tapo priimta pro
testo rezoliucija prieš lenkų 
tautinius šovinistus. Rezoliu
cija bus persaupsdinta kairio
sios srovės laikraščiuose čia ir 
Europoj.

—šapos Darbininkas.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 31 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, Meldažio salėj, 2244 W. 
23 įpl., įvyks laibai įdomios drg. 
K. Bielinio prakalbos. Čia rei
kia pastebėti, kad drg. K. Bie
linis yra vienas stambiausių ir 
uoliausių Lietuvos socialdemo
kratų darbuotojų. Jis nelabai 
senai atvyko Amerikon kaipo 
atstovas Lietuvos Socialdemo-

North Sidės Draugija Sąryšio dele
gatų dėl palaikymo Viešojo Knygyno 
susirinkimas bus gruodžio 28 d., 8 vai. 
vak. Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Visų draugijų delegatai malo
nėsite susirinkti laiku, nes bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

Sekr. R. Shaikus.

Cicero. — Lietuvių Liuošybes Namo 
B-vės šėrininkų visuotinas susirinki- 

I mus įvyks šiandie, gruodžio 27 d., 
.7:30 v. Vakare. LiuosybėS svet., 1401- 

1403 S. 49 Ct. Bus renkama nauji 
1 direktoriai ir darbininkai metiniu su
kaktuvių koncertui. Tiktai šėrinin- 
kai bus įleidžiami susirinkimam Taigi 
oiclžtrrii pj-tjsii itiK, i to šėrus, o Krivio ncat- 
šiemete Šerų, tai atsineškite resytes 
nuo Šeru. — J. Mamas,

KALĖDOS ATSIĖJO ŠIMTAS 
MILIONŲ DOLERIŲ.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Plunksnos

Pereitos Ką ledos, tai yra 
gruodžio 25 dieną, chicagie- 
čiams atsiėjo šimitas milionų 
rifo 1 erių ($100,000,000). Tiek 
aipskaitliavo stambesnieji Chi
cagos biznieriai.

Vidurmiesčio krautuvninkai 
sako, kad įvairių kalėdinių 
prekių <per gruodžo mėnesį ta
po išparduota už aštuonis de
šimtis milionų dolerių. Dis- 
triktinėse—ne \(idui|miesčio 
krautuvėse pahašių prekių iš
parduota tarpe penkiolikos ir 
dvidešimts milionų dolerių.

Matote, kokią grdžią sumą 
pinigų išleido cliicaigiečiai.

cialistų Sąjunga rengs jam 
! kiele gnŲina daugiau prakalbų, 
nes jis yra ne vien uolus ■dar- 

buotojas, bet ir geras kalbėto
jas;

Drg. K. Bielinis per ] 
ruosius tris metus išbuvo 
tuvos Steigiamojo Seimo na
riu. Einant Seimo nario pa
reigas, jam kartu su savo ki
tais draugais socialdemokra? pas mumis, 
tais prisiėjo vesti atkaklią ko-' 
vą su Lietuvos klerikalais — i 
kovoti už Lietuvos darbininkų' 
teises ir šalies 
Drg. K'. Bielinis yra senas So- Turiu prie jų labai svarbų 
cialdemokratų Partijos darinio- kadai tai gyveno Elizabeth Porte, N.

, £ . i L Martin Sula, 4716 So. Marsnfieldtojas. Jau bus apie 30 metų, Avė., Chicago, III.
kaip jis kovoja dėl socialdemo- r 
kratijos Lietuvoj' Jis yra labai 
plačiai patyręs darbininkų kla- 
sės darbuotojas ir iš jo kalbos f' T(JRIU 30 loh> a).fl (|i(|elSa ()irbtu. 
bus galima sužinoti daug labai vės, kur Henry Ford rengiasi statyti, 
įdomių dalykų. Jis papasakos ‘'’iešk.au pastatymui 20 ar
: . J , daugiau namų.kaip Lietuvos- SočiaIdcmokra-1 Susidomėjusieji turi parašyti, ar pa- 

ateitvie ateiti ir pamatyti, kokia tai dide- 
1 . lė proga pinigams pasidaryti. Rašy-

lenkiškai ar angliškai..
B. DZIKOWSKI, 

533 Wentworth A ve., 
Hammond, Ind.

rž: ASMENŲ JIESKOJIlįAI
JIEšKAU savo susiedų Jono Bart- 

kauskio. Girdėjau gyvena Argoje, 
III. Turiu>labai svarbų reikalą ir 

i meldžiu ant Naujų Metų atvažiuoti

JULIJONAS DUBINSKAS
3416 So. Lowe Avė., Chicago, III. 

______ :_______ ____________ _______
PAJIĘšKAU savb švogerių Antano 

*r Jurgio Klebausų, paeina iš Kauno 
v ‘ J”’ rėd„ Raseinių apskr., Titavėnų parap. 

i reikalą;

JIESKO PARTNERIŲ

Tik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. * Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supylimą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. Plunksnas at- 
naujinam.' 1 .•

Didžioji Opera

Superior Feather &
Down Company

1833 South Halsted Street, 
Tel. Roosevelt 8430

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

Ruffles
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. nptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai j labarutoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

šioš savaites programas.

šiandie—“Pareitai”, su artis
tą is-dainininkais: Van Gordon, 

’Lamont, Oster, Stešenko, Con- 
trenil, direkt. Panizza.

Ketvirtadienį —“Mefistofele”, 
su« artistais-dainiininkais: Šalia- 
pinas, Mason, Holst, Minghetti, 
Claessenz, Pavlovska, direkt. 
Polacco, Ludmila ir Bailei.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU- 
r MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONAS CO.
DR. A. MONTVID 

Lieta vis Gydytoja* Ir Chirargaa 
25 E. Waahington St.

Valandost nuo tO iki 12 ryta 
Telephone Central 8362 

1824 Wabangia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Residencijoa tel. Kedzie 7716

tai šiandie kovoja ir 
kovos už Lietuvos laisvę ir jos kit 
deinokratybę., Visiems bus1 
malonu ir žingeidi! jį išgirsti.

Aipart prakalbų dar griež ir 
Jaunuolių (Orkestrą.

— Chicagietis. JIESKO KAMBARIŲ
JIEšKAU kambario vienam vaiki

nui Halsted ir 18 gat. apylinkėj. Su 
valgiu ar be valgio. Geistina, kad bu- 

1 tų biskį apšildomas. Praneškit į Nau
jienas laišku ar ypatiškai Nr. 182.
i----- 1------------ ------ ... --------- ---------

------ l-- --------- ’
PASIMIRĖ ELENA RUT

KAUSKIENĖ.
Vakar rytą, gruodžio 26 die

ną, pasimirė ponia Elena Rut-

MELROSE PARK.
Čionai šiuo kartu veikimas 

lietuvių kiek apsnūdęs, vienok 
pradedama po biskį atbusti. Gal 
tam kalta buvo vasara. Dabar 
žiemą ir po Kalėdų girdėtis 
rengiama daug visokių vakarų, 
balių, prakalbų ir panašių pra
mogų. Vienas maskinis balius 
rengiamas dr-stės šv. 
Krikštytojo, 
1922 m. ] 
prie 23 įgat. ir Lake st. Dova-. ninkai panaudojama, j. J. Dunn Roof- 
nų gana daug yra paskirta. Jos c,0*» . .O o J 1 . I .oumdolo 0114 Viai

surinktos iš musų vietinių biz
nierių Meluose parkiečių. 

'Lietuvis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi- 

Jono iihiu troku patarnavimas į visas mie- 
| sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 

, gruodžio 30 d., metai, Didžiausias ir geriausiai apru- 
I<y Waičiulio salėj pmtas kiemas stogams stiegti Chica- 

‘ ‘ ’ goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi-

‘ v ~ C, 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lavvndale 0114. Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

▼os Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Elena Rutkauskienė
Mirė Gruodžio 26 dieną, 1922 

metais, sulaukus 79 metų am
žiaus. Paliko nuliudime vyrą 
Bonifacą, sųnų advokatą Vincą, 
daktarą Antaną, inžinierių Juo
zą ir dukterį daktarę Aldoną 
šlekienę. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį gruodžio 28 dieną 
9:30 valandą iš ryto, iš namų 
3223 So. Halsted St., į Šv. Jur
gio Bažnyčią, iš ten į šv. Ka
zimiero Kapines. Nuoširdžiai 
kviečiam visus gimines ir pažy
stamus dalyvauti laidotuvėse. >

Nuliūdę vyras ir vaikai.

DURKŠLINIŲ presų operato- 
i rių — tik prityrusieji tegali 
(kreiptis. Darbas nuo stiikių.

kauskienė sulaukus 79 metų Operatoriai uždirba gerą algą. 
Jinai ipaliko nuliudi- THE WASHBURN CO

6126 S. La Šalie St.
amžiaus. Jinai paliko nuliūdi
me savo vyrą Banifacą, sūnų 
advokatą Vincą, daktarą Anta
ną ir inžinierių Juozą ir duk
terį daktarę Aldoną Sz-lakienę. į Užsienio Skyrių. Turi mokėti 
Laidotuvės įvyks ^ateinantį ket lenkiškai. Kreiptis j L. Drwen- 
virtadienį, gruodžio 28, 9:30 ski, Peoplcs Bank, Ashland Avė. 
valandą iš ryto, iš painų, 3223 kampas 47tos gatvės. 
So. Halsted gatvės, į šv. Jurgio 
bažnyčią, o iš ten į Šv. Kazi
miero kapines. Jos giminės

•>

REIKALAUJAMA raštvedžio

REIKALAUJAMA rankomis siuvi
nėtojų ir karolių varstytojų darbui į 
namus. Tik prityrusios tesikreipia. 
Turi mokėti angliškai.

West Side Embroidery Co., 
1328 Milvvaukee Avė.

_ ..... ...........................................
REIKALAUJAMA 10 moterų po- 

pieroms skirstyti. Geriausios darbo 
sąlygos. Mokės $18 į savaitę ir dau
giau. Ateikit prisirengę dirbti.

AETNA WASTE PAPER CO., 
902 S. Morgan St.___

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės: 
3552 Roosevelt Rd.

__
PIGIAI

Parduodu pusę garažo biznio su vi
sais įtaisymais. 'Biznis gerai eina, 
tik reikia netingėt dirbti. Pati sto- 
rage (nuomotė) užmoka randą ir pa
daro pragyvenimą. Pardavimo prie- 
žąstį patirsite ant vietos.

J. M., 2857 W. 39‘h PI.

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

5703 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
įtaisymais, geroj vietoj. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį.

562 W. Roosevelt Rd.

PARDUODAMA verdamas pe
čius, anglims ir gasu kuriana- 
mas, 4 skylės, beveik, naujas. 
Kreipkitės 2249 W. 22nd St., 2 
lubos. J. Mikėnas.

PARDUODAMA pieninė lie
tuvių apgyventoj apylinkėj. Ge
ra vieta.

Kreipkitės
2120 W. *24th St.

PARDAVIMUI grosernė 1125 N. 
Mozart St. Antra bučemė pardavi
mui 3559 So. Wallace St. Iš tų dvie
jų vieną turime parduoti greitu laiku 
už teisingą pasiulimą.

PARDAVIMUI grosernė IJetuvių ir 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cagą. Lystas 5 metams, garažas 
ir ruimai gyvenimui. Didelis ir šva
rus skiepas (biznis cash). Atsišaukit 
tuojaus.

2900 So. Lo\ve Avė.

PARDAVIMUI saliunas su visara 
Įtaisymais; galit pirkti visą arba pu
sę. Senas biznis tarpe Airių. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių .

Kreipkitės
4958 So: Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restoranas, Ice 
Cream Parlor, Soft Drinks, cigarai, 
cigaretai. Labai geroj vietoj; apgy
venta lietuvių ir rusų. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju iš Chicagos.

646 W. 14 St.

MOKYKLOS ir valgomų daiktų 
krautuvė priešais viešą mokyklą, tirš
tai apgyventoj darbo žmonių apylin
kėj, antros durys nuo bučeroės. Turi 
būt parduota greitai turto likvidavi
mui. Randa pigi su gyvenamais kam
bariais. Greitu laiku bus parduota 
už $950.00; verta dvigubai tiek.

703 Willow St.
1 blokas j šiaurę nuo North Avė. ir

1 blokas į rytus nuo Halsted gat.

GERA PROGA LIETUVIUI
Įsigyti gerai išdirbtą saldainių iš- 

vežiojimo biznį (Wholesale Candy 
Joboing). Tai yra vienintelis biznis, 
kur galima pinigų padalyti. Nepra
leisk progos, nes retai tokia atsitin
ka. Platesnėms žinioms kreipkitės į 
Naujienų ofisą num. 184.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
apylinke apgyventa anglų, vokiečių 
ir prancūzų. Pirkėja išmokinsiu bu- 
Čerystes —- gali pirkti ir nemokantis 
amato. Kreipkitės i Naujienų, Town 
of Lake Skyrių, 1614 W. 46th Str., 
Box 2.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Jei kas norės parduo
siu su namu. Biznis yra išdirb
tas tarpe visokių tautų.

4939 So. Paulina St.

PARDAVIMUI čcverykų tai
symo šapa geroje biznio vietoje. 
Biznis ėjo sėkmingai per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo da- 
žinosite ant vietos. Kreipkitės.

4710 So. Lincoln St.

RAKANDAI

KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 
su visais naujoviniais ištaisymais. 
Sun-Parlors, Bookcases, puikioj vie
toj, neša gerą pelną. Turi būt par
duotas į 10 dienų; savininkas apleidžia 
miestą. Įmokėti $8000 ar $10.000; 
likusius išmokėjimais. Agentai ne
atsišaukite. L. Schvvartz, savininkas, 
649 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 3192.

Pardavimui ar mainymui mūrinis 
namas 6 pagyvenimais ant 2 lotų arti 
69 gatvės, garu apšildomas. Gera 
randa ir geram stovy. Parduosiu išmo
kėjimais, arba mainys ant namo 10 
ar 12 pagyvenimų, nesenesnio kaip 10 
metų.

Standard Realty Co., 
736 W. 35-th St.

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

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

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosemes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, automobilius mainau ant 
namų. Dar kas jieškot pirkt, turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
pasiskyrimui visose Chicagos dalyse. 
Pas mane greitas, teisingas patarna
vimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.

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

Chicago.
Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI farma 100 akrų že
mės su užsėtais' žieminiais javais, 
naujos triobos, gyvuliai, mašinos, vis
kas kaip stovi. Parduosiu daug pi
giau negu yra verta. Norintieii 
kreipkitės laišku žemiau paduotu ad
resu. Aš suteiksiu per leišką visą 
stovį farmos. kainą ir priežastį par
davimo, M., B. Žukas, R. 1, Custer, 
Mich.

MOKYKLOS
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.

A USROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
. 3001 S. Halsted St.

Chicago.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madison St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

3301 So. Halsted St., 
kampas SSČios gatvės.

VYRŲ REIKALAUJA
3 prityrusių popieros punduo- 

atiduos paskutinį jai ipatarntf- tojų, 
vimą.

Lai būva jai lengva šios ša
lies žemelė.- Rep. 

. ■ . t . a , i.

SMITH & OGUSS 
2633 Roosevelt Rd. 
Tel. Rockwell 1352

BARGENAS.
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eile; valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem- 
na. ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtina halsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 

’sa-sykiu ar atskirai už pirmą pasiu- 
ivmą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. ftalsted St., 

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

Klesos dienomis' ir vakarais.
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