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Dr. Kaškevičia suareštuotasTurkai varo talkininkus
Konstantinopolio

Daug žuvo kasykloj
Atidčs rytų taikos konferenciją 7578

8060

100

Lietuvos žinios

Sukilėliai nepasiduosią

PINIGU KURSAS

•per buvo skaitoma Amerikos pini-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Nori uždėti savo kontrolę ant 
Dardanelų. Nacionalistai pėrė* 
mė Konstantinopolio valdžią, 

bet sultonas dar pasiliko.

Daug angliakasiy 
žuvo kasykloje

Nacionalistų valdžia 
Konstantinopoly.

Pateko bėdon, kuomet moteris numirė po opera
cijos. Dar dvi bylos prieš daktarą užvestos pirmiau

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Atides ryty taikos 
konferenciją

daug ga- 
dirbti tik 
ir paskui

Anglija pasiliks Turkijos 
neutralinėje zonoje.

Augščiaus minimasai dakta
ras yra žinomas lietuvių tarpe 
taip pat po pavarde “Karkian
čius

Valdžiom praiuBM. vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apylinkei pranašauja

Talkininkai atmes 
reikalavimus.

Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis 
tracijps ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak
cijom* Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją...................... 3

' Prieš .......    <........................ 482
Neaiškių ......................... *..............................16
Viso....... ............................................................. 501

Buvo paskelbta
Už ‘registraciją................ ........ -—
Prieš .......... ....................................
Neaiškių.........................................
Viso................................-...............

šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:29 v., leidžiasi

L38 v. Mėnuo teka 6:18 v. V.

vo. Likusios granatos buvo su 
rinktos

Autoritetinguose rateliuose 
pasakyta, kad nežiūrint kas nė 
atsitiktų, Anglijos nusistaty
mas linkui palikimo talkinin
kų kareivių Konstantinopoly 
nepersimainys. Anglai taipjau 
mano prisilaikyti Mudanijos

Turkijos nacionalistai, perė
mę kontrolę ant Konstantino
polio, pasiuntė talkininkams 
notą, reikalaujančią, kad tal
kininkų kareiviai apleistų 
miestą ir pranešė, kad talkinin
kų ir Amerikos jurininkams 
nebus leista išlipti nuo jų ka
rinių laivų be specialiojo lei
dimo Angoros valdžios.

Ekspliozija uždarė apie 
*angliakasių. 25 lavonai 

imti; keli išgelbėti, b 
sužeisti.

Turkai reikalauja taikiniu 
ky išsikraustymo

me. Šiandie jisai busiąs ati 
duotas prokuroro ofisui.

Nuteisė sušaudyti 
grafterius

SPANGLER, Pa., lapkr. 6.— 
Rcilly Coal Co. kasykloje No. 
1 ištiko šiandie smarki gaso 
eksplioznja, kuri i suardė šaftą 
ir uždanė nuo 90 iki 145 ang
liakasių.

Tuojaus atvyko gelbėtojai, 
subėgo žmonės ir šiaip taip 
įsigavo į kasyklą. Už trijų va
landų po ekspliozijos gelbėto
jai užtiko viename urve kelis 
lavonus, neužilgo .tapo užtik
ta ir daugiau lavonų, taip kad 
dabar iš kasyklos 
išimti 25 lavonus, 
lavonus paliekam

Vokietija prašo pinigų 
ir moratoriumo

nutarimų, 
eina į tas 
tapo pripa- 
ir į kurias 
ir žandarai

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
6.— Padėtis artimuose rytuo
se vėl darosi rusti, 'Turkijos 
nacionalistams pastačius talki
ninkams reikalavimus, kuriuos 
jie veikiausia atmes. Turkijos 
nacionalistų valdžia įteikė tal
kininkų augščiausiems komi- 
sionieriams notą, kurioj pa
reiškiama, kad visų šalių kari
niai laivai turi gauti iš nacio
nalistų valdžios leidimą pirm 
negu jie galės plaukti į Dar-i 
danelų pertaką. Jie taipjau tu
ri saliutuoti naująjai Turkijos 
valdžiai. , <

MASKVA, lapkr. 6. —^Vie
nuolika direktorių ir depar
tamentų viršininkų valdžios 
audinyčių tapo nuteistai su
šaudymui už suktybes ir pri- 
gaudinėjimą valstybės. Jie bu
vo kaltinami, kad jie neteisė
tai pardavinėjo produktus už 
mažesnę kainą, negu atsieina 
jų išdirbimas, delei ko valsty
bė aplaikė daugiau kaip 
$1,000,000 nuostolių. Jų bylos 
nagrinėjimas tęsėsi visą sa
vaitę.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Iš priešasties dėl Turkijos na
cionalistų naujų reikalavimų 
susidariusios padėties, artimų
jų rytų taikos konferencija, 
kuri turėjo įvykti lapkričio 13 
d., Lausannoje, bus atidėta 
mažiausia dviem savaitėm lai-

kad 
nėn

Spalių 27 d. š. m. Newarko 
laikraštis, “Newark Ledger,” 
įdėjo tokią žinią:

Dr. John
venąs po
street, tapo 
kai numirė 
gyvenusi 
avenue, Chatham

DUBLINAS, lapkr. 5.— šian
die tapo išleistas ilgas “Dail 
pranešimas,” po kuriuo pasi

rašo Eainonn de Valera, kai
po prezidientas, Jame paskel
biama, kad esanti netiesa, jog 
sukįlusieji respublikonai veda 
derybas su Airijos savivaldy
bės valdžia. Esą tie principai, 
kuriuos gina respublikonai yra 
neatmainomi ir negali būti 
daroma jokio kompromiso. 
Vienatimi išeitim yra, sako de 
Valera, yra respublikonų lai
mėjimas, arba visiškas jų pra
laimėjimas ir jų išnaikinimas. 
Iki pilno pralaimėjimo ar per
galės neįvyksią, respublikonai 
nepasiduosią ir kovosią iki pa
staros.

RYMAS, lapkr. 6. — Tarau
to, pietrytinėj Italijoj, dėl vie
tos klausimų, ištiko smarkus 
susirėmimas tarp fašistų ir na
cionalistų, kuriame iš abiejų 
pusių žuvo 7 žmonės ir dauge
lis liko sužeisti.

Italijos ambasadorius Fran
ci jo j grafas Sforza buvo api
pultas fašistų Bussoleno, ant 
Italijos rubežiaus, kada jis grį
žo iš Paryžiaus į Rymą pasi
tarti su premieru Mussolini. 
Biet kareiviai jį išgelbėjo.
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Vlądivostoko 
prigėrė paskendus dviem lai
vam, kurie plaukė į Korėją, 
sako žinia iš Seoul. Tik du 
žmonės išsigelbėjo.

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

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

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

^Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.3 žmonės užmušti

CHICAGO.
vakar gatvėse užmušė 
žmones. Vienas automobilistų 
tapo suimtas, o kitas, užmu
šęs žmogų, nesustojo ir pabė

ir toliau,” šaukė
Pasak jo, dar 
revoliucijų ir 

ateity, ir tos re-

. $6.80 
$20.15 
$2.89 
$6.70 
$4.16 

$10.00

J. Kashkevich, gy- 
No. 341 Walnut 
suareštuotas po to, 
p-ia Alice Tappan, 
po No. 3 Minton 

Gydytoją 
suėmė vakar jo ofise detekti- 
vai Conlon ir Moynihan ir, 
prokuroro įsakymu, sulaikė be 
kaucijos.

Policija sako, kad p-iai Tap
pan buvusi padaryta nclegalė 
operacija daktaro ofise, pane- 
dėlyje. Sugrįžusi namo, ji ap
sirgo ir antradienio vakare nu
mirė. Pavieto gydytojas War- 
ren padaiG autopsiją ir įsakė 
duoti skundą. Ligonę lankė Dr. 
A. Plrager iš Chatham ir Dr. 
Harry A. Bowles iš Overlook 
špitolės.

Detektivai sako, kad prieš 
Dr. Kaškevičią esančios užves
tos dvi panašios bylos. .Jisai 
esąs jau rastas kaltu dėl kri- 
m malęs operacijos ir laukiąs 
nuosprendžio apeliacijos teis-

$18.25 
$39.12 
$18.38 
.. l%c 
.. 1%C

Automobiliai 
tris

Iš Vilniaus
Dar vienas kultūrtregeris — 

vagis.z švietimo globėjas pat
raukė dar vieną apsivogusį vei
kėją lenkų švietimo srityje 
Vilniaus apskr. mokyklų in
spektorių Masejevskį.

Jisai veda sveikatos sky- 
Brooklyno “Laisvėje” ir 

kituose Uos pakraipos laikraš
čiuose.

Pernai jisai atkreipė į save 
plačiosios publikos domę tuo, 
kad “paaukojo” stambias su
mas pinigų (po keletą šimtų 
dolerių) Sovietų Rusijos Drau
gams, “Laisvei,” “Vilniai,” 
“Moterų Baisuj” ir politinių 
Lietuvos kalinių iždui. Po to 
jisai vėl kelis sykius “aukojo” 
tokias pat sumas tiems tiks
lams.

Koks dvejetas mėnesių atgal 
“Laisvė” ir kiti, pasinaudoju
sieji Dr. Kaškiaučiaus “sendvi- 
čiais,” laikraščiai rašė, kad 
New Jersey’s valstijos “darbi
ninkų partija” stačiusi jį kan
didatu į gubernatorius. Bet 
vėliaus buvo pranešta, kad ji
sai nepriėmęs kandidatūros.

BEBLINAS, lapkr. 6.— Vo
kietijos finansų ministeris Dr. 
Hermes neformali n ia i pasiūlė 
talkininkų kontribucijos komi
sijai leisti Vokietijai užtarukti 
$125,(XX),(XX) internacionalinę 
paskolą, kurią dalinai užtikrin
tų Rei'chsbankas. Komisija pa- 
pru.še priduoti daugiau smulk- 
menų ir geriau suformuluoti 
prašymą.

Neužilgo bus paduotas prar 
šymas suteikti Vokietijai laiki
nį moratoriumą — laikinai pa- 
liuosuoti ją nuo mokėjimo 
kontribucijos pinigais ir suma
žinti mokėjimą kontribucijos 
prekėmis.

Francijos nusistatymas šiais 
klausimais dar nėra žinomas.

Neutraliniai finansiniai eks
pertai, kurie svarstė kaip pa
kelti Vokietijos markę, paduos 
premierui Wirth savo reko
mendacijas šiandie.

Svajoja apie revoliucijas 
Rusijos bolševikai vis dar ne- 

sustoju. svajoję apie naujas 

revoliucijas.
MASKVA, lapkr. 6. — Ko

misaras Zinovjevas, vienas vir
šininkų komunistų internacio
nalo, kalbėdamas šiandie to 
internacionalo kongrese pareiš
kė, kad reakcinis judėjimas 
prieš bolševizmą, kaip fašistų 
užgriebimas valdžios Italijoje, 
nesustabdysiąs komunizmo 
progreso. Esą komunizmui se
kasi, tik reikia didesnio koo- 
peravimo tarp darbininkų. 
“Jus, užsienio delegatai, turite 
pasakyti savo šalies darbinin
kams veikti 
Zivnovjevas. 
kils daugelis 
tai netolimoj 
volįucijos kils labiausia atsi
likusiose šalyse, nes kitaip tų 
šalių darbininkai neįstengtų 
taip greitai pasivyti labiau pa
žengusias šalis.

Nacionalistai susirėmė 
su fašistais

konferencijos nutarimų ir pa
siliks ir ant toliau Turkijos 
neutralinėjie zonoje. Tečiaus 
jei Angora nori siųsti į Čana- 
ką, Gallipolį ir Konstantinopo
lį civilinę administraciją, tam 
niekas nesipriešins.

Anglijoje viešpatauja nuo
monė, kad Turkijos naciona
listai, apsvaiginti įgytosios 
pergalės ir galbūt tikėdamies 
Rusijos paramos, npri pasi
priešinti visai Europai. Jiems 
jau pasisekė sulaužyti svarbų 
mūšių paliaubos sutarties skir
snį ir jie taikosi sunaikinti vi
są sutartį.

Iš Konstantinopolio prane
šama, kad 15,(XX) Turkijos ex- 
kareivių Konstantinopoly įsa
kyta bėgyje 10 dienų prisista- 

kariuomenėn. Manoma, 
jie bus siunčiami vakari- 
Trakijon.

Kartu
Už registraciją .. . ........
Prieš .. ......................   •
Neaiškią' .. ......... . . . .
Viso ............................

Vakar, lapkr. 6 d., užsienio pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip: f

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.46
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų .... 
Danijos 100 frankų ... 
Finų 100 markių .......
Francijos 100 frankų 
Italijos 10'0 lirų ........
Ifetuvos 100 Litų .....
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų .. 
šveicarų’ 100 markių .. 
Vokietijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-mė puslapyje, ir išpildykite ją!

Ypatingai raginame tolimesnių .miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos!

jau spėta 
Nieku rius 
kasykloje, 

tad galima butų pasiskubinti 
su j ieškojimu dar gyvais išli
kusių angliakasių.

Vėliausiomis žiniomis jau 
tapo išimti iš kasyklos 28 dar 
gyyi angliakasiai, bet jie yra 
taip, apįftgę ir užnuodyti ga- 
sais, kad gal daugelis jų mirs. 
Jiesioj imas uždarytųjų eksplio
zijos aukų vis dar tęsiasi ir 
prie gelbėjimo darbo dirba 
apie 600 žmonių. Jie turi ga- 
sinių maskų ir \ prasivedė at- 
skirg. oro peivadų į kusykJkj.

Ekspliozija ištiko apie 7:45 
V. ryte. Už kelių minučių sce
na kasyklos pasidarė neapra
šoma. šimtai motorų su vai
kais verkdamos atbėgo prie 
kasyklos ir laiko apgulusios 
kasyklą, kad ką nors sužinojus 
apie savo vyrus ir tėvus ka
sykloje, vis dar tikėdamos, 
kad gal bus rasti gyvi. • Bet 
gavus žinių apie užtiktus la
vonus visų nusiminimas dar 
labiau padidėjo.

Nuo ko kįlo ekspliozija dar 
nežinia. Bet ji buvo tiek smar
ki, kad užgriovė įėjimą į ka
syklą ir suardė mašinas orui 
į kasyklą varyti. Bandoma sku
biai atkasti įėjimą į gilumą 
kasyklos, kur yra uždaryta ne
mažai angliakasių, bot kad ka
sykloje vis dar yra 
so, tai atkasėjai gali 
po keletą minučių 
vėl turi keltis į orą.

Šafta yra pusė mylios gilu
mo. Kasykla gi turi vos vie
ną įėjimą, taip kad gelbėtojai 
negali prieiti prie uždarytųjų 
kitaip, kaip prasikasdami 
griuvėsius.

Du sprogimai.
Papilė (šaulių apskr.)— Va 

sąrą 1922 m. kolčakų granatas 
bekraudami du kareiviai į mu
rmi duonos sandelį netyčio
mis sutrenkė vieną granatą, 
kuri tuoj užsidegė ir sprogda
ma uždegė kitas granatas, ku
rios sprogdamos ir lėkdamos 
į visus puses skeveldromis pa
darė didelį trenksmą ir neap
sakomą baimę žmonėms. Abu 
kar- ivius sudraskė į menkus 
šmotelius, du arkliu sužeidė ir 
sandėlį suardė iš pamatų. A le
menu, vienam žmogui nepake
liamų, .išnešiojo į pu svarstį to
limu Miestely keliems na
mams išdaužė langus ir sienas 
i pdraskč. Granatų buvo labai 
daug sukrauta ir tas pekliškas 
sprogimas, reikia pasakyti bu
vo dar labai laimingas, nes du 
žmonės, eprogus phmąjai gra
natui, suspėjo išbūti iš sandė
lio ir pasislėpti Ventos atskar
dyje, kol kitos pradėjo spro
ginėti. Miestely taipgi nė vii- 
no nesužeidė, nors ir arti bu

Talkininkų komisionieriai 
greitai sušaukė nepaprastą su
sirinkimą nutarti kokią pozi
ciją užimti linkui naujai susi
dariusios padėties. Jie nusp
rendė griežtai atmesti Turki
jos nacionalistų Reikalavimą, 
kad talkininkai evakuotų Kon- 
stantinopolį.

Turkijos nacionalistai be to 
pareikalavo, kad visi Turkijos 
geležinkeliai Europoje ir Azi
joje, kurie yra laikinoj talki
ninkų kontrolėj, butų tuojaus 
sugrąžinti Angoros*valdžiai.

Bet Tiirkijos nacionalistai 
nesitenkina vien notų rašymu; 
jie pradeda rodyti ir savo 
ginkluotą spėką. Visai nepaisy
dami Mudanijos mūšių paliau
bos konferencijos 
Turkijos žandarai 
apygardas, kurios 
žintosr neutralėmis 
Turkijos kareiviai 
įeiti negali, žandarai įėjo į ča- 
nako apygardą, kur yra tvir
tai apsikasę anglai ir kur dar 
nesenai turkų veržiinąsis grą- 
sino pagimdyti karą tarp Tur
kijos ir Anglijos. Burgąs mies
te, netoli Dardanelų, naciona
listai įsteigė savo administra
ciją.

mos.
jo 28 d. š. m. 11 vai. 
ėl pasigirdo miestely

je granatos sprogimo baisa* 
nuo sandėliu.’ Subėgę žmones 
rado dti vyru begnlinČhi tarpe 
griuvūs ų, vienas vos gyvas 
nuneštu kaukolės kraštu, o 
antras nebegyvas, smarkiai ap
draskytas. Tuodu vyru buvo 
atėjusiu nuo Telšių į Papilės 
miestelį uždarbiauti ir, per sa
vo neišmanymą ar neatsar
gumą, radę granatą, knibinė
jo, trankė į akmenis. (Taip 
pasakojo vienas mačiusių). 
Granata, nuo sutrenkimo prog- 
dama nunešė su savim šią bai
sia auka.

Talkininkų augšČiausieji 
misionieriai priėmė naują 
džią Konstantinopoly, 
miesto gubernatorium bus 
fet Paša, karinis Trakijos 
bernatorius. Sultono valdžia ir
gi pripažino savo puolimą, 
nors sultonas Mahometas VI 
vis dar nepripažįsta savo jraša- 
linimo ir tebeskaito save tei
sėtu konstituciniu Turkijos 
valdonu. Jis dar nėra oficiali- 
niai pripažinęs nacionalistų 
seimo nutarimą, kuriuo panai
kinama sultoną. Jo ministeri
ja rezignavo subatoj, po to 
kaip didysis viziras pranešė 
visiems Konstantinopolio at
stovams užsieny, kati jie tuo
jaus grįžtų namo ir kad per
duotų Turkijos ambasadų ar- 
chivus Angoros valdžios atsto
vams.

Angoroje seimo religinis ko
mitetas skubiai bando parinkti 
tinkamus žmones, kurie galė
tų užimti Osmano sostą kaipo 
kalifo (mahometonų bažny

čios), vieton dabartinio sulto
no Marometo VI, Tuo pačiu 
laiku, nacionalistų žvilgsniu, 
sultonas pasilieka kalifu ir 
Rafet Paša paskelbė, kad kokis 
nors puolimas ant sultono 
asmens skaitysis ‘ nusidėjimu 
prieš mahometonų religiją.

Nežiūrint šitokio paskelbto 
mo, tuksiančiai žmonių susi- > 
rinko ties sultono runyiis ir jį 
visaip kėliojo. Talkininkų ka* 
reiviai apstojo rurnus ir nepri
leido minią prieiti perdaug ar
ti rūmų, kad (negalėtų į juos 
įsilaužti.

Konstantinopolio krikščionįs 
yra nusiginklavę delei permai
nos valdžioje ir prisibijo kjli- 

mo didelių skerdynių, Stam
bulo turkai per dvi dienas 
triukšmingai Šventė valdžios 
permainą ir kartą demonstra
cija pasidarė tiek triukšminga, 
kad ji pavirto pavojinga ii 
talkininkų kareiviai buvo pri
versti šauti į minią. Keli tur
kai liko užmušti šūviais. /Net 
patįs turkai prisibijo už ateitį 
ir nežino ką duos jiems ryto
jus. Tokie turkai nacionalistus 
vadina “bolševikais” • ir sako, 
kad jie privesią šalį prie ga
lutino suįrimo.
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Milionai nemirs,....

Septintadienio rytą spalio 29 
d. girdžiu žmones kalba šį va
karą Laisvės svetainėj busią 
prakalbos labai įdomia tema, 
“Nemirs niekas daugiaus”. Na
gi, manau sau, tai puikus daly
kas. Man senai gal neužilgo 
jau pareis mirti; jeigu nuo mir
ties tektų išsisukti, tai butų 
puiku.

Vakaro sulaukus ir traukiu 
į prakalbas. Klausau ausis iš
tempus, kaip tas nepaprastas 
išradėjas savo išradimą išaiš
kins. Žiūriu kažkoks vyrukas 
estradoj© iškėlęs kažkokią kny
gą šaukia: “Štai čia yra švent
raštis; jame aiškiai parašyta, 
kad šeši tūkstančiai metų at
gal Dievas sutvėrė pirmus 
žmones, bet jie padarė nuodė
mę ir Dievas nubaudė juos už 
tai vargais ir myriu. liet baus
mės terminas jau baigias, nes 
nuo 1925 m. niekas daugiau 
nebemirs. Visi gyvens amži
nai. Seni sutaps jaunais ir 
gyvens be vargo, be sielvarto; 
o mirusieji prisikels, bet prisi
kels ne visi kartu, o paeiliui.”

Kalbėtojas lieptėį nebijot to, 
kad visiems duonos neužteks. 
Ana, girdi, Texaso valstija vie
na gali daugybes išmaitinti.

Ir aiškino žmogelis viską iš 
šVento rašto.

Einant namo eina pirma ma
nęs keli senberniai ir šneka:

-į-Tai vaikine, gerai jis nu
šnekėjo:^ gyvensime amžinai!

Kitas 'jam atsako:
—.Tas bus gerai tiems, kurie 

turtingi, o mes, kurie viską 
prašvilpėm ir nieko neturim, 

< tai dirbk , rrup—e kaip mulas 
per amžius.

—Tai, vaikine, gerai jis nu- 
trcčias—yra gana pinigų ir vis
ko, tik reikia mokėti jie paim
ti* \

—Aha, tai puiku, -— sako 
ketvirtas, — busime jauni. Gir
dėjote, kaip gudruoliai pasiga
vę jauną vyrą padaro jam ope
raciją, jojo jaunumą įtaiso se
nam ir tas atjaunėja. Valio 
amžinas gyvenimas ir jaunybė!

Mat kokių amžino gyvenimo 
Sėkmių gali būti, pamaniau sau. 
Ar negeriau butų, jei tas kalbė
tojas butų sakęs: Nemirs nie
kados žmonijos teisingos idė
jos, tamsių varguolių siekimai, 
troškimai pareis į musų ap
šviestų ainių jausmus. Tie mu
sų ainiai iškels žmoniją į tie
sos kelią ir ji neklaidžios dau
giau už sąžinės ribų. Tuorpet 
kils iš kapų didvyrių mintys ir 
troškimai, — tų didvyrių, ku
rie skelbė žmoniškumą.

Tąsyk nauja gadynė įvyks.
—P. Budrienė.

WEST FRANKFORT, ILL.

A .L D. L. D. prakalbos ir vietos 
žinios.

Spalio 24 d. vietos A.LAL.D. 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo Mizara. {prakalbas žmo
nių atsilankė nemažas skait
lius, nes visi norėjo išgirsti, ką 
komunistų kalbėtojas papasa
kos.

Prieš prakalbas buvo ir dek
lamacijų, kurias neblogai atli
ko jaunos mergaitės ir vienas 
vaikiukas. Po deklamacijų es
tradoje išėjo ir kalbėtojas Mi
zara. Pirmiausia jis išgyrė 
frankfortiečius užtai, kad jie 
turi tokią puikią nuosavą 5ve- 
tainC- ' Paskui jis drožė savo 
litaniją, kurią jau ne sykį yra 
girdėjęs kiekvienas lietuvis. 
Daugiausia jis kalbėjo apie A. 
L.DjL.D. • kuopą, ragindamas 
visus susipratusius darbinin
kus jai prigulėti — ypač dabar 
prisirašyti šį agitacijos mėnesį. 
Girdi, mes turim apie 2,000 
narių, o jei dar tiek turėtume, 
tai išleistume gana gerų kny
gų, ypač išleistume Morkso ir 
Engelso kurinius.

Gerai, kad kalbėtojas nepa
miršo apie Marksą ir Engelsu

ir domisi jų kuriniais ir mo
kslu. Bet aš paklaustai! Miza- 
ros, kas tokie buvo Marksas ir 
Engelsas: komunistai, ar socia
listai? To kalbėtojas visai ne
aiškino.

Apie Rusijos rojų ir Leniną 
su Trockiu kalbėtojas taipgi 
nieko neprisiminė, gi tai taip
gi “marksybė” ir “marksinin- 
kai”.

Taip prakalbos »užsibaigė be 
jokio entuziazmo ir rankoplo- 
j°.

Čia viso yra net aštuonios 
kasyklos, kurių nei viena nedir
ba pilno laiko. Priežastis tam 
karų stingimas. Darbas gau- 

, ti be pinigų sunku, ypač Chi- 
cazo Wilmington and Franklin 
Goal Co., Arient kasykloj. Gir
dėjau kitose kasyklose yra tas 
pats. Geometrijos Studentas.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

New Yorko ir Brooklyno Žinios 
Iš 54 skyriaus susirinkimo.

Brooklyn. — Spalio 27 dieną 
įvyko Brooklyno kriaučių 54 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas. Priėmus pereito susirin
kimo protokolą, buvo skaito
mas laiškas, kuriame prašyta 
aukų politinių kalinių reika
lais. Apsvarstyta šis prašymas 
ir paaukauta iš skyriaus iždo 
100 dolerių.

Buvo atsiųsta dešimts tikie- 
tų delei apvaikščiojimo penkių 
metų Rusijos revoliucijos su
kaktuvių. Tikietai nutarta pri
imti.

Išduota ir priimta raportas 
komisijos, skirtos knygų per
žiūroj imui.

Išdavė raportą delegatai, lan
kantys bendrąją tarybą. Iš 
raporto matyti, kad šiuo laiku 
New Yorke didelių nesusipra
timų tarp firmų ir unijos ne
įvyksta; jei ir pasitaiko nesu
sipratimų, tai jie yra menkes
nės svarbos. Buvo taip gi pra
nešta, kad pastaruoju laiku 
Ne?w Yorke tapo paskleisti ko
kie ten lapeliai prieš unijos 
valdybą. Apkalbėjus lapelių 
pasirodymą bendroje taryboje, 
didžiumos delgatų tapo pripa
žinta kenksmingumas tų lape
lių unijai. Buvo taipgi išrink
ta komisija ištirti, kas tuos la-

polius išleido; paskiau patys 
kaltininkai pasirodė.

Bendrosios tarybos delegatų 
raportas priimtas.

Išdavė taipgi raportą komisi
ja rengimui protesto mitingo 
prieš Lietuvos valdžią už išlei
dimą įstatymo, kuris reikalau
ja, idant kiekvienas Lietuvos 
pilietis, gyvenantis Amerikoje, 
užsiregistruotų ir užsimokėtų 
taksų pirmą metą 10 dolerių, o 
toliau po penkius dolerius kas 
metai. Komisija raportavo, 
kad surengimui to masinio pro
testo mitingo ima dalyvumą 
apie dvidešimts draugijų. Kal
bėtojai, anot komisijos prane
šimų, busiantys nuo visif pa
žangiųjų srovių.

Matosi, kad žmonės yra įtū
žę ant Lietuvos valdžios už to
kį įstatymą. Ir ne stebėtina. 
Mes gyvename svetimoje šaly
je, tečiaus ir ši svetima val
džia neapkrauja mus tokiais 
mokesčiais, kokiais yra pasi
ūloj usi apkrauti Lietuvos val
džia.

Toliau ėjo rinkimas vieno 
nario 54 skyriaus pildančiojon 
tarybom Išrinkta Misiūnas.

Po to svarstyta klausimas, ar 
gali manadžeriai priklausyti 
unijai, šiame klausime pasi
likta prie senojo nusistatymo: 
būtent tie manadžeriai, kurie 
bosauja, negali priklausyti uni
jai, gi tie, kurie ir inanadže- 
rauja ir sykiu dirba — tokie 
manadžeffai turi priklausyti 
unijai kaip ir bilc kuris papras
tas rubsiuvis darbininkas.

Šiame susirinkime taipgi ta
po nutarta, kad dirbtuvių pir

mininkai (čermanai) privalo 
laikyti savo susirinkimus kas 
mėnuo, ir dirbtuvėje turi būti 
yjenas pirmininkas (čerma- 
nas), o trys ąsmenys turi įeiti 
dirbtuvės komitetai!.

Delegatas raportavo apie pa
dėtį dirbtuves^. Pirmiausia 
pranešė, kad seniau buvęs kon- 
traktorius Brusokas nuėjęs j 
skebšapę tarnauti manadžeriu. 
šiaip padėtis, kaip matyti iš 
raporto, darbo dauke nėra blo
ga. Peiktinai tik. pasielgė keli 
dirbtuvių pirmininkai (čerma- 
nai), kurie patys nutarė savo 
susirinkime nedirbti viršlaikio, 
o kitą dieną pranešė, kad jų 
dirbtuves dirbk viršlaikį. Pra
nešta, kad Petruliavičiaus dirb
tuvėje tūlas St., susidraugavęs 
su bosu, persekiojo darbinin
kus. Pastarieji išmetę jį iš 
dirbtuvės už tokį jo “darbą”. 
Ir lai šis atsitikipias būna pa« 
moka kitiems pataikūnams, 
kyrie laižosi prie bosų.

Tapo dar nubaustas $99.99 
Skripka, kuris buvo netiesotu 
boso pusininku ir organizavo 
skebų dirbtuvę. Bausmę jis? 
turės užsimokėti beįgiu dviejų 
menesių. Skripka yra jau ne
be pirmą sykį nužiūrėtas to
kiuose prasižengimuose.

Draugai darbininkai, atkreip
kite domės į šiuodu atsitikimu 
ir pažiūrėkite, ar suteikėte pa
minėtiems aukščiau darbinin
kams ką nors gero draugavi
mais su bosais. O ir tie, kurie 
draugaujate ir išvien su bo
sais einate prieš uniją -— žino
kite, kad ir jūsų niekas nepa
glostys.—|J. B., Unijos Koresp.

L. G. D.
’ ’ KVIESLYS.

Broliai amerikiečiai I Lietu
voj yra daug našlaičių, besvei
kačių, sergančių ir Šiaip ne
laimės parblokštų pavienių 
žmonių ir šeimynų.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
kiek galėdamas stengias tų ne
laimingųjų kūno ir sielos skaus
mus sumažinti, jų gyvenimo 
naštą palengvinti. Bet pagal
bos reikalaujančių daug, o 
Liet. Raudonojo Kryžiaus iž
das apituštis. Del to jis šau
kiasi vėl į mus, amerikiečius 
prašydamas piniginės paramos.

Išklausykime' to balso. Pa
remkime.

Padarykime Liet. R. Kryžiui 
gražią Kalėdinę dovaną, kurią 
jis suvartos nelaimingųjų gel
bėjimui.

Pinigai neikia siųsti Centro 
sekretoriui, čekį ar money or
derį išrašius kasieriaus Dr. J. 
Kulio vardu.

Dr. A. L. Graičunas
L. G. D. Centro Sckret. 

3310 S. Halsted, Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St„ Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, ‘išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo O iki 1ž 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Bkzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
* yra greitai sulaikomas jeigu 
! vartojama • laiką

‘ SEVERA’S
COUGH BALSAM

Palingvms Kosulą ir prašalins daug 
I kerėjimu. Priimnas dSl vaikams 

ir r.ukguf«rr.&.

Kaina 86c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus,

SEVERAS
COLD AND CRIP TABLETS

Šalčiui ir Gripui h Galvos suaudė- 
•imui paeina nuo peršalimo.

Kama <50c.

: W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DETROIT, MICHIGAN
' 1 ........... ............. .  """A

W«et 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkan 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1021 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, MieluV __ >

DR. F. MATULAITIsT
8709 Jos. Campati Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
, PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

809 W. 35th St., Chicago. » Tel. Bbd. 0611 or 0774
TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.

Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 
Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 

UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus il- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

NOT INC.

FURNITURE. RŪGS, STOVĖS, PLAYER, PI ANOS, PHONOGRAPS 
AND GENERAL HOUSEHOLD GOODS

3224-26 S0. HALSTED ST. 4262-64 ARCHER AVĖ.

Rakandai, Kurie Ilgai Tarnaus
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

.. • . ' ' ' t ' IV M • • •

3 šmotai — Davenport, kėdė ir su 
pamoji kėdė, už .... $9$

■ . V « 1*
Velouro Apmuštas Seklyčios Setas

Šis parankus 3 šmotų setas padarytas pa- 
gabumui ir pailsini — Queen Anna, 
hogany baigimu rėmai, springsinės sė-' 
cįynės. Pasirinkimas didžiausis velouro 
Viršais, arba tapestry, puikiausios vertės, 
kuomet kada nors buvo siūloma Chica- 
gos šeimininkėms už ..... $99

^iNSULd^

Gasinis pečius, 18 co
lių o venas. Gyarantuo- 
tas, geras kepikas. 
Vertės $70.00, už $39

Šis praktiškas pečius 
. ir ekonomiškas, gali
ma kūrinti anglimis 
arba gasu, kaina $39, 
su gasu ... $79

VĖLIAUSIOS MADOS. PIANAI IR PLAYER 
Augštos rųšies, taip ir actionai mašinerijos. 
Yra gvarantuoti ant 10 metų. Galima išreik
šti garsiausių artistų muziką ir užtikrinan
tis sukti geriausią muziką jūsų narnose. Ga
lima gauti visokių užbaigimų. Kainos negir
dėtai žemos. 
$250 vertės už 

$450 vertės už 

$600 vertės už

$150
$275
$350

tai yraŠįs pečius 
taupintojas, ant minkštų 
anglių, nikeliu aptrimuo- 
tas; dailios išvaizdos: 
Po............... . $13.95

NUO MERGYSTES 
IKI MOTERYSTEI 

S

Pasiliuosavusi moteris su 
Lydia E. Pinkham Vegetab
le Compound.

Emporia, Kansas. — “Pradėjau 
naudot Lydia E. Pinkham gyduoles 

metų eile atgal, 
kuomet buvau dar 
mergina. Per ke
letą metų turėjau 
skausmus mėne
siniuose perioduo
se, nusilpnydavo, 
kas kenkdavo at
likimui regulia
rių pereigų. Mė
ginau daugelį gy
duolių ir visos bu
vo be pasekmių,

iuvau prikalbinta pamėgint Lydia 
0. Pinkham Vegetable Compound per 
drauges ir jos pastatė mane į norma
li sveikatos stovį. Labai tankiai tu
rėjau reikalus ir visuomet rekomen
davau savo draugėms Vegetable Com
pound, kurios turėjo panašius nes
magumus, kaip ir aš. Galite panau
dot šiuos faktus, kaipo liudijimą.” — 
EVA ALDRICH, 218 Union St., Em
poria, Kansas.

Yra daugelis moterų, kurios varto
jo Vegetable Compound savo mergy
stės dienosė. Jos patyrė, kad tai yra 
brangytina laikė mėginimo periodų. 
Vėliaus, jos vartojo, kada jautėsi yra 
reikalas kenkimą simptomų, kurie pas 
moteris apsireiškia.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra moters gyduolė. Prireng
ia iš geriausių medikalių augalų, kū
ne yra priimti atitaisymui moteriš
kų nesmagumų.
..A ------„m... . - ■_ -
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Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

’ Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395

■ V. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53* 
Tel.: Central 6890 

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681 į

.... .. —r n iii.-i ........ - ■' ■

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
.... ■ — ----- .

- " it ...... ' -------------------- ■

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 256* 

Rez. 3203 So. Halsted 3U 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ral.

—...................... ........ «...
|— ' ...... ■■

JOSEPH C. WOLON
I LIETUVIS ADVOKATAS 

i < 309 South La Šalie Street
lloom 706

Telephone Harcison 421 
V—■■■ .............................. f

MOORE’S THREE WAYS
Yra parankiausias pečius, nes 
galima vartoti visokį kurą, kie
tus ir minkštus anglis, ir med
žius. Išduoda nepaprastai didelį 
šilumą. Turi vieną iš dailiausių 
išveizdą. Galima šildyti 5 arba 
6 kambarius.

Parduodam už ...... $57

Skausmus ir galimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbažftnklls užreg. S. V. Pat. Ofisą

*
DRAUGAS REIKALE

BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA.
Milionai vartoja šią arbatą šalčio 

užmušimui; jie ima ją karštą einant 
gult. Ji paliuosuoja vidurių užkietė
jimą, pilvo silpnumą įr inkstų ir pri- 
gelbsti atitaisyti kraują. Prašyk sa
vo vaistininko arba pasiųsime per pa
štą apdraustą 1 didelį šeimynos bak- 
są, uz $1.25, arba 3 baksus už $3.15, 
arba 6 baksus už $5.25.

Adresas: Marvel Products Company, 
451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

,1, .i ....... . m .-X—
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

iiiiiiiiiiiM

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. .

Išdirbėjas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Ave^ 
CKicago, Iii.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

te .< ■ ■ .i,_____ ____________ ..■■>
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BAŽNYTINES ŽINIOS

Lietuvių Tautos Katalikų baž
nyčia AmerikįDj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparus 7 vai. vak.

Kancleris.
L -r—. f ■----- ----- --r

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika Šimtų 

“Klingmado’’ ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Ragi ano sty liaus rankovės kurią 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par- 
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50, 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 Sk
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Biznio / pzvalga
Litai

*_____________ L

Jų pastovumo klausimas.

nok turbut negali būti didesnis 
kaip $100,000 į metus.

Išviso tat puldančių Lietuvos 
lito kursą straipsnių, mes gali
me permatyti apie pusantro mi- 
liono dolerių į metus. Galima 
prie to pridėti dar pusę milio- 
no mums nepermatomų straips
nių. Tada mes turėtume priešais 
litą apie du milionu dolerių, t. 
y., tiek dolerių prisidėtų prie li
to kurso nupuldinimo.

Kasgi dabar eina už lito kur
so palaikymą ant augštumos jo 
auksinės vertės?

Kiekvienas doleris, kurį siun
čia Amerikos lietuviai Lietuvon 
turės 'prisidėti prie lito kurso 
sutvirtinimo. Jeigu Amerikos 
lietuviai išsiųs kas met į Lietu
vą apie du milionu dolerių ar 
daugiau, tai Lietuvos Mtas sto
vės ant lygios su jo auksine 
verte ar arti to.

Kiekgi Amerikos lietuviai ga
li išsiųsti dolerių Lietuvon ? Tik
ros statistikos mes neturime, 
žinome vienok, kad per Naujie-I 
nų Pinigų Siuntimo Skyrių lie
tuviai pasiunčia Lietuvon dau
giaus kaip trečdalį miliono do
lerių į metus. Iš to sprendžia
me, jog iš Amerikos Lietuvon 
yra pasiunčiama lietuvių ir žy
dų nemažiaus kaip penketas mi-1 
lionų dolerių.

Tas viskas 
Lietuvos litų

farmeriai, šiais metais duoda 
farmeriams grynos įplaukos su- 
virš šešis miliardus, būtent, $6,- 
062,266,540. Pereitais metais 
(1921) už visus javus pereitų 
metų kainomis farmeriai turėjo 
įplaukos $5,122,662,350.

šių ir pereitų metų javų ver
tė pagal atskiro javo pasidalino 
šitaip:

• 1921 metais
$834,637,650 

1,694,20*4,600 
.. 360,650,580 
.... 74,078,690 
.... 46,334,400 
. 708,900,000 
... 15,412,800 
..'412,719,370 
.. 962,490,600 
.... 13,234,260

Kviečiai 
kornai... 
avižos .... 
miežiai.. 
rugiai.... 
bovelna . 
sėmenjs 
bulves.... 
šienas .... 
grikai ....

tuoti užrubežin javų, tuo tarpu 
kad jos javais pirmiaus pene jo
si užrubežyje 27,000,000 žmonių. 
Tie žmonės dabar turi gauti ja
vus ir maistą iš Amerikos ir iš 
kitur. Gerai, jei sekamais me
tais Rusija pati galės išsipenS- 
ti. Jei ko, ir pačiai Rusijai čfar 
gali prisieiti jieškotės maisto iš 
svetur. Tai turi prisidėti prie ja
vų nors nedidelio pabrangimo, ir 
prie Amerikos fermerio finansų 
sustiprinimo.

Su šių metų pabaiga dar ke
letas kitų dalykų gali pasigerin
ti: farmeriai bus daugiau išpar
davę fanuos produktų pertek
liaus, darbai geriaus eis dauge
lyje pramonių, o Europoje gal 
arčiau prie išrišimo ateis Vokie
tijos reparacijų klausimas.

$5,122,662,350

k 1922 metais
Kviečiai..................... $850,629,150
kornai.....................  1,940,311,320
avižos...................    491,909,600
miežiai .....................  113,929,980
rugiai ..............+.........  67,679,550
bovelna ................. 1,064,175,000
sėmenįs ................. 24,086,250
bulvės ........................ 381,053,200
šienas.....................  1,114,632,000
grikai .......................... 13,910,490

Viso

CUNARDINIS LAIVAS “MAU
RETANIA” SUMUŠA VISUS 

REKORDUS ATEIDAMA 
NUO ŽEMYNO.

......... "■ ■—■■■« rife

Naujas laikas 5 dienos, 7 va
landos, 33 minutos.

KIAUŠINIAI —■ tikrai Švieži 
— tuz. 47c; paprastai švieži, 
tuz. 35c; supurvinti, tuz. 21c; 
šaldykliniai, 25%c.

GYVI PAUKŠČIAI — kalaku
tai, sv. 35c; vištos, sv. 20c; jau
ni viščiukai, sv. 18%c; gaidžiai, 
sv. 14c; antys, 21c; žąsys, 20c.

BULVĖS — 100 sv. Wiscon- 
sininęs, apskričios, baltos 90c iki 
$1.00.

SALDŽIOSIOS BULVĖS — 
virginines bačkai $2.00 iki $2.25.

ŠVIEŽIA ŽUVIS — svarui, 
žiūrint rūšies: karosai 8c iki 11; 
lašišos 20c iki 23c; karpęs 3c iki 
5c; baltoji žuvis, 28c iki 30c. ,

PUPELĖS — rankomis rink
tos baltos smulkios 100 sv. $5.50 
iki $6.00; raudonosios $5.50 iki 
$6.00.

SURIS —- Young Americas, 
24%c; šveicariškas geriausis, 
2 3% c iki 23y2c; limburginis, 
23%c iki 24c; plytinis, 23c iki

I LIETUVĄ 
WHITE STAR LINE

New York į Southampton 
Olympic—Lapkr. 4, Gruod. 2, Gf. 30 
Homeric—Lapkričio 11; Gruodžio 8 
Majestic—Lapkr. 25; Gr. 1G. Saus. 6 

Didžiausias Pasaulyj Laivas.
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line
New York į Hamburgą 

Mongolia Lap. 9; Marchuria Lapk. 30 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui.
I Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Plymouth-Cherbourg 

tAntwerpą.
r. 4; Finland Gruod. 2 

Zeeland Lapkr. 25; Kroonland Gr. 23 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo

Geras maistas. Smagus.kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT 

14 No. Dearborn St., Chicago, III.

Kenosha

Viso $6,062,266,540
Pirmesniais metais Amerikos

kalba už tai, jog
kursas palygina

mai su kitais Europos pinigais, |javU vertė pagal jų tolaikinio 
o net ir su doleriais su laiku ga- Įužderėjimo ir kainų buvo seka- 
lėtų būti augštesnis.

(Kad kas-nors klaidingai 
suprastų šių musų žodžių,

reikia pažymėti, kad popierinių 
pinigų kursas (pervedamų per-

ne- 
čia

Nuo Lapkričio 1-mos, 1922 
metų, Lietuvos teisėtu pinigu 
bus tiktai litas, nauja Lietuvos 
valiuta, kurią leis ir kontroliuos 
tam tikslui suorganizuotas Lie- 

. tuvos Emisijos pankas. •
Mes suprantam?, jog naujoji 

Lietuvos valiuta bus paremta 
auksu, šiuo laiku, iš pirmojo 
duoto palyginimo su doleriais, 
galima spręsti, jog litas turės 
tiek aukso kiek pusė normalio 
franko. Tas reiškia, jog, popie- 
rai stovint ant lygio su auksu, 
už du Lietuvos litu turėtų būti 
duodama arba vienas frankas, 
arba viena lira, arba viena Fi
nų markė, arba viena Graikų 
drachma, arba vienas Serbijos 
dinaras, arba -viena Ispanų pe
seta. Kodėl tokį mastą priėmė 
Lietuvos valdžia mes sužinosi
me gal būt vėliaus. Nežiūrint, 
kad litas nėra panašus savo auk
so vertybe nei į dolerį, nei į. 
franką, bet jis yra padalintas į 
šimtą centų.

Lietuvos žmonės tyrės atmai
nyti visus savo pinigus į lituš. 
Kaip tas atmainymas eis ir iki 
kuriam laikui jis turės būti at
liktas, mes dar to nežinome. Yra 
tik žinoma, jog visi iš Ameri
kos siunčiamieji pinigai bus te
nai išmokėti tiktai litais, nežiū
rint ar kas siųs Lietuvon pini
gus doleriniais čekiais, ar mar
kėmis, ar litais.

Kas turėjo iki šiol Amerikos laidomis, čekiais, draftais, noto- 
dolerius neišinainęs į auksinus, mis, banknotais ar kitokia po- 
už juos dabar gaus pilną jų ver- piera) paprastai negali kilti aug- 
tę litais. Tuo tarpu kas turėjo ščiaus negu pinigų auksine ver- 
markes, tas dabar gaus tik ma- te plūs aukso pervežimo kaštai.) 
žutę jų buvusios (vertės dalį Viskas, kas čia pasakyta, ga- 
naujais Lietuvos pinigais. Labai Ii būti teisinga tiktai tada, kada 
gai'la, ka4 .Lietuvos žmonės tu-1 Lietuvos valdžia ar Lietuvos 
rėjo išsirinkę tokią valdžią, ku
ri svarbiausiame šalies reikale 
visą laiką miegojo ir atidėjo sa
vo pinigų įvedimą iki paskutinio 
laiko. Jeigu litas butų buvęs 
įvestas Lietuvoj metai atgal, tai 
žmonės butų gavę už 1000 auk
sinų 100 litų, o dabar už 1000 
auksinų jie galės gauti tiktai 4 
litus. Taip yra žinoma tiktai to
dėl, kad per .vienus metus vo
kiečių markė nupuolė nuo $1.00 
iki 2 centų.

Mes ir musų draugai Lietu
voj daugelį sykių nurodinėjome 
reikalą įvesti kogreičiausia Lie
tuvai savo pinigus. Vienok, ap
sileidimas, nerūpestingumas ar 
kokie blogi išrokavimai sulaikė 
Lietuvos valdžią nuo įvedimo 
savo pinigų iki Vokietija priėjo 
prie galutinio bankruto.

Musų žmonės, vienok, yra 
kantrus, ir daug ką atleidžia. . 
Dabar, kada jau įvesti savo pi
nigai Lietuvoj, jie sako, “Na, | 
taigi ant galo”, “Geriaus 
liaus, negu niekad”.

Kas bus su litais? Kokia 
eitis jų laukia? Ar jie bus 
stovus? Ar jie puls ar kris? Ši
tie klausimai dabar labai rupi 
kiekvienam lietuviui, ypač po to, 
kada visi buvo liudininkais to
kio nuolatinio milžiniško markių 
puolimo, koks įvyko paskutiniais 
ketvertais metais. x

Jau buvo išreikšta spaudoje 
keletas nuomonių apie tai kas 
gali būti su litais. Tos nuomo
nės, žinoma, buvo tik spėjimais, 
nes kitaip ir negali būti, kada 
eina kalba apie ateitį, čia mes 
padarysime keletą savo pastabų 
apie galimąjį litų kurso kryp
snį.

Kas gali puldyti litų kursą?
Prie litų kurso puldymo pri

sidės sekami Lietuvos išmokėji
mai:

(1) Lietuvos užrubežinės pre
kybos balansas Lietuvos nenau
dai, kurs gali siekti, rods, vie-1 šiais 1922 metais Amerikos I 
no miliono dolerių į metus. farmeriai gaus už visus javus ir

(2) Išmokėjimas nuošimčių šieną maždaug vienu miliardu
už paskolą Amerikoj, apie $350,- arba bilionu daugiaus negu ga-1 
000 į metus. vo pereitais metais.

(3) Galimasai deficitas Lie- Visi Amerikos javai dabarti- 
tuvos valdžios budžete, kurs vie-|nėmis kainomis, kokias gauna

at-

Emisijos Bankas nespauzdins po
pierinių pinigų daugiaus negu 
tam tikrą proporciją. Ar Lietu
va galės susilaikyti nuO perdi- 
delio pinigų spauzdinimo, mes 
to negalime žinoti. Pagundos, 
turbut, bus nemažai, ar gal būt 
bus ir reikalo, jeigu žmones Lie
tuvoj nepripras laikyti pinigų 
bankuose vietoj, kad laikius 
juos po žeme arba kur nors ka
marose.

Jeigu ne Amerikos lietuviai, 
tai Lietuvos lito kursas, žinoma, 
labai greit nupultų, taip kaip 
buvo nupuolęs latvių rublio kur
sas. Lietuva, betgi, yra tuo lai
mingesnė už Latviją, kad ji tu
ri pinigingą dėdę, .būtent savo 
išeiviją Amerikoj. Siųsdami pi
nigus Lietuvon savo giminėms, 
Amerikos lietuviai netik šelpia 
savo gimines beP’dabar, Lietu
vai turint savo pinigus, palaikys 
augštumoje Lietuvos pinigų I 
kursą. 1

Jeigu ateityje Lietuvos litų 
kursas pasižymės savo pastovu
mu, tai tas kartais gali atkreip
ti domę į litus įvairių Europos 
spekulantų. Jeigu jiems kokiu 
nors budu tektų į rankas dide
lės litų sumos, tai su jų pagel- 
ba jie galėtų kartais numušti, 
kartais pakelti Lietuvos litų 
kursą pagal savo norą.

Tai tokius dalykus šioj va
landoj galima permatyti naujų 
Lietuvos pinigų pasisekimui gy
venime. Kada daugiaus žinosi
me apie Emisijos pamatus, gal 
šis-tas mums bus aiškiau iš to, 
kas dabar nėra visai aišku. į

Kl. Jurgelionis, j

Amerikos javų 
vertė.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

us kolegl

praktika-* 
msi Pensh 
silvanijos ’ 
hospitall* 

se. Pasek* 
alingai pą« 

tarnauja 
^^prie gina* 
^|iymo. Due

šokiose Ii-* 
gose ir ki
ekiuose rei 
(aluose mo 
terims h 
merginoms.

. $4,817,714,110 

. $5,829,301,480 

. $5,840,306,160 

. $8,433,871,360 
$11,012,829,240 
$11,245,560,790 
$11,734,300,230 
. $6,805,236,770 
. $5,122,662,350
. $6,062,266,540

Ima:
11913 metais
1914 metais

11915 metais 
1916 metais

11917 metais
11918 metais
11919 metais
11920 metais 
Į1921 metais 
11922 metais
i Iš šitų skaitlinių matos, kad 
Amerikos farmeriai augščiausių 
įplaukų turėjo 1917,1918 ir 1919 
metais. Tai* buvo ne didesnio 
derliaus tais metais, bet svar
biausia kadangi javų kainos bu
vo tais metais augščiausia iški
lusios. Pavyzdžiui kviečiai tais 
metais kainavo: 1917 metais $2.- 
18 už bušelį (raudonų^No. 2 žė- 

| minių), 1918 metais $2.23 už bu
šelį ir 1919 metais $2.23 už bu
delį. Tuo tarpu kitais metais 
kviėčfų kainos buvo sekamos:
1915 metais $1.12 už bušelį, 1916 
metais $1.58 už bušelį, 1921 me
tais $1.26 už bušelį ii* šiais 1922 
metais $1.10 už bušelį. Kitų ja
vų kainos kilo ir puolė panašiai 
kaip ir kviečių.

Šių metų javų kainos prilyg
sta maždaug . 1914 metų kai
noms, ir kad šiais metais far
meriai gaus kone vienu, miliar- 
du daugiaus kaip 1914 metais, 
tai tik todėl, kad šiais metais 
Amerikos derlius buvo vienas iš 
puikiausių istorijoj. Nežiūrint į 
gerą derlių ir į didesnę įplauką, 
Amerikos farmeris dar tebefa 
gan blogame padėjime, kadangi 
jo produktai parsiduoda žemiau
siomis kainomis, o farmeriui 
reikalingi daiktai — padargai, 
trąšos, darbininkas, — tebėra 
gan brangus.

Yra priežasčių manyti, kad 
sekamais metais ir Amerikos 
farmeriui daug geriaus klosis. 
Viena svarbiausių nors laikinų 
tam priežasčių yra tame, kad 
Rusija dar ilgai negalės ekspor-

j Tik-ką atvykusia iš South- 
amptono fr Cherbourgo laivas 
“Mauretania” sumušė visus re
kordus savo kelionėj į New Yor- 
ko uostą Sąndy Hook, atvykda
mas į 5 dienas, 7 valandas ir 33 
minutas. Jo geriausis pirmesny- 
sis rekordas buvo padarytas rug
pjūčio mėnesį, kuomet jis atvy
ko į 5 dienas, 9 valandas ir 20 
minutų. Jo geriausis rekordas į 
Cherbourgą buvo 5 dienos, 8 va
landos, 9 minutos.

Kadangi “Mauretania” seniai 
buvo greičiausia laivas Atlanti- 
ke, tai vieninteliai rekordai liko 
jam sumušti jo paties rekordai 
ir jis juos sumušė daugelį kar
tų praeity.

Jis atgabeno daugelį žmonių 
nuo žemyno, tarp jų buvo 306 
čechoslovakai, 218 vengrai, 63 
suomiai; 84 rusai, 61 jugoslavai 
ir 45 belgai.

VERŠIENA — 50 iki 60 sv. 
po 9 iki 10c.

JAUTIENA IŠDARYTA — 
Šonkauliai, geriausi 33c; iš klu
bo 43c; nuo šlauniės 14% c.

ŽALI VAISIAI — Obuoliai 
bačkai nuo $3.00 iki $6.00; vy
nuogės 20 iki 25c beskei; citri
nos, $9.50 iki $11.00 skryniai; 
kriaušes 60 iki 65c bušeliui.

....................... ....... -r ■

Marketo Kainos
Vaisiai, Daržovės ir pieni

niai gaminiai.

kibirinisSVIESTAS
51c; rutuliuose, sv. 53c

sv.

-r-

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon

^r«neh.Jine
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
CHICAGO .........................  Lapkr. 14
FRANCE .......................... Lapkr. 22
PARIS ............................... Lapkr. 22
ROCHAMBEAU ............. Lapkr. 23

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
buris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, irancuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

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

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

M^DR.HERZMAN^ll
II RUSIJOS

Gerai lietuviams flnomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

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

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

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

‘c Dienomis: Canai 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

. 8313 So. Halsted St.

Telefonai t

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avei, 2 labos 

. Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką ir
Vaiką ligą / d

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

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

Darbininko Partnerybe
•4 » . ; . • .. _• ■ ’ ■ , ' ' ? ‘ ’ ' • ’ K

Didelis Veiksnys
Nuoveikumo

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierkg
3113 S.Halsted »l
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rijimą, 
patarimui 
terims ir
noms veltui.

RoselandieČiams ir ken- 

singtoniečiams artimiau

sia įstaiga pasiuntimui 

pinigų Lietuvon yra 

Tupikaičio aptieka, • 233 

East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvarantija.

SAVO laidoj spalio 1 d., 1922 m. Chicago Tribūne sa
ko: , “šitoj dirvoj (pramoninėj taikoj) daug tenka 
tikėtis iš išmintingos pastangos prikalbėti darbinin
kus dėti įdėlius pramonėj, ar versle, kur jie dirba.

Jei milionai, kurie tapo pragaišinti blogai patar
tais Streikais butų buvę įdėti į akcijas įstaigoje, tai dar
bininkai daug kartų butų pasiekę tos naudos, kurios jie 
j ieško“.
Pripažintas Standardo žibalo Kompanijos (Indiana) nu- 
veikumas pareina nemaža dalimi nuo to, kad kiekvie
nas kompanijos darbininkas, jei jis nori, gali būti part
neriu versle, pasinaudodamas akciją pirkimo planu. Prie 
darbininko pasirašytosios akcijos sumos Kompanija duo
da pusę ir darbininkui leidžiama mokėti mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Tokiu budu jis turi puikų įdėlį, kurio 
jis gali žiūrėti ir padėti jam būti pelningesnių.
Standardo Žibalo Kompanijos (Indiana) darbininkai įdė
liu apdraudžia dabartinę savo 'Seimų gerovę ir busimąjį 
saugumą, atsiekia tą tikslą, prie kurio kiekvienas žmo
gus eina, šitie vyrai ir moters žino, kad kompanija tik
rai rūpinasi jų gerove. Todėl jų energijos pasiliuosuoja 
nuo rūpesčio ateitimi ir nukreipiama linkui nuoveikumo, 
kuris pareina iš entuziazmo.
Kurio nors verslo vedimui reikalinga 'pagalba iš visos šir
dies. Standardo žibalo Kompanijos (Indiana) administra
cija pripažįsta šitą dalyką ir tiki, kad nėra geresnio bu
do šitą pagalbą gauti, kaip tik suteikiant kiekvienam dar
bininkui pi*ogą patapti partneriu versle. Entuziastingas 
atsiliepimas, kurį darbininkai parodė šitam planui, pilnai 
parodo, kad Kompanija išsprendė klausimą svarbą Kom
panijai, darbininkui ir bendruomenei. • , 
Nepareina turėti dyko laiko, ar sumažėjusio nuoveikumo 
dėl ginčų, nesitenkinimo, ar nesupratimą, kurie tenka pri- 
skaityti vartotojams. Kiekvienas Standardo Žibalo Kom
panijos (Indiana) darbininkas pašvenčia visą savo laiką 
ir energiją savo darbui atlikti ir tas darbas yra jam sma
gumu, o ne čyžma. • '
Yra pripažinta, kad tat yrą naujas dalykas tame Tarny
bos rate, kurią suteikia Standardo žibalo)Kompanija (In
diana) bendruomenei.

Iš Roselando ir Kensing- 

tono siųskite pnigus Lie

tuvon per Naujienų Sky

rių Tupikaičio aptiekoje, 

233 E. 115-th £t. Ken- 

sington.
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Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Du bei ta v ai s šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois. .
2993

CATARRH
]OF THE STOMACH

[FrĮOU CANT ENJOY LIFE 
with a sore, sour, bloated ttom- 
ach. Food does not nouiūh.

Inttead it is a nurce of misery, causing 
paini, belching, dizziness and head- 
achea.
ę The person with a ‘ bad atomach 
ahould be aatisfied with nothing leu 

Ithan pennanent, lasting relief.
<J The right remedy will act upon the 
lininga of the atomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catanhal poisona 
and atrengthen every bodily funetion. 
ę The large number of people who 

g have aucceasfully uaed Dr. Hartman’a 
famous medicine, recommended for all 
catanhal conditiona, offer the atrongeat 
possible endonement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEtRS

o

D

0
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TABLETS OR LIQUID 
SOLD EVERYWHERE 

CQB3E3 imiiiiiiiiHinimt JCSŪi

Telefonas] Boulevard 7042

arti 47-tos gatvls

DR. S. BIEŽIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leatitt St. TeL Canai 8222.
Rezidencija 8114 W. 42ad SI

Tel. Lafayette 4988

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietutis Dantistai

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

OptoM«trM
T«L BOU levard *41

Kampu 47-tu saC
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Suhmcription Rateli 
€08 par year in Canada. 
|7.00 pat yaar outaida ot Chica<0| 
|8.(XJ per >eac la Chicagoj 

8c. per copy.

Entered aa Saeend ClaM Mattel 
March 17tių X9Ut ak tha PoM Mflca 
bf CMcafo, Ui., andar tha m$ 
March 2nd, 1878.

Naujienos eina kaadian, iiakirlaat 
nedildieniua. LeidMa Nauji.ni Ban< 
drovi. 1789 So. Halated St., Chioago. 
J1L — Telefonas* RooMvalt 8MO. 
|BaBaaaBaMamaMHmw«MwaaMMiaaaMMaMaBMI

Uiaknokijima kainai
Chicagoja — paltui

Metame . - -__ 18,00---------■ar*—
Puiei meti . M» ---- 4.6Q 
Trims man—tema   L. . . » , 2.26 
Padam mintajam , , L76
pienam minaMui 14M

Ctdcagoja per ntateRui
Viena kopija . . 4. „- •..r,- 8c.
Savaitei . ........ L_4 .m- t, 18&
Minėsiu! ,r. r_. .....jj. - 7la

Suvienytose Valstijoee M CfataPJ* 
paltu:

Metams ...n-T .„ . xuj u ».-■ »1^.00 
Pusei meti .......... - « - - - 4JS
Trims mėnesiams .,. - 7 2.00 
Dviem mėnesiam ,- . ’ L —- 1.60 
Vienam mėnesiui , . ......< .76
Lietuvon ir kitur uisianiuoaai 

(Atpigintai
Metams ; , $8.00
Pusei metų -.. ....... T < — -t 4.60
Trims mėnesiams - - €25

Pinigus reikia siųsti palte M«ney 
Orderiuj kartu su užsakymu.
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Svečias iš 
Franciįos.

Šį mėnesinį ketina atvyk
ti į Jungtines Valstijas bu- 
vusis Francijos premjeras, 
Clemenceau, kuris daugiau
sia prisidėjo prįe to, kad 
Versalės taikos sutartis yra 
tokia nežmoniška.

Bet pirma, negu atkelia
vo čionai tasai plėšikiško 
imperializmo vadas, Ameri
ka susilaukė kito svečio iš 
Francijos — Jean’o Long- 
uet.

Jisai yra socialistas ne tik
tai savo įsitikinimais, bet ir 
savo kilme, nes jisai yra Ka
rolio Markso anūkas. Jo var- 
daę ypatingai pagarsėjo di
džiojo karo laiku, kuomet ji
sai atsistojo priešakyje tų 
Francijos socialistų, kurie 
buvo priešingi karinei vald
žios politikai ir kovojo už 
taiką.

Karo metu Longuet buvo 
drąsiausias Clemenceau prie 
šas, bet savo partijoje jisai 
buvo mažumoje. Po karo te- 
čiaus Longuet srovė paėmė 
viršų partijoje ir jisai pasi
darė visos partijos vadas. 
Vienok jisai savo įtakos ne
pavartojo tam, kad atkerši
jus tiems partijos veikė
jams, kurie pirma nesutiko 
su juo. Atvirkščiai, jisai 
stengėsi palaikyti vienybę 
partijoje.

Iš antros pusės, Longuet 
ėmė darbuotis, kad užmez
gus draugiškus ryšius tarp 
Francijos darbininkų ir Vo
kietijos darbininkų, — ry
šius, kuriuos buvo nukirtu
si didžioji pasaulio skerdy- 
nė. Jo įsitikinimu, karo su
naikintąją Europą galėjo at
gaivinti tiktai solidarus Eu
ropos proletariato darbas.

šitoks Longuet’o nusista
tymas vėl padarė jį griež
čiausiu priešu imperialisto 
Clemenceau, kuris taikos pa- 
matan dėjo jiegos ir paver
gimo principus.

Bet Longuet pastangos 
sustiprinti Francijos prole
tariato vienybę ir suartinti 
jį su kitų šalių darbininkais 
nerado pritarimo ir dauge

lyje jo partijos draugų. Tie 
patys elementai Francijos 
socialistų partijoje, kurie 
karo metu ėjo Clemenceau 
uodegoje, dabar persimetė 
bolševizmą pusę ir ėmė ata
kuoti Longuet, kaipo “sočia 
-išdaviką” ir “buržuazijos 
pataikūną”. Jų priešakyje 
atsistojo Cachin, kuris važi
nėjo į Rusiją kalbinti Ke
renskio valdžią, kad ji nesi
liautų kariavusi talkininkų 
pusėje, ir tokiu pat patrio
tizmu pasižymėjusis Fross- 
ard.

Šituodu Clemenceau uo
degos, dabar pavirtusiu ko
munistais, pakreipė daugu
mą partijos narių (daugiau
sia taip pat buvusių karatų 
patriotų) savo pusėn ir, su
lig įsakymu iš Maskvos, pra
šalino Longuet’ą ir jo pase
kėjus iš partijos. Francijos 
darbininkų jiegos tuo budu 
tapo suskaldytos, ir šiandie 
Poincarė gali be baimės da
ryti kas jam patinka.

Longuet buvo pergalėtas. 
Bet ta idėja, kurią jisai skel
bė savo šalyje ir tarptauti
niam darbininkų judėjime, 
anaiptol nėra sumušta. Ank- 
sčiaus ar vėliaus Europos 
darbininkai turės suprasti, 
kad tiktai sujungtos prole
tariato pastangos gali pasta
tyti ant kojų karo nuterio- 
tasias šalis.

Susipratusieji Amerikos 
darbininkai' karštai pasvei
kins Longuet, kaipo gabiau
sią Francijos proletariato 
atstovą ir nenuilstantį kovo
toją prieš imperializmą.

| JpiPgZgC Į
“DŽENTELMONŲ” NUMAS- 

KAVIMAS.

Extra-kairiosios “'Darbininkų 
Tiesos” redaktorius rašo apie 
‘išdavikus” redaktorius, kurie 
išduoda savo bendradarbių 
pseudonimus. Kaipo pavyzdį, 
jisai mini “Am. Lietuvio” re
daktorių, Jokubyną, kuris iš
davė Dr. F. S. Zurwell’o pseu
donimą. O po to jisai sako,, 
kad ir Grigaitis esąs toks iš
davikas, nes jisai nuolatos iš
davinė j ęs Sabų.

Tai yra • begėdiškas melas. 
P-as Sabas niekuomet ‘nėra 
atidengęs savo pseudonimo 
“Naujienų” redaktoriui ir joks 
kitas žmogus nėra sakęs, kas 
slepiasi po tuo pseudonimu. Tai 
gi jokios išdavystės čia negali 
būti.

Pi-ną Sabą “Naujienų” re
daktorius ne išdavė, o tiktai! 
n u maskavo. Ir jisai padarė tai 
štai delko.

Tas asmuo, kuris slepiasi po 
pseudonimu “Sabas”, pirma bu
vo socialistas ir gynė socializ
mo idėjas. Jisai leido ir reda
gavo socialistinio krypsnio 
laikraščius ir bendradarbiavo 
kitiems socialistų laikraščiams 
tarp kitko ir “Naujienoms”.

Paskui jisai užsikrėtė 'bolše
vizmo liga; ir, kaip bolševikai 
tolyn vis labiaus darėsi socia
listų priešai, taip ir tas asmuo 
Č(mė vis pikčiaus ir pikčiaus 
niekinti savo senuosius princi
pus ir atakuoti savo senuosius 
draugus. Ir kuomet šita atmai
na jame įvyko, tai jisai pra
dėjo vartoti pseudonimą “Sa
bas”. : !

Jisai pasidarė socializmo re
negatas ir kartu persikrikštijo, 
kad publika nepažintų jo. Tai
gi, kad jisai negalėtų klaidin
ti žmonių, reikėjo parodyti vi
suomenei, kas per paukštis sle
piasi po tuo nauju vardu. ““Nau
jienos” tą ir padarė, nutrauk- 
damos kaukę nuo “Sabo” vei
do - ir parodydamos, kad tas so
cialistų šmeižikas, demokrati
jos niekintojas, diktatūros ir

teroro garbintojas — yra nie- Į gelžkelių dirbyklų darbininkų 
streikai, valstybiniai, valstiji- 
niai ir vietiniai ^indžonkšinai”,

kas kita, kaip visiems žinomas 
Juozas Baltrušaitis.

Mes gerai žinojome, kad toks 
niurnų pasielgimas labai nepa
tiks tam perkrikštui. Bet vi
suomenės labas mums yra svar
besnis dalykas, negu p. Bal
trušaičio patogumai, —- tuo la
binus, kad pats p. Baltrušaitis 
nedarė jokių ceremonijų su sa
vo oponentų asmenimis.

Jeigu jisai butų vien tiktai 
I>erkeitęs savo pa žvalgas visuo
menės klausimuose ir butų 
stengęsis rasti pasekėjų savo 
“naujomsioms” idėjoms, tai 
mes butume galėję neužkabinti 
jo asmens. Bet jisai toli gra
žu tuo nesitenkino. Pirmiausia 
jisai pasiskubino apjuodinti vi- 
sus savo buvusius vienminčius, 
prasimanydamas, buk jie (o ne 
jisai pats!) atsižadėję savo 
principų: būdamas pats rene
gatas, jisai vadino renegatais 
kitus!

Bet to negana. Įsismaginęs 
niekinti socialistus, jisai pradė
jo purvinti ir pravardžiuoti 
kiekvieną įžymesnį socialistų 
veikėją atskirai. “Laisvėje” ir 
kituose tos rųšies spaudos or
ganuose jisai skelbė ištisus 
straipsnius, pašvęstus vien tik
tai šitam tikslui.

Ir po to jisai turi drąsos rei
kalauti, kad niekas nekliudytų 
jo asmens! »

“Naujienų” redaktorius, ku
rį p. Baltrušąitis-Sabas daugiau
sia ir pikčiausia šmeižė per 
dvejetą suvirtum metų, neno
rėjo žemintis ligi to, kad atmo
kėjus jam tuo pačiu pinigu; 
isai tiktai iškėlė aikštėn to 

šmeižiko dviveidžiavimą.
Tą patį “Naujienų” redakto

rius padarė ir su kitu panašiu 
plunksnos banditu — Dėdele- 
Pruseika.

Kadangi juodu delei to kelia 
protestus ir kartais net mėgi
na prisidengti literatinės etikos 
(doros) skraiste, tai mes duo
sime ve kokį palyginimą:

Žmogų, einantį gatve, užpuo- 
a apsimaskavęs plėšikas ir, 

atkišęs revolverį, liepia jam 
iškelti rankas. Bet užpultasai 
)astebi, kad plėšikas yra lyg 
pažįstamas jam asmuo, ir, 
ažuot davęsis save apkraustyti, 
, isai capt jam už maskos — ir 
nuplėšia ją! Pasirodo, kad tai 
ikrai yra jo pažįstamas, kuris 
dėdavosi net jo draugu ir 
stengdavosi prieš publiką lošti 
“džentelmeno” rolę...

Lygiai tokiais apsimaska- 
vųsiais “džentelmonais” pasi
rodė literatūroje ir tuodu dvi
veidžiu. Ir “Naujienų” redakto
rius pasielgė su jais lygiai taip, 
<aip tas užpultasai žmogus su 
savo užpuoliku.
— ■ ■ ..-•••■ .14, .

Musų Proga.
August Claessens.

Per 15 metų mano buvimo 
Socialistų Partijoje nebuvo to
kių metų, kurie turėtų tiek 
>rogų, kaip šie metai. Aš kal
bu ramiai. Aš nei kiek nelei
džiu karščiui paimti viršų ant 
manęs. Aš keliavau ir kalbė
jau daugelyje valstijų ir gerai 
atjaučiau politinę atmosferą. 
Kiti kalbėtojai tą patį sako. 
Niekuomet minios nesiklausė 
tokiu atsidėjimu ir užsidegi
mu, ar atsiliepė taip gausiai.

Sukilimo vilnis, kuri įbloškė 
Hardingo administraciją, dabar 
pilnai atsisuka prieš tą būrį. 
Demokratų partija gali pagau
ti gerą dalį atkritusių. Bet di- 
deflė jų dalis ateina musų pu
sėn tokiu smarkumu, kad ga
li mus įveikti. Jei mes įsteng
sime iškilti iki progos, tai bal
sų skaičius perviršis musų di
džiausias lūkestis. Jei mes ne
siimsiu! dalyko rimtai ir visi 
iki vienam nestosime pjrie dar
bo, tai, aš: bijau, su mumis 
bus taip kaip su ūkininku, ku
ris netųr kur užderėjusių ja
vų padęti.

Vaikine, sakysiu, dabar tai 
keikimo pas mus netrūksta. 
Tiesiog verda, garuojap ir bė-

be galo kvailas muitas, bonų 
čiupinėjimas, šlapių jų ir sau
sųjų susierzinimai, vajus prieš 
unijas ir jo reakcija, — visos 
šitos parinktinės padėtys varo 
pakantrų liaudinį mulą į nu
siminimą. “Musų diplomatai” 
abiejų senų partijų išsijuosę 
plakatą palaikį gyvulį, kad jis 
išeitų iš kantrybės. Net senis 
Šamas Gompersas trepsi ir ap
leidžia savo “sveiką ir išmin
tingą” konservatorinį vaidme
nį ir putoja kaip tikras “raudo
nasis.” Jei buvo kuomet proga 
trečiai partijai reakciją užplū
sti, tai ji yra dabar5

Nelaimėn, visos nepriklauso
mų darbininkų ir ūkininkų 
grupės dar visai nenumano 
apie šitą savo didžiąją progą. 
O mes socialisitai sunykusioj 
padėty. Karo histerija ir tero
ras išnaikiną 1 daug musų val- 
stijiuių organizacijų, o musų 
nelemti susiskaldymai išlašind 
musų paskutinį lašą kraujo. 
Visos laisvos ir radikales or
ganizacijos nėra geresnėj padė
ty. Mes dar visų sveikiausi (ir 
tas nėra perdėjimas). Jei mes 
turėtume narių, darbuotojų, 
daug laikraščių, kalbėtojų ir 
organiznotoj ų tie, kiek, saky
sime, turėjome jų 1917 m.; tai 
mes lengvai galėtume iškilti 
iki galybės pusiausviros šitoj 
šaly. Tai tokia didele musų 
proga ir tokie mes bejiegiai 
jos aky vaizdo j!

Tečiau, aš atsisėdau ne rau
das rašyti. Ne! Aš tik buvau 
priverstas aprašyti padėtį ir pa
sakyti faktus. Aš esu tvirtai 
įsitikinęs, kad nežiūrint visų 
tų liūdnai atrodančių dalykų, 
išvaizda suteikia daug vilties. 
Musų ateitis dar vis pirma 
mus.

Musų susidėjimas su amati- 
nėmis unijomis, ūkininkų gru
pėmis ir Ūkininkų Darbo par
tija daugelyje valstijų pridavė 
daug gyvybėj musų pajiegoms. 
Taip pat Wlsconsino socialis
tų nesipriešihįmas senatoriui 
La Follette’ui, nors juomi ta
po įsteigta ^pavojingas pavyz
dys, tečiau jtiomi mes gavome 
sveiką vardą pas žmones. Dau
gelio žmonių akyse jis iškėlė 
mus iš “bevilčių kvailių” kla
sės. Tai buvo puiki strategija, 
kuri įjrodč^ kad mes moliam 
sveikai spręsti, nors tas gali 
būti priešinga musų “šven
tiems” principams.

Pastaraisiais šešiais mėne
siais musų dalys pakilo dau
gelį punktų politinėje rinkoje. 
Socialistų Partija, tegul ji sau 
ir maža, palyginamai kalbant, 
turi įtaką ir vardą visoj šaly 
visai neproporcingą savo didu
mui. Sėkla, kurią mes tokiu 
atsidėjimu sčjome per 20 me
tų, nenupuOlė į dyką žemę. 
Dažniausia reikia tik palai
styti, kad ji leistų šaknis. O 
dabar šiltas pokarinio atbudi
mo ir kartaus apsirikimo lie
tus palengvina žemę puikiai 
pinčiai šį rudenį. '

Musų Partijos “paviršiai” te
bėra su mumis, tik pastarai
siais dvejais metais jie atrodė 
kaip nugriebtas pienas. Lai
kas butų jiems pradėti pasiro
dyti vėl. Priekin, draugai. Da
bar laikas yėl žengti pirmyn. 
Nusikratykite savo miegus ir 
užim’kite savo vietas eilėse. 
Kiekvienas prityrusis kalbėto
jas ir oiįganizuotojas turėtų 

kinkytis vėl. Pastačius jų ko
kius 50 galėtume praskinti pla
tų kelią per atrodančią be vil
ties teritoriją. I>ar per daug 
mus 'lig šiol dykinėja. Jų turi
me prašyti, raginti juos, ar net 
gėdinti ir imti į pergalėtojų ar
miją ! ;

Kiekvienas draugas, kuris 
moka rašyti, turi tuojaus už- 
skh’ožti pąišęlį. Medžiagos tva
no reikalauja musų laikraščiai

raus, sveiko protą atsiliepimo. 
Te prasmenga sunkiai supran
tami, ilgais sakiniais ir išpli
sti teoretiniai tezini. 'Liga, ku
ria serga musų tautiniai ir 
tarptautiniai reikalai yra su
prantama kaip reikiant net 
kvailinusiems. Apie vaistą ga
lima papasakoti prasčiausiais 
žodžiais.

Naujais lapeliais ir brošiūro
mis musų vietų organizacijos 
tuoj aus, vėl pripildys savo san
dėlius ir leis pardavinėti ir 
skleisti. Minios laukia jas pirk
ti. Kalbėtojai ir orgąnizuoto- 
jai turi pasinaudoti sujudusiu 
nesitenkinimu, turi šviesti ir 
vesti minias į musų augančią 
oiganizaciją.

Tatai, tegul kiekvienas senas 
kareivis ir naujokas subruzda 
kiek galėdamas atciiiaiičioŲiis 
savaitėmis. Tai yra musų me
tai ir musų garbinga proga.

Tokios progos gąl ilgai nesu
lauksime. Jei mes darysim ką 
tik galim Socialistų partija vei
kiai pakils iki to augščio, ku
rį ji turi užimti šitose Jung
tinėse Valstijose, taip kaip ji 
yra iškilusi didžiumoj kitų ša
lių.

Įvairenybės
I

Jungtinėse Valstijose yra 95 
milionai akrų žemės, kuri ga
lima nusausinti. Tai yra balos, 
periodiniai užliejamos žemu
mos ar laukai ir pelkės. Jų 
nusavinimui daroma sparčių 
žingsnių; anot Jungtinių Val
stijų kelių biuno iki 1920 m. 
buvo jau nusausinta 54 milio- 
nai akrų.

Tarp dvidešimties ir dvide
šimts penkių tūkstančių -puo

džių streikuoja visoj šaly dėl 
fabrikininkų pasiūlymo atnau
jinti esamą sutartį be dąrbo 
sąlygų permainymo. Puodžiai 
reikalauja padidinimo algos ir 
tam tikrų permainų darbo są
lygose, su kuo fkbrikinirikai 
nesutinką, sakydami, kad visa 
tai padidins gamybos išlaidas.

DOORN, Holandijoj, lapkr. 
2.— Į ex-kaizerio ir Beuss 
princesos Hermine vestuves 
atvyko ir buvęs kronprincas. 
Jis atsigabeno visą vežimą ba
gažo, manoma, uniformų 
įvairioms ceremonijoms.

1 ' " 1 j r n. i —

Į Redakcijos Atsakymai )
, ..................-j , i«i>

J. Griuuui. Diskusijos tuo 
klausimu jau uždarytos. Tams- 
tos straųisnį dėl to dedame į 
archivą.

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Anketos Taisyklės
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

yra gimęs Lietuvoje arba kurio tėvai yra gimę Lietuvoje; vyras ir moteris, išsiėmęs 
Amerikos piliečio popieras ir neišsiėmęs jų.

2. Atsakyti į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties Idekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu “Taip” arba “Ne”.

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiąi perskaityti klausimą ir, pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

4. Ant anketos blankus nereikia dėti jokių pastabų. Jeigu kas randa reikalinga 
padaryti kokių pastabų dėl anketos, tai tegul atlieka tai ant atskiro lapelio popieros.

5. Blankos apačioje turi būt balsuotojo vardas-pavardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardą- 
pavardę bei adresą.

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pa žįstamo, kuris turi atliekamą blanką, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopiją.

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdinta, ir tuojaus siųskite “Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konverto, kad tai yra “anketa”.

8. Neatidėliokite balsavimo rytojui, bet veikkite šiandie, ir paginkite savo pažį
stamus.

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[Šį lakštelį, nubalsavę, Iškirpkite ir ūmai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai],

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- . 

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- a1^ 
tuvos Atstovybėje arba -josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienok?

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenau- Taip 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

............................■■■■—■■     ■ | ,..l,. ,y, ■ B,,,,,,,,,.., j,      , l. l,l

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- 1 
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

w w ....................... .. ■■ ■ ........................... ... .........

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuves piliečių skaičiaus?

-"t.............■■v—■■ .ii^'yT'j ■ ri'! y »'i'» ■ >i»ir TBteiT1 i . ............ ■ ■■■■-

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo
Vardas-Pavardė ....... ................... ......................... ;...... ................................ .........
Adresai* ........................................................ ..........................................................

Taip Ne

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ąr Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne 

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? 

Ne

................................. ..........................III———^^.1 II ..... .........   IĮIII ■■■■■ ■■■

3. ' Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne

ga per viršų. Angliakasių ir

ir musų nacionalinė raštinė va
jui. Naujų lapelių baisiai stin- 
game. Vėliausiu brošiūrų bai
siai reikia. Musų literatūra pen
kių ar šešių metų senumo vi
sai yra pasenus. Dabartinė pa
dėtis reikalauja aiškaus, stip-

įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiais gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- Taip
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? L__

»|- 1 »,II I—■ .p M

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? L—

Balsuotojo
Vąrdas-Pavardė

Adresas ........... ,• tt-

Ne

Ne
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Šiandie Rinkimai 
BALSUOKITE Už socialis 

TŲ PARTIJOS TIKIET4
Šiandien rinkimai. Renkami 

kongresmanai ir senatoriai ■ 
Jungtiniu Valstijų kongresą ir 
senatą; atstovai ir sienatoriai 
Illinois valstijos legislaturą; 
Chicagos miesto teisėjai ir ki
ti viršininkai. \ Visi lietuviai 
darbininkai, kurie esate šios 
šalies piliečiais ir užsiregistra
vote laike registracijos, priva
lote šiandie balsuoti. Visi bal
suokite už Socialistų Partijos 
tikietą, nes ta partija yra vie
nintelė darbininkų reikalų gy
nėja. Balsavimai prasidės 6 
valandą ryto ir baigsis 4 vai. 
vakaro. Balsuokite savo pro
tintuose.

PRIĖMĖ RINKLIAVOS 
PATVARKYMĄ.

» Miesto taryba 33 balsais 
prieš 7 priėnfe rezoliucijų, ku
ri daleidžia tik tris viešas rink
liavas (tag days) metuose. Po
licijos viršininkas ir korpora
cijos advokatas instruktuoti 
vykinti nutarimą. Šiais metais 
jau buvusios 62 viešos rinklia
vos. Tai esą perdaug. Kokia 
tik' organizacija užsimananti, 
tai- ir daranti rinkliavą.

NUSISKANDINO ŽMOGUS.
Nežinomas žmogus nušoko 

nuo Lake gt. tilto ežeraų ir 
nuskendo. Jis taip padarė aki
vaizdoj didelio būrio žmonių. 
Nė vieno nesileido jį gelbėti. 
Skanduolis dar nesurastas.

-KAMPANIJA PRIEŠ 
SPIEGIMUS.

Sveikatos komisioniiemis 
Herman N. Bundensen pradė
jo kampaniją prieš spiegian
čius balsus ---- daugiausia au
tomobilių — vidurmiesty. Tei
singumo dc{iart. viršininkas 
paprašytas sudaryti specialį 
teismą tam reikalui. Ponas 
Fitzmorris ‘paprašytas areštuo
ti prasikaltėlius. Spiegimai esą 
viena didžiausių priežasčių 
širdies ligų.

MIESTAS TURĖS $43,877,658 
ĮPLAUKŲ.

Miesto salės departamentų 
viršininkai apskaitliuoja 1923 
metais turėti $43,877,658 įp
laukų. Taksais busią sumokėta 
apie $30,574,742, laisniais — 
$10,877,709 ir likusioji suma 
busianti sumokėta iš kitų šal
tinių.

Teatras — Muzika
“BIRUTĖS” KONCERTAS
Užvakar, lapkr. 5 d., Bolie- 

mian-American salėj Birutė 
davė savo pirmą šį sezoną kon
certą. Aplamai imant, koncer
tas pavyko visais atžvilgiais. 
Sale buvo apšvarinta nuo poli
tikierių apgarsinimų, atsilan
kė labai daug rinktinės publi
kos, choras ir artistai atliko 
savo užduotis nuo labai gerai 
iki girtino gerai. Remiantis 
koncerto daviniais, reikia pa
sakyti, kad birutiecaai mėgina 
derinti savo veikimą ir pasi
rodymą publikai su principa- 
liais meno dėsniais. Tai girti- 
iriau sis dalykas.

Pirmiausiai reikia tarti vie
ną kitą žodį apie A. Pocių, Bi
rutės choro vedėją. Kaipo 
chorvedys jis turi daug gerų 
galimybių lavinti ir vesti cho
rą. Užtai Birutės choras dai
navime pralenkia visus lietu
vių chorus Amerikoj. P-as A. 
Pocius mėgina į kiekvieną cho- 
ristą-tę įskiepyti muzikai) rit
mą, be kurio negali būti gra
žaus, muzikalio ir žavėjančio 
dainavimo. Birutės chore ran
dasi daug gerų basų, baritonų 
ir malonių balselių.

\ alerija Bnichienė pasirodė 
artistiškai. Labai maloniai su
dainavo “Kur ten skamba bal
sas” ir Michaeles Arią iš “Car-

|mten.” Ji buvo palydėta griaus- 
mdngais aplodismentais, apdo
vanota gėlių byketais ir iš-? 
šaukta dar kartą sudainuoti 
viena meilišką dainelę.

Jonas Ramanauskas, kaipo 
solistas, turi gerą, švelnų ir 
malonų balsą. Jei prie to jis 
pridėtų daugiau gyvumo ir 
energijos, ir jis butų publikos 
mylimas <la inininlcas ----  gau
tų tris kai’tus daugiau aplo

dismentų, o gal nuo kokios 
mėlynakės ir gelių buketą. 
Ypač jis gerai sudainavo “La 
Sorenata.” t

Ona BiJežis ir S. Cherry (Sta- 
niuliutė), kaip ir visuomet, 
puikiai sudainavo duetą — 
tris daineles. Publika joms at
silygino griausmingais aplo- 
disemntais.

Nora Gugienė savo maloniai 
skambančiu balseliu sudaina
vo “Sugrįžk” ir Gipsy Song iš 
“Carmen.” Ypač pastaroji man 
patiko. Ji, lygiai kaip ir pn. V. 
Bruchienė, buvo apdovanota 
gėlių buketais ir iššaukta pub
likos aplodismentais sudainuo
ti dar vieną dainelę.

Jonas Byanskas ir Antanas 
Olis paskambino keturiomis 
rankomis ant piano “William 
Tell Overture.”z Atliko labai 
gerai. Buvo du kartu iššaukti 
publikos ir juodu atsilygino 
‘“lietuvišku suktiniu.” Nesup
rantančiam muzikos ir netu
rinčiam geros ausies jų skam
binimo negalima tinkamai 
įvertinti.

Povilas Stogis griausmingai 
sudainavo “Girių Karalius” ir, 
chorui padedant, Toreadoro 
dainą iš “Carmen.” Stogis bu
tų labai geras dainininkas, jei 
jis pasistengtų ištarti dainos 
žodžiits. Tai išeitų daug muzi- 
kališkiau. Žinoma, p. Stogis 
pasistengs tai padaryti.

Ar p-lė Mariona Rakauskaitė 
atliko gerai savo užduotį, man 
nėra reikalo aiškinti. Tai tei
singiausiai ir aiškiausiai liudi
ja griausmingi ir įlgi publikos 
aplodismentai, kurie iššaukė 
ją net keturis kartus dainuoti. 
Tai labai retas įvykis lietuvių 
koncertuose. Visa tai liudija, 
kad ji buvo žvaigždė Birutes 
koncerte arba, kaip kiti vadi
na, “prima dona.” Ypač man 
labai patiko “Kur bakūže sa
manota.” Publika neatsigerėjo 
jos maloniu balseliu ir artis
tišku taktu, kurio musų artis
tams dažniausia trūksta. Ji bu
vo apdovanota gyvų gėlių bu
kletais.

Koncerto programą užbaigė 
Birutės choras dainuodamas 
Šimkaus “Oželį.” Sudainavo 
gerai ir sutartinai. Birute tai
ko, kad dailės nereikėtų rem
ti, bet kad dailė pati savi rem
tų — užžavėtų publiką.’

Po programo buvo smagus 
šokiai. —Tempo. 

Lietuviu Rateliuose
RUBSIUVIŲ SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 3, unijos salėj, 
1564 Robey gt., įvyko Anialga- 
meitų Rubsiuvių unijos, lietu
vių 269 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas, kurį atidarė unijos 
pirmininkas Butvilas. Skaityta 
Pildomosios Tarybos tariniai. 
Vienas iš jų: M. Strazdienė, 
St. Strazdo moteris, prašė Pil. 
Tar. paliuosuoti St. Strazdą 
nuo unijos namo ir atsargos 
budo mokesčių. Pild. Tar. tą 
įrašymą atmetusi remdamasi 
tuo, kad kiekvienas naujas na
rys turi mokėti tuos mokes
čius. Skaityta laiškas nuo 
*T>arbo” redaktoriaus, V. Poš
kos. Tai pranešimas 269 loka
lu, kad atsakymas “Naujienų” 

korespondentui Mikučiui netal- 
linamas “(Darbe.”

Tolinus sekė iš Jungtinės Ta
rybos posėdžių delegatų pra- 
icšimai. J. Vikšris praneša, 
<ad ateinantį pavasarį perma- 
omas rubsiuvių unijos susi
kirtimas su bosais algų klausi
me. Dalis padienių darbininkų 
gauna permažas algas; unija 
eikalausianti jas padidinti, 

net bosai iš savo pūslės steng
sis jas numušti. Unijos dar-

buotojai pasistengsią, kad tas 
susikirtimas išeitų darbininkų 
naudai. Apant to Vikšris pra
nešė, kad vienas italas darbi
ninkas apšmeižęs savo šapos 
inanadžerį Lcviną. Dalykas bu
vęs įteiktas unijos skundų ty
rinėjimo teistinu. Levinas ta
pęs išteisintu, o italas turėjęs 
atšaukti šmeižtus ir perprašy
ti I.evino Jungtines Tar. <po- 
sėdy. Kad unijistai nešmeižtų 
savo viršininkų ir jų neskus
tu bosams ar kompanijų ma- 
nadžeriams, Jungt. Tar. priė-

tokius namus, kuriais būti
Kietmedžio grindys, tini būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Svarių aržuolo išgrindimui po _____ ____ 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ......   10c.
Svarių klevą išgrindimui ..............    10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukus.

Te!.: Beverly 1279, 0397.

Nebūk Apkurtęs Ir Neturėk Galvoj Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet, tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur

čią girdėti. Netrotykite vilties, atsineškite Šitą pagarsinimą už kurj 
išegzaminuosime veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliomis nuo iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTAS

■ NUO NEGIRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkvvay Netoli “L.” stoties

Telefonas Buckingham 1826

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray,. tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzaminavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyrui arba moterei, ar jie gali 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spėliojimų. Todėl privalo pa
sinaudoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsišenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 
galime ir jums padaryti, jeigu pasi

naudosite musų patarnavimu. Pasidčkavojant tuo, šimtai žmonių liko 
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra. gydymą viokių užsisenėjusiu vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mSnesinhj, privatines ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotOj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos mncicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

Jeigu jus kiti neišgydė, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE 
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukee Avė. 

Ant itališko banko* 
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. Nedėldieniais ir šventėfllis nuo 9—1

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

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

Metams 
Lietuvon

$3.50

— Adresuokite —

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
h—H ■l»linli«8—Aib ii i —  I ■■■»—am i ■ ■—

T

Žemės Liepsna
Nauja darbininky eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
naktį 
Arėjui. Pamišėlis, 
mergelė, 
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius.
beja. Piovčjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangose. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vėx 
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Joniji 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Pręndotejus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys»' gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

d

Reikalaukite šios knygutės tuojau.

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

NAU.lii'INOŠ, Chfaigo.

muši rezoliuciją, kuri pasiųs
ta skyriams Įicrbateuoti. Rezo
liucijoj sakoma, kad unijų vir
šininkų .nevalia kitur skųsti 
kaip tik unijos skundų teismui.

Antras delegatas Maso n pra
nešė, kad čekų lokalas nutaręs 
apšvietos ir muzikalius vaka
rus rengti atskirai ir savo kal
boj. Kiti trys delegatai parėmė 
šiųtlvicj ų Vakaro
komisija pranešė, kad vakaras 
rengiamas. Po pranešimų sekė
--- -fĄ- — - -- ------------ Į... ■ ■ ■-—i.

(Seka ant 6 pusi.).

Mes priatatom. 1955 W. lllth St.

Beržyne. Kalėjime,
Darbo

Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas
Sutarta. Mano 

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre-

Kalėdoms besiartinant
Iš ateinančių į Ameriką 

žinių matyt, kad Lietuvoje 
gyvenimas jau įeina į tikras 
vėžes, iš kurių buvo išstū
męs nelemtasai auksinų ir 
vokiškų markių smukimas. 
Mat, ką buvo galima vienų 
dienų pirkti už 1,000 auksi
nų, tai ant rytojaus jau už 
tų patį reikėjo mokėti dusyk 
ar trissyk daugiau ; kas vie
nų dienų buvo turtingas, tai 
ant rytojaus pasijuto su tais 
pat pinigais jau beturčiu.

Dabar, kuomet įvesti Lie
tuvoje savi pinigai — litai Ir 
kainos viskam nustatytos pa
stovės, tai jau nei vienam 
nereikia abejoti apie pinigų 
perkamųjų vertę: litas yra 
ir bus litu kaip .šiandien, 
taip ir rytoj, ir visad.

Geistina tik, kad Lietuvos 
žmonės kuodaugiausiai tų 
litų turėtų. Nusmukus auk
sinų vertei iki žemiausio lai
psnio, neperdaugiausia litų 
žmonės už juos gavo. O čia 
Kalėdos artinasi—žmonėms 
pinigų reikia: ir algoms mo
kėti, .ir šventėms linksmiau 
praleisti, ir dovanoms savo 
mylimiemsiems nupirkti.

Todėl jau laikas mums, 
Amerikos lietuviams, siųsti 
Kalėdų dovanas — pinigus 
NAUJAISIAIS LIETUVOS 
LITAIS savo giminėms, sa
vo draugams, savo pažįsta- 
jniems. Tikriausiai ir grei
čiausiai tos Kalėdų dovanos 
pasiekia vietų siunčiant per 
BALTIC STATES BANKĄ, 
294 Eighth Avė., New York, 
N. Y., nes tasai bankas ne 
vien kad, gvarantuoja pini
gų neliečiamybę, bet ir duo
da geriausį patarnavimų: pi
nigai išmokami pilnomis su
momis iš arčiausio gavėjui 
pašto, be jokių trukdymų ir 
vilkinimų. Kiek litų bus pa
siųsta, tiek gavėjas ir gaus, 
nes visas išlaidas Bankas ap
moka pats.

Atkeliavusieji iš Lietuvos 
žmones pasakoja, kad turin
tieji laivakortes išpirktas 
BALTIC STATES BANKE, 
294 Eighth Avė., New York, 
yra geriausiai aprūpinami 
kelionėje: greitai gauna iš
važiavimo popierius, nerei
kalauja mokėti jokiems 
agentams už patarnavimus, 
yra saugojami ir globojami 
visu keliu, gauna gerus ir 
švarius laivus su atskirais 
kambariais, gardžiais val
giais ir visais patogumais, o 
iš New Yorko greitai nuve
žami į keliavimo vietų.

Todėl kaip siuntime pini
gų, taip ir pirkime laivakor
čių kelionei iš Lietuvos ar į 

• Lietuvų reikia kreiptis vien 
į tikrai lietuviškų Bankų 
šiuo adresu:
BALTIC STATES BANK/ 

294 Eighth Avenue,
New

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlidj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S«. Halsted St., Chicago, UI.

....... .....  , ........................— .I ■ ■«■■■!> I ,11111
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* DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Wa»kington St 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715 į

UŽEIK I
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarą, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394 .

r '
Phone Wentworth 209

Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė* 

Chicago, III.
k---------------------------------- /

DAVID RUTTERJ& CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii tetai!
Įdėmų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
----------------- -------- - -- --------

Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po
ras, o nei viena jums negelbsti, jums 

skauda, jsjp < iiį. skaudą ir £xva-
sys Ūžia, jus pagelbos niekur negau- 
nate,

Ateikite pas mane, aš duosiu 
tarimą.

pa-

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St 

Canal 5838

Reikalingi akiniai.
7ei kenti galvos skaudijimą,
Jai skaitant raldia susilieja, 
Jai Ii raldls darosi dvi, 
Jei turi'uždegimą akių, 
Jai skaitant ar siuvant akis ska«* 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatv3s.

Ant trečio augito viri Platt’a ap- 
tiskos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.J

....... "" ' ----- 1 1

Natine Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

racijų, ,— naujausiais budais.
4225 Archėr Avė. Brighton Park. 

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 
5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
k—..................

r“------------------------------------

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

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 0268

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo f
Kraujo
Šlapumo 

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

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

Priėmimo kambarys 500, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

........ 4 ' 11 ,r,,wi
Naujieji Lietuvos

Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Bankų

Central Manuafcturig:
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago, 

Turtas virš $7,000,000.00. 
. ............... I H Z

Dr. AL. DAVIDONIS'
Gydytojas ir. Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė. 

Valandos i 
nno 16 ryto iki 8 vai. po pte*,

Telefonas Victory 9082 
..  -  ■ .............. —<

i—11 1 ■■■ ■
Tel. Austin 787

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs save praktikaviną po No. 

5208 W. Harrison St. 
Valandos 8—-12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldieniua. 
, ..... ■ ■ ■ i —

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago
Valandos: 10—ii ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

1 1 1 ' —■ *

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avų. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldienįais nuo 16 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 6257
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 ryta
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta: 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedllioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

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

Telephone Yards 1532 ♦

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted StM Chicage,

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii.
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0267

''K. k " L Į“ ... .  .  r .. ..1 ""H" "T"1'"

' DR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto ./ 
Tel. Boulevard 59J3

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

>"   -—-------- —r
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

nominacijos lokalo viršininkų 
ateinantiems metams. Finansi
niai unija tvirta 
fondo ižde esą $90,500.

Naujuose sumanymuose nu
tarta skyriaus susirinkimus 
laikyti kas antrų penktadienį 
kiekvieno mėnesio; kas pirmų 
ir trečių penktadienį — švieti
mo ir muzikalius vakarus per 
visą žiemos sezonų. Išrinkta 
komisija iš keturių narių pra
kalbų rengimui. Išrinkti trys

- be namo

M. P. S. konferencijon, šaukia- 
mon reikalu tvėrimo “Chica- 
gos Draugijų Sųryšio,” kurio 
tikslas busiųs sudaryti “'bend
rų frontų” prieš klerikalus čia

Jakštas įnešė, kad “Darbo” 
redaktorius būtinai patalpintų 

* “Darbe” “N-nų” koresp. Mi
kučiui atsakymą, kurs tilpo 
“V.” Įnešimas priimtas. Loka
lo valdyba pranešė nupirkusi 
Lietuvos darbininkų knygy
nams knygų už virš $10. V. 
Plrusis paaukavo pluoštų kny
gų. Sekretorius padarys knygų 
surašą ir knygas perduos L. 
S. S. komitetui,“ kurs jau turįs 
surinkęs virš 300 svarų kny
gų dėl persiuntimo minimiems 
knygynams.

Šis susirinkimas buvo gana 
tvarkus ir draugiškas. Nebuvo 
jokios komunistiškos “malima- 
lienės.” Vienas nelabai girti
nas dalykas, tai A. Kairio įne
šimas, kad ateinantiems me
tams renkami skyriaus virši
ninkai apsiimtų eiti pareigas 
tik vieno urėdo, bet ne kelių, 
kaip ikišiol. Tuo busią galima 
duoti progos didesniam skai
čiui narių lavintis tvarkiai 
vesti organizacijos reikalus. 
Tas sumanymas kai kuriems 
nariams sudrebino kinkas. Mat 
jei, Pildomojon Tarybon įeitų 
daugiau nekomunistų, tai sky
riaus valdyba galėtų išsprūsti 
fš komunistų rankų. Bražys ir 
Jakštas agitavo, kad vienas ga
li užimti kelis urėdus. Suma
nymas atmestas.

—Šapos Darbininkas.

Šitas paminėjimas buvo garsi
namas visais galimais budais 
ir iš sakyklos bažnyčioje. 
Žmonių susirinko daugybė — 
viso dvidešimts asmenų—pa
kartoju: dvidešimts asmenų.

Kun. Milukas prisiuntė Dau
kanto paveikslų, kurį vos su
spėjom įdėti į rėmus. Senoje 
šv. Jfirgio bažnyčioje, prie ka- 
rasino lempų, šalta, net šiur
puliai ima. Kalbėtojai su ploš- 
čiais. Sudainuota dvi ar trys 
dainėms, pasakyta viena dekla
macija ir rodos trys kalbėtojai 
per valandų laiko viskų užbai
gė. Bet smagumo ir džiaugs
mo buvo labai daug.

Šiandien Simano Daukanto 
Draugija rengia savo paminė
jimus kitaip: gražioj, erdvioj 
salėj, su parinktine muzika, 
chorais, žmonių prisirenka pil
nutėlė svetainė ir pakviesti 
kalbėtojai kalba, kad yra kas 
paklausyti. Tai reiškia pro
gresas.—Valio Siman Daukan-1 
to Draugija, valio, chicagiečiai!

—F. Mikolainis.
Thorp, Wis.

BRIDGEPORTAS.

Dar vienas žingsnis pirmyn.

Pereitų šeštadienį, lapkričio 
4 d., Mark White Sųuare par
ko svetainėj, Jaunuolių choras 
turėjo pirmą lietuvių kalbos 
pamoką. Mokytojavo Dr. A. 
Karalius. Matosi, kad Jaunuo
lių choras nesitenkina vien mu
zika ir dainomis, bet ir siekia- 
si taisyklingai išmokti lietu
vių kalbos ir rašybos. Tai la
jai girtina.

Pamokos bus laikomos kiek
vienų šeštadienį, 2 valandų po 
pietų aukščiau paminėto par- 
<o skaitykloje (library room) 
Ten pat bus laikoma Jaunuo
ju choro mėnesinis susirinki
mas ateinantį trečiadienį, lap- 
<ričio 8 d .,7 vai, vakare. Tė
vai choristų turėtų būtinai 
ateiti į šitų susirinkimų, kad 
bendrai apsvarsčius tolimesnį 
veikimų Jaun. choro. Choro 
nariais gali būti berniukai ir 
mergaitės. Prisirašyti galima 
kiekvienų trečiadienį, 8 vai. 
vakare. — Komitetas.

WEST SIDE

PSSSKiF"'| JIESKO imu [■ 0UMMNEII REIKIA DARBININKU RAKANDAI

PIRMIEJI S. DAUKANTO 
DRAUGUOS ŽINGSNIAI CHL 

CAGOJ.

Iš lietuviu liuteronų daruotčs.

: Tuojaus po įsikūrimui Si- 
inano Daukanto Draugijos 1893 
m. buvo stengtasi paminėti Si- 
ijiano Daukanto gimimo diena.

r

pradėto
laiškas

!!
 IGNACAS VAIČKUS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 6 d., apskričio ligoninėj. 
Velionis turėjo 31 metus am
žiaus, paėjo iš Vilniaus gub., 
Švenčionių apskr. Srigailiškio 
sod., paliko didžiame nubudime 
savo moterį Prancišką ir vieną 
sūnų 8 mėnesių, taipgi pusbro
lį Augustą Vaičkų. Jo kūnas 
randasi po num. 3233 So. Au- 
bum Avė. laidotuvės įvyks tre
čiadienį, lapkričio 8 d. Išlydė
jimas įvyks pusiau devintą vai.
rytą į šv. Jurgio bažnyčią ir iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Kviečiam visus gimines ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse.

Pranciška Vaičkus.

ANTANAS ABROMAVIČIUS,
49 metų amžiaus persiskyrS 

su šiuo pasauliu lapkričio 5 d., 
1922 m., 10 vai. rytą. Iš Lietu
vos paeina iš Žarėnų parap., pa
liko nuliudime motetų Elzbietą, 
dukteris Bronislavą 16 metų, 
Moniką 8 metų, Liudviką 6 me
tų ir Albiną 3 metų, 4 dukte
ris ir vieną sūnų, Edvardą pus
antrų metų.

Laidotuvės bus antradienį 
lapkričio 7 d., išlydėjimas iš na
mų 10635 Edbrooke Avė. į Visų 
šventų bažnyčią pusiau devin
tą ryto, o iš ten į šv. Kazimie
ro kapines.

r

Prane

Spalio 28 d., Meldažio svet., 
įvyko Lietuvių Liuteronų 
Evangelikų Pašalpos draugijos 
mėnesinis susirinkimas. Ka
dangi dr-ja nariais neskaitlin
ga, tai susirinko nedaugiau- 
sia. Tarp kitko skaityta laiš
kas “vilniečių”, kurie organi
zuoja “Draugijų Sųryš 
čiama prisidėti prie 
darbo. Padiskusavus 
padėtas į šalį.

Dr-jos pirmininkas
šė. kad miręs vienas naris, drg. 
Šlakaitis ir tapęs palaidotas 
“’Concordia” kapinėse. Visi 
draugai atidavė paskutinę pa
garbų mirusiam jam atsistoji
mu.

Teatro ir baliaus rengimo 
komisija pranešė, kad Keistu
čio Kliubo dramos skyrius ap
siėmęs prieinamai* sulošti vei
kalų “Jurgio Žiburys”. Praneši
mas primtas, ir komisija in
struktuota samdyti minimo 
klubo lošėjus. Nutarta mini
ma veikalą sulošti sausio 8 d., 
1923 m.* Meldažio svet. Ren
gimo komisija pasižadėjo dar
buotis, kad vakaras nusisektų. 
Keistučio klubo lošėjai visuo
met paitenkina publikų.

Sulig dr-jos rašt. nusiskundi
mo, susirinkimas nutarė, kad 
A. šulmistras turi užsimokėti 
du doleriu baudos. Mat jis 
buvęs paskirtas naktiniu sar
gu prie drg. šlakaičio lavono, 
bet neatsilankęs.

Nariams reikėtų skaitlį ogiau 
lankyti susirinkimus — tai jų 
pareiga. Draugi j on įstoti ga
li visokių pažvalgų žmonės, ka
dangi ji yra grynai pašalpinė. 
Lietuvių liuteronų yra gražus 
būrelis, kuris pastaruoju laiku 
pradėjo veikti dailės srity.

REIKALINGAS PARTNERIS Į 

są biznį. Biznis išdirbtas per dauge- 

, Kreipkitės j “Naujienų” Bridgeporto 
Skyrių, 3210 So. Halsted St. Tele- 
phone Boule^ard 9663. (No. 48).

Jaunuolių orkestras repeticijos įvyks . . ,. . , ....seredoje, lapkričio 8 dieną, lygiai 6 ^stauranto biznį arbagali pirkti vi- 
val. vakarą. Po repeticijos bu* mi- bizni. Biznis išdirbtas per dauge- 
tingas; turime daug svarbių reikalų‘įl ir. rM^as.x. geroje vietoje, 
aptarti kaslink mokyklos lietuviu kai- 
bos ir gramatikos, todėl susirinkite 
visi orkestras nariai, Mark Wliite 
Sųuare svetainėn prie Halsted ir 29 
gatvių. — Sekretorius.

1 'i " ■*—
Organizuojasi naujas Mišrus Cho

ras. Kviečiame vyrus, moteris ir mer
gaites prie naujo Choro. Ves S. Di
lius. Vardo Choras dar neturi. Kaip 
susirinksime skaitlingas būrys daino- 
rių, tai ir vardą paskirsime. Pirma 
dainų repeticija įvyks antradienį, lap
kričio 7 d., 8 v. vak., Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31st St.

— Organizatorius.

A. L. T. Sandaras Chicagos Apsk. 
rengia prakalbas trečiadienį, lapkr.
8 d., 7:30 v. vak., Strumilo svet., i 
107th St. ir Indiana Avė., Roselande. 
Įžanga dykai. Kalbės chicagiečiai te-1 
momis: žinios iš Lietuvos. Piliečių Į 
registracija, Vilniaus Jubilėius 6001 
metų ir Amerikos lietuvių reikalai. I

— K. Vilkas.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis turės susirinkimą šį va
karą, lapkr. 7 d., 8 v. vak., Strumilo Į 
svet., 107th ir Indiana gatvių. Yra I 
svarbus reikalai. Visi nariai atsilan-1 
kykite. — Valdyba.

RASTA-PAMESTA

_______ MOTERŲ_______
Operatorių
Operatorių

prie pavienių ir
Wilcox ir Gibbs
pajiegos mašinų. 

Prityrimas nėra būtinas. 
Nuolatinis darbas per apskritus

i 0^T v-v^?s-TIįNEI’hįlietus ir gera mokestis, šviesioj d., belaukiančiai karo ties Archer . . ? . . •
Avė. ir Halsted gat. tarp 2 ir 8 vai. ir ormgoj dirbtuvėj.
po Pietų jauni vaikiozai, bėgdami pro Atsišaukti į
salį ištraukė mašnelę pinigams ir nu- I *
bėgo; joje buvo dvi bankinės knyge
lės, viena iš Crawford State Banko, 
kita iš Stock Yards State Banko, 
$47.00 pinigais ir čekis ant $67 su 
centais. Kas sugrąžins bankų knyge
les, gaus atlyginimo $10.00.

THOMAS šVEISTIS, 
3934 W. 16th St. 

Tel. Lawndale 1914.

WESTERN GARMENT CO 
900 W. Van Buren gat.

VYRŲ

ISRENDAVOJIMUI

REIK8A==
DARBININKŲ prie tro

kų, taipgi prie mašinų pa- 
gelbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šmotų ati
duodama kuomet jau išmok
sta. Ateikit pasirengę dirbt. 
ACME STEEL GOODS CO.

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

REIKIA hog butehers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusių pakaunėse lėberių. Ge
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO., 
3854 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai* grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metų garan
tija, ir dviguba sprendžina fonogra
fas su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
kas nauia ir galima užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI

Naujienų Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi- 
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius, 
jum pagelbės visame rveltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite 
gauti nuo -darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų^ Siuntini o 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivešti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, i 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima' 
prirengti reikalingus doku
mentus.

PRANEŠU visiems savo kostume-l 
riams, kad kaip buvau pasirengęs iš
parduoti savo krautuvę ir apleisti biz
nį ant visados, bet turėjau vėl pasi
likti ant tos pačios vietos ir tam pa
čiam biznyje ant penkių metų. Pra
šau savo senus ir naujus kostume- 
rius, kuriems reikalinga yra laikrodė
lių, žiedų, akinių ir kitokių daiktų. 
Mano didžiausia krautuvė yra vaka
rinėj dalyj miesto; suteiksiu manda
gų patarnavimą iy duobiu pigiausioms 
kainoms geriausius daiktus.

PETER A. MILLEIi, 
2128 W.; 22nd St.

Tel. Canal 5838

TURIU garbės pranešti savo drau
gams ir kostumenams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Uždėjau gražią laikrodėlių krautuvę 
su naujais vėliausios mados tavorais. 
Kainos labai numažintos, kiekvienam 
apsimokės atvažiuoti mano seniems 
kostumferiams ir bus užčėdyta pini
gai. Taipogi taisau laikrodėlius, eg
zaminuoju akis ir pritaikau akinius.

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel, Pullman 0649

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU SAVO BROLIO VIN- 

co Vansausko, paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto, Krosnos gm., Ata- 
snykėlių kaimo. Jis pats, ar kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti adresu: 

ANTANAS VANSAUSKAS, 
368 Stanton St., 
Wilkes-Barre> Pa.

APVEDIMAI.
PAJIEšKAU ATSIVEDIMUI mer

ginos, ar našlės, kad ir su vaiku, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Esu našlys, 
be vaikų, 45 metų amžiaus, turiu far- 
mą 40 akrų ir 4 lotus, viskas išmo
kėta. Ant farmos negyvenu, dirbu ka
syklose. Kuri norėtų to, prašau atsi
šaukti adresu: Karolis Gagis, Weno- 
na, Illinois.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk-

TČDTTADAMA .nėšių, geležinkelio klerkų, mote-
ibJJUUL/AiviA rys, kaipo klerkoą—typistės etc.

6 kambariais^ Pa^vem- 0>Brien School 219 s> Dearborn 
mas ant antrų lubų prie 4800 street
S. Seeley Avė. Gazas, elek
tra ir maudynė. Nauja si
stema. $35 mėnesiui. Savi
ninkas 4512 So. Marshfield 
Avė., Tel. Yards 4255.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 pietai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dh’ba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 8411-8413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA DARBININKU

DARBININKŲ, kaipo pa- 
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotų darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt. /
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

MOTERŲ
•REIKIA moterų, patyrusių 

prie apipiaustymo mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provisioh Co.,

3854 S. Morgan St.

REIKALAUJAMA PLY- 
tų klojėjų 73 gat. ir Evans 
Avė., ir 49 gat. ir Lake Park 
Avenue.

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

REIKALAUJAMA NE- 
vedusio vyro prie namų 
darbo.

ALEXIAN BROS. 
HOSPITAL, 

1200 Belden Avė.
REIKALAUJAMA PRI- 

tyrusio metalų skirstytojo.
Atsišaukit į 

WARSHAWSKY & CO., 
1915 So. State St.

PAJIEŠKAU BUČERIO, 
kuris moka savo darbą; taip
gi reikalingas vaikas, kuris 
nori mokytis bučeriauti ir 
grosernėj dirbti. Atsišaukti 
adresu: 10707 Michigan Av., 
Roseland, III.

REIKALINGAS BUČE- 
ris mokantis savo darbą. 
Darbas ant visados. Atsi
šaukite po num.

2136 S. Halsted St.
REIKIA langams plovėjų. 

Atsišaukit:
CHICAGO WIND0W 

CLEANING CO., 
62 W. Washington St.

Vartotų Automobilių Bargenas.
Ford touring .......
Ford sedan .........
Studebaker sedan 
Buick touring .....
Dort sedan .........
Overland touring . 
Briscoe touring .. 
Dodge touring....

Męs pirkome naujus Durand auto
mobilius. Mums reikia daug vietos, 
užtat priversti esame parduoti visus 
antrarankius automobilius. Pirkito 
tuojau. Mokestis pinigais arba mai
nais.

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22nd St., kampas 53rd St.

Atdara nedėldieniais Tol. Cicero 309

NAMAI-ZEME

Merginų 
ir 

jaunų ųioterų

REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir apibaigėjų rakan
dų dirbtuvėje.

SALTER MFG. CO., 
339 N. Oakley Avė.

PARDAVIMUI
PAREINA PARDUOTI 

gražus grojiklis pianas, su 
Ukalele pfietaisa labai pi
giai, perkant tuojaus.

1211 W. Garfield Blvd.
prie 

varstoto
ar

lengvo darbo prie mašinos

prityrimas nėra būtinas

turi mokėti angliškai

Musų samdymo ofisas ga
lima pasiekti šitaipos:

Douglas augštutine

Cicero — Ogden ar 22 gat. 
viršutinėmis linijomis.

Western Electric Co., Ine. 
48th Avė. and 24th St.

Numaningos moters ir 
merginų dirbti prie žarnų 
dešroms daryti; prityrimas 
nėra būtinas; geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir 
geras mokesnis.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 
1016 W. 36 St.

REIKALAUJAMA PAR- 
davinėtojos kavos krautuvė
je; turi mokėti angliškai.

3627 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA MO- 
terų drabužiams skirstyti 
šlapiai skalbiamoj skalbyk
loj ; nuolatinis darbas, geras 
mokesnis. 5515 W. Madison 
St., Tel. Austin 3900.

REIKALAUJAMA MER- 
ginų 16 metų, ar senesnių, 
prie darbo misingio dirbtu
vėj. Kreiptis į
U. D. ALLEN MFG. CO., 

5650 W. Roosevelt Rd.

$75 
$385 
$250 
$225 
$475 
$275 
$250 
$375

BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 
500 nupirks tau vieną iš puikiausių 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 6 
kambarius pa^^yvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žioj vietoj, neteli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
nersitikrint locnomis akimis ant 
Maplewood Avė., 4202-04-06 ir 08, — 
o po tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPROVEMENT 
CO., 3335 S. Halsted St., Yards 6894.

ANT MAINO ARBA Už (CASH)

2-jų aukštų mūrinis namas, vėliau
sios mados 5 ir 6 kambarius. Rendos 
neša j mėnesį $90.00, randasi ant 
Bridgeporto. Mainysiu ant automobi- 
liaus, saliuno, arba ant kito kokio 
biznio. Nepraleiskit šios progos, nes 
retai kada pasitaiko tokis bargenas.

Klauskit: •
J. STUKIS.

3385 So. Halsted St. 
Phone Yards 6894

REIKALAUJA APIBAL 
gėjų, šiuruotojų ir poliruo
tuoju prie fonografų skryne
lių. Galėtume suvartoti 25 
darbininkus prie nuolatinio 
darbo. Gera mokestis. 2331 
Ogden Avė., arti 12 gatvės.

REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir aptaisytojų prie 
fonografų skrynelių. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., 
arti 12 gatvės.

REIKALAUJA VYRŲ, 
molderių, paprastų darbi
ninkų, trokerių, surinkikų 
prie rankinių mašinų, Mc 
Cormiko dirbtuvėj, Blue Is- 
land ir Oakley.

Prityrusių vyrų prie pun- 
duoj^mo spausto (preso) 
ir darbo viduj.

LYONS BROS. CO., 
755 W. Taylor St.

REIKALAUJAMA VY- 
rų mokytis dviračiams rė
mus apipieluoti; geras mo
kesnis. Atsišaukti į 
ARNOLD SCHWINN & CO 

1718 Kildare Avė.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų galvanizavimo dirb
tuvėj ; 45c valandai; lengvas 
ir dieninis darbas.

JOSLYN MFG. CO., 
37 gatvė ir Morgan St.

REIKALINGAS BARZ- 
daskutys vakarais ir subato- 
mis ir vienas nuolatiniam 
darbui. Geistina, kad butų 
patyręs.
FRANK'S BARBER SHOP, 

807 W. 18th St

MORTBEOIAI-PASKOIOS
PARDAVIMUI GROSER- 

nė ir bučernė geroj vietoj, 4 
pagyvenami kambariai už
pakaly; parduodama dėl ki
ro biznio.

1736 N. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
2334 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi IR 
jučernė, labai pelninga vieta North- 
sidėj. Apyvarta grynais pinigais, su- 
virš $1,000 j savaitę. Jokių išvežioji- 
mų nėra, didelis sandėlis, vėliausios 
mados įtaisymai. Turi būti parduota 
dėl kito verslo. Pigi nuoma, geras ly
sas (kontraktas), taipgi galima iš
kelti, jei butų noro. Parduos už $2,- 
500, ar geriausią greitą pasiūlymą. 
)alis išmokėjimais, jei butų reika- 
aujama. Sąskaitos pasidvigubina.

1512 Lawrence Avė., 
kelis blokus į vakarus nuo 

Clark gatvės.

PARDUODU SAVO PUSĘ BU- 
černės ir grosemės; galima pirkti ir 
visą. Lysas 4 metams, visokių tautų 
apgyventa vieta. Atsilankykite grei
tai, o pigiai parduosiu.

10236 S. Michigan Avė., 
Roseland, 111.

PARDAVIMUI $8000 GROSERNfi 
ir kepykla, didelė apyvarta grynais 
pinigais, pigi nuoma, dviguba krau
tuvė, tik $75 mėnesiui. Parduoda, nes 
pareina apleisti miestas. Parduos už 
$3,900, arba 5Oc nuo dolerio ir pri
ims tik grynais pinigais. Frank Moore, 
3811 S. Campbell Avė., Chicago, III.

PARDUODAMA MINK- 
stų gėrimų vieta. Parduoda
ma pigiai.

1235 W. 47 St., 
kampas Elizabeth St.

PARSIDUODA SALIU- 
nae — pusė ar visas.

3347 S. Wallace St.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosemė, geroj viettfj, 
biznis išdirbtas, prie bizniš- 
kos gatvės, visokių tautų tir
štai apgyventos. Atsišaukite

PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGICIAUŠ ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus. *

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison, Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINES 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.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Deeigning, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia ra
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kalną. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrH ant 4 lubų

MOKYKLOS

lis mo-

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber Collegt 
<53 ir 609 W. Madison St


