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No. 270

Vokietijos kabinetas puolė
Riaušės Vokietijoje

Virš 34,000 komunistų pasmerkta

Tikrai nesmagi klerikalams1"naujiena]

Vokietijos ministerija 
rezignavo

Wirth kabinetas puolė socialis
tams atsisakius eiti koalicij°n 

su kapitalistais.

Numalšino maisto riaušes

BERL1NAS, lapkr. 15.
Kancleris Wirth ir visas jo 
kabinetas puolė ir jo rezigna
cija tapo priimta, bet ministe
rijai ir toliau eis savo parei-

BEBLINAS, lapkr. 15. — 
Maisto riaušes, kurios kįlo 
Duaseldorfe, šiandie numalši
no Anglijos kareiviai. 4 žmo
nės liko užmušti ir 20 sužeis
ta.

Rezignavus Wirth kaBincr- 
tui keliose Vokietijos vietose 
kįlo riaušės. Cologne policija 
užpuolė komunistų demonstra
ciją ir 4 žmones užmušė, o 11

gas iki bus sudaryta nauja 
ministerija.

Tiesioginė Wirtho kabineto 
rezignacijos priežastis yra so
cialistų atsisakymas eiti Itali
jon koalicijom kurion įeitų ir 
Vokietijos stambiųjų fabrikan
tų “liaudies” partija, kimiąja 
vadovauja turtingiausias Vo

kietijos fabrikantas ir bankie- 
rius Hugo Stinnes.

Netiesioginė kabineto re
zignacijos priežastis — visiškas 
Vokietijos ekonominis ir finan
sinis suįrimas ir valdžios ne- 
įstengimas susitaikinti su tal
kininkais dėl kontribucijos, 
ypač neišgavimas iš talkininkų 
kontribucijos mokėjimo pa
lengvinimų.

Kas sudarys naująjį kabine
tą ir kokis jis bus dar nežinia. 
Vieni siūlo sudaryti jį vien iš 
buržuazinių partijų, o kiti no
ri, kad kabinetas butų nepar- 
tyvis, susidedantis iš taip va
dinamų “ekspertų.” Bet nau
ją kabinetą sudaryti bus labai

sužeidė. Tapo užgriebti lape
liai, raginantįs darbininkus 
paskelbti generalinį streiką.

Suvirs 34 tūkstančiai ko
munistu pasmerkta

' BERLINAS, lapkr. 14. — 
(Forverts). Maskvos komunis
tų laikraščių pranešimu, nuo 
1918 m. sausio mėnesio iki 
1922 m. gegužės mėnesio so
vietų valdžios teismai pasmer
kė už visokius nusiženkimus 
34270 komunistų partijos na
rių. To skaičiaus 58 nuošim
čiai pasmerkta už kyšių verži
mą; 15 nuošimčių už vagystę 
ir piešimus; 9 nuošimčiai už 
šnipavimą, o visi likusieji už 
menkesnius nusidėjimus.

Anglija priešinasi panaiki
nimui Turkijos kapituliacijų

sunku, nežiūrint kas nė bandy
tų tai padaryti. Socialistai 
reichstage yra stiprus ir su 
jais turi skaitytis ‘ kiekviena 
partija, nes jiems pasiprieši
nus gali griūti kiekviena mi
nisterija. Nesitikima, kad ir 
Wirth sugrįžtų prie dabartinės 
koalicijos. Net ir jo šalininkai 
pripažįsta, kad jis jau atgyve
no savo dienas ir nebėra dau
giau naudingas. Jis paskutiniu 
laiku nebesugebėjęs nieko nau
jo įnešti ir pradėjęs netekti 
įtakos net pačiame kabinete. 
Wirtho puolimas prasidėjęs 
po užsienio o reikalų ministerio 
Rathenau užmušimo. Todėl iš 
to spėjama, kad visa veikian
čioji jiega ir įkvėpėjas buvo 
ne Wirth, bet Rathenau.

LONDONAS, lapkr. 15.
Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija telegrafavusi Franci- 
jos ir Italijos valdžioms, kad 
Anglijos valdžia neprielankiai 
žiuri į svarbiausius Turkijos 
reikalavimus, kurie bus svar
stomi artimųjų rytų taikos 
konferencijoje. Anglija laikosi 
pirmiau padarytos su talkinin
kais sutarties. Ji todėl prieši
nasi Turkijos reikalavimams 
plebiscito vakarinėj Trakijoj, 
permainymo Syrijos rubežiaus 
naudai Turkijos ir panaikini
mo Turkijos kapituliacijos.
Turkai užtikrina talkininkus.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
15. — Turkijos nacionalistų 
valdžia davė talkininkams for-

Pajutęs savo pozicijos silp
numą Wirth pradėjo gretintis 
prie Stinnes ir kalbinti jo par
tiją įeiti koalicijom bet tuo jis 
neteko paramos pas socialis
tus ir turėjo trauktis. Jis pa
davė kabineto rezignaciją va
kar, kada socialistai atstovai 
reichstage didele didžiuma 
balsų nutarė nosidėti jokion 
koalicijon, kurion įeis ir fabri
kantai. •

malinį užtikrinimą, kad ji pil
nai išpildys visas Mudanijos 
mūšių paliaubos sutarties są
lygas.
Japonija stovi už kapituliacijas

LAUSANNE, lapkr. 15. — 
Japonija, kaip' ir Jungt. Val
stijos, yra labai užintcĮresuO- 
ta’ klausimu Turkijos kapitu
liacijų, kuris bus svarstomas 
artimųjų rytų taikos konfe-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja
štato:

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

rencijoje. Turkijos nacionalis
tai griežtai reikalaus panai
kinti visas kapituliacijas, ku
rios suteikia nepaprastas tei
ses svetimšaliams Turkijoje. 
Panaikinimas tų teisių labai 
atsilieptų ant Japonijos pienų 
užmegsti ekonominius ryšius 
su Turkija. Japonija gi pasta
ruoju laiku kaip tik ir pradė
jo veržtis į artimuosius rytus 
ir atidarė savo legaciją net ir 
Graikijoje.

Saulė teka 6:40 vai. leidžia- ' Japonija neturi sutarties su
si 4:28 vai.; mėnuo teka 3:38 j Turkija ir todėl ji galėjo nau- 
val. nakties. dotis kapituliacijomis tik kai-

po pasirašiusi po Sevres su
tartim šalim. Be to ji nori pa
daryti prekybinę sutartį, ku
riąja Japonija butų pripažin
ta viena iš prielankių šalių 
Turkijoje.

Abelnai manoma, kad kapi
tuliacijų |kjlauaimas yra per
daug svarbus ir perdaug pla
tus, kad jį galėtų išrišti Lau- 
sannos konferencija. Niekurie 
jando siūlyti paskirti tam tik
rą komisiją studijuoti tą klau
simą ir laipsniškai panaikinti 
kapituliacijas.

Turkai priešinasi talkinin
ku susitarimui

LAUSANNE, lapkr. 15. — 
Turkijos delegacijos taikos 
konferencijoje galva Ismet Pa
ša vakar išvažiavo į Paryžių, 
pasimatyti su Francijos pre
mjerų Poincare, kuris jį pak
vietė pasitariman.

Ismet gavęs žinią apie grę
siantį Angoroje kokį tai pas- 
aptingą jierversmą, jei taikos 

konferencija nebus tuojaus su
šaukta ir jei talkininkai ban
dys pirma tarp savęs susitar
ti ir tuo iškahio padaryti su
tartį ir paskui tik turkams 
teikti ją pasirašyti. Turkai 

atvirai sako, kad jei bus dvi 
konferencijos, viena vienų tal
kininkų, o kita su turkais, tai 

. ie gal pasitrauks iš tokios kon
ferencijos. Turkai liepia talki

ninkams neužmiršti, kad jie 
daro taiką ne su nugalėtąja 
šalimi, bet su didžiausia ir ga
lingiausia valstybe artimuose 
rytuose.

Turkai sutinka su aprube- 
žiuotu Rusijos dalyvavimu 
konferencijoje išrišimui Dar
danelų likimo.

Anglijos rinkimai
LONDONAS, lapkr. 15. — 

šiandie buvo rinkimai Angli
jos parlamentam Kas išrinkta 
dar nežinia ir niekas ir ne
bando spėti rinkimų pasekmių. 
Apie 75 nuoš. moterų balsa
vo. Apskaitoma, kad balsavi
muose dalyvavo apie 20,000,- 
000 žmonių, kurių pusė buvo 
moterjs. Rinkimai valstybei 
kainuoja apie $10,(KM),000.

Lloyd George sugrįš atsto
vų jjutan be jokios dpčžlcijos. 
Viso renkama 615 atstovų, bet 
tik 558 tikrai renkami, nes ki
ti patenka parlamentan be jo
kios opozicijos. Unionistai- 
konservatyvai pastatė 474 kan
didatus, Darbo partija 414, 
Asųuitho liberalai 336, Lloyd 
George liberalai 182 ir neprik
lausomieji 20. Moterų kandi
datavo 32.

VABALNINKAI. — Vilkai. 
Biržų-Pasvalio apskr. Zapruti- 
škių kaimo vienam ūkininkui 
įlindęs vilkas j tvartą naktį 
išpiovė 10 avių.

Kaip Eina Anketa
Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis- 

Tacijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak
cijoj!. Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

. Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją............. ...................................... 0
Prieš............................................................. . 63
Neaiškių.............:.......... ;..................................... o
Viso.......................  63

Buvo paskelbta:
Už registraciją....................... 128
Prieš .........................................................   8982
Neaiškių........................................................... 115
Viso.............................. ......................... ,...... 9225

Kartu:
Už registraciją.................................................128
Prieš........................  9,045
Neaiškių...................-................................  115
Viso...............................................................  9288

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

Trockis tikis revoliucijų

Teisia graiku generolus
ATHENAI, lapkričio 44. — 

Prasideda čia nagrinėjimas by
los buvusių ministerių ir gene
rolų dėl graikų pralaimėjimo 
karo Mažojoj Azijoj. Jie yra 
kaltinami šalies išdavystėje. 
Kaltinamieji sako, kad juos tu
ri teisti ne teismas, bet parla
mentas, bet teismas tokį tvir
tinimą atmetė.

Reikalauja evakuoti z 
Sachaliną

PEKINAS, lapkr. 15.— Ru
sijos atstovas Joffe per Japo
nijos ambasadorių Obata siun
čia protestą Japonijos valdžiai 
prieš Japonijos okupavimą 
šiaurinės dalies, Sachalino sa
los. Nota yra švelni ir siūlo 
koncesijų, jei Japonija sutik
tų Sachaliną evakuoti.

Gal žuvo 11 žmonių
QUEBEC, lapkr. 14.— Shel- 

ter Bay, už 30 m. nuo krašto, 
paskendo leduose gasolininė 
valtis. Ant įjos buvo 11 žmo
nių, kurie veikiausia žuvo.

Lietuvos žinios
Neutralė zona

Kontrol. Komisijai besilankant

Ek. MOCKAVA — Spalių 
mėn. 7 d. Punskan buvo atvy
kusi Tautų Sąjungos Komisi
ja, kuri tyrinėjo neutralinės 
juostos padėtį. Ji priėmė lietu
vių delegacijas, kurios įteikė 
raštu 11 skundų ir nuo 13 kai
mų atskirus protestus su visų 
gyventojų parašais.

Su tos komisijos nariais — 
pp. Saura ir Lasiču buvo atvy
kęs iš Suvalkų lenkų Storasta 
su dviem valdininkais. .šiems 
tarpininkaujant komisija prii
minėjo skundus ir, klausinėda
mi gyventojų, pasižymėjo žem- 
lapyj lietuvių kain1 s.

Lenkų valdininkų tarpinin
kavimas priiminėjant skundus 
kelia žmonėse abejonių, ar iš
eis kas iš tų skundų. Be to 
dar patirta, kad pora, dienų 
prieš tai lenkų vaitas važinėjo 
po lietuvių sodžius ir vertė se
niūnus pasirašyti kaž kokius 
raštus.

MASKVA, lapkr. 15.—“Mu
sų obalsiu yra: laikytės tvirtai 
ir iki iškils visąpasaulinė bol
ševikiška revoliucija.” Taip 
pareiškė karo minisleris Troc
kis komunistų internacionalo 
kongrese. “Mes norime tik, 
kad musų draugai duotų mums 
dar penkis metus prirodyti, 
kad socializmas yra geresnis 
už kapitalizmą.”

Trockis tvirtino, kad val
stybinis kapitalizmas yra žing
snis pirmyn, bet tečiaus yra 
baimės, kad privatinis kapita
lizmas Rusijoje įsigalės, jeigu 
greit neiškils laukiamoji visą
pasaulinė (revoliucija. Kapita
lizmas vis dar esąs didelis pa
vojus ir Europos komunistams 
bus dar didelio vargo iki jie 
jį nugalės, bet kada kils revo
liucijos, jiems busią lengviau, 
negu kad buvo bolševikiškai 
revoliucijai Rusijoje.

—•------------------

Newberry rezignuosiąs
WASHINGTON, lapkr. 15.— 

Senatorius Newberry iš Mi- 
chigano, kuris stačiai nusipir
ko sau vietą senate, esąs nusi
taręs rezignuoti iš senato dar 
šią savaitę, kad nestačius re- 
publikonų partijos į nesmagu
mą, leidžiant demokratams jį 
pašalinti iš kongreso.

Maldingas kalbės kongrese
WASH1NGTON, lapkr. 15.— 

Prezidentas Hardinius laikys 
savo kalbą kongrese utaminke, 
kada kongresas susirinks spe- 
cialiniam posėdžiui. Kongresas 
susirinks panedėly, bet tuoj 
užsidarys, kad pagerbus miru
sį senatorių Thoinas Watson.

Socialistai Lenkijos senate
VARSA VA, lapkr. 15.— Ne

pilni Lenkijos senato rinkimų, 
kurie įvyko pereitą seplinta- 
dienį, daviniai rodo, kad sena- 
tan išrinkta mažiausia 7 so
cialistai. Jie išrinkti: du iš 
Varšuvos, du iš Pinsko ir po 
vieną iš Lodziaus, Kielcų ir 
Krokuvos. Keista, kad iš Lo
dziaus socialistai neišrinko nė 
vieno atstovo seiman, bet iš
rinko senatan, nors į senatą 
galėjo balsuoti toli mažesnis 
skaičius žmonių.

Japonai > negali būti piliečiais.

WASHINGTON, lapkr. 13.— 
Augščiausias teisinas nuspren
dė, kad .japonai negali patapti 
Jungt. Valstijų piliečiais. Įsta
tymai sako, kad piliečiais gali 
būti baltieji žmones ir negrai. 
Japonai gi nėra baltieji, nes 
baltaisiais žmonėmis skaito
si tiktai priklausą kaukaziečių 
rasei. Tuo nuosprendžiu tapo 
atimta pilietybė iš dviejų ja
ponų ir vieno hawaiieČio. Bet 
tuo nuosprendžiu neteks pilie
tybės daugiau 1,(MM) japonų, 
kurie gavo pilietybę būdami 
armijoj.

Nepriėmė Lenkijos atstovo.

MASKVA, lapkr. 14.— Len
kijos charge d’affaires Rusijoj 
Knoll sugrįžo į Lenkiją, užsie
nio reikalų ministeriui čiče- 
rimii atsisakius priimti jo man
datą, po to kap Lenkijos pre
zidentas Pilsudskis atsisakė 
priimti Rusijos ambasadorių 
Lenkijoje Obolenskį. Tečiaus 
tai Rusijos-Lenkijos santikiuo- 
se ne pirmiena ir jam nepri- 
duodama didelės svarbos.

BIRŽAI — tai gana gerai ži
nomas žymus prekybos cent
ras. Ytin po pravedimo siau
rojo gelžkelio pradėjo plėstis 
miestas, ir apie stotį tiek daug 
naujų namų statoma, kad per 
keletą metų reikia laukti čia 
didesnio miesto, Naujų Biržų 
išaugant.

Tik pastebėtinas ir nedova
notinas Biržų miesto valdybos 
apsileidimas, tai nešvarumas. 
Mažiausiam lieteliui palyjus, 
jau jokiu budu pėsčias niekur 
nejyraeisi, neišbrisi. Jei dar 
prie to pridėti pirmučiausią 
nemalonų įspūdį griūvančio, 
aplūžusio tilto su išvirtusiais 
šalygatviais, tai Biržai gali ne 
vieną juos aplankiusį apvilti, 
jei jis apie Biržus tik iš laikra
ščių bus girdėjęs.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 15 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 14)0 kronų ...............
Belgijos 100 frankų............... $6.21
Danijos 100 frankų .’.......... $20.24
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos 100 frankų ...... ..... $6.66
Italijos 100 lirų ................... $4.64
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... Vįc
Norvegijos 100 kronų ....... $18.40
Olandų 100 guldenų ........... $39.26
Šveicarų 100 markių ........... £18.37
Švedijos 100 kronų ........... $26.90
Vokietijos 100 markių ........... l%c

J— .......... »'i

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Ketvirtadienis, lapkr. 16, ’22

Amerikos soauda 
apie Lietuvą

Dar apie Lietuvos oro laivyną.

[LIB] “New York Herald’e” 
nedėlinėje laidoje spalių 8 d. 
buvo įdėti dideli per pusę pus
lapio paveikslai Lietuvos or
laivių, Kauno aerodromo ir 
lietuvių orlaiviu inkų, susėdu
sių ant vieno iš savo didžiųjų 
orlaivių. Gi 
straipsnis 
McCullagh. 
gos rašyti 
dento •pasikalbėjimą su Lietu
vos avijacijos viršininku gene
rolu KnUicevičium. Manome 
bus ne pro šalį čia dar pacita
vus, ką pr^McCullagh rašo apie 
Lietuvos oro laivynų. Jis sako:

“Lietuvos oro maršalu yra 
generolai. Kraucevičius, I<u>'s 
seniau buvo Rusijos Imperato
riaus tarnystėje ir yra ištkrųjų 
didelis ekspertas eskadronui 
ore. Jisai turi su viršum 1IM) 
mašinų' (Fdkkerių, Handlay 
Pages, ir kitų Anglijos, kaiku- 
rius gi ir Vokietijos darbo, -r- 
daugiausiai su Rolls-Royse in- 
žinais) turi tūkstantį lekiotų
jų ir pakankamai visokios jam 
reikalingos medžiagos. Jauni 
lietuviai lekiotojai, kuriuos ji
sai lavina, atrodo augščiausia- 
ine laipsnyje išsitobulinusiais.

“Kadų aš aplankiau vakar 
aerodroną, maloniai leidus Ap
saugas Ministeriui, Gen. Krau
cevičius mandagiai mane pri
ėmė, leido man pasikelti ma
šinoje oran, ir įsakė vienam iš 
lekiotųjų, kad patenkinti ma
no žingeidavimų — parodyti 
Visokių prasimanymų su or
laiviu (“triksų”), iš kurių už
mezgimas kilpos ir parody
mas krintančio lapo — tai bu
vo paprasčiausiais.

“Prisižiūrėjęs jam, kaip ji
sai tuos “juokus” darė kelių 
šimtų pėdų augštumoje, aš tu
rėjau įspūdžio, kad tas lekio- 
tojas nei negalėtų nukristi, nes 
jisai tai virto kulio ore tai kri
to žemyn orlaivio nosimi nu
kreipta į žemę, vietoje leisties 
paraleliai, tai vėl staiga kilo 
augštyn kaip paukštis, tai darė 
ratus; žodžiu sakant jisai darė 
viską, apie kų šiaip jau žmo
gus manytų, kad ten atsitiko 
nelaimė.

“O tas lekiotoje tai jaunas 
mokinys, pradėjęs skraidyti tik 
apie mėnuo atgal.

apačioje eina ilgas 
kapitono Francis 
Jau turėjome pro- 
apie to korespon-

“Visi mokiniai, kurie gali 
skraidyti, yra mankštinami 
kasdien, išskyrus nedėldienius. 
Dabar jie bombarduoja pažy
mėtas vietas Panemunės smil
tynuose, netoli nuo ameriko
niško vienuolyno “Mens paeis” 
(turbūt korespondento čio kal
bama apie šv. Kazitnicro sese
rų vienuolynų Pažaislyje) ir 
tame darbe jie nepaprastai yra 
sėkmingi. Reikia čia pažymė
ti, kad fiziškai tie jauni vy
rukai stovi labai augštai, nes 
tame ramiame žemdirbių 
krašte jus galite rasti neišse
miamų skaičių sveikų vaikinų, 
su tvirta kūno sveikata, ge
riausiu regėjimu ir geležiniais 
dirksniais. Ištobulinti Lietu
vos lekiotoja ima pusantrų me
tų — šeši mėnesiai teorijos 
mokslo, kiti šeši mėnesiai mai
šytai teorijos ir praktikos, ir 
pagaliaus paskutinieji 6 mūne- 
siiii intensyvaus |>ral< tikos la
vinimo. Jei tik koks jaunas 
oficierius po metų darbo rodo 
atsilikimo ženklų, tuojaus iš 
čia paleidžiamas, pastatomas 
kitur, nes Oro Maršalas nori 
tik gabių-gabiausių.
Visi lekiotojai yra ekpertai fo* 
tografavime ir bombų mėtyme.

“Gali atrodyti juokinga ra
šyti taip daug apie oro 
nų tokios mažos šalies, 
Lietuva, l>et ačiū augštai 
tacijai, kokių turėjo
Kraucevičius dar caro armijo
je ir nepaprastai gabiems jau
niems lekiotojams, su kuriais 
turi gen. Kraucevičius reikalo, 
o taipgi ačiū nepaprastai pato
giai Lietuvos pozicijai dėl or
laiviu inkystės — to krašto or- 
laivininkystės progresų turė
tume 
sekti.
lekiotojai yra ekspertai fotog
rafai ir radio-telegrafistai, at
sitikime lenkų užpuolimo — 
tik to vien ir tereikia bijoti — 
Lietuvos armijai nereikės rai-

telių kavalerijos skautų, nes 
visas skautų darbas bus atlik
tas ore, kuriuo bus galima pa
siuntinėti žinias į centralę be
vielio telegrafo stotį Kaune. 
Negana to, tokio lenkų puoli
mo pasekmės galėtų būti ne
kokios, kada tasai tobulai iš
mankštintas oro laivynas pa
leistų į darbų savo bombas į 
žygiuojančių lenkų armijų, 
prie to dar atsiminus šaunų 
prisirengimų pėstininkų pulkų 
ir artilerijos.

1,400,000 PAKŲ KIAUŠINIŲ.

Įvairiose Chicagos krovyk- 
losę šį rudenį yra 1,400,000 
paikų kiaušinių, arba pusė mi- 
liono pakų daugiau negu po 
reitų metų. Kiekviename pake 
randasi dvylika tuzinų kiauši
nių. Vienok nežiūrint tokio 
didelio -perviršio kiaušinių šiais 
metais jų kaina yra tik aštuo- 
hiais centais žehiesnė negu pe
reitais metais. Dabartiniu lai
ku kiaušinių kaina esti nuo 48 
iki 79 centų tuzinas.
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įdomiai ir prielankiai 
Žinoma, visi lietuviai

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).
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MAJESTI/*
ni-TMEATRE-W

Monroe gat. arti State 
Bcperstoginis Vodevilius 

šeštad, Sekmad. 
Šventėmis 

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

10c (išskiriant šeštad?, 
sekmad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir
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KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA-
• DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO. 1
809 W. 35th St, Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam- Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

. Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Žemės Liepsna
Nauj’a darbininku eilių knyga iš Lietuvos 

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

TURINYS: . 
naktį. 
Arėjui, 
mėrgelė.
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
beja. Piovėjo daina, 
dies daina, 
ty. Aš. 
mano.
sas. Tankos. Rubajatai.

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

Reikalaukite šios knygutės tuojau.

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

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvykslė. Tu —
Mergąitė. Gre- 

. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
O tavo. Pasaulis vi-

PAKLAUSK PRIE LANGELIO Nd. 6.

Užrubežinis Skyrius

Pradėkite siųsti šventėms pinigus anksčiau.
Musų kainos pasiuntimui į užrul>ežį yra marketo

— kaip norint, draftu, money orderiu, ar kabeliu.
Mes turime taisykles, kad išmokės tikrais doleriais
— kuriuos tūlos šalys labiau mėgsta, negu savus 
pinigus.

V'
Patarim-ai apie užrubežinius dalykus, mielai sutei
kiama.

Siųskite Anksčiau 
ventėms Pinigus

Daniel V. Harkin, 
Prezidentas.

Union Bank.of Chicago 
25 North Dearborn Street 

Near Washington'
Charles E. Schlytern, 
Tarybos Pirmininkas.

Nuvyk skaus
mų šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky- 
man įpuskulų, iš- 
narytus sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. ■ Tačiau patry
nus truputį

PA!N-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eipellcris ir •kausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

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

RUATTA SERENELLI, 
Accordcon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė, 
Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimu vieta: 
8323 So. Halsted Si.

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

DR. A. MONTVID 
Lieta vis Gydytojas ir Chirarga* 

25 E. Wa»hington St
Valandos! nuo 10 11d 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzlo 7715 

«________________________________

Telephone Boulevard 5912
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
! Valandos: nuo 9 iki 9 vai. Taka
is re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
I 8261 Se. Halated St., Chicago, 111.

— —- -----------,l■ t

DAVID RUTTER & CO., 
Anglių ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai At.

Tel. Yards 2296.

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.

Teatras ir Balius
Su pamarginimu

Rengia Lietuviška Teatrališka Dr. Rūta No. 1
Stato scenoj 2 veiksmų komediją

“Amerikoniškos V estu ves”
šeštadieni, lapkričio 18 dieną

M. Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 PI., Chicago
Lošimas prasidės 7:30 vai. vakarą.

4 .i&

Musų včikalasKviečiam visus chicagiečius į musų parengtą vakarą; užtikrinam, kad busite užganėdinti, 
yra labai juokingas; ne vienam pagydys ir nervų ligą. Kviečia KOMITETAS.

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!!
• 1 - __ « ■ » - - -

. į.4'- .

Laike NĮusų Atidarymo Avalų Krautuvės
UNIVERSAL SHOE CO.

3265 S. Halsted St., Chicago, III.

I

8

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų tąxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią Šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

TURIU garbes pranešti savo drau
gams ir kostumeriams, 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 
kostumeriams 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.

Tol. Pullman 0649

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt StJ 
Telephone Canal 25S2

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. | 
Skolina Pinigus ant pirmo morge-1 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Rando! ph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6390

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

Fine for Lumbago•
Musterole drives pain away ana 

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

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

Tel. Haymarket 8669 |
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. I.

PINIGAI
Iš

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Roselando
Lietuvon

Roselandiečianis ir ken-

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 

»
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai,

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

su pilna gvarantija.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chainber of Comnverce 
133 W. VVashington St, 

Phone Main 1308
Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
AVALŲ KRAUTUVES

Didžiausia, moderniškiausia ir pirmaeilė lietuviu krautuvė.
ATIDARYMAS TĘSIS TIK DVI (2) DIENAS!
Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki
niu pančiaku. Vaikams specialė dovana.

(LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

ExtraSoeciale Dovana

*

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky

rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-

J. P. WAITCHES 
LAtVYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom St, 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Ate.

Tel.: Pullman 6377.

ty

Pirmai atsilankiusiai šeimynai (iš 5 ypatų) jei pirks avalus visai 
šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINį SETĄ
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą, 1922

Tavoras naujas pirmos rūšies. Kainos žemos

Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo *
✓ . .i

Chicago, III.
LIETUVIS PAS LIETUVĮ.

3265 S. Halsted St
SAVAS PAS SAVA.

sington.

Jk

Kenosha
— * 1

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus. Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones 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.

h fi. PAKSYS
220 Milwaukee A Ve., 

Kenosha, Wis.

Va

UŽE1K Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, -malonėsite 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

Norintieji baž- 
*' ! 

prie Jo Malonybės Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė,
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparai 7 vai. vak. 
Kancleris.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik kų gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syi:te
mos O’Coatai nuo $18.50 Iki 
$47.50. Paprasti vilu f 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47 
75 Specialiai O’Coatai $12.5 c

S. GORDON, 
1401 So. Halsted SU, 

739 W. 14 SL
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Valstybinių įstaigų tar
nautojai steigia savo

Koperatyvą.
Kaunas, spalio 26. — Lietu

vos valstybinių įstaigų tarnau
tojų Profesinė Sąjunga pasek- 
mingesnei kovai už geresnį bū
vį sumanė įsikurti savo ko
peratyvą. Tuo reikalu Kaune 
antradienį, 2 d. spalio, Liaudies 
namuose buvo sušauktas stei
giamasis susirinkimas.

Susirinki* iej i rimtai ap
svarstę tą klausimą, išrinko 
busimo koperatyvo valdybą iš 
5 narių ir 3 kandidatų^pavaduo- 
tojų, ir revizijos komisijų iš 3 
asmenų. Rinkimai valdybos ir 
revizijos komisijos buvo atlik
ta slaptu balsavimu.

Mokesnį nustatė įstojimo 1 
litą ir 10 litų pajus, {mokėji
mo laikas per du mėnesiu, gi 
gaunantiems mažiausias algas, 
leidžiama įnešti mokesnį po 2 
litus kas mėnuo, -t. y. mokesnį 
sumokėti per 5 mėnesius.

Reikia pažymėti, kad kopera- 
tyvo steigimui visi susirinku
sieji labai karštai pritarė, kas 
liudija, kad skurstantieji val
dininkai iš busimojo savo ko- 
peratyvo laukia sau paspirties 
ir per jį tikisi nors kiek page
rint sunkų būvį. Koperatyvo 
nariais jau įsirašė 500 žmonių.

Steigiamąjam k operatyvui, 
kaip pranešė iniciatoriai, iš 
valdžios tikimasi gaut subsidi
ja, nes jam esą palankus Mi- 
pisterių pirmininkas ir finansų 
m misteris p. Petrulis.

Buvo steigiamąjam kopera- 
tyvui tuo tarpu dar nėra, bet 
jį tikimasi gaut sekvestro ke
liu.—Koperatyvo narys.

Lietuvos Pinigai
z . .

I ■ ■ • ,
• ' ■ •’ ■ ą

* r"' ' x . ■• I •/

Dabar Lietuvoj jau nebegali buti| nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS.

VALGIŲ PRIRENGIMO 
PAMOKOS.

Žydų Liaudies Institutas duo 
da antradieniais eilę pamokų 
apie virimą ir prirehgimą val
gių. Pamokos nemokamos ir 
duodama instituto North west 
skyriaus, 1243 N. Wood gat. 
Daugiausia domės duodamą j 
valgiams vaikams.

_ r_____  ___  4 ’
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Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais.

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

Nuo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU, kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119
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^OR.HERZMAII-^k!
» RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojasj chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8818 So. Halsted SU
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

8149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligų u

OFISO VALANDOSi
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 Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

KOSULYS
' I I

į yra greita: sulaikomas jeigu )
vartojama ■ laiką

SEVERA’S !
COUGH BALSAM.

Falir.gvir.s Kosulą ir prašalins daug 
kcrJėjimu. Priimnas dėl vaikams i 
ir r.vkgurcrr.s ,

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERAS 
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’imui paeina nuo peršabmo.
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Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DETROIT, MICHIGAN
Wost 1894 Kami. 6618

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

—----------------- J

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai Lietuvos Žmonių.

' , r

Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

Akuierka
3113 S.Halsted sfl.
zTel. Blvd. 8188 
Per 15 metų pa
sekmingų prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikia 
ypatišką iri žiū
rėjimą. Duodu 
patarimus _ mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

DR. F. MATULAITIS, '
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

’7—8 vakare
Tel. Market 8234, Market 4526

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju i visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

Siuskite per NAUJIENAS
LITUS LIETUVON.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd SU, kaupui B 

Leavltt St. TeL Canal 6222.
Boridendja 8114 W. 4W M 

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1-^ ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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lėtų gyvuoti, kadangi socia
listai neturi daugumos rei
chstage.

Taigi, prie susidėjusių ap
linkybių vargiai bus galima 
išvengti koalicijos, panašios 
į tą, kokią buvo ligi šiol. Ki
tokią išeitį gal duotų nauji 
visuotini rinkimai.

Vokietijoje socialistai jau 
yra taip stiprus, kad buržua
zija nebeįstengia sudaryti 
valdžią, griežtai priešingą 
darbininkams. Bet jie dar 
yra nepakankamai galingi) 
kad pajiegtų vieni paimti 
valdžią į savo rankas. Pana
šiai yra ir daugelyje kitų 
Europos šalių. Tokioje pat 
padėtyje, kaip Vokietija, 
randasi Austrija, Švedija ir 
Cecho-Slovakija; ir beveik 
tokios pat padėties yra pa
siekusios Belgija, Danija, 
Anglija, Suomija ir Latvija.

Šitoks buržuazijos ir pro
letariato jiegų pusiausvaros 
(lygsvaros) stovis gali pra
sitęsti dar ilgoką laiką, ir 
per tą laikotarpį kartais ims 
viršų viena, kartais antra 
pusė — ligi ateis galutina 
darbininkų klasės pergalė.

T-------------to —— -------- - -—! •:

liku#laj« if tamsioje Rusija '*"

Valdžios puolimas 
Vokietijoje. “Idiotiškos 

klaidos ’
Wirth’o kąbinetas Vokie

tijoje rezignavo; kuomet 
Jungtinė Socialdemokratų 
Partija atsisakė įsileisti val
džion stambiojo kapitalo par 
tijos atstovus.

Vokietijos valdžia buvo 
sudaryta iš trijų partijų: so
cialdemokratų, katalikų cen
tro ir demokratų. Reichsta
ge pirmoji partija — po so
cialdemokratų daugumiečių 
ir nepriklausomųjų socialde
mokratų susivienijimo — tu
ri 180 atstovų, o antrosios 
dvi apie 160.

Katalikų centras ir demo
kratai, norėdami atsverti so
cialdemokratus, sumanė pri
traukti prie valdžios vadina
mąją “liaudies partiją”, reiš
kiančią stambiųjų fabrikan
tų ir bankininkų interesus, ir 
šitą savo planą jie pamata
vo tuo, kad be didžiojo ka
pitalo pagelbos fcsą negalima 
pravesti krašte finansinių 
reformų, reikalingų valiutos 
pakėlimui.

“Liaudies partija”, iš savo 
pusės, išreiškė sutikimą da
lyvauti valdžioje, bet galin
giausias jos vadas, Hugo 
Stinnes, pareiškė, kad Vo
kietijos finansų sutvarky
mui reikią dviem valandom 
prailginti darbo dieną. So
cialdemokratai gi laikosi tos 
nuomones, kad kelti krašto 
finansus reikia ne beturčių 
lėšomis, o apkraujant dides
nėmis mokestimis kapitalis
tus. Ir jie pasakė, kad 8 va
landų darbo diena neprįvalo 
būt judinama.

Šitas priešingumas tarp 
stambiojo kapitalo užmačių 
ir darbininkų reikalų ir su
griovė Wirth’o kabinetą. 
Koks kabinetas susidarys 
dabar, sunku pasakyti. Gry
nai buržuazinis kabinetas 
galėtų būt tiktai tuomet, kai 
susijungtų į daiktą visos 
buržuazinės partijos reich
stage: tuomet jos bal
sais persvertų socialdemo
kratus. Bet šitokia kombina
cija yra kebli dėlto, kad pa
čios dešiniausiosios buržua
zinės partijos yra priešingos 
respublikai. O grynai socia
listinis kabinetas vargiai ga- cializmą) ekonominiai atsi-

Leninas vėl “spaviedojasi 
iš savo griekų”. Komunisti
nio internacionalo kongrese, 
kuris dabar yra susirinkęs 
Maskvoje, jisai pasakė:

“Mes padarėme daug 
idiotiškų klaidų — niekas 
nežino to geriaus už ma
ne.” ’
Kaipo stambiausiąją tar

pe tų “idiotiškųjų klaidų?, 
Rusijos diktatorius pažymi 
bolševikų mėginimą įvesti 
komunizmą. Sako:

“Aš kalbėsiu tiktai apie 
Rusijos politiką — naują
ją ekonominę politiką, ku
ri įsteigė valstybinio ka
pitalizmo sistemą aštuo
niolika mėnesių atgal.

“Aš manau dabar, kad 
valstybinis kapitalizmas 
yra tinkamiausia sistema 
Rusijai, ir man gaila, kad 
mes nepriėmėm jo pačioje 
pradžioje, kaipo žingsnį 
linkui komunizmo”. ,
Klaida ištiesų nemenka: 

per pusketvirtų metų Rusi
jos bolševikai dėjo visas pa
stangas įsteigti komunizmą, 
o pasirodo, kad reikėjo 
steigti kapitalizmą!

To negana. Kapitalizmą, 
kurį Leninas dabar pripažį
sta tinkamiausia sistema 
Rusijai, bolševikai per pir
muosius pusketvirtų metų 
savo viešpatavimo stengėsi 
sugriauti. Dabar jie yra pri
versti išnaujo statyti tą, ką 
pirma ardė!

Tai yra tikrai ne tiktai 
klaida, bet stačiai idiotiz
mas.

Bolševikų šalininkai ki
tuose kraštuose dalpar turi 
jaustis labai nesmagiai. Tik 
pagalvokite: per keletą me
tų jie kėlė į padanges Leni
no partiją kaip tik dėlto, kad 
ji griovė kapitalizmą ir “vy
kino komunizmą” — o šian
die pats Leninas jiems są- 
ko, kad tai buvo idiotiška 
klaida! Per keletą metų tie 
bolševikų garbintojai susi
riesdami keikė socialistus, 
kuomet šie įrodinėjo, jogei 
įsteigt komunizmą (arba so-

je dąr negalima — o dabar 
pats Leninas pripažįsta, 
kad socialistų nuomonė bu- 

, vo teisingai
Bet Leninas nebūtų rau

donojo jėzuitų ordeno vadas, 
jeigu jisai nemėgintų aiškių 
tiesų paslėpti po nauja me
lo skraiste. Viena, jisai sten
giasi įtikinti savo partijų, 
kad tas kapitalizmas, kurį 
jisai rekomenduoja Rusijai, 
esųs kokios tai ypatingos rų- 
šies: “valstybinis kapitaliz
mas”. Bet tai yra nesąmonė. 
Valstybinis kapitalizmas 
principialiai nesiskįria nuo 
paprastojo kapitalizmo: ji
sai yra tokia pat ekonominė 
sistema, kurioje gamybos 
priemonės priklauso ne dar
bininkams, o darbininkų 
samdytojams. Taigi jisai yra 
darbininkų išnaudojimo sis
tema.

Valstybiniam kapitalizme 
yra tiktai tas ypatingumas, 
kad šalę privatinių kapitali
stų veikią, kaipo darbininkų 
samdytojas (ir išnaudoto
jas), ir valdžia. Bet toks val
džios veikimas yra visai ne 
naujas dalykas ir visai ne 
bolševikų išrastas. Valstybi
nio kapitalizmo didesniam 
ar mažesniam laipsnyje bu
vo daugelyje šalių jau senai 
prieš karų: Vokietijoje, Au- 
trijoje, Rusijoje ir kitur. Ca
rinėje Rusijoje stambioji 
prąmonė daugiausia ir atsi
rado, kaipo valdžios prote
guojama arba stačiai kaipo 
valdžios lėšomis steigiama 
pramonė. Visa eilė didžiau
siųjų dirbtuvių, kasyklų ir 
neveik visi geležinkeliai Ru
sijoje buvo visų laikų valsty
bės nuosavybėje arba kon
trolėje.

Taigi, vykindami valstybi
nį kapitalizmų, bolševikai 
nedaro nieko kita, kaip tik
rai grąžina pirm revoliucijos 
gyvavusiųjų Rusijos pramo
nėje tvarkų — ta pačių tvar
ių, kurių jie buvo mėginę 
sugriauti!

Kitas Lenino melas yra 
tas, kad jisai sako, jogei so
cialistai iš antrojo interna
cionalo suklydę dar labiaus, 
negu bolševikai. Kame gi jie 
taip baisiai suklydo? Antra
sis internacionalas, tiesa, ne- 
visuomet pakankamai griež
tai stojo prieš imperializmo 
jiegas; gana stambių klaidų 
badarė kaikurios antrojo in
ternacionalo partijos ypač 
didžiojo karo metu. Bet jos 
visgi neprivedė tų šalių, ku
riose jos yra stiprios, prie 
to, prie ko privądė Rusiją 
bolševikai. Vietoje komunis
tiško rojaus, Rusija juk su
silaukė bado ir kanibalizmo!

Savo idiotiškomis klaido
mis sugriovę Rusijos ūkį, su
skaldę ir sudemoralizavę žy
mių dalį darbininkų judėji
mo visame pasaulyje, bolše
vikai dar vis tikisi, kad žmo
nės skaitys juos genijais. 
Bet tai irgi yra idiotiška 
klaida. Pasaulis nėra taip 
kvailas, kaip įsivaizduoja 
meninas.
APIPtUEŠE UNIJOS VIRŠI

NINKĄ.

sokretprius 
gyvenąs 

gat-, tapo

Bayney Crųi^e, 
pluniborių unijos, 
4118 W. Congress 
užpultas tpją plėšikų ant kam
po lOgden ir.Madison gatvių. 
G rusindami revolveriais jie ate 
me iš jo $3,000 pinigų. Cruise 
grįžo namon iš unijos susirin
kimo.

Ari J L&bH H <

AR BE TO NEGALIMA?

So. Bostono “Sandaroje” 
vienas vyrukas iš sValparaiso 
rašo apie tai, kad Chicagos 
tautininkams reikią savo laik
raščio, ir to reikalo įrodymui 
sako:

“Ghicągiečiai žino neblo
giau kaip brooklyniečiai, bos- 
tonečiaj, arba kiti, kad 
‘Draugas’ vėžio budu eina su 
civilizuotu pasauliu, o ‘Nau
jienos,’ — apkalbamos gyva
tės, kuri, sakoma, tuojau pa
gimdžius ryja savo mažu
čius, kad jie užaugę negai
niotų ramių žmonių... San- 
dariečiai, kaip ir kiekvienas 
susipratęs lietuvis, gerai ži
no, kad šiandien ir ‘Na u j ie
nos’ ir ‘'Keleivis’ garsiai lotų 
už bolševikų režimų, jei 
trys metai, ar kiek daugiau, 
atgail, nebūtų ištikus jų ta 
baisioji tragedija, kurios jie 
gal ir nesapnavo...”
Iš šitos mali-malienės

tyt, kad tas valparaisinis vy
rukas neturi nuovokos net apie 
gramatikų. Su juo tiek to. 
Bet kodėl “Sandaros” redakto
rius deda tokius straipsnius 
su “gyvatėmis” ir “lojimais”, 
tai mes nesuprantame.

ina-

Ar galima Rusiją 
atsteigti Amerikos 

pinigais?
tikina 
bėdos

Bolševikų kalbėtojai 
mus, kad visos Rusijos 
pareina iš to, kad Rusija ne
turį gana pinigų, mašinų ir ne
darytos medžiagos savo pramo
nėms veikti. Girdi, duokite vi
sus šituos daiktus, o jos pramo
nės pradės dirbti ir bolševikai 
gaus progų savo išmėginimų 
daryti. Lig šiol jie neturėjo 
progos imtis kuriamojo darbo 
dėl karo, blokados ir trukdy
mų; jie buvo užimti revoliuci
jos laimėjimų saugojimu. Duo
kite jiems progų dabar, o jie 
parodys mums, ką “darbinin
kų” valdžia gali padaryti—ra
šo bolševikų užtarytojai.

Šituo žvilgsniu Hillmano 
gautoji iš rusų “koncesija” at
rodytų pagirtinu darbu. Vie
toj ką prašius pagalbos pas 
Morgano ir Rokefellerio firmas 
komunistų bandymams daryti 
Rusijoje, ar negeriau kreiptis 
į darbininkus ir prašyti, kad jie 
duotų pavyzdį to, kų jie gero 
gali padaryti Rusijai ir jos ba
daujantiems žmonėms? Taip 
Hillmanas suformuluoja savo 
projektų ir bolševikai šiandien 
pasinaudoja Hillmano “konce
sija” lygiai taip, kaip jie pasi
naudodavo pirmesnėmis Hay- 
woodo “koncesijomis” — visų 
pirma tani, kati užsienių kapi
talistai, pabūgę, kad sovietinis 
režimas gali išdalinti visas 
koncesijas darbininkams, su
skųstų patys medžioti jų ii' an
tra, kad parodžius minioms na
mie, kad Rusiją gali atstatyti 
ir atstatys milionai užsienio 
darbininkų, palankių bolševisti- 
nei valdžiai.

Tečiaus, kokia yra tikroji

skamba labai keistai, bet tai 
yra tikra tiesa, kad Rusija, 
suskurdusi, basa ir plika Rusi
ja pergyvena ekonominį krizį 
pagimdytą perdidelio daugio 
daiktų. Rašytojas1 laikrašty 
“Ęk. Žiznj” šių metų 72 num. 
sako, kad Užsienio Prekybos 
Komisąriatas turėjo atsimesti 
nuo užsisakymo šešių vagonų 
prekių užsisakytų pas Loįlžės 
fabrikantus dėlto, kad sovieti
nė valdžia netyri kur dėti savo 
fabrikatų sukrautų valdžios 
magazinuose, kuriciųs nėra pir
kėjų. • Tas pats yra su kitais 
gaminiais gaminamais Rusijoj. 
Tas pats laikraštis “Ek. Žiznj” 
už kovp 30 d. praneša mums, 
kad paskutinė mugė buvusi 
Maskvoj įrodė, kad įvairus 
“trustai” ar “Sovnarchoso” 
(Visuomenės ekonomijos so
vieto) prekybos skyriai — ne 
tik Maskvoj ir Petrograde, o ir 
visoj Rusijoj — turi prekių 
šimtą kartų daugiau negu yra 
reikalaujama. “Visa tai paro
do, kad nubiednėjusioj Rusijoj 
yra ne kas kitas, kaip per di
delio daugio daiktų krizis”, sa
ko tasai laikraštis.

Taigi, kaip tas yra, kad Ru
sija, kuri yra taip baisiai rei
kalinga visų tų gaminių, yra 
priversta uždaryti savo dirb- 
tuves dėlto, kad tų prekių yra 
per daug pagaminta? Atsaky
mas yra toks: Rusijos gyven
tojai yra tokie biedni, ka^ jie 
neturi kuo nusipirkiti net ir 
reikalingiausių gyvenimui daik
tų. Tas pats laikraštis ap- 
skailliavo, kad kur prieš karą 
kiekvienas rusas kaimietis vi
dutiniai išleisdavo 22 rub. ir 43 
kap., tai 1920 m. jis išleido tik 
3 rub. ir 41 kap. Rusų kaimie
čio perkamoji jiega, kaip ma
tom, dabar yra septynis kar
tus mažesnė, negu ji buvo prieš 
karą. Arba, 1914 m. rusas 
kaimietis išleido 9 rub. ir 
kap. drabužiams, avalinei 
skalbiniams, o 1920 m. tik 
kapeikas.

Paskutiniais motais padėtis 
dar pablogėjo. Ne tik Rusi
jos žmonės yra subiednėję. 
Maskvos “Prayda” už balan
džio 6 d. sako mums, kad rusų 
valdžia nei kiek nėra turtinges
nė už savo žmones. Rusija 
yra baisiai reikalinga vaistų, 
bet taip vadinamas “Farma- 
trust” (vaistų trustas), neturi 
kur iškišti daiktų sukrautų sa
vo magazinuose, nes x Viešos 
Sveikatos Komisariatas neturi 
pinigų tiems vaistams nupirk
ti. “ ‘Farmatrusto’ magazinai 
yra kimšte prikimšti prekių”, 
žodis žodin sako pranešimas 
“Pravdoje” už bąl. 6 d.

Rusijos žmonių subiednėji
mas prasidėjo ne nuo bloka
dos ir kišimus, o tąsyk, kai 
rusų kaimiečiai paliovė dirbti 
savo laukus, kad išvengus bol- 
ševistinių ' rekvizicijų. Anot 
“Ek. žiznj” skaitmenų, tik 82 
nuoš. visų žemių, kurios buvo 
dirbama 1916 m., buvo užsėta 
1919 m.; 1920 m. šitas skait
muo nupuolė iki 69 iiupš. Se
kamieji metai bus dar biednes-

19 
ir

69

nl, neš kaimiečiai daugelyje 
gubernijų ne tik sėklą suval
gė, o ir savo gyvulius išplovė. 
Yra apskaitoma, kad visa ru
sų kaimiečių perkamoji jiega 
ateinančiais metais nebus di
desnė kaip 100 milionų auksi
nių rublių, o miestų gyventojų 
perkamoji jiega nebus verta 
nei kalbėti. Prie tokių sąlygų 
prekės pagamintos dirbtuvėse 
tikrai turės puti magazinuose.

Todėl skaitytojui gali būti 
aišku, kad dabar Rusijoje nėra 
ypatingo reikalo naujoms 
drabužių dirbtuvėms steigti. 
Rusijos žmonės yra bįedni ir 
suvargę dėlto, kad rusų žem- 
dirbystinė ekonomija ir ūkis 
yra visai Sunaikintą. Be to, 
rusų pramonės negalima bus 
plėsti net jei ir butų kaff! pirk
ti, nes -susisiekimas visai yra 
sunaikintas. Anot to paties 
bolševikų organo, visai vidu
rinės Rusijos, šiaurinės srities 
ir Uralo apskričio pramonei 
baisiai trūksta anglių. Tuo 
tarpu 100 milionų pūdų anglių 
stovi supilta Doneco baseine, 
nes dėl riedamosios medžiagos 
trukumo negalima jų išvežti. 
Murmanske taipgi yra 10,000 
tonų anglių Užsienio Prekybos 
Komisariato nupirktų, kurių ne
galima nugabenti Petrogradan, 
nes Murmansko gelžkelis maž
ne visai neveikia. Delei to dau
gelis Petrogrado dirbtuvių teko 
uždaryti. Petrogrado laikraš
tis “Krasnaja Gazeta” už ko
vo 13 <1. sako, kad valdžia lei
do “Donbas’ui” (Doneco basei
no anglies pramonės adminis
tracijai) vežti anglis užsienin, 
o Petrogrado dirbtuves tegul 
palaukia anglių iš Murmansko, 
ar iš vakarų Europos. Sovie
tines valdžios ' mato mažiaus 
sunkenybes pasiųsti anglis, 
pav., iš Ekaterinoslavo į Angli
ją, ar Ameriką, kaip į Petrp- 
gradą.^

Mes galėtume privesti daug 
daugiau pavyzdžių šito stebė
tino, anot Hillmano, sovietinės 
valdžios “pajiėgumo”, bet ma
nom, kad šitų augščiau privestų 
pavyzdžių užteks tam ;kad į- 
tikinti kiekvieną, kad pirmiau
sia—Rusija dabartiniu laiku 
reikalauja ne naujų fabrikų, o 
savo žemidirbystės ekonomiją 
pagerinti ir kad tik rusų kai
miečiams išdirbus ir įsejus sa
vo laukus gali būti kalba apie 
dirbtuves Rusijoje; antra rusų 
prekybai ir pramonei reikalin
giausias daiktas tai transpor- 
tacijos remontavimas; ir ga
baus visų svarbiausias dalykas 
tai panaikinimas komunistinės 
diktatūros su jos netikusia 
biurokratija, kuri pančioja Ru
sijos ekonominį gyvenimą ir 
smaugia Rusijos žmonių veik
lumą ir energiją.

Nesenai vienas sovietinis 
ekoųpmininkas pavarde Eis- 
montas patarė planą skatinan
tį išvežti rusų dirbtuvių gami
nius, ypatingai į tokias šalis 
kaip Lietuva, Estonija, Lativja 
ir kitas buvusias Rusijos dalis. 
Bet yra aišku, kad tokioj šaly 
kaip Rusija, kuri yra žemdir-

bystinė šalis, dirbtuvių dirbi
niai galima išvežti tik su tie
sia finansine valdžios pagalba. 
Finansinis sovietinio režimo 
subiednėjimas padaro tokį pla
ną visai negalimu. Rusija ne
gali konkuruoti su Vokietija 
ar Anglija gaminių pigumu. 
Dabar Rusijoje viskas yra 
brangiau negu kur kitur—vis
kas, išskiriant darbininkus ir 
darbininkų algas šiandien yra 
žemesnė negu buvo aršiausiais 
carų laikais.

Todėl į planą atidaryti dirb
tuves Rusijoj Amerikos dirbi- 
ninkų pinigais negalima rimtai 
žiūrėti. Rusijos žmonės ma
žiaus už viską reikalingi nrfujų 
drabužių dirbtuvių. Amerikos 
“koncesininkų” dirbtuvė galų 
gale turės griūti spaudžiama 
tų pačių ekonominių dėsnių, 
kurie spaudžia kitas dirbtuves 
Rusijoje. Jai taip pat pareis su
sidurti su mašinų, nedarytos 
medžiagos, apšvietimo ir apšil
dymo trukumu kaip ir kitoms 
dirbtuvėms Petrograde ir Ma
skvoj ir daiktams, kuriuos ji 
gali pagaminti, teks susitikti 
su tuoin patim likimu, su ku
riuo susitinka kili gaminiai 
gaminami kitose rusų drabu
žių dirbtuvėse. Ar gal ponas 
Hillman tikisi pagaminti dra
bužius taip pigiai—pasinaudo
damas “geležine disciplina, 
randama rusų dirbtuvėse” — 
kad galima bus gabenti juos į 
Ameriką ?

(Jul būt apsimoka Amalga- 
meitų unijos nariams praleisti 
kelis tūkstančius dolerių to
kiam dideliai svarbiam išban
dymui — ypatingai po to, kaip 
Radck pats pareiškė neseniai, 
kad tai yra. vienintęlis būdas 
išgelbėti Rusiją nuo visiško su- 
spiukiino. Mes manom, kąd 
Amalgamcitų unijos nariai ži
no kas jiems gera, o kas bloga 
daug geriau negu kas nors pa
šalinių. Bet ar tas yra tik su
puolimas, kad nei viena kita 
darbininkų organizacija visam 
pasauly nesugalvojo plano gel
bėti rusams tokiu didžiuliu 
versliniu bildu ir tuo patim 
laiku saugoti savo pačių orga
nizacijos reikalus? Kodėl an
glų, vokiečių, franeuzų, italų 
ir kitų amatinių unijų vadai 
yra tokie šalti šitoms Maskvos 
ir Trečiojo Internacionalo siū
lomoms “auksinėms koncesi
joms”? Ar tai dėlto, kad jie 
baisiai nepribrendę, ar kad ne
gana klasiniai sąmoningi?

Išaiškinkite tą kaip sau no
rit; matyt kas nors yra blogo 
tame.
—N. D. Shub, laik. “Justicc”.

LENKŲ KONSULĄ
SENATAN.

IŠRINKO

generali- 
Chicagoj,

Sigmund Nowicki, 
uis lenkų konsulas 
tapo išrinktas Lenkijos sena
tai! pereito sekmadienio rinki- 
*k imuosc. .lis mano išvažiuoti 
Lenkijon už kelių savaičių. 
Naujas konsulas dar ncpaskir-

pramonei ištikro kenkia kapi
talo ir reikiamų mašinų truku
mas jos gamykloms varyti, ar 
jos ekonominio suirimo prie
žastys yra daug gilesnės? At
sakymo į šitų mums netenka 
jieškoti Amerikos bolševikų 
laikraščiuose, ar laikrašty “So- 
viet Russia”; jį rasime bolše
vikų spaudoj Petrograde ir 
Maskvoj ir ne Radeko ar Bu- 
charino vedamuose straipsniuo
se, o skaitmenyse, kuriuos pa
duoda Maskos ofjcialis laik
raštis ‘Ekonomičeskaja žiznj’ ”,

Pirmutinis dalykas, į kurį 
“Ekonomičeskaja Žiznj” atkrei
pia skaitytojo domę pastarai
siais keliais mėnesiais, yra tas, 
kąd daugybė dirbtuvių arba vi
sai tapo uždaryta, arba suma
žino gamybų dėlto, kad jos 
“per daug” pagamino. Nors tas

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

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

2. Ar Tarpsta pritari tarp Lietuvos įstatymui, kad gyvenam Taip Ne 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybes teisių Lietuvoje? I____ I I__

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybes Washingtone a 
innlrxvw^i'ii o • T TSlIiAAini n i a i i A —įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, 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 pilietybes popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose,

z išipeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? į......

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

Balsuotojo
Varda^-ravardę ....

Adresas
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Ketvirtadienis, ipkr. Ig,.............._____
ŠMU-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Ugan
da did-

Jean Longuet bus Chicago 
S°cialistų partija ruošia jam 

iškilmingą priėmimą.
Garsus Francuos socialistų 

vadas, Karolio Markso anūkas 
Jean Longuet, kurs nesenai at
vyko Amerikon, atvyks ir 
Chicagą. Chicagoj jis bus 
sekmadienį, lapkričio 26 dieną. 
Ir tą dieną Socialistų Partija 
rengia jam iškilmingą priėmi
mą — dieną bus surengtas mi 
kiniškas mitingas Ariau Grotto 
Tempte salėj, prie Wabash ir 
8-tos gatves, o vakare — ban
ketas. Banketo vieta bus vė
liau 'paskelbta. Longuet yra 
paskiilbęs oratorius, ir kalba ne 
tik franeuziškai, bet neblogiau 
ir angliškai.

SUSEKĖ DEGTINĖS 
GELNINKUS.

Federalinės' vaklžios 
tams pasisekė susekti 
žiauslu lizdu degtines šmugel-
ninkų. Le(wds Kantor, “keliau
jantis atstovas” šmugedninkų 
organizacijos, kurios turtas 
siekiąs penkis milionus dolerių 
ir kurią kontroliuoja klika pie
tinių valstijų bankieriy, tapo 
areštuotas savo namuose, 1439 
So. Trumbull avė. Tuų pačiu 
laiku Jungtinių Valstiją distri
kto prokuroras viešai paskel
bė apkabinimus prieš 44 Pul- 
mano kompanijos kondukto
rius peržengimo prohibicijoa 
įstatymo. Pastarieji šiliugelia- 
vę degtinę i§ Kubos į Chicagą 
Illinois Central geležinkeliu. 
Valgomuose ir miegamuose 
karuose valdžia surado specia
liai įrengtas vietas kuriose bū
davo paslepiama gabenamoji 
degtine. Thonias Madden, bu
vęs South aidės saliunininkas, 
o dabar bankierius Havanoj, 
skaitomas vyriausia šmugeli: in. 
kų galva.

skerdyklų, pasiūlė Morris and 
Co., kad pastaroji parduotų 
jam savo skerdyklas. Pasiū
lymas tapęs priimtas. Perka
moji kaina siekianti apie $30,- 
000,000. Dabar federalinč 
Jungtinių Valstijų vald^ja tu
rės nutarti ar tokia kombina
cija yra leistina.

mer-

vidurmiesčio,

PRAPUOLĖ MERGAITĖ.
Irene Winfree, 15 m.

gaitė, 2147 Park avė., užvakar 
nebesugrįžo iš
kur ji dirbdavo. Mergaitės tė
vai paprašė poUcijos jos ieško
ti. Tėvai mano tai esanti 
sėkmė meilės romanso —; 
mylėjusi porelė pabėgo.

pa- 
įsi-.

KALAKUTAI ŠIEMET PA- 
BANGO.

Nors šiais metais ūkininkai 
užaugino labai daug kalakutų, 
bet jų trukumas yra numato
mas. Ačiū tam jų kainos žy
miai pakilo. Gyvi kalakutai 
rinkose parsiduoda perkant 
daug, po 35 centus svaras ir

aukščiau, kuomet grosernese 
reikia mokėti nuo 65 iki 70 
centų svarui. Didžiuma kala
kutų yra pristatoma Chicagos 
rinkoms iš Missouri ir Texas 
valstijų.

gatvekarjs UŽGAVO 
VAIKĄ.

Leonard Santer, aštuonių 
metų vaikas, 5919 Princeton 
avė., tapo smarkiai užgautas 
59 gat. gatvekario, kai jis mė
gino perbėgti skersai gatvės. 
Tur būt jis mirs.

TOMMY O’CONNOR! — 
SERIEAS.

Užpcreitą naktį slaptosios 
poUcijos seržantui patelefonuo
ta, kad pasikilbęs plėšikas To
ni my O’iConnor, pereitą metą 
nuteistas pakorimui ir ištrukęs 
iš kalėjimo, esąs New Gault 
hotely 113 kambary. Tuoj par
siųsta keturiolika detektyvų 
pargabenti Tommy. Detekty
vai patylomis užlipo laiptais

(Seka ant 6 pusi.).

RUPTURA Panašus skausmas kokį 
ši moteris turėjo.

NAUJA DAILYDŽIŲ TARYBA.
Pereitą pirmadienį Chicagos 

Namų statytoją Amatų taryba 
tapo perorganizuota. Iš devy
niolikos statytojų unijų, kurias 
palietė Landiso algų nuospren
dis, trylika .atsimetė ir suorga
nizavo savotišką tarybą. Pas
taroji yra griežtai nusistačiu
si prieš Trandis nuosprendį. 
Ji užvaldyta Chicagos Staty
tojų Amatų Susivienijimo ta
ryba, prie kurios prisidėsian- 
čios sekamos unijos: Dailyd- 
ąių, plumberių, metalo darbi
ninkų, paprastų darbininkų, 
maliorių, gleizerių, stogių, in- 

mechanikų, 
•kai

pakeltos, 
kurie 
«‘IgU 
tam. 

kont-

PAKELS STATYTOJAMS 
ALGAS.

Neoficialiai tapo paskelbta, 
kad ateinantį pavasarį namų 
statytojų unijų darbininkams 
busiančios
Stambioji kontraktoriai, 
tvirtai laikosi Landiso 
nuosprendžio pritariu 
Darbininkų sutartys su 
rektoriais baigiasi gegužio 31,
1923 m. Numatoma, kad dar
bininkai prašysią senos 
skalės —• $1.25 valandai. 
E. Donnelly, prezidentas 
Čių komiteto, organizuoto
din!i Landiso nuosprendį, pa
reiškė, kad, apart algų,/ jokių 
permainų nebusią padaryta 
Landiso nuosprendy.

algų

pilie- 
vyk-

kurios

prezidentė 
tarybos, jei 
gali daryli 

suminė-

raltijos-amertkoc
U Ll NIJA 9 Broadvay. Neverk. NY U

BILIETUW ’!
* ■ F

Važiuokit visi parankiu ir tioaiil kelią 
Lietuviai važiuoja j t’iliavą 

aplenkia Lenkų juohvu (karfaorių) 
y/ VlSA TRECIA KLASSA PADALiN- 
z TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-riU, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
Specialis Kalėdų Išplaukimas.

S. S. “L1TUANIA”................... Gruod. 6-tą
S. S. ESTONIA Gruod. 27-tą

„ mi KLASOS KAINUS Į:
HAMBURGĄ $108.56 — BILIAVĄ $106.50

| —LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
i Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

IŠGYDOMA
Be Be
Peilio v L u Skausmo

Įrodyti mokslo faktai turi gerus 
pamatus tikėjimui. Teisingi paliudy
mai šimtų išgydytų žmonių turi įti
kinti tamstą, kad aš išgydau rupturą 
be peilio, be skausmo ir greitai, ne
atitraukdamas nuo kasdieninio darbo. 
AŠ leidžiu savo pacientams papasa
koti, kaip yra.

P-nas Ryshlik sako:
Z

Du metai tam atgal aš gavau rup
turą. Aš visuomet maniau, kad išgy
dyti galima vien su peiliu. Man bai
si buvo operacija peiliu, todėl kaip aš 
perskaičiau apie Dro Flinto gydymą 
be peilio, aš nuėjau pas jį. Tai buvo 
geriausia dalykas, kokį aš kuomet pa
dariau, nes jis mane išgydė trumpu 
laiku taip gerai, tarytum aš niekuo
met neturėjau rupturos. Jis tą pada
rė be peilio, be skausmo, nesutrukdy
damas mane nuo darbo. Tai buvo ste
bėtina. Sakau, jei nori išgydyti rup
turą, eik pas Drą Flintą.

Frank Ryshlik,
> 2512 S. Trumbull Avė.

taipgi išgydau
Išnirusias gįslas už $25.

Papurtusias mazguotas venas kojo
se aš išgyviau savo budu, kurį aš iš
radau daugiau kaip treji metai tam 
atgal. Nevartoju jokio peilio, timpinitį 
kojinių ar kokių kitų mechaninių prie* 
monių. šito’v gydymo negausi niekur 
kitur.

P-nas Miohalkievvicz sako:
Per dešimtį metų aš turėjau išpu

rusias venas kojose. Jos padarydavo 
man daug nesmagumo. Aš mėginau 
timpinius kojinius; nors jie man pa
gelbėjo šiek tiek, tačiaus nei kiek ne
pagydė. Ant gale aš nuėjau pas Drą 
Flintą ir keliais beskausmiais taisy
mais jis visai prašalino skausmingas 
biaurias venas. Dabar negalėtum pa
sakyti, kad aš jas kuomet turėjau. 
Man nereikalingi daugiau timpiniai 
kojiniai ir skausmas visai pranyko. Aš 
esu toks lengvas ant kojų, kaip vai
kas.

Per du mėnesiu negalėjo 
apsiverst lovoje. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound galutinai sugrąžino 
sveikatą.

Aš

Seattle, Wash. — “Iš pradžių var
stė skausmai ,kud negalėjau anr ko

jų pastovėt, vė
liau ėmė šaltis 
krėsti ir karštis 
ir tokis skausmas 
kad negalima bu
vo pakęsti. Nega
lėjau lovoje apsi' 
verst! ir negalėjau 
dešįpiame šone, 
užmigti. Tokia
me padėjime išbu
vau per du mėne
siu, mėginau vis

ką, kas tik ką pasakė, koliai mano 
sesuo neparnešė butelį Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound. Ėmiau 
reguliariai, koliai didieji skausmai 
neapleido ir koliai negalėjau atsikel
ti ir atlikti savo darbą. Skausmais 
apleido mano šoną ir jaučiausi gerai 
visame kūne. žinau daugeli mote
rų, kurioms pagelbėjo.” — Mrs. G. 
RIOHARDSON, 4640 Oscar St., Se
attle, Washington.

Šis yra kitas nuotikis, kuomet Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
išdavė geras pasekmes po “mėgini
mui visko, kas tik ką pasakė” o nie
ko negelbėjo.

Jei kenti skausmą, nerviškumą ii 
visuomet pailsusi; jei dvasioje nupuo
lusi ir nesijauti gerai, imk Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Gali 
netik pasiliuosuot nuo tų visų nesma
gumų, bet vengt išsivystimo į daug 
pavojingesnį nesmagumą .

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

DidytfKyalstijinį Banką

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto: nuo 

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

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

Tel. Austin 7«7

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS

• Ką tik sugrįžo ii Californljas Ir 
vii tąa savo praktikavimą po Ma,

6208 W. Harrisoe St.
Valandos .8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedeldiėnius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

žinierių, terazzo 
demontuotoj ų ir 
kitos.

Pasak Jensen, 
Da i lyd žiu Distrikto 
kontraktoriai nori
sutartis su aukščiau 
tomis unijomis. • Pirm 
Metų unijos pribusiančios algų 
ska’ę $9 dienai, arba $1.12% 
valandai. Bet jei sutartys bu
siančios daromos po Naujų 
Metų, unijos reikalausiančios 
senos algų skales — $1.25 va
landai.

Naujoji amatų taryba repre
zentuosianti apie 10,000 darbi
ninkų, kuomet senoji
taryba su prezidentu Ryan, re
prezentuojanti tiktai 7,000 dar-

PERMATO SKERDYKLŲ 
TRUSTĄ.

sužinota, kad Chi'cagoj 
milžiniškas skerdyklų 
J. Ogden Armour,

Tapo 
tveriasi 
trasias, 
prezidentas ir stambiausia sa-
vihinkas Annouro kompanijos

amatų

ryba prisilaikysianti Amerikos 
Darbo Federacijos taisyklių — 
nedirbsianti su neoniniais dar
bininkais.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepoj ų
S. S. STOCKHOLM Lapkr. 25.

S. S. DROTTNINGHOLM, Gruod. 9, 
Sausio 13, Vas. 10.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.59
l LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

S’u damokejiinu $5.00 taksu
Trečius kle.'sos pti«ažieiicxi turi kabi- 

nūs tiktai su 2—4 iovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

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

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais sriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius

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

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

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

Beverjy 1270, 0397,
MORGAN PARK LUMBER CO., 

Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

TOURING CAR

Naujos
Kainos

IŠSIUNT. VIE
TOJ DETROITE

Tai yra žemiausia kaina, kokia Fordo Touring ma 
žiną buvo kada pardavinėjama
jų pagerinimų, įskaitant uždengimą, yra didesnė ver
tė, negu kuomet buvo siūloma. Pirkis dabar. Išmo
kėjimais, jei pageidaujama.

Pasimatyk su kuriuo nebūk Fordo ir Lincolno įgaliotu

ir su daugelių nau

A-., aditei

■\ T. Michalkicwicz,
825 N. Hermitago Avė.

SPECIALIAI PATOGUMAI MOTE
RIMS. PATARIMAI DYKAI.

Esu taipgi specialistas socialese li
gose ir chroninėse kliūtyse bei silp
nybėse.

Dr. E. N. Flmt
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedaliomis, uždaryta.

Reikalingi altiniai.
3d kunti galvos akaudljlmą,
Jai skaitant raidla susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aidą, 
Jd skaitant ar siuvant akis skaa- 

8a, tuomet reikalaukit akintą.

Jalin J. Smetona
Akintą specialistas

' 1881 So. Ashland Aven
Kampas 18-os gatvfts.

Ant trečio augšto virs Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 1*, 16 ir 17 
Valandos ano 9 ryte fkl 9 vai. vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai, 

i ■■ i ■ y   ■■ m i...... >

Or. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava. 
Teta Yards 994

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

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo' g W
Kraujo W
šlapumo O > $

ir . J
Privatinių vEPrV

Ligij

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

J

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halated Stn 

Kampas 18 ir Halated St

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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 kambarya 500, 
Chicago* 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJB 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kupgeriausiai.

M. Ytiška,
9228 W. SStH St., Chicago. III.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per '

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

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

* 3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgowater 8380

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

Nature Guro Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska.

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.

L-----

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St^ 

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisą* yra 

uždaryta*

Telephone Yards 5834

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

ryto ir riti o 7 ilci 9 -v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Į—MIIII

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicagą.

DR. C. K. KLIAŪGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SL, ChicaOk DL 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 yak.
Phone Canal 0257

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

imt antro aukšto ir pirštų ga- 
kiis prisiartino prie durų 113 
kambario. Visi detektyvai kar
tu puolė į kambarį. Kambary 
ramiai sėdėjo ir rinkė cigarą 
G. Myers, šerifas iš Freeport, 
111. Kaž kas iškirto šposą.

PAVOGĖ DU AUTOMOBILIU.
Užvakar Chioagoj banditai 

pavogė du automobiliu. Tą pa
čią dieną policija surado de
šimts pirmiau pavogtų auto
mobilių.

PRAMONIEČIAI NEĮSILEID
ŽIA PAŠALIEČIŲ.

Pramoniečiai (IWW.), kurie 
dabar laiko, savo konvenciją 
salėj po nr. 2179 Ogden avė. 
darbuojasi prie uždarytų durų. 
Jie atsisakė įsileisti pašalinę 
publiką ir laikraščių korespon
dentus. Tuo reikalu — įsilei
sti ar neįsileisti pašaliečius a— 
busiąs dar vienas balsavimas. 
Gal vėliau jie ir sutiks įsileis
ti ne pramoniečius — pašalie
čius.

priversti. Draugui Fr. Mikliu- 
nui paaiškinus, kad ir išnešus 
protesto rezoliuciją, kas norės 
tas vis tiek galės registruotis 
ir Lietuvos valdžiai mokėti de- 

į šimkes ir penkines, tuo dis
kusijos ir užsibaigė. Bet ba1- 
savimas parodė, kad didelė di- 

I džiunia reikalauja protesto re
zoliucijos. Į rezoliucijos komi
siją išrinkta S. Venckus, Ig. 
Žilinskas ir J. Jackus. Kadangi 
Ig. Žilinskas eina nut. rašt.

I pareigas, ir negalėjo apleisti sa
vo vietos, tai susirinkimas.pil
nai įgaliojo komisiją rezoliu
ciją pagaminti paskiau, švel
nioj formoj ir nelaukiant se
kančio susirinkimo pasiųsti su 
komisijos ir valdybos parašais 
į Kauną Lietuvos valdžiai, į 
Washingtoną Lietuvos atstovy 
bei ir paske’bti laikraščiuose. 
Taipgi negalima praleisti ne pa 
minėjus, kad yra draugų, 'kll-Įgia didelį maskinį balių, kuris bus 
rie eidami į susirinkimą namie 
palieka “tvarką” ir paskiau su
sirinkime, neturėdami “tvar
kos”, daro betvarkę. Pirminin
kui mandagiai perspėjus, susi
rinkimas užsibaigė ramiai. 
Rezoliucija bus paskelbta vė
liau.

—Ig. Žilinskas, raštininkas.

kli mums naudingų patarimui OIIIIVMAI
visuomenės darbą dirbant. Į SIŪLYMĄI KAMoAifliP 

2:30 vai. į.o pietų bus
kalbos vokp ė ų ir anglu 
bom. Taipjau dainuos du 
rai — vyrų ir mišrus.

Parap. rašt. M. Nauyok.
3957 S. Rockvvell st., Chgo.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
pra- 
k ai 
cho-

| KAMBARYS ANT RENDOS VAf- 
kinui, su valgiu ar be valgio. Naujos 
mados, naujas namas, garu apšildo
mas.

3324 N. Springfield Avė., Chicago 
Netoli Milwaukee Avė., 

1-mos lubos

Mes laikom pilną eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei; 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinam ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

KAMBARYS MERGINAI, 
kuri myli gyventi gražioj 

j vietoj, apšildomas, elektros 
šviesa, maudynė, su valgiu 
ar be valgio. Galima ateiti 
dieną ar vakare, 3 lubos, 

2538 S. Crawford Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

VYRŲ
REIKALAUJAMA vyrų; 

nuolatinis darbaš.
GJtEAT NORTHERN 

CHAIR CO., 
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI SKAN- 
skonių ir smulkių valgomų 
daiktų krautuvė. 4 kamba
riai užpakaly, 3 metams ly
sas. Įsteigta-15 metų.
1848 W. 63rd St. Southsidėj.

Lietuvių Moterų Pašei. Kliubas ren- J_ J* -1 _ t • *1 • • 1 •• • •»
Įe | Šeštadienį lapkričio 18 d., 1922, Mil

dos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 7 
vai. vakarą. Bus duodama daug dova
nų, pirma dovana pinigais.

Kviečia Komitetas.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
lintęSj. įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. Visi 
Skyriai.

REIKALAUJAMA ' TEKIN- 
tojų ir glūdintoj ų.

Atsišaukti pas:
ARNOLD SQHWINN, 
1718 N. Kildare Avė.

Vyrų prie medžio tekina
mų mašinų, mokesnis nuo 
valandų besimokinantiems, 
Prityrusiems nuo šmotų. Va
landos nuo 7 iki 5. šeštadie
niais iki pietų.

THE WASHBURN CO., 
6102-6130 So. LaSalle St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, per 3 blokus nė
ra kito saliuno. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių. Kreip
kitės — 5266 So. Federal St.

NlMAI-ZEME
ŠTAI PROGA NUSIPIRKTI 

2 lotus, kiekvienas po 30 per 125 
pėdas, 1919 metų kainomis. 
Randasi gražioj parink tinę j apy
linkėj tarp 57 ir Albany. Išmo
kėjimais. Kreiptis į savininką, 
dieną, ar vakare.

E. G. PAULSON, 
1153 S. Taylor Avė.

Oak Park, III. Tel. Oak Pk. 6654

lapkričio 
“šv. Petro skatiko die- 
Tą dieną visose Chicagos

i PAPAI KOLEKTA.
Chicagos arcivyskupas Geor

ge W. Mundelein paskelbė atei 
nantį sekmadienį, 
19 d 
ną”.
Rymo katalikų bažnyčiose bu
siančios renkamos aukos su- 
šelpimui papos, kurs pasak 
Mundelein, esąs labai suvargęs 
ir nubiednėjęs. Apart to Mun
delein graudena parapi jonus 
duosniai aukauti papai.

Lietuvių švietimo Draugijos vaka
ras įvyks penktadienyj, lapkričio 17 
d., 7:30 vai. vak., Meldažio svet., 2342 
W. 23rd PI. Vakaro programas susi
dės iš kalbų ir muzikos. Dainuos “Pir
myn” mišrus choras p. Sarpaliui va
dovaujant. Bus taipgi ir krutomi pa
veikslai rodomi. Įžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

kokį 
apie 
did- 

maža 
lietu-

A. L. T. Sandaros 77 kp. susirinki
mas įvyks penktadienį, lapkričio 17 d., 
8 vai. vak., J. Ežerskio svet., 4600 S. 
Paulina gat. Visi nariai privalo susi
rinkti laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti.

J. Vaišvilas, Sekret.

JIEŠKAU moters prižiūrėji
mui mano 5 metų mergaitės. Ga
li atsišaukti jauna pora, kur pa
ti neina į darbą. Duosiu kamba
rį už tą patarnavimą. Atsišaukti 
3630 S. Union Avė. 1 pagyveni
mas nuo pryšakio.

Vyrų prie lentų. Nuolati
nis darbas, $4.00 į dieną.

DAVID G. MAXWELL, 
44ta gat. ir S. Ratine Avė.

Union Stock Yards.

TIK $350.00.
Labai tinkama gabiai mote

riai grosernėlė su pragyveni
mu ir rakandais sykiu. Ran
da $25.00 į mėnesį, lysas gali
ma gauti kaip ilgai nori. Sku
bink, nes rytoj bus parduota. 
Ateik 3214 So. Halsted St., 2 
lubos, klausk Mitchell ar Bru
žais.

PARDAVIMUI namas, 3 
kambariais ir krautuvė iš fron
to. Sykiu parduosiu grosernę ir 
bučernę. Biznis geras; parduo
siu pigiai.

5224 S. Mozart St.

PARSIDUODA 6 PAGYVENIMŲ 
medinis namas ir labai geroje vieto
je. Visi namo įtaisymai yra sulig 
naujausios mados. Parduoda savinin
kas, nereiks mokėti komišino.

Kreipkitės:
4612 So. Wood St.

(1-mas fl. užpakalyj.)

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernč, randasi geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventoj. Biz
nis nuo seniai išdirbtas. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite:

3840 S. Albany Avė.

RAKANDAI

UŽMUŠĖ DEL DEGTUKŲ.
Robert Tavemer, 19 metų, 

susipešė su savo broliu, Ken- 
net 21 metų, dėl dėžutės deg
tukų. Mūšy jaunesniąjam ta
po nulaužtas sprandas, nuo ko 
jis ir pasimirė Ravensvvood li
goninėj. Vyresnysis tapo areš
tuotas ii* uždarytas N. Robey 
gt. policijos nuovadoj. Jie gy
vena 4954 N. Robey gt.

Lietuviu Rateliuose
18-TOS GATVĖS KOLONIJA. 
Iš Palaimintos Lietuvos vai

kinio.
Draugystė Palaimintos Lie

tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, lapkričio 12 
d., Malinausko salėj, 1843 So. 
Halsted gat., Pirmininkas Fr. 
Bacevičių atidarė susirinkimą. 
Skaitytas ir priimtas protoko
las pereito susirinkimo.

Besvarstant Draugystės rei
kalus prieita prie ne užbaigtų 
reikalų, čia pirm, paaiškino, 
kodėl susirinkimas atvirutėms 
sušauktas. Diskusuojant paaiš
kėjo, kad tarpe D. P. L. narių 
yra ir tokių, kurie Lietuvos 
valdžios Amerikos lietuviams 
teikiamą registracijos įstatymą 
mažai .supranta ir priešinasi 
protesto rezoliucijai prieš tokį 

. Pavyzdžiui, vienas

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
TARPE.

(Atsiųsta.)
Retai kada pastebi 

straipsnelį “Naujienose” 
lietuvių liuteronus, dėl to 
žiunia musų tautiečių 
apie juos ir težino. O juk
vių liuteronų Chicagoj yra dau 
giau kaip tūkstantis šeimynų.

Nors mes lietuviai liuteronai 
turime Chicagoj savo parapi
ją, bet iki šiol neturėjome tin
kamo centro, kuris butų j įm

igęs visus dailktan. Kita syk 
žinomas lietuvių partiotas kun. 
J. J. D. Razokas stropiai dar
bavos tarp savo žmonių, bet jo 
gyvenimo sąlygos ir stoka tin
kamos vietos neleido jam 
daug ką nuveikti. Jo pasidar
bavimu buvo įkurta 1918 iių 
Prūsų Lietuvių Taryba, kuri, 
jam vadovaujant, per porą 
tų buvo surengus keletą pra
kalbų. Buvo suaukota $100, 
kurie tuojau buvo pasiųsti j, 
Mažąją Lietuvą per Liet. Ats
tovybę Washingtone; trumpu 
laiku vėl pasiuntėme $200 į | 
Tauragę beturčiams 
i|o nukentėjusioms

Į Kun. Razokas vedė 
kad Mažoji (Prūsų) 
butų prijungta prie
Lietuvos, taipjau kad dvasiški- 
ja butų atskirta nuo valdžios. 
Prieš savo gyveninio ‘ pabaigą 
jis buvo pradėjęs leisti lietuvių 
liuteronų laikraštį “Pasiunti
nį”, kurio išėjo trys numeriai 
iki galinus mirtis atskyrė nuo 
mus tą stropų ir pasišventusį 
darbininką. Jani mirus, apmi
rė ir visi musų naudingi dar
bai. Nebebuvo kam jų vesti. 
Po kiek laiko gavome kitą ku
nigą — nabašninko 
Joną Kazoką, kurs 
mums jau daugiau 
antrų metų.

Per visą tą laiką
me, kad įsigijus tinkamą vie
tą, bažnyčią. Dabar jau ją tu
rime, o turėdami tokį centrą, 
tikimės galėsią daugiau naudin 
gų darbų nuveikti.

Butų labai malonu, kad kiti 
musų tautiečiai labiau susido
mėtų lietuviais liuteronais, ar
čiau su jais susiartintų/susipa
žintų su* jų siekiniais ir troški
mais. Štai ateinantį sekmadie
nį, lapkr. 49, bus atidarymas 
naujos musų bažnyčios 
22-ros gatvės ir Irving 
Pamaldos prasidės 10 
ryto, ir visas apeigas 
lietuvių kalba kun. E.

ir dėl ka- 
sušelpti.

agitaciją, 
Lietuva 

Didžiosios

Naujo Mišraus Choro repeticija 
įvyks penktadienį, lapkričio 17, Ray- 
mond Chapel svet., 816 W. 31st St., 
8 v. v. Kurie esate pasižadėję i""L1 
lavintis dainuoti, būtinai ateikite, 
liau nutarsime kuriais vakarais tu 
sime repeticijas.

— Organizatorius.

REIKALAUJAMA INDŲ 
plovėjos. $14.00 j savaitę, 6 
dienos.

4153 S. Halsted St.

North Side. — Lietuvių Politir 
Kliubas rengia prakalbas penktadi 
ny, lapkr. 17, 7:30 v. v., bažnytin 
salėj. Bus garsus kalbėtojai. Įžanj 
dykai. — Komitetas.

Naujienų Exkursijal

įstatymą.
iš draugų pasiprašęs balso, rė
žia spyčių: girdi, kam reikia 
tų protesto rezoliucijų; kas no
ri gali registruotis; mes 
vienam negalim to užginti nė

pusbrolį 
tarnauja 

kaip pus-

mes dirbo-

nė

Didelis Išpardavimas 
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

Buvo
$100

uojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co. 

Pristatom dykai.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
^eptintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Dabar 
$39

prie 
avė. 

vai. iš 
laikys 

Kories 
iŠ Collinsvillės. Butų malonu, 
kad ir kiti musų tautiečiai 
liuteronai atsilankytų. Po 
remonijų žemutiniuose 
muose musų moterys turės 
puošusios svečiams vaišių — 
užkandžių ir gėrymų, o paskui 
bus prakalhėlės ir šiaip įvairių 
pamaitinimų. Atsilankiusieji 
musų tautiečiai, ypač inteli
gentai, be užmezgimo artimes
nės pažinties galėtų dar šutei-

ne- 
ee- 
ru-

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 veltui.

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 norinčią atsikvie 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
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, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU inteligentiškos mergi

nos apsivedimui, turi mokėti rusiškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Kad ir biedna, 
bet išmintinga, nesenesnė kaip 27 me
tų. Aš esu 31 metų, turiu savo biznį 
esu vaikinas. Meldžiu atsišaukti per 
laišką lietuviškai. J. C. K., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. t

JIESKO KAMBARIŲ

REIKALAUJAMA MER- 
gina prie namų darbo, pri
tyrusi su paliudymu.

s Atsišaukti:
] 833 S. Marshfield Avė.j ____

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Lt

■
> LEBĖRIŲ reikia į)rie vežimų ir ma- 
. šinos darbo ir pagelbininkų, nereika

lingas patyrimas, nuo štukių, kaip iš
moksite. Ateikit prisirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS,
135th St., & ii 'C. Tracks,

Riverdale, III.
i . _ . : ____t * ' f)/’ ■ ■

• •

VYRŲ
Reikalaujama kiaulių skerdėjų ir 

darinėtojų, taipgi prityrusių pakau- 
nes darbininkų. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.

WESTERN PACKING & 
PROVISION CO., 

3854 So. Morgan St.

PAJIEŠKAU BUCERIO, 
kuris moka savo darbą. At- 
sišaukit.

2136 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA LAN- 
gu plovėjų. Atsišaukti: 

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St., 
Room 21 ____ _

REIKALAUJAMA 4 dar
bininkų prie darbo viduj.

Atsišaukti: 
WARSHAWSKY & CO., 

1915 S. State St.

REIKALAUJAMA DARBI- 
ninkų druskai semti. 40c į va
landą. 9 ir 10 valandų į- dieną, 
nuolatinis darbas.

MORTON SALT DOCKS, 
East South Water St. 

Ties pavandene.

(REIKAiŲAUJAMA >SKRYN- 
dirbių, nuolatinis darbas, ge
riausia mokesnis, geros darbo 
sąlygos. Kreiptis.
DAVIS THONOGRAPH CO., 

6109 S. May 3t.

REIKALAUJAMA ŽIRK- 
lininko ir padėjėjų sengele- 
žių kieme.

A. LEVINE & CO., 
1475 S. State St.

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 nauja ir galim-a užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, ge

roj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pairdavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
3759 Wallace St., Chicago.

PARDUODU 4 KAMBARIŲ RA- 
kandus pigiai, nes noriu apleisti šį 
miestą.

Atsišaukite:
1916 S. Union Avė.

Galima matyti po 6 v. v. Subatoj 
po pietų ir nedėlioj visą dieną.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernė visokių tautų apgyventoj vie
toj, pigi randa, lysas šešiems metams 
su kambariais pagyvenimui, biznis se
nas. Kam reikalingas tokis biznis te
gul atsiliepia.

5744 So. Union Avė.
Tel. Englewood 1430.

PARDAVIMUI CIGARŲ, SALDAI- 
nių, minkštų gėrimų, arba sodos, ir 
visokių smulkmenų krautuve. Lietu
vių apgyventa, labai gera proga 
turėjusiam biznio. Aš išmokysiu.

Atsišaukite:
2012 So. Peoria St.

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ MĖNE- 
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, veluro gyvenamojo kambario 
eilė, valakiško riešuto valgomojo kam
bario eilė, 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davenportinis stalas, 3 
dideli kaurai, 2 aslinės žibyklos, skai
tymui žibykla, taipgi stalinė žibykla. 
Gražus grojiklis pianas su ukalėlės 
įtaisymu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. Parduos pigiai perkant tuojaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Cfarfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

ne-

PARDAVIMUI SALIU- 
nas. Biznis senas ir geras. 
Vienas ant 4 gatvių kam-

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
rakandai geram stovy, labai pi
giai. Pamatyt galima ketverge 
lapkr. 16 d. nuo 6 iki 9 vak.

556 W. 31 st St. 
3 lubos

NAMAI ŽEMĖ 
BARGENAI.

3 kamb. medinis ir 2 lotai, kaina 
$1950; 4 kamb. md. ir 2 lt. kn. $3000, 
įmokėt $500; 4 kamb. md. ir 2 lt. kn. 
$2300, įmkt. $1300; 5 kamb. md. ir 2 
lt. kn. $2500, įmkt. $1250; 4-4 kamb. 
md. ir 2 lt. kn. $3250, įmkt. $1000; 4-4 
kamb. md. ir 1 lt. kn. $3750, įmkt. $1,- 
500; 6-6 kamb. md. ir 2 lt, kn. $6000, 
įmkt. $1000; 4 kamb. muro 1 lotas, kn. 
$2600, įmkt. $600; 5 km-, muro, 1 lo
tas, kn. $6750, įmkt. $800; 4-4 km. 
muro, 1 lotas, kn. $7200, įmkt. $1000; 
5-5 km. muro, 1 lotas, kn. $13,000, 
įmkt. $5000.

Tie namai randasi Brighton Parke 
ir kitose vietose; su tais įmokėjimais 
galima pirkti o likusius kaip rendą. 
Turime lotų puikiausioj vietoj Chica
goj už $195 ir aukštesnėmis kainomis, 
business ir rezidencijos. Parduosime 
su mažu įmokėjimu. Kad nori įsigyti 
vieną iš tų bargenų, tai matykite.

Fitch Mgr.
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 S. Kedzie Avė.

FLORIDOS ŽEMĖS PAR- 
davinmi. 60,000 akrų garsioj 
Hastingso bulvių apylinkėj, 
92,000 akrų kolonijos sumany
mas. Padalinta į plotus po 20 
akrų, ar didesnius. R. M. Burt, 
Hastings, Florida.

mortgeciai-paskolos
r PINIGAIPASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS 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

3200 Federal St. NAMAI-2EME
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro

jome Brighton Parke, biznis senas ir 
?eiai išdirbtas, visokių tautų apgy
venta, parduosiu pigiai. Atsišaukite į 
Brighton Parko Naujienų Skyrių. 

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI KEPYKLA IR Už
kandžių kambarys su Middlby kep- 
uve. Aštuoni metai šitoj vietoj, ver
slas geras, savininko sveikata prasta, 
jysas dar 5 metams, parduos už $2,- 
>00.

GEORGE ZORICH, 
1945 Monteroy Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas $7x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių neTei- 
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.
mo, 
nio.

BUK PATS bosas ir pats darbinin- 
as, automobilių mechanikas, nusi
pirk garažo biznį. Pusė, ar visas biz- 
is gerai išdirbtas, parduosiu labai 
igiai. Geistina butų, kad norėtų tai- 
yti automobilius. Nemokantį galiu 
ramokinti. Paklauskit “Naujienų 
fise Num. 157.

PARDAVIMUI.
Savininkas parduoda 2 lotus, pui

kų kampą 59x125 pėdų, pietvakari
nis kampas 72 gatvės ir Washtenaw 
Avė.; šrutyriės, vanduo ir šaligatvis 
ištaisyta ir apmokėta; parduoda už 
— $850.00. C. Brandon, savininkas, 

906 W. 51 PI.
PARDAVIMUI MOKYK- 
reikmenįs ir notion stock, 
iešais mokyklą, biznis iš- 
rbtas per daugelį metų. 
*iežastis pardavimo liga.

4544 So. Wood St.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Musų sistema yra geriausia, čia mo
tiname 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 kainą. 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 Str., ant 4 lubų

KAS TURIT $8000.00? TAI NEREI
KIA ŠAPOJ DIRBT, GALIT IŠ 

ŠITO NAMO PRAGYVENTI.

PARDUODU SALIUNĄ, 
iznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coultear St.

PARDAVIMUI SALIU- 
s geroj vietoj. Galima nu- 
•kti pusę biznio, arba vi-

REIKALINGAS KAMBARYS 
Bridgcporto apielinkėj; butų 
geistina, kad gaspadinė paga
mintų vakarienę. Atsišaukite:

1739 S. Halsited St.
Box 158

( REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių pavyzdinių drabužių siu
vėjų ir kraštų sagstyto jų prie 
švarkų ir gamiturų moterims. 
PERCIVAL B. PA1LMER & GO 

367 W. Adams St.

Kreipkitės po num.
3404 Archer Avė.

PARDAVIMUI REGIS- 
teris, visas randasi gerame 
stovyje. Galit matyti visa
dos, 1-mos lubos.

709 W. 34th St.

Pardavimui 6 pagyvenimais naujas 
mūrinis namas. 5 pagyvenimai po 6 
kambarius, 1 penkiais kambariais ir 
pagyvenimas beizmente džianitoriui; 
visi geriausi įtaisymai sulig šios ma
dos; namas randasi geriausioj vietoj 
Southsidėj tarp 63 ir bulvaro arti Hal
sted St., geriausia transportacija Chi- 
kagoj. Kaina tik $25,000; įmok et rei
kia $8000.00, o kiti ant morgičio pa
lieka. Randos neša $421.00 į mėnesį, 
per metus pareina $5050.00^ Tik pa- 
mislyk savo galvoj gerai irlšrokuok, 
kad namas išmokės visus ekspensus 
ir procentą morgičių ir jūsų pinigų 
taippat 6 nuošimtį kadangi banke gau
nat tik 3 nuošimtį ir tai dar palieka 
2000.00 dolerių per metus kišeniuje 
už dyką. Šito pardavimo priežastis la
bai svarbi: savininkas turi bū
tinai parduoti šią savaitę. Tas 
namas vertas yra $30,000.00 vidury 
nakties; atėję pamatysit savo akimis, 
kad teisybė yra.

Kreipkitės pas:
J. NAMON, 

808 W. 33 Place, arti Halsted St.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Seras mokesnis. Gali uždirbti besimo- 
dndamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU 

Aš išmokinsiu į 2 ar 3 savaites. 
Visokio darbo mašinomis važiuoti.
Šoferio leidimas ir vieta garantuo

jama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.


