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No. 296

Lenkijos Prezidentas užmuštas sudrink^Kiaipedo.

Amerika siūlo Europai 
pagelbę

Amerika siūlo Europai 
pagelbą

mą. Be to užplaukė 1,000,000 
pagelių, kuomet ir pati viena 
Graikija nebeįstengė apsiru-

Graikijai gręsia išnykimas

Dalyvautų suteikime Vokietijai 
internacionalinės paskolos. 
Anglija pritaria, bet 

cija priešinami.
Fran-

17. — 
pastan-

Mussolini turės privatinę armiją

Lenkijos prezidentas Naru 
tavičius užmuštas

Nušovė jį architektorius dailės 
parodoje. Prisibijoma 

sukilimų.

Vakar, 2 vai. po pięt, kalbant denius.
i.i- . i • _ ir__x___ _' cfcilhiit

po pakviestas sudaryti naują 
kabinetą, kurį jis tuojaus ir 
sudarė.

Naujo prezidento rinkimai 
įvyks gruodžio 20 d. Manoma, 
kad juo bus išrinktas Voicie- 
chovskis, Lenkijos ambasado
rius Anglijoje. Jis priklauso 
vidurinei partijai. Jis ir pir
miau buvo kandidatu į prezi- 

Bet kiti mano, kad 
galbūt bus pakvietus Pilsuds
kis ir toliau valdyti šalį ir gal 
būt bus suteikta jam diktato-

ir Paryžiaus ir tų 
pasekmė gali būti 

Jungt. Valstijos vėl 
į Europos reikalus,

Graikiją dabar gali išgelbėti 
tik didelė paskola nemažiau 
kaip $40,000,000. Bet kur to
kią paskolą gauti, jei nėra kas 
užstatyti. Graikija gali pasiū
lyti gvarantijai tik gyventojų 
nuojiegumą sumokėti mokės-’ 
čius. Bet už tokią gvarantiją 
niekas pinigų neskolins, nes 
dabar skolininkai reikalauja 
turto užstovo. Be to Graikiją 
labai vargina 1,000,000 pabė
gėlių. Tais pabėgėliais yra 
daugiausia moterįs ir vaikai, 
negalintas užsidirbti pragyve- , 
nimo, o pati Graikija negali 
jų užlaikyti savo lėšomis. A- 
merikos pagelba yra toli neuž
tek tina ir vargiai kada-nors 
galės būti pakankama. Tad 
pabėgėliams gręsia badas. I

ja bus tiesioginėje žinioje 
Mussolini ir vien jo įsakymų 
turės klausyti. Ji turės daug 
didesnes galias, negu kad poli
cija.

Anglai laikosi aliejaus
LAUSANNE, gr. 17. — Ko

va už aliejų, kuri pasireiškė 
artimųjų rytų taikos konferen
cijoj, bet kurios buvimui nuo
latos buvo užginčijama, aiš
kiai pasirodė viešai, kada lor
das Curzon perskaitė notą 
Ismet Pašai, kurioj Anglija 
griežtai atsisako grąžinti 
ki jai Mosul laukus.

Tečiaus sprendžiama, 
slaptuose pasi tarini uose
Curzon ir Ismet Pašos jau be 
veik prieita prie susitaikimo. 
Tuose

Tur-

kad 
tarp

t

Reikalauja Klaipėdos kraš 
!ą grąžinti Lietuvai.

Priimta rezoliuciją, kuri bus 
Įteikta Jungt. Valstijų valsty

bės departamentui.

dąjlės parodoje Varšuvoje, ta
po ant vietos nušautas nauja
sis Lenkijos prezidentas Gab
rielius Narutavičius, žmogžu
dys, architektorius E. Nevia- 
domskis tapo suimtas. Naru
tavičiui kalbant Neviadomskis 
prislinko arti prezidento ir pa- vederio prezidentinius ramus, 
leido tris šūvius, 
pątaikė. Prezidentas 
ir už kelių minučių pasimirė. ' dystę 
SNeviadorriskis yra fanatiškas 
nacionalistas.

Nuo pat Narutavičiaus išrin
kimo gruodžio . 9 d. 
mišiniai. Kėlė juos 
štai su klerikalais, 
kad jų kandidatas 
pralaimėjo ir kaltino, kad Na- 

tapo išrinktas ne 
tautinių mažumų, 

balsavo ir tautinės 
taip karti jis tapo iš

Užmuštojo prezdento Naru
tavičiaus lavonas, apklotas vė
liavomis, tapo nuvežtas j Bel-

kurių visi į kuriuos jis tik kelios dienos 
sukrito' atgal įsikraustė. Už žmogžu- 

daugiausia kaltinama 
gen. Halleris ir Korfanty, ku
rie prie to gyventojus kurstė. 
Narutavičius buvo 57 m. am
žiaus, gimęs Telšiuose, Lietu
voj. Baigęs inžinieriaus moks
lus Šveicarijoje, jis ir buvo 
Šveicarijos piliečiu. Tik neuž
ilgo prieš rinkimus jis priėmė

tęsėsi su-
nacionali-

šeldami,
Zamoiskis

WASHINGTON, gr. 
Jungt. Valstijos deda 
gų, kad Vokietijos kontribuci
jos klausimas, galinus, butų 
išrištas, nes jis pasidarė pavo
jum Europos taikai.

Svarstymai delei to klausi
mo eina tarp Washingtono, 
Londono 
svarsytmų 
ta, kad 
įsimaišys
bet ne į politinius, o tik į eko 
nominius, kad pagelbėjus Eu
ropai a įsisteigt i.

Amerikos ambasadorius Lon-! Turkija, jausdama 'Graikijos 
done, Harvey, tapo pašauktas silpnumą, reikalauja Vakarų 
namo pasitarimui. | Trakijos ir ją gaus, jei ne ge-

Kiek teko patirti, Amerika t moju, tai ginklo pagalba. Tur
kai nori prieiti prie Salonikų. 
Bet Salonikų nori ir Jugo Sla- 
yija. Be to priėjimo prie 
Aegejos jurų reikalauja ir Bul
garija. Nors žiema karas ne
galės kilti delei nepatogių są
lygų, bet pavasary galima lau
kti Balkanuose naujo karo, ku
riame Graigija turės išnykti ir 
ji taps pasidalinta trijų valsty
bių, 
via i ir apsiginti nuo 
veik

pasitarimuose tapę su- 
kad Turkija gaus 60 

aliejaus laukų ir 20 
produkcijos. Likusios 
produkcijos anglai gaus

CHICAGO; - Vakar dieną 
McKinley parko svetainėje 
įvyko lietuvių darbuotojų su
sirinkimas Klaipėdos krašto 
reikalu. Susirinkime dalyvavo 
apie 600 darbuotojų ir draugi
jų atstovų.

Susirinkimo prmininku bu
vo adv. Bradčulis, o sekreto
rius Dr. Draugelis. Atidarant 
susirinkimą p-lė M. Rakauskai- 

orkestrai pritariant, pa-
Amerikos

rutavičius 
lenkų, bet 
nes ilž jį 
mažumos,
rinktas dviejų balsų didžiuma. 
Delei to nacionalistai paskelbė

Vokietija nori ekspertu

Naujie-

Klaipė-

Tie ekspertai ištirtų Vokietijos 
turtą ir nustatytų kontribuciją

ir 
SOi 
su- 
vi-

pasi- 
policijos 

pašalintas.

jos dienoj, gruodžio 11 d., kįlo 
kruvini sumišimai, kuriuose 
keli žmonės liko užmušti 
daugiau 100 sužeista. Keli 
cialistų atstovai irgi liko 
mušti. Delei tų sumišimų 
daūs reikalų ministeris 
traukė, o Varšavos 
viršininkas tapo
Socialistai be to buvo paskel
bę vienadienį visuotiną strei
ką.

Jau buvo viskas lig aptilę, 
bet dabar, užmušus preziden
tą, prisibijoma naujų sumiši
mų, ypač kad naconalistai su
organizavo savotišką fašistų 
organizaciją, kuri yra pasiry
žusi kovoti su visais naciona
listų priešininkais ir pasigrieb
ti valdžią.

Delei to valdžia griebėsi at
sargos priemonių, padidinda
ma patrolius. Visa šalis suju
dusi ir prisibijo nacionalistų 
sukilimo. Ypač yra nusigandę 
žydai, kuriems nacionalistai 
grūmoja pogromais.

Parlamento pirmininkas Ra
tai, kuris sulig konstitucijos 
laikinai eis prezidento parei
gas, tuojaus sušaukė kabineto 
susirinkimą, kuriame dalyva
vo ir buvusis prezidentas Pil
sudskis. Svarstyta priemotnės 
neprileisti sukilimą. Generali
nio štabo viršininkas ir Pilsud
skio draugas gen. Siberskis ta-

WASHINGTON, gr. 17. — 
Iš oficialinių šaltinių patirta, 
kad Vokietijos valdžia mano, 
jog visas kontribucijos klausi
mas turėtų būti 'paimtas iš 
politikierių rankų ir pavestas 
ekonominių ir finansinių eks
pertų komisijai.

Tokia komisija turėtų susi
dėti iš Jungt. Vritijų ir tal
kininkų ekspertų, arba vienų 
Jungt. Valstijų ekspertų (pati 
Vokietija netiki, kad Francija 
su tuo sutiktų). Ta ekspertų 
komistija turėtų apskaitliuoti 
visą Vokietijos turtą. Tam pa
gelbėtų Vokietijos valdžia, ku
ri paduotų komisijai visas Vo
kietijos knygas ir rekordus. 
Viską ištyrusi ta komisija ir 
nustatytų maximum kiek 
kieti ja gali kontribucijos 
mokėti.

Pati Vokietijos valdžia
nori nustatyti sumos kiek ji 
gali užmokėti, nes jeigu ji 
nustatytų ir maximum sumą, 
tai Francija tani neįtikėtų ir 
skaitytų, kad ji tyčiomis pa 
statė mažą sumą, kad galėtų 
paskui derėtis. Todėl Francija 
vistiek pareikalautų dvigubai 
ar trigubai didesnės sumos, ne 
gu kad Vokietija gali užmokė
ti. Delei to Vokietija nė neno
rinti ir bandyti nustatinėti su
mą, bet nori, kad tai atliktu 
pašaliečiai — internaconalinė 
eksp rtų komisija.

Vokietija be to sako, kad ji 
galėtų užmokėti daug didesnę 
kontribucijos sumą, jei butų 
ištraukta okupacinė kariuome
nė iš Reino žemių, kurią da
bar turi užlaikyti Vokietija sa
vo lėšomis.

Vo
tį ž-

ne-

Šiandie — giedra iršalta.
Saulė teka 7:12 v., ledžiasi 

4:20 v. Mėnuo teka 5:58 v. r.

ma jokio puolimo ant Vokieti 
jos, kad butų nustatyta tjkra 
kontribucijų suma, kokią Vo
kietija gali užmokėti, kad vi
sos šalįs subalansuotų savo biu
džetus. Tai padarius Amerika 
dalyvaus internacionalinėje pa
skoloje kartu su anglais ir 
francuzais Vokietijai, kad toji 
galėtų atsteigti savo kreditus. 
Toji paskola siektų $1,250,- 
000,000 ir jos negalima butų 
panaudoti mokėjimui kontri- 
buiijos. Paskola taipjau nebū
tų suteikta iki nebus nustaty
ta tokia kontribucijos suma, 
kokią Vokietija pajiegtų užmo
kėti. Vokietijos vilkinimas ir 
nenorėjimas pasakyti kiek ’ 
gali užmokėti, labai trukdo 
deryboms. Bet Vokietija ne
nori dėlto pasakyti tos sumos, 
kad Francija paskaitys ją u> 
minimum ir pareikalaus daug 
didesnės sumos.

Kiek jau sužinota, Anglija 
Amerikos pienui gelbėjimui 
Vokietijos ir tuo visos Euro
pos, pritaria. Bet užtai Fran
cija griežtai priešinasi. Ji prie
šinasi todėl, kad nė dalies tos 
kontribucijos netektų jai. Ji 
atvirai pareiškė, kad didesnė 
dalis paskolos Vokietijai turi 
tekti Franci jai kontribucijo
mis, kitaip Francija- nesutiks 
su jokia paskola. Taip sako 
Francijos augštieji valdinin
kai, taip tvirtina ir jos laikraš
čiai. Bet Amerika nenusimena 
ir derybas tęsia.

Svarstoma taipjau ir apie 
ištraukimą Amerikos kareivių 
nuo Reino, nes jie darosi pa
vojum Amerikos taikai. Jei 
kiltų militaristų pranašauja

mas karas, tai Amerikos ka
reiviai atsidurtų pačiam karo 
centre ir todėl Amerika vėl tu 
retų įsivelti į Europos karą.

Išsilaikyti gi jai savysto- 
priešų

n uos. 
nuoš. 
dalies
40 nuoš., o amerikiečiai, fran-
cuzai ir italai po 20 nuoš. Mo
sul tečiaus nebus sugrąžintas 
Turkijai ir kad Turkija su tuo 
sutiktų, veikiausia-Anglijai rei
kės suteikti Turkijai didelę 
paskolą. Angiai tvirtina, kad 
Mosul apygardoj gyvena 500,- 
000 kurdų, kurie nėra turkai. 
Turkai tečiaus sako, kad kur
dai nori 
ne prie 
valdomų

dėtis prie 
Anglijos, 
arabu.

negalima.

Mussolini turės armiją
i Fašistų milicija bus jo vieno 

žinioje.

Panaikino Siberiios 
koncesijas

MASKVA, gr. 17. — Oficia- 
linę presą praneša, kad Siberi- 
jos revoliucinis komitetas, ku-

RYMAS, gr. 17. Fašistų ris valdo Artimųjų Rytų res- 
■ vadovų, susirinkimas įvyko pre- publiką, panaikino daugelį 
niiero Mussolini namuose. Jr koncesijų, kurias buvo davusi 
me nutarta, kad fašistai ir to- svetimšaliams buvusioji val- 
liau turės veikti, kad suval- džia; 
džius visus fašistų valdžio 
priešininkus.

■donis prieš tai Mussolini gavo 
iš ministerijos leidimą palai
kyti, “tvarką

ypač panaikintos 
oncėšijos, kurias buvo 

Kelioms valan- si daugiausia Japonija.

girių 
gavu-

PARYŽIUS,. gr. 17. — At
kyli, “tvarką” ir bausti ir per- stovų butas 512 balsais prieš 

j sekioti visus tuos, kurie yra 76 išreiškė pasitikėjimą pre- 
; priešingi jo valdžiai. j miėrui Poincare dėl jo veikimo

Naudodamasis ta teise Mus-, Vokietijos kontribucijos kiau
šeliui nutarė sutverti didelę ir sime ir tarybose su premie- 
stiprią fašistų miliciją. Milici- ‘ rais.

Graikijai gręsia išnykimas
Neišsilaikys, jei negaus didelės 

paskolos.

ATHiENAI, gruodžio 17. — 
Graikija yra ant pražūties kra
što. Joje viešpatauja pilniau
sias chaosas ir paįrimas. Suki
lėlių valdžia neturi nė gabių 
politikų, negi pinigų, o jai pri- 
seina kovoti su ekonominiu 
paįrimu, politiniu neramumu ’ 
ir x užsienio nedraugingumu. 
Kada Graikiją ištiko sukilimas, 
ji jau buvo visai sunaikinta ka
ro ir pralaimėjimo. Sukilimas 
tik dar labiau padidino sumiši

Kalėdoms 
Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

tė, 
dainavo Lietuvos ir 
himfrrts.

Pirmiausia kalbėjo 
nu“ Redaktorius P: 
plačiai nušviesdamas
dos krašto padėtį, Lietuvos pa
stangas atgauti tą kraštą ir 
kaip dabar Paryžiuje amba
sadorių taryba bando išspręsti 
Klaipėdos krašto priklausomy
bės klausimą. Po jo trumpai 
kalbėjo žydų darbpotojas Ko
maiko, buvęs Illinois vals. Įeit, 
gubernatorius O’Hara ir 
“■Draugo” Redaktorius kun. 
Česaitis.

Pabaigoj lapo vienbalsiai 
priimta sekama rezoliucija:

“'Kadangi Lietuvių organiza
cijų atstovų, kalbančių už ke
lis šimtus tūkstančių Lietuvos 
gimimo ir paėjimo Amerikos 
piliečių, yra dabar laikomas 
susirinkimas šią gruodžio sep
tynioliktą dieną, 1922 m., Mc
Kinley Parko Auditoriume, 
Chicago, Illinois;

“Kadangi šis susirinkimas 
sprendžia, kad dabartinė Lie
tuvos respublikos valdžia, vei
kdama pilnai sutinkant su per 
šimtus metų lai^^ mylėjusią 
Lietuvos žmonių dvasia ir savo 
išmintingu konstruktivingumu 
ir nenuoalsiomis pastangomis 
atsteigti laisvę, gerbūvį ir pasi
tenkinimą jos piliečių, kartu 
atliekant savo pilną dalį darbo 
alhudavojime pasaulio iš po 
parėjusio karo griuvėsių, tei
singai laimėjo pagarbą, pasiti- 
kėjmą ir pripažinimą seseriš
kos Jungtinių Valstijų respub
likos; ir

“Kadangi Klaipėdos miesto, 
visados nedalijamos dalies Lie
tuvos teritorijos, kurios gy
ventojai yra to paties kraujo, 
kurio literatūra, tradicija, kal
ba ir idėjos yra tie patįs, kaip 
ir visų lietuvių, stovis (priklau 
somybė) bus neužilgo nustaty
tas Ambasadorių Tarybos 
kaip ta garbinga Taryba 
tys tinkama ir reikalinga, 
žvelgiant į taiką ir laimę
provincijos ir Klaipėdos mies
to žmonių ir taipjau į viso 
pasaulio gerovę; ir

“Kadangi jei Klaipėdos mies
tas butų priskirtas Lietuvai, 
jis pasitarnautų jos žmonėms, 
tuo leidžiant Lietuvai užimti 
tinkamą vietą tautų šeimynoje, 
išvystyti jos prck’ybą, indust
riją ir agrikultūrą ir interesuo
se visos žmonijos, maitinti al
kanus ir suteikti neįvertinamą 
pagelbą atsteigime ’ paįrusios 
Europos; ir

“Kadangi Klaipėdos atskiri- 
mas nuo Lietuvos butų išdalini 
mas musų senovinių žemių ir 
padarytų Lietuvą teritoriali- 
niai ir geografiniai negalinčią 
nustatyti savo šalies likimą 
naudai jos pačių žmonių ir vi
so pasaulio; padarytų ją sausu-

mos šalimi be jokių priėjimų 
prie jurų kelių; jos sūnūs ir 
dukteris, gimimu surištus 
dra kalba ir bendra istorija, 
tuo .pačiu jų gyslose'plaukian
čiu kraujumi, netinkamai ir 
nepalaimingai atskirtų politi
nių rubežių linijomis; ir
•

“Kadangi kovojančios už .gy
vybę Lietuvos šalies reikalas 
yra neatskiriamas nuo reikalo 
visos žmonijos, kovojančios už 
Teisybę, Laisvę ir Sa vysto vy- 
bę; ir Lietuvos žmonių kančios 
ir pasiaukojimai visose kovose 
ir visuose mūšių laukuose, kur 
buvo kariaujama už visų žmo
nių teisę prie savęs apsispren
dimo, užpelno jai apsaugą visų 
laisvų šalių nuo visokių teri- 
torialinių padalinimų ir politi
nio sunaiknimo pasikėsinimų.

‘Todėl te bunie nutarta, kad 
šis susirinkimas, tinkamai au
torizuotas kalbėti už visus pi
liečius lietuvių kraujo, dabar 
gyvenančius Chicagoje ir jos 
apielinkėse, Jungt. Valstijose, 
ir turintįs tarp savo delegatų 
daugelį gimimu ir kilimu suri
štus su Klaipėdos miestu ir 
kraštu, prašo Jungt. Valstijų 
valdžios panaudoti visą savo 
įtaką, neprieštaraujant diplo
matiniams įpročiams, išgauti 
pilną ir teisingą išklausimą 
Lietuvos maldavimo teisybės 
prieš viršminėtą Ambasadorių 
Tarybą; ir tebūnie toliau nu
tarta, kad Jungt. Valstijų val
džia yra nuolankiai prašoma šį 
mhklavimą teisės ir 
teisingumo, paeinantį 
ir širdies Amerikos 
čia susirinkusių ir jų
jų, perduoti Ambasadorių Ta
rybai ir kad Jungt. Valstijos 
patarpininkautų teisėtam ir 
tinkamam veikimui už sugrą
žinimą Lietuvai Klaipėdos kra
što ir uosto.“

paprasto 
iš sielos 
piliečių, 
įgalioto-

ši rezoliucija bus įteikta

retorini p. Charles E. Hughes. 
Nuveš ją Washingtonan ir ją 
p. Hughes įteiks p. p. J. J. 
Elias, Komaiko ir Kodis.

Susirinkimas taipjau nutarė 
pasiųsti pasveikinimo telegra
mą Klaipėdos krašto tarybai. 
Aukų Klaipėdos reikalams su
rinkta susirinkime apie 
$150.00.

Keller priešinasi komitetui

ma- 
atsi- 

tos

WASHINGT()N, gr. 17.
Atstovas Keller formaliniai 
pranešė atstovų huto teisių ko
mitetui, kad jis nepaiso jų pa
šaukimo panaikinti kokius įro
dymus jis turi perėmimui kal
tinimo prieš generalinį proku
rorą Daugherty ir prieš to ko
miteto tardimus jis daugiau 
nebestos, negi nebeveš bylos 
tame komitete prieš Daugher
ty. Kellerio advokatas Raisto’’ 
pasakė, kad jis pranešė ^Kel 
lerui, jog komitetas peržengė 
savo galias ir todėl Kelleriui 
nėra reikalo paisyti to komi
teto pašaukimų.

Niekurie komiteto narių pra
dėjo reikalauti tuojaus pašauk
ti Kellerį atstovų butan ir ap
kaltinti jį kongreso panieki
nime. Bet Volstead patarė ne
siskubinti tai daryti. Dalykas 
tapo atidėtas iki ryt dienos.

Atstovai Rudruff ir Johnson 
paprašė komiteto tęsti tyrinė
jimus prieš Daugherty, nes jie 
turi prieš jį įrodymų, kad jis 
nesirūpino vesti bylų prieš ka
ro prigavikus.
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VALSČIAUS SĄMATA.
Naumiestis. — Tauragės ap

skričio taryba 1923 metams 
yra priėmusi sekančią pajamų 
ir išlaidų sąmatą po 10,664 li
ty-

Privalomos išlaidos sudaro 
16,82%, administracijos išlai
kymas 58,20%, tiltų remontai 
5,70%, švietimas * 17,09%, so
cialinės globos reikalai 0,47%, 
veterinarija 0,23%, ūkio 0,47% 
ir tt.

KUO DEFICITAS PADENGT?
Sartininkai. Valsčiaus sa

vivaldybė 1923 metų sąmatoj 
numato 8,525 lit. 10c. deficito. 
Viso pajamų busią tik 4,039 
lit. privalomoms išlaidoms rei
kėsią duoti 31%, savivaldybės 
išlaikymui 231/6%, tiltų re
montai 17l/<2%, švietimo reika
lams lD/^%. Viso išlaidų bu
sią 12,584 lit. Busianiam defi
citui padengti valsčiaus taryba 
nutarusi padidinti žemės mo
kestį, kurio didinti savivaldy
bė sulig įstatymu neturi teisės. 
Nežinia ką daryti.

t. p. Kaip matome skirtumas 
tarp prieš karinio atlyginimo 
ir dabartinio gana žymus, o 
juk kainos viskam dabar ne 
žemesnės negu prieš karą...

Darbo gi daug daugiau ne
gu prieš karą, nes nebuvo tuo- ( 
mot telefonų, be to tvarka bu
vo tinkamai suorganizuota ir 
nustatyta. Kas kita dabar, kuo
met reikalinga viskas naujai 
statyti, organizuoti prie viso
kių trukumų ir nesusipratimų, 
kokius prisieina pakelti vie
niems tik pašto tarnautojams 
žinoma. Gana paminėjus tik, 
kad Paštų Valdyba per metus 
išleidžia apie 250 įvairių 
linkraščių.

Todėl prie tokių sąlygų 
nuostabu, kad visuomenė
patenkinta pašto — telegrafo 
bei telefono veikimu, nes už 
tokį atlyginimą, mažai kas 
brangina savo .tarnystę, nesis
tengia darbo tinkamai atlikti, 
nes gerai žino, kad jis visur 
ir visuomet gaus tą patį ir ki
tur. Veltui Paštų Valdyba grą- 
sina aplinkraščiais baudimais.

Tolinus Valstybės tarnauto
jai jokio aprupinįmo nemato 
ateity, t. y. senatvėje bei 'li
goje. Naujas Seimas turėtų pa
sirūpinti visais Valstybes tar
nautojais, ne vien kunigų al
gomis.

ap-

ne-
ne-

Išnaudojimas
Alytus. — čia yra valdiška 

kepykla, kurioje dirba 23 dar
bininkai. Už darbą gauna jie 
visai mažą atlyginimą 33 
litus mėnesiui. Darbininkai 
privalo dirbti ir virš normos 
po dvi valandi. Iš darbo neiš
skirti nei šventadieniais, šven
tadienių ir virš normos darbo 
valandos lieka bę atlyginimo. 
Spalio mėnesio 30 d. darbi
ninkai užklausė viršininko 
apie atlyginimą už valandas 
virš normos darbų ir už šven
tadienius. Nuo viršininko gau
ta atsakymas, kad, girdi, kiek
vienam pas mus durys atda
ros, kuris reikalaus atlygini
mo už šventadienius, 
damas, kad buk tai 
reikalauja, tik kokie 
bininkai.

Darbininkams kaž 
duodama atlyginimo
nustatyto už virš normos dar
bą. [Sd.]

Lietuviškas
I Rolas

DEL PLAYER PIANŲ
Į ' * •

Mes jas padarom, ir parduodam i 
po vieną ir šimtais.

Reikalaukit Katalogų VELTUI!

Kalėdinės Dovanos
Pirkite Dovanas, Kurios Pasilieka Naudingos ir Gražios 

per Ištisus Metus
---------------------- KELETAS SUGESTIJŲ, KAS TINKA DOVANOMIS-------------------- >

Merginoms, moterims dovanos
Gintariniai arba Perliniai Karoliai, 
Breisletinis laikrodėlis, 
Toilet setas, Perfumos, 
Auksinis žiedas, auskariai, 
Elektrikinis prosas, 
Rašoma auksinė plunksna, 
Sidabriniai šaukštai, šakutės ir tt., 
Dainų knyga, gražios laiškams popieros.

Vyrams dovanos:
Fontaninės rašomos plunksnos, 
Sidabruotas arba auksuotas paišelis, 
Kliperis plaukams kirpti, 
Auksinės spilkutės ir guzikai, 
Skustuvai visokios rūšies, 
Pustai geriausios rūšies, 
Lietuviškos knygos ir atvirutės.

pa'brėž-
ne visi to

Taipgi parduodam už cash ir ant 
išmokėjimo, lengvomis išlygomis 

į Pianus, Vargonėlius, Rašomas ma- 
, šinėles ir Tautiškus Bronzo gražiai 
išdirbtus laikrodėlius.

kodui ne
va Idžios

Pašto—Telegrafo ir Te 
lefono įstaigy tarnau

toju padėtis.
rašo Paštinin-

kas:
Prieš karą paties mažiausio 

pašto telegrafo skyriaus vir
šininkas gaudavo pagrindinės 
algos mėnesiui 35 rub., taip 
vadinamųjų “stolovych” me
tams 45 rub., už pardavinėji
mą žyminių ženklų į metus 
80—90 rub. už vedimą taupo
mosios kasos 125—450 rub. 
metams, o kai kur ir daugiau; 
butas iš 4—5 kambarių, ku
ras, šviesa, kai kur ir gerokas 
sklypas daržo, vis tai gaudavo 
iš valdžios be jokio išskaity
mo, kas sudaro metinį atlygi
nimą apie 900 mažiausia auk
so rublių arba 4500 litų.

Dabar gi toks viršininkas 
gauna mėnesiui pagrindinės 
algos 50 litų ir kai kokį mė
nesį dar 25% prie pagrindinės 
algos, t. y. 62 litų 50c., kas 
sudaro i metus 750 litiu iš to 
viskas ir butas ir kuras, apsi
rengimas šeimos užlaikymas ir

Duodam lekcijas ant piano.

Jonas N. Ambrozaitis,
332 S. 2 St., Brookiyn,N.Y;

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

MAJESTI/**
FlTMCATRe>W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Soim. rateliams - 

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

| Dideli komediniai aktai ir V krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas 

S. L. FABI0NAS CO.

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

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Debatai Biblijos Studsntų
Su kunigais visokių tikėjimo rusių

Kadangi kunigai nerimauja ’ir laikas nuo laiko mėgina vadint Bib
lijos Studentus į debatus į savo bažnyčios svetainę, kur neužlaiko 
tvarkos nei sutartos tiesos khlboje, dar ir Rimiškai yra žmones spau
džiami, kas mums labai nepatinka,

D 
nes

Todel su malonumu užpraŠom visus kunigus kaip lygiai ir žmo-

3)
4)

Kalbėsimės lygiomis tiesomis vienas 
Kalbėsimės apie 
Neatsiradus kam 
Įžanga liuosa.

Panedėlį, gruodžio 18
1400 — 49-th Ct

su vienu, o kiti pasiklausys.
dusią ir pragarą.
stoti į debatus—bus

Kolektos nebus.
d. 7:30 vai. vakare.

Cicero, III.
Rengia ir kviečia Biblijos Studentai.

išaiškinta tie 5-ki klausimai.

Lietuvių Liuosybčs svetainėj

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIU PATARIMAS j

i

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS VI
SOKIOSE KALBOSE REKORDŲ, 
čia paduodame sąrašą lietuviškų rekordų, 

kurių apsčiai turime.
LIETUVIŠKI REKORDAI, DAINOS, MONOLOGAI, DIALOGAI IR 

MUZ1KA-ŠOKIAI. ANT ABIEJŲ PUSIŲ, PO 75c KIEKVIENAS. 
No. ...
1248 Velnias ne boba, monolipgas ant abiejų pusių.
2225 Einu per dvareli ir Gaila tėvynės, Maršas.
2343 Ant vienos galvos, monologas ir Žuvių maršas orkestrą.
2356 Lietuva tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka, dainuoja

2357
2397
2581
2706
3188
3191
3242
3652
3796
3840

K. GUGIS
ADVOKATAS

/ Miesto ofisai
127 N. Degrborn St., Room
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22tl W. 22nd St., kerti Leavitt St.' 
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, k nue 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavctja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius, t 
Skolina Pinigus ant pirmo morg»- į 
ianA ant lengvų išlygų.

Lietuva tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka, dainuoja
M. Petrauskas.
Birutė ir Kur bangoja Nemunėlis, dainuoja M. Petrauskas.
Klumpakojis ir Kokietka polka, orkestrą.
Gražioji polka ir Pavasario rytas polka, orkestrą.
Žemaičių polka ir Gudri mazurka, orkestrą.
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą 
choras dainuoja.
Ant marių krantelio ir Saulute tekcjo, dainuoja J. čižaųskas.
Oželis ir Mes padainuosim, choras dainuoja.
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva, dainuoja M. Karnžiute.
Bernužėli nesvoliok ir Eisiu mamai pasakysiu, dainuoja 
M. Petrauskas.
Ant kalno karklai siūbavo ir šią naktelę, dainuoja
M. Petrauskas. , / . i i
Kuku vairas ir šienapiutės iškilmės, armonikų duetas.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėle, choras.
Jonas šmikis ir Maušiaus keliones, dialogas.
Spragilų daina ir Strazdelis, dainuoja M. Petrauskas.
Padainuosiu gražią dainą ir Našlys, dainuoja J. Butėnas.
Piemenėlis mažas vargdienėlis ir Pavasary j, dainuoja
M. Petrauskas.
Mielaširdystū ir Vai verčia, laužo, dainuoja M. Petrauskas.
Girtuoklio metavonės ir Pasakos ir stebuklai, dialogas.
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių, dialogas.
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos, dialogas.
Liūdnas gyvenimas ir Viešbutyje, dialogas.
Nedėlios rytą polka ir Del jaunimo polka, orkestrą.
Linksmą dieną apturėjom ir Pulkim ant kelii^, gieda J. Butėnas 
Plauke žąselė per Nemunėlį ir Noriu miego, dainuoja 
J. •Butėnas. ' *’
Gul šiandieną jau ant šieno ir Jėzau Mažiausias, gieda J. Butėnas 
čekiški šokiai, groja čekų orkestrą.
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę, dainuoja 
vyrų kvartetas.
Kas bus be degtines ir Dykai niekas neveža, dialogas.

3886
3905 v. J| _______ ,,______ _
4099 Jaunystes atsiminimai ir Referatas apie nosis, monologas.
4237 ‘ .................. . .................... “ “
4272
4273
4415
4474
4475
4646
4716
4795
4796
4914
7025
7256
7303
7394

7395 J , „
7478-Vos tik mėnulis ir Gegužinė daina, vyrų kvartetas.
7602 Plaukė sau laivelis ir Aš įsivilkčiau Čigono rųban, 

duetas 2 merginų.
7603 Ką močiute padarei ir Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis, 

duetas 2 merginų.
Užsisakant bent 6 rekordus, prisiuntimo lėšas mes apmokame 

bile miestą Suvienytose Valstijose. J
Volialiai dėl “Player Piano”, lietuviška muzika.

No.
1
2
3

26

27
28
29
30
31
32
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
53

Kaina
....... $1.60
......... 1.00
... 1.00
.........1.00

Su žodžiais 
Ak myliu tave . . 
Era mano brangi 
Meilė ..................
Pamylėjau vakar
Nesigraudink mergužėlė. 
Eisiu per Dvarelį ......... 1.00
Lietuvos Himnas ........... 1.06
Jojau dieną, jojau naktį 1.00 
Pasisėjau žalią Butą ....1.00 
Noriu miego,(Petrausko) 1.00 
Oi, Oi, Oi, ......................
šaltyšius ........................
Oi tu Buia, Butą ..........
Ko Liūdit Sveteliai ... 
Vai aš pakirsčiau .............
Ne dėl tavęs aš mergelė 
Saulelė Raudona .........
Dovanojo, (Petrausko) 
Lopšinė, (Šimkaus) 
Vyčių II imnas .......
Skyniau skynimėlį . 
Plaukė sau Laivelis 
Siu Nakcialy,( Petrausko) 1.00 
Už Silingėlį, (Petrausko) 1.00 
Siuntė mane Motinėlė 
Lietuva, Maršas .........
Per Šilą jojau .............
Pas darželį, trys merge

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

....1.00 

....1.00 

....1.00 

....1.00

1.00
1.00
1.00

i

.70

.70

.70

70 
.70 
.70 
70

.70 

.70 

.70 

.70

Merginų ir Ponių laikrodėlis kaip ant paveikslo, tinkanti Kalėdų do- 

vana, kaina nuo $7.50 “ $90
didelis pasirinkimas

Perliniai karoliai, kaip ant paveikslėlio, 24 colių ilgi, ga- $12.50 
rantuoti 50 metų, verti $25.00, specialė kaina už

Zo šmotų Kodžers sidabruoti garan
tuoti 35 metų, vertas CIO Kfl 
$20.00, už 8 fc.VU

GRAFONOLA A-2 su 6 rekor
dais verčios $34.50. Dabar par
duodama už ... $25.00

TiRAFONOLA su 3 spring- 
sais, vienu užsukimu išgroja^ 
5 rekordus, verta $60.00, da
bar parduodam už .. S45.00

GRAŽUS 
PHONO- 

GRAFAS,
10 metų ga
rantuotas, 

su 3 dubel- 
tavom 
springsom, 

vertas $125 
dabar par
duodam už 

$59

AUKŠTOS 
RŪŠIES 
PHONO-

GRAFAS, 
kaip ant pa 
veikslo, ver 
tas $145.00, 
su 3 dubel- 
tavom 
springsom 

dabar už
$S9

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidunmeityj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salia St. 

Room 1308 - 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 534 
Tel,: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

r.~-~ -- ---------------------------------------—•--------=?<

i T ei. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI.

Lietuvis Advokatas
Kambarin 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. MK^aUkec ir Ashland

i Ofiao vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 Ud 
9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vui.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

71! West Monroe Street, Chicago
Phone Central 256#

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

62 Kas nuramins man Šir
dele ......................... 1’90

63 Sudiev ginkime ............. 1.25
Esu ant šib Svieto .......... 1.00

Lietuviški Šokiai:
Lietuviška Muzika ....'$1.00 
Klumpakojis ir Pakeltko- 
jis ..............................  .-75
žirgelis ................................ 75
Aguonėlė, Mazurka .75 
Vengicrka ........................ /75
Suktinis i r* Rūtų darželis .75 
Noriu miego ir Suktinis .60 
Varpelis, Valcas .........
Kokietka, Polka .............
Dėdukas, Polka .............
Noriu miego, saldaus 
miego ...................... >.......
Vamzdelis ....................
Ant bangų, Valcas .... 
Mėlynas Dunojus, Valcas 
Po dvigalviu Ereliu, Mar
šas .....................................
Barbora, Polka .............
Svieto pabaiga ................
Vėjo vestuvės, Valcas .. ..- 
Dunojaus Bangos, Valcas .70 
Išpanų šokis ............
Krakoviakas ..............
čigonėle, Polka .......
Sudiev, Mazurka .......
Dėdienė, Polka .......
Linksmas Kaimietis . 
Pas D’Espagne, Valcas 
Sale sodo, Valcas ... 
žuvininkų Maršas ... 
Žvaigždelių litus ..........

64

6
7
8
9

10
11
12
13
15
16
17
18
19

ELGINO 17 AKMENŲ LAI
KRODĖLIS 25 metų auksuo
tas, vertas $35.00, 
dabar parduodam1 ? ž
Didelis pasirinkimas auksinių 
laikrodėlių 14 karato ir 18 ka
rato balto aukso.

Hei’man P. Haasc
/ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., j 
Chicago Kalėdų 
Šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas;
2359 S. Westem a v. 
Tel. Roosevelt 7795

20
21
22
23
24
25

.70 

.60 

.60 

.75 

.75 

.75 

.75

.75 

.75 
1.00

55 lūs . . . . ......................
Gana broliai mums mie
goti .........................
Vai kalba žada .... 
O Lietuva numylėta 
Suskintas Kviėtkclis 
Laiškas pas tėvelį . 
Kas man darbo ...

SAVO ŠEIMYNOS PALINKSMINIMUI, GERIAUSIS IN
STRUMENTAS NAMUOSE FONOGRAFAS, MES TURIME 
DIDELĮ PASIRINKIMĄ NUO $2.75 iki $300.00, čia gausite 
pagal savo išgalę ir skonį pigiausius ir geriausius Finografus- 
Victrolus. Turime BRUNSWICK Phonografus, kurie groja 
VISOKIUS rekordus genaus ir aiškinus, vienatinė vieta tarpe 
lietuvių, kuri užlaiko Brunswick Phonografus. Phonografus 
ir Player Pianus parduodu ant išmokesčio, ta pačia kaina kaip 
ir už cash.

1.00
56

57
58
59
66
61

1.00
. 1.00

1.25
1.00
1.00

. .1.25

36
36
49
50
51
52
65

Auksines fontaninės plunksnos ir paišeliai apstus 
pasirinkimas; kaina 50cir $33

FONTANINĖS RAŠOMOS PLUNKSNOS, geriausios rūšies “Waterman Ideal” garantuotos, nulieja juodyto ir smagios ra
šyti, pilnas pnsiskyrimas, nuo $2.50 iki $33.00. ELEKTRIKINIAI PROSAI, parankus moderniškas namui, po $4.50, $6.00 
ir $7.50, visi garantuoti viniems metams,, laiko keliolika metų pagal užlaikimą. DAINŲ KNYGA, su gaidomis, sutaisyta 
keturiems balsams, surinko L. Ereminas. Telpa arti 100 įvairių dainų, gražiais raudonais audimo viršeliais, 82 pusi, kai 
na $1.50. Turime visų geriausių lietuvių kompozitorių muzikališkus vei kalus, kaip tai j St. Šimkaus, M. Petrausko, T. Kelp
šų, A. Pociaus, V. Niekaus ir kitų.

DOVANOS.
Gražus sieninis Kalendorius ir veidrodėlis kiekvienam atsilankiusiam kostumeriui bus duotas dovanai.
Pasirengę kiekvienam kuo skubiausiai patarnauti ir kam reikalas pasiųsti paštu, specialia žmogus gražiai ir atsargiai visus 
orderius išpildo ir pasiunčia paštu arba expresu į kitus miestus. Krautuvė vakarais atdara iki 10 valandos.

JUOZAS F. BUDRIU 3343 So. Halsted Street, Chicago, III

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statėm į namus. Užtikriname goriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

PLOščIAI
NEGU Už PUSĘ.

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

penlieimero, L. System and Ardmvro 
ploŠčių rūšys pačių vėliausių madų ir BeriuuHių materija, Diržuoti ir Fus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Simona mados. Visokių spalvų ir 
Ijetrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir Ncvv Yorko darbo, vėliausios 
mados plošciai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybe grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.56. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GOK DON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

PIGIAU
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Sveikatos Dalykai
PLAUČIŲ UŽDEGIMAS.

Apsisaugokite • nuo plaučių 
uždegimo, nes dabartiniu lai
ku vėl pradėjo baisiai plėto
tis.

Staigiai susirgus, kada jau
čiasi šaltis arba tuoj karštis 
uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skaus
mas — tai jau tikras ženklas 
kad plaučių uždegimu serga. 
Kadangi tai yra labai pavojin
ga liga, tuoj turi kreiptis gy
dytojaus pagelbos. Plaučių už
degimu sergantis pradeda daug 
seilinti tesančioms ir raudo
noms seilėms (maišytoms su 
kraujais). Labai sunku kvė
puoti ir jeigu negali gulėti ra
iniai, tad patartina priegalviais 
apkamšius leisti ligoniui sėdė
ti. Kartais klejoja, tad reikia 
prižiūrėti, kad nelaimė neatsi-

eiti “Naujienų” dienraščiui, jie 
abu labai stropiai jį ir kitus 
darbininkiškus laikraščius pla
tino tarp vietos lietuvių ir ne
sustojo dirbę dėl “Naujienų” 
iki pereitų metų, kada Vincas 
išvažiavo iš West Pullmano ir 
apsigyveno čia ant ūkės, o vė- 
lionis Juozas išvažiavo Lietu
von. Tečiaus Lietuvos gyveni
mas ir tvarka nulėmė: jį prig
laudė šalti Lietuvos kapai. Te 
bunic jam lengva šaltoji že
melė. —V. P.

3. Valstybės Centralinjo Kny
gyno Telšių Skyrius, Telšiai.

4. Rietavo Darbininkų Są
junga, Rietavas.

Tauragės apskr.
Apšvietos draugija “Kank- 
Laukuva.
Tenenių pradedamoji mo

kykla, Teneniai, Šilalės
3. Lietuvos 

gos Varlaukio 
ko valsčiaus.

4. Tauragės 
ga

les”

Jaunimo 
skyrius

paštas. 
Sąjun- 
Eržvil-

APŠVIETOS REIKALU.

Karštis paprastai mainosi, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 die
nai (vadinama krizių) ir jei
gu ligonis pergali šį krizį, pa
vojaus jau nėra ir tuoj matyt 
grįžimas sveikatom

Žmogui susirgusiam plaučių 
uždegimu reikia tuoj gulti ra
miai vėdingam kambaryj, kur 
nesiranda jokių nereikalingų 
uždangalų, kuriuose ligos ge
malai galėtų užsilaikyti, ir 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Seilės ir t. t. turi būti po už
dangalu laikomos ir tuoj sude
ginamos.

Kadangi ši liga taip pavojin
ga ir limpama, ligonio prižiū
rėtojas privalo bebūnant kam-

Žymus skaičius Amerikos 
'ietuvių organizacijų ėmėsi 

ulturos-ąpšvietos darbo, ypa- 
’ngai daug domesio kreipiama 

■ aprūpinimą dvasios penu sa- 
o brolitj už juroje. šiuo reika- 

’u buvo kalbama atvejų atvė
sis į visuomenę per spaudą 
ei gyvu žodžiu. Užtat Ameir- 
os lietuvių visuomenė yra jau 

t ps i pažinusi, koksai literatu
os badas siaučia Lietuvoje, 
’ipndie dar sykį prašome visų 
feros valios amerikiečių lietų
jų prisidėti prie taip prakil

naus kulturos-apšvietos darbo. 
Mes, amerikiečiai, turime ga- 
’imybės už vieną-kitą ’ dolerį 
palinksminti visą kaimą arba 
net ir valsčių per ištisus mė
lis. Lietuvon kultūrinėms įs

taigoms Amerikos lietuvių pa
žangiųjų laikraščių. Taigi iš
naudokime tą progą nors da- 
sar. Tegul kiekvienas susipra- 
’ęs Amerikos lietuvis pasiun
čia prieš šventes geriausią do- 
vaną-laikraštį savo giminėms 
bei pažįstamiems Lietuvoje. 
Taipgi nepamirškime ir Sibiro

Sąjun- 
Bildu-

Tau-

md-

Jaunimo
Lyra”. Adresas: J. 

šas, Apskrities Valdyba, 
rage.

Raseinių apskr.
1. Pakalnupio praded.

kykla, Paulių kaimas, Šimkai
čių valsč.

2. Lietuvos šaulių Sąjungos 
Šimkaičių būrio valdyba, Šim
kaičiai.

Kretingos apskr.
1. Kretingos Karo Komen

dantūra, Kretinga.
Mažeikių apskr.

1. “Ąžuolo” Knygynas, Viek
šniai.

Šiaulių apskr.
1. Valstybės Centr. Knygyno 

Šiaulių skyrius, Šiauliai.
2. Žadeikių mokykla, Žaga

rės paštas.
Biržų-Pasvalio apskr.

1. Gailionių Jaunimo kuopa 
“Pavasaris,” Gailionių kaimas, 
Joniškėliu (paštas.

2. Tėvų Komitetas prie Gai- 
lioniškių prad. mokyklos, Jo
niškėliu paštas.

3. Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos Jovydonių skyrius. Adre
sas: Jonas Jukna, Butniunų 
kaimas, Vaškų valsč.

4. Gamtos Tyrimo Biuras 
Smailiuose, Naujo Radviliškio 
paštas.

Ukmergės apskr.
1. Lietuvos Jaunimo Sąjun

gos skyrius “Laivelis”. Adre
sas: Jonas Mušnikas, Kūrenu 
sodžius, Ukmergės valsč. ir ap
skričio. *

Kėdainių apskr.
1. Lietuvos Jaunimo Sąjun

gos Krakių skyrius, Krakiai. 
s

Kauno apskr.
1. Lietuvos Mokytojų prof. 

Sąjungos Kauno suaugusiems 
vidurine mokykla, Vytauto 
prosp. Nr. 26, Kaunas.

šakių apskr.
1. Lietuvos Jaunimo Sąjun

gos Skyrius. Adresas Juozas 
Obelienius, Rogliškių kaimas, 
Lekėčių valsč.
Lietuvos Veikian. Kariuomenė.

1. 10 pėst. Mąr. pulkas, •
Azija.

1. Representative 
uania, Lazarevskaya 
vostok, Siberia.

2. Šanghai’jaus ir
lietuvių vardu •— S. Neniškis, 
779a Broadway Oast, Shanghai, 
China.

3. Lietuvos Įgaliotinis Toli
mųjų Rytų Respublikoje — M. 
F. Chapas, Smolenskaya ui., 
Chita, Siberia.

“Žemaitijos” raštinė.

Iš Lietuvos Atstovybes

of Lith-
8, Vladi-

aipielinkės

DELBI LIETUVOS PILIETY
BĘ ĮRODANČIŲ DOKUMEN

TŲ.
■ ■iikmm. .—II .M II! .1

Sulyg naujų valdžios parė
dymų, po gruodžio 15 d. 1922 
m., Lietuvos Respublikos už- 
šienio pasai bus išduodami tik
tai tiems, kurie prisius Atsto
vybei kartu su paso prašymu 
originalius dokumentus įrodan
čius Lietuvos pilietybę: 1<aip 
tai gimimo, ar jungtuvių met
rikus, senus Rusų ir Ob-Osto 
pasus, rusų laikų sąrašų kny
gas, ir 1.1. Registracijos laikas 
baigsis gruodžio 22 d., 1922 
m. ir tiems, kurie netur ant 
rankų minėtų dokumentų, jau 
bus vargiai galima (laiku gauti 
iš Lietuvos minėtus dokumen
tus. Todėl, Atstovybė šiuomi 
skelbia, kad neturintieji ir iki 
gruodžio 2 d. š. m. negalinti 
gauti {Lietuvos pilietybę įro
dančių dokumentų, gali užves
ti prieš gruodžio 22 d., 1922 
m. “Įregistravimo Bylą” pri- 
siųsdami Atstovybėn paso pra
šymą be reikalaujamų doku
mentų. Tokiems pasai bus iš
duodami vėliaus, kuomet jie 
gaus pilietybę įrodančius do- 
dumentus iš Lietuvos.

Prašymai ir įsiregistravimo 
bylų užvedimas bus priimami 
Atstovybėje iki 12 vai. nakties, 
22 d. gruodžio, 1922 m., o po 
tam bus priimama tiktai tie 
prašymai, kurie turės ant vo
kų pašto žymę, kad jie išsiųsti

prieš 12 vai. nakties, 22 <1. MRS. A. MICHNIEVICŽ, 
gruodžio.

Neįsireigsitravę ir neužvedę 
“Įsircgistravinio Bylų” iki pa
skirtam laikui, sulyg dabar 
einamų įstatymų, nustos Lietu
vos pilietybės teisių ir vėliaus 
Atstovybėje pasų negalės gau
ti.
Lietuvos {Respublikos Atstovybė

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

W. Washngton St., Chicago. 
Second Ava., So. Mintipapolin.

AKUŠERKA
8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 

Telefonas Yard* 1119
Balgutn 
Akušeri- 

o» koleg* 
a; 11 g • 
praktika 
usl Pen» 
dlvanijos 
mspitali 
h Pasek 
rungai pa 

larnauta 
de * gim 

tymu Dua 
ta rodą 
.okioae 
■ruse ir 
ūkiuose 

* aluose 
ertme
mc^rginoma

11 
H 
ra' 
m< 

i)

117
325

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

I.......................... IĮ .........     ■■ i—

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

DETROIT, MICH.
x Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234. Market 4526

^uR.fiERZMAII^B
Ift RUSIJOS

Gerai lietuviams tinoma* pw 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chror.likaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1024 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f Dienomis; Cana»
J 3110 arba 857

1 Nskt Drexel 954 
’ Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

8813
Vai.. 9—10

*

V

i

PLUNKSNOS

lėtų lengvai nusimesti einant 
iš to kambario prie šeimynos,, 
ir būtinai nusiplauti rankas. 
Visi indai ligoniui turi būti 
atskiri ir plaujami atskirai.

APSISAUGOJIMAS NUO 
SLOGŲ.

Atsiminkime, kad paprastai 
slogos yra užkrečiama liga. 
Gemalai slogų gan veiklus ir 
tik gavę progos greit platina
si, bet daugelyje atsitikimų 
šie gemalai butų per niek, jei
gu tik išanksto aplinkybės bu
tų prižiuromos. štai paprastos 
aplinkybės, kurias turime tu
rėti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje užsise- 
nejtįsios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir ne
darni ego ji mo.

3. Ūmus • perisdirbimas 
sušlapimas, ypatingai kojų 
perlengvas apsiredymas.

4. Vidurių užleidimas ar 
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kam
barių ar net ir per didelis užsi
sėdėjimas nevėdintuose kam
bariuose.

Turint kokią nors užsisenė- 
jusią nesveikatą, reikia tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Reikia sergėtis patarimų šun
daktarių.

Laikykitės nuosaikumo val- 
gyj, pailsyj ir miege ir kiek 
galint praleiskite laiką tyrame

Vėdinkite kambarius ir dar
bavietės nuolatos.

Kiek galint užlaikykite 
jas sausai ir šiltai.

ar
ar

su-

CHICAGIETIS MIRĖ 
LIETUVOJ.

PRANEŠ1MAS
Ofisas Dr. G. M. Glaaer 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 32 St. 
OFISO VALANDOS;

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

PINIGAI
Iš

Roselandiečiams ir ken-

teikiu 
trižiu- 
D ©odą 

mo- 
mergi-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labu* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO V A LANDOS i 
*uo i(f iki 12 vai. ryte, nuo 2 ito 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
akavo. Nedaliomis nuo 10 vai. 

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

A, SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAFfKIEWICZ 
(Banienė)

Akulerku
1113 S.Halsted *4
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa 
$ sėkmingo prak 
Stikavimo turi® 

patyrimo. Pasek 
minga! patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at 
^įtikime 
ypatišką 
rėjimą. - 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

I LIETUVA
VVhite Star Line

New York — Southampton 
'LYMPIC gruod. 30; saus. ŽO; vas. 10 
IAJESTIC ..........  sausio 6; kovo 10

(Pasaulio didžiausis laiiuts)
HA MPIC bal. 14; gcg. 5; geg. ,26. 
rreitas susijungimas su Baltijos uo
tais.

American Line
XTew York — Hamburg per Plymouth 

ir Cherbourg.
’IINNEKAHDA (3 klesa) gruod. 21. 
■IANCHUKIA .............   saus. 4.
•IONGOL1A ........................... saus. 18.

Du pastarieji 3 kl. kajutomis
\napus susijungimai su Baltijos uo- 
stais.

Red Star Line
Vew York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
KROONLAND ............  saus. 27;
'EELAND ..........................  gruod. 30;
FINLAND ................?............. saus. 6;

New York — Hamburg ir Danzig 
3AMLAND .... (3 klesa) .... sausio 3.

Geras maistas. Uždaromi kamba- 
'•‘ai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos, agentus, arba

PASAŽIERIU SKYRIUJE, 
t <1 Dearbo TI1.
KROONLAND gruod. 23:

Iš savo pusės mes, norėdami 
lalengvinti jums atlikti savo 
iriedermę, čia paduodame an- 
rašus tų organizacijų-įstaigų, 
)rie kurių gyvenantieji kny- 
fynai-skai tykios yra atsišaukę 

i “Žemaitiją” literatūros šių 
netų bėgyje, būtent:

Telšių apskr.
L Žemaičių Mokytojų Semi

tu rija, Telšiai.
2. Telšių scenos ir dailės mė- 

ėjų draugija “Kanklės,” Tol
iai.

ĮjORESPONDENMSj

Scotville, Mich. — Wm. Pi
lypas gavo žinią iš Tauragės, 
kad lapkr. 1 d. š. m. ten pasi
mirė jo brolis Juozas Pilypas, 
sulaukęs 43 m. amžiaus. Ve
lionis yra gerai pažįstamas 
chicagiečiams, o ypač West 
Pullmano lietuviams, tarp ku
rių jis gyveno keletą metų.

Velionis buvo atvažiavęs į 
Ameriką 1913 m. ir apsigyve
nęs West PuHmanc pas savo 
brolį Vincą, kur nemažai abu 
veikė tarp lietuvių. Pradėjus

Lietuvon per 10 dieny 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AGUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kaini] ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Specialybes Šventėms 
DYKAI! DYKAI!Ih

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

SUPERIOR FEATHER & 
D()WN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

Šis tas Kiekvienam
žaislai ir Lėlės ir gerai žinomi daiktai iš gražnų. Sidabriniai, 
Stikliniai daiktai, Peiliai, čeplio Indai, Paveikslai ir Sporto 
Daiktai, ir tt. ,

Šitos Vertingos Dovanos Kalėdoms
Duodama DYKAI už

, ' $*/ 1 » V* . ‘ ■ V ’

AMERICAN 
FAMILY MUILO 

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

v l
Ateikite į artimiausią musų dovanų krautuvę,

27 W. Lake St., arba 1232 W. North Avė.
(Arti State ir Lake gat.) (Prie North avė. tilto)

Pigiau Pirkti Geras Muilas negu 
Naujos Drapanos

JAMES S. KIRK & COMPANY 
Chicago

NAVJIENV 
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užs ipr enumer uo s NAUJIENAS

Roselando
Lietuvon

singtoniečiams artimiau

sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Tel. Pulbnan

Kenoslia
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

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 j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
*220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

5432

2 Telefonas i Boulevard 7041

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietnvii Dentista* 

4712 South Aahland Ava^ 
arti 47-tos gaivia

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulini
Ofisas 2201 W. 22nd St.. kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
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Lietuvon ir kitur ulrieniaeen:

gareiviai, neįstengdami pa
siekti savo tikslo konstituci
niu keliu, stveriasi ginklo — 
taip, kaip darė, pavyzdžiui, 
Italijos fašistai, kuomet jie 
laužėsi į valdžią, arba taip 
kaip Vokietijos monarchis- 
tai, Airijos fanatikai respu
blikonai ir 1.1.

Lenkijos prezidento nužu
dymas yra tiktai išorinis 
reiškinys tų nesveikų gyve
nimo sąlygų Lenkijoje, apie 
kurias platusis pasaulis jau 
žino gana daug. Perdaug 
nesigilindami į vidujinius 
Lenkijos santykius, mes čia 
nurodysime tiktai tą akyvą 
faktą, kad tos šalies seime 
tautinės mažumos (žydai, 
ukrainiečiai ir k.) turi 86 at
stovus ! Šitoks stambus ne
lenkiškų tautų elementas 
Lenkijos respublikoje rodo, 
kaip nenormaliai išsiplėtusi 
yra ta valstybė. Tendencija 
linkui ekspansijos, augimo į 
plotį Lenkijoje nustelbė jo
sios vidujinį augimą, ir ji

(Atpūta)
Metams.......... ......  L. . .... -
Pusei metų...... ............................. 4.O
Trims mėnesiacaB --------------- 2J5
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 
pderiu, kartu su užsakymu.

Tarpusavinė 
kova Lenkuose.

įįeštadienį atėjo žinia, kad 
Varšavoje tapo užmuštas ne
senai išrinktas Lenkijos pre
zidentas, Gabrielius Naruta
vičius (tikras brolis to Na
rutavičiaus, kuris buvo Lie
tuvos Tarybos narys).

į prezidentus jisai buvo iš
rinktas rezultate be galo aš
trios tarpupartinės kovos. 
^Gabrielius Narutavičius bu
vo Pilsudskio srovės žmo
gus, t. y. artimas liaudinin
kams ir dešiniemsiems soci
alistams, ir jo kandidatūrą 
rėmė kairiosios partijos. Tos 
partijos Lenkijos seime turi 
182 atstovu, kuomet dešinio
sios, tautinių ęlemokratų ve
damosios, partijos turi 174 
atstovus. Nors Narutavi
čiaus šalininkai sudaro dau
gumą seime ir todėl galėjo 
nepraleisti dešiniųjų partijų 
kandidato į prezidentus, bet 
ir jiems dar truko daug bal
sų ligi dviejų trečdalių dau
gumos, kurios reikia prezi
dento išrinkimui. Tuo budu 
kairioji seimo pusė turėjo 
gauti tautinių mažumų at
stovų paramą, ir Narutavi
čius iš tikrųjų tiktai ačiū ši
tai paramai ir pateko į pre
zidentus.

Jo išrinkimas buvo tary
tum alyva į ugnį. Dešinieji 
elementai, pralaimėjusieji 
kovą dėl prezidento, dabar 
paleido į darbą visą savo de
magogiją, kad diskreditavus 
tą asmenį, kurį pravedė kai
riosios partijos. Kadangj už 
Narutavičių balsavo tauti
nių mažumų atstovai, tai 
lenkų šovinistai ir klerikalai 
apšaukė jį “ne lenkų prezi
dentu” ir šoko net jiega ne
duoti jam užimti prezidento 
vietą. Telegramose buvo 
pranešta, kad Narutavičiaus 
inauguracijos (įvesdinimo) 
dienoje Varšavoje kilo delei 
to kruvinų susirėmimų, ku
riuose tapo užmušta ir su
žeista nemažai žmonių.

šiandie serga, nelyginant 
kaip žmogus, ilgą laiką 
“griešijęs” apsirijimu.

Lietuvių gal ne vienas pa-- 
sidžiaugs, išgirdęs apie Na
rutavičiaus mirtį. Vieni sa
kys: “Tai ir gerai tam lie
tuvių tautos išgamai!” Kiti 
mėgins įvertinti tą lenkų at
žagareivių padarytąją žmog 
žudybę tarptautinės politi
kos atžvilgiu ir atras, kad 
Lenkija, šitaip susitepusi pa
saulio akyse, bus mažiaus 
pavojinga Lietuvai kaip Vil
niaus, taip ir Klaipėdos kra
što likimo klausimais.

Bet mes norėtume, kad lie
tuvių visuomenė atkreiptų 
savo mintį kiton pusėn. Nors 
mes ir pripažintume, kad su
irutė Lenkijoje didina Lietu
vos šansus gauti Klaipėdą ir 
ateityje atsiimti Vilnių, bet 
reikia neužmiršti, jogei ta 
suirutė yra ir pavojinga Lie
tuvai. Smurtas ir brutalč 
jiega šiandie siaučia ištisoje 
eilėje Europos šalių: Rusi jo
joje, Vengrijoje, Italijoje. 
Pilietinio karo pavojus nuo
latos gręsia Vokietijai. Jei
gu dabar da ir lenkai ims 
naikint vieni kitus ginklais, 
tai didesnėje dalyje Europos 
susidarys tokie santikiai, jo
gei normaliam progresui be
veik neliks vietos. Ir kaip 
tuomet galės gyvuoti ir plė
totis tokia mažiuke šalis, 
kaip į/ietuva, kurios juk ne
skiria nuo pasaulio jokios 
kiniečių sienos!

Lenkiškų atžagareivių pa
vyzdžiu, pagaliaus, gali užsi
krėsti ir kai kurie Lietuvos 
žmonių sluogsniai. Štai, 
Amerikos lietuvių klerikalai 
jau pradėjo atvirai rodyti 
savo simpatijas bolševizmo 
ir fašizmo politikai.

Kas geidžia labo Lietuvai, 
tas turi ne džiaugtis kįlan- 

’ čiomis Lenkijoj riaušėmis, o 
dėti pastangų, kad kiek ga
lint geriaus tvarkytųsi Lie
tuva. Juo Lietuvoje bus dau
giais tikros demokratybės, 
ekonominės gerovės, kultū
ros ir šviesos, tuo labiaus ją 
gerbs kaimynai ir tuo leng- 

; viaus ji sugebės apginti savo 
teises nuo priešų.

sudužo traukinys;

MUSSOLINI RECEPTAS.

Atsidūręs prie valdžios vai
ro Mussolini ėmė galvoti apie 
internacionalinę politiką. Jis 
galvojo visą menesį, pirm ne
gu pareiškė savo nuomonę. 
Europos padėtis lasistų vado 
nepatenkina. Jis sako, kad 
Versailės taika esanti niekam 
tikusi; Prancija negalėsianti 
atgauti iš Vokietijos kontribu
cijos. Vienok, Mussolini many
mu, ne Versailės sutartis yra 
bloga, bet ta pergalė, kuria 
remiantis taika buvo padary
ta. Jis sako:

“Karas nebuvo davestas 
iki natūralinio galo. Jums 
reikėjo užimti Berliną, o 
niums Vienną ir Budapeštą. 
Reikėjo priešą paimti už 
gerklės.”
Tuo budu Italijos premje

ras laikosi tokios pat nuomo
nės, kaip ir Clemenceau. Jų
dviejų manymu, reikėjo tik 
įsibriauti į Vokietijos šėmę ir 

užimti Berliną ir jau tuo pa
tim butų buvę galima praša
linti visus nesusipratimus, ku
rie kilo tarp antantės ir Vo
kietijos. “The Manchester 
Guardian” apie tai rašo seka
mai: •

“Tai yra naivus ir pavo
jingas tikėjimas, kuris ran
da sekėjų net musų šalyje. 
Tuo pigiu budu klausimas 
išspręsti butų galima ir da
bar. Kad gavus iš Vokietijos 
tai, k/as mums arba Pranci- 
jai ‘priklauso’, mes galėtu
me tuoj pasinaudoti siūlo
mu receptu: nutverti Vokie
tiją už gerklės, kad galėjus 
gauti reparacijų mokesnius. 
Bet tikrenybėje klausimas 
nėra taip paprastas. Tie, ku
rie studijavo visą situaciją 
ilgiau, negu ‘vieną*1 mėnesį’, 
yta priversti pripažinti, jog 
Vokietijos nenorėjimas mo
kėti reparacijų sudaro tik 
mažą dalelę sunkenybių. 
Tikrosios priežasties reikia 
ieškoti ne Vokietijos neno
rėjime mokėti skolų, bet ne
galėjime to padaryti. O ta
tai vėl pareina iš to, kad tai-, 
kos sutartis parbloškė eko
nominiai kaip Vokietiją, 
taip ir -Centrąlinę Europą. 
Taip dalykams esant ir ge
riausi pasaulyje norai neįs
tengtų antantei atmokėti to, 
kas reikalaujama iš Vokieti
jos. Yra gryna chimera įsi
vaizduoti sau, jog dabarti
nes suirutės nebūtų įvykę, 
jeigu keturi metai atgal bu
tų buvę Berlinas ir Vienna 
okupuoti. Greičiausiai, to
kiame atvejyje, taikos su
tartis butų išėjusi dar aršes
ne, ir Europai butų buvę 
padaryta dar gilesnė žaizda. 
Paliauboms prasidėjus, mu
sų generolai žinojo, kad 
priešas yra visai sumuštas; 
tatai žinojo ir vokiečių ge
nerolai. Ir tik žmoniškumas 
privertė sustabdyti karą ir 
nebelieti daugiau kraujo. 
Mums rodosi, kad tai buvo 
teisingai padaryta.- Teisin
gai padaryta ta prasme, jog 
antantė susilaikė nuo toli-

. mesnio kraujo liejimo.”

JUNGTINĖS VALSTIJOS IR 
MEKSIKA.

prie to dėsnio. Prezidentas 
Obregonas pareiškė:

Kiekviena nuosavybės tei
sė (įgyta pirm gegužes 1 d., 
1917 m., kada naujoji kon
stitucija liko priimta) bus 
pilnai apsaugojama. Paskil- 
bęs 27 skyrius niekuomet 
nebus panaudotas rętroąk- 
tingumui, kaip jis ir iki šiol 
kad nebuvo naudojamas re- 
troak tingumui.”

J e

Kitais žodžiais sakant, prezi
dentas Obregonas užtikrino, 
jog aliejaus laukai, įgyti pirm 
konstitucijos priėmimo, nebus 
kliudomi. Toks užtikrinimas 
gal butų patenkinęs demokra
tus, bet republikonams jis pa
sirodė esąs per menkas. Har- 
dingo valdžia pareiškė, kad ji 
pripažins Meksiką tik tada, kai 
pastaroji sutiks padaryti su 
Amerika specialinę komercinę 
sutartį. Del to nepripažinimo 
Meksika atsidūrė keblioje pa
dėtyje. Tiesa, iki šiol tarp tų 
dviejų šalių neįvyko jokių rim
tų incindentų. Bet kad ir ne
labai svarbių incidentų jau 
buvo. Štai visai nesenai įneša
ma Meksikos parlamentan įs
tatymo projektas dėl abejau® 
laukų. Užsienio reikalų minis- 
teris gauna iš Amerikos val
džios notą, kuria įspėjama 
Meksikos valdžia nepriimti 
siūlomo įstatymo, nes jis esąs 
priešingas Amerikos intere
sams !

Aišku, kad toks kišimosi i 
svetimos valstybės reikalus ga
li tik paaštrinti santykius.

Bet tai dar ne visa. Kiek lai
ko atgal New Yorke užsidarė 
Meksikos konsulatas, nes New 
Yonko valstijos' teismo nuo- 
spdendžiu liko uždėtas areštds 
ant konsulato turto. Tatai prie
šinasi tarptautiniams įstaty
mams. Obregdno valdžia griež
tai prieš tai užprotestavo. Tą 
protestą, pasak “Nation,” re
mia 20 Pietines Amerikos res
publikų^ kurios pramato sau 
pavojaus iš nuolat ‘ stiprėjan
čio jankių imperializmo.

ILLINOIS VALSTIJOS. 
KONSTITUCIJA.

\ PETRAS BALČIŪNAS.

JAUNIMAS LIETUVOJ.
(Tęsinys)

Jei šiandie darbininkas yra 
tokioj padėtyj, kad jis tik su 
visais darbininkų klasės drau
gais gali pąsiliuosuoti iš kapi
talo jungo, tai ir jo mintys ton 
pusėn nukreiptos. Ir bendrai 
ekonominis žmogaus stovis 
daug sveria nusistatant jam 
pasaulėžiūrą.

Socialistai dažnai kalba, kad 
ir mokslas šioj gadynėj yra 
klasių mokslas. Ir ištikrųjų tik 
reikia paimti kokį visuomeninį 
klausimą' ir pamatysim, kad ne 
visi vienodai į jį atsakys. Šian
die turime darbininkų ir bur
žuazijos mokslą. Jaunieji dar
bininkai spiečiasi į savo orga
nizacijas tam, kad kovojus už 
savo reikalus. Tie reikalai yra 
ne tik ekonominiai, bet ir kul
tūriniai, todėl ir jaunimo or
ganizacijos darbas nėra koks 
nors vienpusis, 'bet yra platus 
visa apimantis darbas.

Darbininkų jaunimas turi 
dėti savo darbo pagrindu ko
vą už galutinį išsiliuosavimą 
tiek iš ekonominės, tiek dvasi
nės vergijos. Toje kovoj ke- 
liarodžių gali būti tiktai socia
listinis mokslas, kurį mes pa
prastai vadiname marksizmu, 
šitasai mokslas rodo mums, 
kaip darbininkų klasė kovos 
keliu pasiliuosuos ir tas pasi- 
liuosavimas yra būtinas. Jei 
mes netikėsime, kad galime 
pąsiliuosuoti, tad kam ir kova 
reikalinga? Jei, pavyzdžiui, 
koks darbininkas mano, 1<ad 
dabartinė tvarka yra amžina, 
kad kaip radom, taip ir palik
sim, tai jis mano taip, kaip 
buržuazinis mokslas sako. Ir 
tokiam darbininkui nėra jo
kios prasmės kovoti.

Lietuvos bešalis jaunimas, 
jau tuo, kad jis “bešalis” nega
li kovoti už darbininkų jauni
mo posiliuosavimo ir todėl ne
tinka.

Lietuvą ir agituoja už tą patį 
Vailokaitį ir, žinia, už jo ban
ką. Dar kitas bankas “šelpia” 
Lietuvos moksleivius, t. y.
“Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes Bankas”. Tas yra Pažan-

Taigi nėra jokios abejo
nės, kad Leki jos prezidento 
nužudymas yra grynai poli- j 
tinio teroro aktas, ir vargiai 
gali būt klausimas sulig to,1 Louis C|licagon. 
kieno pastangomis tas aktas žmonių tapo sužeisti; vienus 
tapo atliktas. Lenkų atža- gana pavojingai.

Chicago & Alton ekspresi
nis traukinys, žinomas kaipo 

j “raudonasai traukinys”, nu
griuvo nuo bėgių netoli Alton, 

j III. ’ 
’ Louis Dešimts

Kai prezidentas Hardingas 
užėmė Wilsono vietą. buvo 
spėjama, jog republikonų val
džia griežčiau nusistatys prieš 
Meksiką, negu Wilsonas. Ištik- 
rųjų taip ir išėjo. Demokratų 
.administracija atsisakė Obre- 
gono valdžią pripažinti. Vy
riausia nepripažinimo priešas-^ 
tis buvo ta, jog naujoje Mek
sikos konstitucijoje (1917 m.) 
buvo įterptas dėsnys, kuriuo 
einant visuomenės nuosavy
bėn turėjo patekti visi aliejaus 
laukai. Tečiau Meksikos val
džia pridėjo savo komentarų

Praeitą antradienį Illinois 
valstijos žmonės atmetė nau
jos konstitucijos pagamintą 
projektą. “The Mihvaukec Lea- 
der” vadina visa tai komedija 
ir deda sekamą pastabą:

“Pora metų atgal Illinois 
valstijos žmonės sumanė pa
sigaminti naują konstituciją. 
Senoji yra visai netikusi. 
Visi buvo tos nuomones, jog 
ji yra atgyvenusi savo die
nas. Liko ‘nustatytas laikas 
rinkimams į specialinę kon
stitucijai ruošti konvenciją. 
Rinkimai įvyko paskirtu 
laiku, ir konvencijon pate
ko beveik išimtinai atžaga
reiviai. Padarinys to buvo 
toks: po kelių metų darbo 
liko paruoštas atžagareiviš- 
kas dokumentas, kuris nie
kam nepatiko. Ir dabar, re
ferendumui įvykus, žmonės 

. didele balsų dauguma atme
tė konstituciją. Už konsti
tuciją balsavo tik nedidelis 
atžagareivių skaičius.,

“Tatai reiškia, jog žmo
nės atsidūrė tokioje pat pa
dėtyje, kokioje jie buvo pirm 
konvencijos rinkimo. O tuo 
tarpu kelių metų darbas nu
ėjo niekais, dėka rinkikų 
paikumui.

“Demokratija išmoksta 
naująs lekcijas labai lėtai ir 
sunkiai Illinois valstijos 
žmonės dabar privalo žinoti, 
jog, norint sukurti geresnę 
už senąją konstituciją, rei
kia konvencijon rinkti to
kius žmones, kurių smege
nys nėra samanomis apau
gusios. Reikia rinkti pažan
gus delegatai, kurie karts 
nuo karto galėtų ir šio lo 

x naujo išmokti. Kada Illinois 
žmonės tatai padarys, tąsyk 
jie turės tokią konstituciją, 
kokios jie nori.”

Kitos organizacijos.
Pirm negu pereiti prie socia

listinio (Lietuvos jaunimo dar 
reikia pažiūrėti į kaikurių or
ganizacijų veidų. Iš kitų or
ganizacijų daugiausiai išsipla
tinusi Lietuvoj yra šaulių Są
junga.

Visose šalyse buržuazija tu
ri tvirtą įrankį darbininkų ju
dėjimui smaugti. Tai yra po
licija ir kariuomenė. Bet ir 
ča neapseina be rupesnių. Po
licija, bendrai, yra nelabai 
skaitlinga, o kariuomene susi
deda iš tą pačių -darbininkų, 
taip jog ir kareivio rudinėj 
kartais gali apsireikšti ne ka- 
rcivis-smaugikas, bet darbinin
kas.

To labiausiai bijo buržuazi
ja. Visur kareiviams nevalia 
užsiimti politika, nevalia būti 
-partijose. Lietuvoj, , kol ka
reiviai iškovojo sau rinkimų 
teisę, turėjo vieną sukilimą 
padaryti ir nemažai gyvasčių 
padėti. 1920 metų vasario 
inčii. sukilimo vienas svarbes
nių reikalavimų buvo tas, kad 
valdžia suteiktų kareiviams 
rinkimų teisę. Tą teisę karei
viai iškovojo, bet per šiuos pa- 
sikutnius rinkim uis kareiviui 
nevalia buvo eiti į mitingą, 
nevalia kareivių tarpe varyti 

* agitaci jos, žodžiu, musų tėvy
nėj Lietuvoj kareivis nėra pil
nas pilietis. Jis yra “įrankis”.

Ir visviena, dauguma karei
vių balsavo už socialistus. Tai
gi įrankis neištikimas.

šaulių Sąjunga. /
Buržuazija nori susirasti sau 

geresnį įrankį, ir tokį įrankį 
Lietuvos kunigai ir buržuazija 
turi Šaulių Sąjungoj, šaulių 
Sąjunga turi būti “tvankos”, 
palaikytoja ir kiekvienas dar
bininkas žino, kokios “tvar
kos”. Kada šįmet sustreikavo 
Kauno papirosų fabrikus dar
bininkės, valdžia nusiuntė mi
liciją, mat reikia “tvarką” į- 
vesti. Kitur šauliai “gynė tė

vynę” tuo, kad areštavo socia
listinių laikraščių platintojus, 
kitur trukdydami socialistinius 
mitingus, terorizuodami ramius 
gyventojus.

Šaulių sąjungos vadai užsi
ima krikščionių demokratų 
agitacija (Šileika). šauliai 
dažnai išleidžia šovinistinių at
sišaukimų. Buržuazija ir ku
nigai auklėja savo gynėjus. 
Taigi šaulių sąjungos veidas 
yra aiškus, tai yra klerikali- 
niai-buržuazinė darbininkų 
priešų organizacija. Jai dar 
dantys neišaugo, bet amerikie
čių doleriai vis daro tuos dan
tis aštresniais ir palengva ta 
neva “nepartinė” organizacija 
pradeda virsti klerikalų lizdu 
ir jau net Lietuvos buržua
zija (“Lietuvos Žinios”) pra
deda žiūrėti į šaulius kaipo į 
kunigų pastumdėlius.

Tą reikėtų atsiminti ameri
kiečiams ir tai organizacijai 
neaukoti nė skatiko, nes jei 
darbininkas aukauja, tad kala 
Lietuvos darbininkams iš tų 
pinigų pančius, o jei net koks 
“pažangus” aukauja, turėtų at
siminti, kad tuo stiprina Lie
tuvos klerikalinę reakciją.

Šaulių sąjunga kilusi tiesiog 
pafrontėse, kur gyventojai sy
kiu su kariuomene kovojo prieš 
priešą, virsta išlengva į kuni
gų įrankį darbininkams smaug
ti.

Jei čia buvo kalbėta apie 
šaulius, tai todėl, kad ten yrą 
nemažai Lietuvos darbininkų 
jaunimo. Tas parodo, kad 
musų dabininkų jaunimo kla
sinė sąmonė dar neaugštai tė
ra pakilusi ir čia socialdemo
kratiniam jaunimui bus daug 
darbo.

Lietuvos žvalgyba.
Dar reikia viena organizaci

ja paminėti, kurioje klerikali
nis jaunimas, šauliai ir kito
kie randa sau darbo ir uždar
bio. Tai yra Lietuvos žvalgy
ba. Vienas žvalgybininkas pa
vadino žvalgybą valstybės au
simis, akimis ir nosimi. Kaip 
matome, lai labai svarbi įstai
ga. Darbininkai žino, kad to
ji organizacija yra ir rankos, 
kurios darbininkus dažnai ir 
apdaužo. Tik reikia prisiminti 
kruvinus žvalgybos darbus 
Utenoj, Mariampolčj, Šiauliuo
se, irt tuoj aišku bus, jog toji 
valdžios įstaiga yra vainikas 
visų • tų niekšybių, kurias'Lie
tuvos buožių valdžia padarė 
su darbininkais. Apie tą įstai
gą Lietuvoj daug ką nepasa
kysi, nes ji kaip popiežius 
yra neklaidinga.

Dažnai Lietuvos miesteliuose 
galima pamatyti puikiai išsi
rengusius ponaičius, kurie be 
jokio darbo vaikštinėja. Tie 
yra Lietuvos* šnipai. Mokytojai, 
darbininkai, tarnautojai badau
ja, o čia - -dykaduoniai. Na, 
bet jie “tėvynę” saugo, o mo
kytojai— -ką? jie juk tik vai
kus mokina.

Bendrai, buržuazinis jauni
mas yra šelpiamas kunigų ir 
buržuazijos ir todėl nemažai 
darbininkų jaunimo suvilioja 
tos išsišakojusios organizacijos. 
Lietuvos Jaunimo Sąjungą pa
laiko Valstiečių Sąjunga. Žval
gyba yra valdžios organizuota, 
šauliai laikosi valdžios ir ame
rikiečių pinigais. Pavasarinin
kus ir ateitininkus šelpia ku
nigai. Ypatingai daug “šel
pia” Ūkio bankas. Tai yra kle
rikalų bankas, kuriame kuni
gas Vailokaitis su savo broliu
ku pirmą dūdą pučių. Tie rū
pinasi Lietuvos jaunimo kvai
linimu ir, pavyzdžiui, jie “sa
vo” pinigais kas metai leidžia 
nemaža ateitininkų į universi
tetus. Besimokinant studentai 
turi atidirbti ir, pavyzdžiui, 
rinkimų metų šitokie Vailo
kaičių auklėtiniai skrajoja po

gininkų bankas. Dabar ateiti
ninkai’ nori skilti į krikščioni! 
demokratus ir į tautininkus pa- 
žangininkus. ( Ir stebėtina: 
Ūkio banko auklėtiniai pasiro
do daugumoj . “krikščionys”, o 
Pažangos- banko “tautininkai”. 
Taip Lietuvos studentai -par
duoda save galingam aukso 
veršiui.
Skirtumas tarp buržuazinio ir 

socialistinio jaunimo.
Toliau reikia pažiūrėti so

cialistinio jaunimo.
Skirtumas tarp buržuazinio 

ir socialistinio jaunimo yra 
tas, kad buržuazinis jaunimas 
sugyvena su kapitalistine ūkio 
tvarka, jis nereikalauja visuo
menės pertvarkymo naujais 
pagrindais. Ir koks ten nebū
tų buržuazinis jaunimas, ar tai 
pavasarininkai ar “bedieviai” 
iš Lietuvos jaunimo sąjungos, 
jie visi tame klausime sutin
ka. Privati nuosavybė jiems 
šventas dalykas. Socialistinis 
jaunimas reikalauja, kad da
bartinė buržuazinė tvarka bu
tų pakeista socialistine. Dar
bo įiankiai turi priklausyti vi
suomenei, bet ne privatiems 
kapitalistams. Jei nebebus 
privačios nuosavybės, turės 
išnykti ir pelnas dabartinėj jo 
formoj, gamyba -bus tvarko
ma visuomenės ir tokiems reiš
kimais, kaip dabartiniai kri
zini, bedarbės, gamybos be
tvarke, begalinis turtas ir ne
išpasakytas skurdas turės iš
nykti. Turės keistis ir žmo
nių kultūra.

Socialistinis jaunimas, kovo
damas už socializmą, kovoja 
už aukštesnę kultūrą, už lais
vę, už panaikinimą žmogaus 
žmogumi naudojimo. Taigi 
socialistinis jaunimas turi ir 
aukštus doros idealus ir juos 
įgyvendinti yra vienas karš
čiausių kiekvieno socialisto 
troškimų.

Siekiant tikslo socialistai ei
na įvairiais keliais ir tas duo
da progos įvairiems skili
mams, kurie yra socialistų tar
pe.

Socialistinio jaunimo srovės.
Ir Lietuvos darbininkų jau

nimas skiriasi tuo žvilgsniu 
bent į tris sroves. Pirmiau
siai eina revoliuciniai liaudi
ninkai. Šitoji sgjovė savo kil
me nėra socialistai. Jie persi
krikštijo iš Lietuvos demokra
tų. Viena, ijų dalis ir dabar 
tebėra tuo, kuo buvo, tai yra 
pilkais demokratais, kurie kar
tais ir socialistais pasivadina, 
bet rimtai ir jie patys savo so
cializmu netiki. Kairys^ šitų 
liaudininkų sparnas subarė 
aukščiau minėtą partiją. Jų 
ideologija nėra darbininkų, bet 
Rusijos valstiečio ideologija, 
ir šitoji partija yra tik atspin- 
dis rusų socialistų revoliucio
nierių.

Aš sakiau, jų ideologija yra 
rusų valstiečio ideologija, nes 
liktai Rusijoj valstietis buvo 
revoliucingas (? Red.). Mat 
Rusijoj iki pat lapkričio revo
liucijos Rusijos valstietis tebe
buvo dvarininko baudžiaunin
kas, nors ir kitokioj formoj, 
kaip seniau. Valstiečių noras 
pąsiliuosuoti iššaukdavo Rusi
joj begales valstiečių sukili
mų. Bolševikai įvykdė seną 
valstiečių troškimą gauti že
mės ir todėl menka komunis
tų sauja iki šiol įstengia valdy
ti tokią šalį, kaip Rusija. Bet 
lai nereiškia, kad toji rusų 
valstiečių masė butų tikrai 
socialistinė. Ne, jie buvo tik
tai revoliucinė, kol gavo že
mės, o dabar ir bolševikai nuo 
tų valstiečių priklauso ir, pa
vyzdžiui, įvedimas laisvos pre
kybos buvo pirmas valstiečių 
laimėjimas; vėliau ėjo visa ei
lė kitų.

t (Bus daugiau).
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CHICAGOS
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CIGARŲ DIRBĖJŲ 
KOPERATYVAS.

Chicagoj, po numeriu 1448 
W. Madison gatvės, randasi 
Cigarų Dirbėjų koperatyvas. 
Tas koperatyvas turi daugiau
sia pasisekimo bizny negu koks 
nors kitas toj pačioj srity. 
Koperatyvas susitvėrė trys me
tai atgal ir šiandie įsigijo labai 
daug rėmėjų. Koperatyvo isto
rija yra maždaug sekama:

1919 metais Chicagoj įvyko 
generalis streikas cigarų dir
bėjų. Ačiū streikui, kai kurie 
Chicagos cigarų dirbėjai persi
kėlė į kitus distriktus. Pasi
baigus streikui daugelis cigarų 
dirbėjų pasijuto negalį gauti 
darbo. Mat jų darbo įstaigos 
tapo perkeltos į kitus miestus.

Pašalinimui tos nelemtos 
padėties tapo suorganizuotas 
Cigarų Dirbėjų koperatyvas iš 
pačių darbininkų. Koperaty
vas tapo inkorporuotas 1919 
metais rudeny ir cigarų dirbi
mo biznis pradėtas.

Laike streiko darbininkams 
prisiėjo pakelti daug nesma
gumų su policija ir teismais, 
kurie palaikė manufaktorių

1 papildymo žmogžudystės, šio
je byloje jis bus svarbiausis 
valstijos liudytojas. Advokatas 
Lew-is Ilauschild, kurs gina 
p-nia Turėk, sako, jinai esan
ti nekalta. Policijos žiauru
mas privertęs jų “prisipažinti” 
prie žmogžudystės. Jis reika
lausiąs, kad tas prisipažinimas 
butų išbrauktas iš bylos re
kordų. \

VYRAS SU PAČIA UŽPUOLĖ 
POLICISTUS.

Du policistai gavo lazdų nuo 
p. Stanley Petruko ir jo žmo
nos. Dalykas tame: Petrukas 
savo namuose, 712 W. 15-tos 
gatvės, dirbęs munšainą. Kaž
kas kaimynų apie tai prane
šęs policijai. Pastaroji pribu
vo ir norėjo Petrokų areštuoti. 
Vienok jis nepasidavė ir su 
savo pačia pradėjo pilti lazdo
mis policistams kailį. Policis
tai visgi išėjo pergalėtojais. 
Petrukas tapo areštuotas ir 
nugabentas nuovados teisma- 
butin. Teisėjas La Buy pri
teisė jam užsimokėti $100 bau
dos.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI.
f

Dešimts žmonių sužeista.

Pereitą šeštadienį Santa Fe 
greitasis traukinys susidūrė su 
lokaliniu traukiniu prie 23-ios

pusę. Labai daug darbininkų 
buvo areštuota ir indžionkši- 
nas išduotas prieš streikierius.

Ačiū indžionkšino parėdymui

gatvės ir Normai avė., arti 
Archer avė. Traukiny kilo pa
nika tarpe pasažierių. Susidū
rime dešimts asmenų tapo su-

viena motina kad trokšta, ma
tyti savo nelaimingą vaikelį 
sveikų, prisidėtų prie parsikvie 
timo d-ro Lorenzo. Motinos 
prašomos paduoti savo vardus 
pas M r. Superfine, Independent 
State Bank, 12-th ir Kedzie 
avenue.

Didžioji Opera
šios savaitės programas.

Chicagos Didžioji Opera Au
ditorium teatre šių savaitę 
duoda sekamas operas:

šiandie — “Dio Walkuere” 
su dainininkais-artistais: Van 
Gordon, Holst, Claessens, La
ment, Baklanov, Stešenko, di
rekt. Polacco.

Antradienį — “Mefistofele” 
su dainininkais-artistais: Šalia- 
pinas (svečias), Mason, Holst, 
Minghetti, Classens, Pavlovs- 
ka, direkt. Polacco, Ludmila ir 
Ballet.

Trečiadienį — “Aida”, su 
dainininkais-artistais:. Muzio, 
Bourskaya, Marshall, Forriii- 
chi, Lazzari, direkt. Panizza, 
Ludmila, Kobelov ir Ballet.

Ketvirtadienį — “Madame 
Buterfly”, su dainininkais-ar
tistais: Galli-Curci, Crimi, 
Pavloska, Rimini, direkt. Pani
zza. ' - . '

Penktadienį “Mefistofele,” 
su dainininkais-artistais: Ša-
liapinas (svečias), Mason, 
Holst, Minghetti, Claessens, 
Pavlovska, direkt. Polacco, 
Ludmila ir Ballet.

Lifltuviu Pateliuose
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SU

SIRINKIMAS.

Ateinantį trečiadienį, gruod
žio 20 d., 7:30 v. v.,,įvyks visų 
Chicagos lietuvių socialistų 
susirinkimas. Bus laikomas jis 
Raymond Chapely, 816 W. 31 
St. Susirinkimas yra įšaukia
mas tikslu susipažinti su atvy
kusiu Lietuvos Socialdemo
kratų partijos atstovu d. K. 
Bieliniu ir pasitarti dėl jo mar
šruto. Visi lietuviai socialis
tai yra kviečiami būtinai daly
vauti šiame susirinkime. Su- 
lirinkimą kviečia LSS. VIII 
Rajono valdyba.

ROSELANDO ŽINIOS.
X

Keli metai atgal Ro.selande 
buvo sutartinas veikimas. Ro
dosi, kad žmones, pilnai su
prantantys savus reikalus, mo
kės ir toliau sutartinai gyven
ti ir ginti savus reikalus. Bet 
kur tau... Karui užėjus viskas 
kitaip pasirodė. Buvę draugai 
paliko priešais. Tie, kurie va
dovavo draugijoms, liko panie
kinti, apjuokti, pramanyti vi

sokiais šmeižtais ir perstatomi 
kaipo didžiausi žmonių prie
šai. Tai dėlto, *kad nepasidavė 
ten, kur vėjas pučia, kad ne
įtikėjo, jog Amerikoj ryt ar po 
ryt kils revoliucija. Bet revo
liucija ir po šiai dienai dar ne
įvyko.

Ateina žinių iš Rusijos apie 
didelį skurdą ir badų, musų 
revoliucionieriai platina litera
tūrų, geriau sakant, demora
lizuoja minias, rengia prakal
bas; aiškina žmonėms, kad Ru 
sijoj yra tikras rojus ir kad 
socialjudošiai melus skelbia 
apie Rusijų.

Bet teisybė negali būti ilgai 
slepiama. Ji vienu sykiu išsi
veržia kai ugniakalnis. Netru
kus pasigirdo balsas: “Rusijoj 
badas! Gelbėkime Rusijos 
žmones!” Ir vėl literatūra aklei 
džiama, ir vėl prakalba po pra
kalbos. Visi revoliucionieriai 
šaukia: “Badas, badas Rusijoj! 
Aukaukite kas kiek galite! 
Aukaukite iki paskutinio cen
to, kad išgelbėjus milionus 
gyvasčių 1”

Draugijose buvo varoma 
agitacija paaukauti net visus 
iždo pinigus. Tas laikas 
jau prabėgo, pilnų atskaitų

( Tąsa ant 6to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D
Lfetavli Alną Specialtotaa

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

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

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

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

Rezidencijom tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Tel. Austin 71T>

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 
Kątik sugrfžc ii C*HfomJjoa ir 

vii tęs savo praktikcviTuą pp 'JJa.
5208 W. Harrisoa St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniua

Va^SrvTns «kią įtempimą, t ūda 
asti, Viašastlmi galvos skaudėjimo, 
«vaigidio aklą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaniam* akių karšti, atitaiso 
Ateitas tfch nuima kataraktą, atita* 
9o trumnnre/^ystę ir toliregystę. Pri
renka te.Mng'ii akinius. Visuose at 
įtikimuos' ''i’zaminaviroas daroma* 
«u elektra parodančia mačiausia* 
klaidas. Speciali atyd* atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7689

Dr. Maurice Kalni

32 streikieriai, daugiausia mo
terys, buvo apkaltinti už pa
niekinimų teismo ir nubausti 
nuo $50 iki $500 ir kalėjimu 
nuo vieno iki šešių mėnesių. 
Tie nuosprendžiai tapo įvyk- 
dinti tiktai pereitų gegužio mė
nesį ir po to, kuomet streikie- 
rių apelicajia tapo atmesta. 
Kai kurie įkalintųjų tapo pa
leisti visai nesenai.

žeista, kai kurie jų gana sun
kiai. Tarpe sužeistųjų randa
mi ir inžinierius, Archie Caro- 
thers, 70 metų amžiaus. Ne
laimės -vieton pašaukta apie 
pustuzinis daktarų.

Nelaimė įvyko lAaždaug 
taip. Pirmiausiai susidūrė in- 
*.nai tavorinių traukinių. 
Jiems užblakavus bėgius atbė
go ekspresinis Santa Fe trau-

šeštadienio dienų — “II Tra- 
vatore,” su dainininkais-artis
tais: ’Rosa, Van Gordon, Cri
mi, Lazzari, direkt. Polacco.

šeštadienio vakarų — “Ca- 
valeria Rusticana,” su daini
ninkais-artistais : McCormic, 
Lamont, Dcfre, Pavloska, di
rekt. Cimini; “Pagliacci,” — 
Lamont, Muzio, Form-ichi, di
rekt. Crimini.

; —t-———-tt--  —■»  -  "

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudoa ir pašalpos or- 

ganitacfja Suvienytoje Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo flusiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopė* randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amiiaus. Visi narjai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gnuna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — <

I ! $6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės Šiuo adresu:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Av<

I'el.t Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki f 
ir 7 iki 9 v. nedildieidaie nuo U 
i Iri 1 va) , po pietų^

/■"' 1 ---------------------------
Office Hours: 10 Iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 211R

Dr A. L. Yuska
PHYSICTAN AM> StIROFON 

1900 S;>, Halsted St 
Gyvenimo vieta: 

4193 Archer Avė, 
2 iki 4 pn pietų

Tel. Lafay«fU 0098

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

943 W. 38rd duče
Phone Boulevard 1313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Dabartiniu laiku Cigarų Dir
bėjų koperatyvas daro platų 
biznį. Direktorių taryba nu
tarė praplėsti biznį padidinda
ma kapitalų. Nutarta sukelti 
kapitalų Šerais, kurie parduo
dama po $10 vienas. Kiekvie
nas asmuo gali pirkti nedau
giau kaip penkis serus. Prie to 
dar reikia įmokėti $3 kopera
tyvo iždan kaipo įstojimo mo- 
kesties. Visi darbininkai yra 
kviečiami prisidėti prie kope
ratyvo nusipirkdami po vienų 
ar daugiau šėrų.

Koperatyvas, kurs yra ope
ruojamas išimitnai darbininkų, 
išdirba plačiai pagarsėjusius 
Co-ci-mų cigarus. Jie yra skai
tomi geriausi cigarai, pagami
nami iminės įstaigos.

Plačiau apie tai galima suži
noti cigarų darbtuvėj, 1118 W. 
Madison gat., arba , Cook 
County socialistų ofise, 1501 
Warren Avė.

kinys, bėgantis 20 mylių į va
landų. Pastarasis smogė i 
abudu inžinu ir visi trys inži- 
nai nuvirto nuo bėgių.

NOEL STATE BANKAS 
SKELBIA DIVIDENDUS.

PINIGŲ KURSAS
Siunčiant Lietuvon

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

SK&atyKite Dirvą
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Tft DIDŽIŲJŲ IR 

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
Noel State Banko direktorių 

taryba savo paprastame susi
rinkime nutarė paskelbti iš
mokėjimų savo dalininkams 
2 nuoš. reguliarinių ir 2 
nepaprastų dividendų, 
įlendai bus išmokami 
gruod. 31 diena.

NORI
GON

Už 50-Litų
” 100 Litų
” 200 Litų
” 300 Litų
•’ 400 Litų
” «00 Litų
” 600 Litų
“ 700 Litų
” 800 Litų
” 900 Litų
” 1,000 Litų

nuos. 
Divi- 
š. m.

PARSIKVIESTI CHICA-
GARSŲ GYDYTOJĄ-

CHIRURGĄ.

.15.50 
11.00 
21.75 
32.50 
42.85 
53.50 
08.48 
73.75 
83.85 
94.3C 

104.45

Central Manufacturing 
Dlstrict Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
V

Suv. Valstijose metams.........................$2.00
Pusei metę...................................... $1.00

Kanadoje metams.................................. $2.50
Pusei metu ...................  $1.25

Lietuvoje ir kitur metams....................$3.00
Pusei metų...................................... $1.50

Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 
Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

“DIRVĄ”
7907 Snperior Avė., CIeveland, O.

- —..—y—'■ J-__    —

Akiu, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis
Visokias gydo žinovas — per 25 

metus prie State gatves. x
Žvairos akys atitaisoma saugiai, 

tikrai, greitai mano specialiu bu- 
du; tonsilai išimama sutemų mie- 

Igą panaudojant; akiniai pritaiko
ma $5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutes.
FKANKLIN O. CARTER M. D. 

120 S'. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 

10 iki 12.

.Tlephonas Yards 6032

OB. M. STUPNICKl
8107 So. Morgan S L, 

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nadšlioma ofisą* yra 

uždarytu*
AKIŲ DAKTARAS

P-IA TURĖK KALTINAMA 
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

Užvakar prasidėjo p-ios Vik
torijos Turek’os byla teisėjo 
Caverley teisme. Viktorija Tu
rek’as yra kaltinama už nu
žudymų savo vyro, Juozo Tu
rek’os. Jinai yra motina trijų 
vaikų, kurių vienas yra devy
nių mėnesių amžiaus. Valsti
jos prokuroro padėjėjai Harold 
O’ Conndll ir William Smith 
pareiškė, kad jie reikalausią 
mirties bausmės. Vakar prasi
dėjo rinkimas prisaikintųjų 
teisėjų.

Pereitų pavasarį, gegužio 
28 dienų, Juozas Turek’as bu
vo atrastas pakartas po balkiu 
skiepe jo namų, 1651 W. U-tas 
gatvės. Pirmiausiai buvo ma
nyta, kad jis papildė saužudys- 
tę. \ ienok vėliau policija pra
dėjo abejoti ir eaiic tyrinėti 
dalykų smulkiau. Investigaci- 
ja privedė prie to. kad p-ia V. 
Turek’as ir (Leopoldas Mikrut- 
is, jos burdingierius, tapo areš
tuoti. Tardomi prisipažino, 
kad juodu abudu pakorę Tu- > 
rekų. .

Nelabai senai teisėjas Mc- 
Kinley nuteisė Mikrut’į ant ke
turiolikos metų kalėjimo dėl

Kai kurios Chicagos mote- 
rys-motinos, sužinojusios, kad 
i Nevv Yorką yra atvykęs gar
susis Vienos gydytojas-chirur- 
gas d-ras Lorenz, kurs be pei
lio pagalbos daro sėkmingas f 
lušiems vaikams operacijas, 
susirūpino parsikviesti jį Chica 
gon. Tuo tikslu jos viešai 
kreipiasi į lušų vaikų motinas, 
kad jos, trokšdamos, kaip kiek

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Chicago, 111

GIEDANČIU KANARAIČIŲ IR
S UUU KALBANČIU PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros ^Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius.. Paprastai 
pardavinėjamos po. $15.00. dabar <4*

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

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

TeSephone Bbv.levard 5052
DU. A. JUOZAITIS

DENTUSTAS '
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

ro. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8281 S*. fiabted St., CVfcage, IIL

Telefonas Boulevard 0451
DR. M. M. MARBEL

Gydytojas ir Chirurgas
3267 So. Halsted St., kampas 33 gt.

CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos:

9 iki 10; 2 iki 4 ir 6 iki 9 v.

1

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganfidinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

Dr. V. fi, Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieras 

8261 S. HalMted St. 
Tel. Boulovdrd 5052

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

Residfcnce Canal 2118

DR. SERNER O. D. (5ERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. II iki 1(

r-'1 1
Felephona Yards 5884

DB. P. G. WIEGNES
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
1325 So. Kalstei) St., Chicago, (H

V—........................... ■ ___ -/
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DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYS1CIAN IK SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Reridencija, 3159 So. Union Ava. 
Tel. Yards 1699 •

I ož, p, žilvitis
flVriV’rATA G TD OBriPTtDHGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3248 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel, Fairf*x 5674 

Chicago.

DR. MONTVID
Lietuvis Gydytojai! ir ChirvtgMi 
' 23 E. St.

Vnlandofti nuo tO iki 12 ryt* 
Tdcphone Contrąl 3362 

1824 Wabansia Av».
Valandos; nuo 6 iki 8 vakar* 
Kezidencijot tel. Kėdelė 7715

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 

... ■■■■— ............. .....——

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SL Chicago, Ui. 
kampa* 18th St.

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

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

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

David O’Shea, A. M., M. D | 
Bustas, Edgewater Beach Hotel j

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8385

Ofisas, 1724 S. Ashland Ave.j
• Tel. Canal 0101 ir 0078

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

..........  .. .... ......U... . I„ >



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

dar ir iki šiol nėra draugijoms 
priduota. Rodos už 6 mėne
sius buvo išduotas- raportas 
komisijis, o vėliau ir už liku
sį laiką pranešta kiek įplaukų 
kiek išlaidų, bet kiek iš viso, 
nepasakyta. Čionai randasi po
ra gerų komunistų, pasižyme 
jusiu agitatorių už Rusijos ba- 
duolius. Jie ragino kitus ati
duoti paskutinį centą, kad iš
gelbėjus rusus nuo bado. O pa
tys dabar pasistatė po didelį 
mūrinį namą, po 12 tūkstan
čių dolerių su viršum vertes, j 
Aš manau, kad jie tiktai kitus 
ragino aukoti, o patys neau
kavo, kad tokius namus galėjo 
pasistatyti.

Musų komunistai pirma šau
kė eiti į draugijas ir ten užim
ti vietas į valdybas. O dabar 
jau jie pradeda pasitraukti iš] 
valdybų. Mato, kad draugijoj 
visgi reikia turėti 
bę. O revoliucijos 
taip nėra.

Vietos vyriausis 
vadas Martynas parašė 
saviems taip: “Aš jau pasitrau
kiau nuo veikimo ir prad’., m 
lankyti mokyklą; manau bus 
naudingiau”.

Jei kas butu pasakęs melu.' 
ntgal, kad Martynas atnžades 
veikimo, tai kitas Lutu tvir
tinęs, kad jisai to*nepadarys 
O šiandien jau padarė.

Vienas vietos garsus artistas 
“scenos žvaigžde“, kuris uoliai 
darbuojasi suorganizavimui 
ALPMS. (A neribos Liet. Pr )• 
iclarr Meno Sįjunges) taip p: 
mėgo detektyvo rolę ir jau 
pradėjo gatvėj/lošti. Užpereitc I 
šeštadienio vakarą girtas už
kalbino ant 119 ir Michigan 
avė. du žmones, norėdamas ne
va juos areštuoti. Mat jisai per 
sistate detektyvu. Jis tuos žino 
nes nusivedė čielą bloką prie 
stulpo, kur yra policijos tele
fonas. Jisai pradėjov ieškoti 
kišeniuje rakto nuo bakso. Ka
dangi tokio rakto jis negalėjo 
surasti, tai žmonėms nusibodo 
laukti ir jie suprato, kad jis 
nėra detektyvas, bet nesuprato, 
kad jis yra artistas. Jie naba
gui taip veidą -subjaurojo, kad 
per kelias dienas ir matyti jis 
mažai galėjo. Laimė, kad poli- 
cmanas greitai patėmijo ir nu- 
civežė į stotį, kur pernakvojo. 
Sakoma pirmadienį stojo teis
man So. zChicagoj. iPolicmąnas 
norėjo jį kiek nubausti, bet tei
sėjai pastebėjo jam kad jis ir 
taip jau yra nubaustas. Kiti 
sako, kad jis jau nebe pirmu

atsakomy- 
kaip nėra,

komunistų
Liet.

Pereitą sekmadienį gr. 10 d. 
komunistai surengė ’ vakarą 
Strmnilo svet. Kai kuriuos lo-

IGNACAS BUGVILA

Atminčiai metų sukaktuvių 
užprašome visus gimines ir pa
žįstamus ant pamaldų gruodžio 
19 d., 1922 m., 7:30 ryte Apveiz- 
dos Dievo bažnyčioje. Sureng
tas rupesniu pusbrolio Povilo 
Bugvilos ir brolienes Olesės. Te
gul tau bunie mylimas broli 
lengva žemelė ilsėtis.

Nuliūdę Broliai.

JUOZAPAS RINDOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 d., 1922 m. savo na
muose po num. 1825 S. Union 
Avė. Jis turėjo 45 metus am
žiaus, buvo nevedęs, Lietuvoje 
paliko brolius Joną ir Jurgį Sa- 
tininkų kaime ir valsčiuj, Taura
gės apskr., Amerikoje pusbrolį! 
Staponą Rindoką Chicagoj; dėdę * 
Juozapą Rindoką ir puseseręt 
Oną Jurkienę, gyvenančius Mil-4 
waukee, Wis. Jo kūno palaido-* 
jimas įvyks trečiadienį gruodžio ,i 
20 d., iš namų 825 W. 18th St. 
Nubudime liekas tt-

Pusbrolis Staponas. g

šėjus vos buvo galima girdėti 
iš pirmųjų sėdynių. Bet sufle
rių labai gerai galėjo suprasti 
ir iš paskutinių sėdynių. Pub
lika žinojo iš kalno, ką lošėjas 
pasakys. Aš manau, kad su
laiką visai lošėjų nebereikės. 
Tai kam dar organizuoti ĄLP 
MS. Suflerius vienas atlieka 
dar aiškiau negu lošėjai.

— Darbininkas.

NAUJIENOS, ChlcaffiO, UI
MAJESTIC TEATRAS’

ROSELAND.

ir

šventų parapijoms tebe-

Pirmadienis, Gruod. 18,1922

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Pasitikimui LSDP, atstovo d. V. 

Bielinio, rengia LSS. Pildomasis Ko
mitetas, Subatoj, Gruodžio-December 
23 d., 1922, Hull House salėj, 800 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžangą asmeniui $1.25.

Tikiotų skaičius yra aprubežiuotas. 
Kas norės dalyvauti šioje draugiškoje 
vakarienėje privalo tikietą įsigyti ne
vėliau kaip iki 20 d. gruodžio.

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

Lietuvių socialistų visuotinas susi
rinkimas, pasitarimui dėl Lietuvos 
Socialdemokratų partijos atstovo d. K. 
Bielinio maršruto, įvyks trečiadieny, 
gruodžio 20 d., 7:30 v. v., Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Visi L. S. S. 
nariai prašomi būti šiame susirinkime.

— L. S. S. VIII Rajono Valdyba.

Tur būt didžiausias pastatymas Ma- 
jestic Teatre nuo to laiko, kada tapo 
įvesta vaidinti beperstogmį vodevil’ 
vidutinėmis kanomis bus savaitę pra 
sidedančią septintadienį gruodžio 17 d 
Jis yra užvalintas “The Carnival oi 
Venice” (Venecijos karnavalas); šita 
me vaidinime apie tuzinas žmonių gie
da ir šoka puikiuose veneciškuose rū
buose.

Be to programe esama kitif gražių 
vaidinihvų, juokingų komedijų, šokių 
ir giedojimų.

Kaip paprastai vodevilis prasideda 
dvyliktą valandą dieną ir tęsiasi iki 
vienuliktos valandos nakties. įdomus 
krutami paveikslai visuomet būva 
priedu vodeviliniam programai.

REIKIA DARBININKU
MOTER

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Visų 
streikuoja. Policija prie bažny
čios. Kun. Lapelis keikia Gyvo-

I jo Rožančiaus davatkas.
Nuo vidurvasario tarp kun. 

Lapelio ir parapijom] eina ko
va, - nori išvaryti kun. Lape- 
’į. O kad kunigas nenori ap-

I ’eisti parapijos, tai parapijonys 
nebeduoda pinigų. Kun. Lape- 
’is pereitą vasarą buvo išvažia
vęs į Lietuvą; taipgi buvęs už
nikęs ir į Paryžių. Dabar pa- 
-npijonys sako, kad kun. įLape- 
’iui 
laug pinigų kainavęs, 
norėdamas dabar 
visokių priemonių vartojus pa- 
rapijonims įgraudinti, kad 
’ie daugiau pnigų duotų. 
) parapijonys streikuoja ir ne- 
hioda. Nors į bažnyčią susi- 
•enka daug žmonių, bet į ti~ 

’delį keli nikeliai ir keli c_ 
Šimtukai teįkrinta.

Kunigas nori penkinių...
Už praeitą nedėldienį kun.

•opelis, sako, išdalinęs pavapi- i laikomas pirmadienį, gruodžio 18, 7:30 
cnims konverlus SU tam Liuosybos svet, 1822 Waban-biiims |Rja Ave> Visi nariai kviečiami būti

nai aptarti. — Valdyba.

Bripdgeport. — Jaunuolių orkestro 
narių atydai. Nuo ateinančio trečia
dienio praktikos bus Mark White 
Square skaityklos ruime. Visi susi
rinkit, bus išduoti tikietai į rengiamą 
vakarėlį, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 15 d., š. m. Mildos svetainėj.

Eugenija Grušaitė, rašt.

CHICAGOS VALSTYBINIO ĄTSAR 
GOS BANKO PAREIŠKIMAS.

Paryžiaus 
todėl 

atsigriebti

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

Cicero Lietuvių Kooperacijos viso- 
tinis šėrininkų priešmetinis susirinki
mas jvyks gruodžio 18 d., 7:30 vai. 
vak., Liuosybės svet. 14 ir 49 Ct. Šė-
rininkai būtinai turite susirinkti lai- 

(i(J® nes bus svarstoma svarbus dalykai
ir rinkimas naujos valdybos* 1923 met.

— W. Strumillo rast.

Northside Vaikų Draugijėlės “Bijū
nėlio” nenaprast-is susirinkimas bus

omis korčiukėmis, kur reika- 
□ujama iš parapijom] Kalėdų 
šventėms po 5 dol., ir paskel
bs, kad esąs užkviestas misi- 

Parapijonys supra- 
Misionieriaus

onierius.
o dalyką taip: 
ali daugumas

Biblijos Studentų paskelbime debatų 
su kunigais visokiu tikėjimu “Naujie
nų” pereito šeštadienio laidote Įvyko 
klaida kas dėl debatų laiko. Pasakyta 
debatai prasidės 1:30 vai. vakare, o 
turėjo būti 7:30 vai. vakare, nanedėlį

naklniiavti ir gruodžio 18 d., Lietuviu TJuosybės sve- 
* ’ . J rr X t-inėj. 1400 — 49th Ct. Cicero, TP.

liO bildu sulaužyti streiką, lai Rengia ir kviečia Biblijos Studentai.

cdėldienį prie bažnyčios buvo 
lalinami šitokie parapijos ko- 
niteto vardu lapeliai:

’‘V. S. L. parapija, Roseland, 
llinois.

“Gerbiami parapijonai:—• 
“Meldžiam laikytis kas buvo 

ui tarta ant pirmo
ad neduoti nei vieno 

□1, kol kun. Lapelis 
u rupijoj. Sėdynių
epirkime, nes vist ik kaip 
andenį mestumėm pinigus,
'abar kun. Lapelis užsi'kvietė ' 
lisionierių, kad tas pagautų 
loterėles, ir ar neatsiras žiop- į

nutarimo 
cento 

bus šioj 
kortelės 

i

‘o. Jis mum pakvietė misio- 
lierių, o sau ką? Jani pačiam 
cikalingas misionierius, nes 
i s musų parapiją nuskriaudė, 
avo pasielgiinpis; gerus kata- 
ikfts piktina. Taigi parapijonai 
išduokime nei vieno cento, kol 
is ir jojo vargonininkas bus 

Honais.
“Parapijos Komitetas.” 

kitokio turinio lapeliai buvo 
šdalinti prie bažnyčios 10 d. 
ruodžio, po pirmųjų mišių ei- 
lant iš bažnyčios (ant pirmų- 
ų mišių daugiau žmonių susi- 
enka). Kai sužinojo kun. 

Lapelis apie dalintus lapelius
io antrųjų mišių (sumos), la-' 1047 
bai išbarė Gyvojo Rožančiaus 1053 
nares (davatkas^ ir pasikvietė 1055 
norą policistų prie bažnyčios. . 
Tur but bijojo, kad davatkos 1068 J J 11070

1079 
1082

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobe j nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.
901 
902 
916 
917 
924 
939 
940 
945 
957 
958 
959 
961 
974 
975 
978 
982 
983 
989 
993 
994 
996

Chicago, gruod. 13 d. — Nežiūrint 
to, kad liepos 26 d., ir dažnai po to 
Iždas pranešė, jog Victory paskolos 
raštai pažymėti raidėmis “A, B, C, D, 
E, ar F” ties jų eiliniais skaitmenim s, 
pripuolė išmokėti gruod. 15 d., 1922 
m. ir kad nuo tos dienos palukių ne
bus, tečiaus sugrąžintų tokių raštų 
apštis parodo, kad yra daugelis raštų 
laikytojų, kurie nežino, kad nuo atei
nančio penktadienio nebus jau įplau
kų nuo jų indėlių; neigi nuošimčiai 
pripuolu iki gruod. 15 d. nebus išmo
kėti nuo užregistruotų raštų, jei jie 
nebus paduoti išmainymui.

Kada buvo išleistas pareikalavimas 
liepos pabaigoj, kad raštai butų iš
mainyti, Iždo pareiškimas viešų sko
lų parodė, kad stovi išmokėjimui 
$1,023,159,850 po 4% nuoš. Victory 
paskolos raštų, pažymėtų raidėmis 
nuo “A iki F”, imant jas visas. Lap
kričio 30 d. Iždo pareiškimas rodė ne
išmokėtos skolos $702,938,100, vadinas 
tik $320,221,750 buvo išmainyta iki to 
laiko einant Iždo paskelbimu. Todėl 
$702,938,100 šitų raštų pasilieka dar 
pas savininkus.

Apsileidimas iš valstybės vertybinių 
popierių laikytojų puses sugrąžinime 
savo raštų, anot Junję. Valst. Iždo, daž
nai atsitinka, kadangi nagai paskuti
ni pareiškimą viešos skolos, yra iki 
aštuoniolikos milionų dolerų valdžios 
išmokėtinos skolos, kurios nalukiai ta
no praga’šinti. Iš tos apšties $10,625- 
500 yra sena skola, kuri pripuolė mo
kėti įvairiais laikais prieš sausio 1 d.. 
1891 m. nuo sausio 1 d., 1861 m. Yra 
labai didelė apštis Victory paskolos 
raštų 1922-23 m. no 3% nuoš. pri
puolusiu išmokėti birž. 15 1., 19^2 m., 
kurie nebuvo Įteikti, iš ko matyt, kad 
laikytojai, kurie skolina pinigus val
džiai Fe palūkiu nepaiso savo iplauku. 
Del šitos priežasties Valstybinis At
sargos Bankas Chicagoje ragina tu
rinčius pareikalautus paskolos raštus 
tuoiaus juos sunerti ir pasiimti pin:- 

arba iškeisti iu°s a^t naujų Iždo 
siūlomų raštų ar liu^ymų. '

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
P/.TIEŠKAU Antano Kavaliausko, 

paeina iš Joniškio, š:aulių apskr. Tu
riu labai svarbu reikalą. Jis pats, 
arba kas žino apie, jį meldžiu praneš
ti adresu:

JUOZ. A. DEMENTTS, 
10822 So. Michiaan Avo., 

Roselahd III. .

lai
mio

Alksniene A 
Banziavicio Simon 
Bukauckas Antanas 
Budrevicene Julijonai 
Degorukie T 
Gerchas Antanas 
Gėrikas Rome Roudos 
Griksas Jonas 
Janulionis John 
Janasatene L 
Jakavicus Petr 
Jataikaite Varonika 
Krencius Jonas 
Konchos Petras 
Kubicka Stanislawa 2 
Lankuteni Elzbieta 
Latinskis James N 
Malinauckas John 
Mazeikeni Ona 
Matausai Gražiui 
Melus Jan

999 Miksis Anai
1000 Misiaucis Antanui 
1008 
1019 
1022 
1023 
1024 
1027 
1045 
1046

1061

Morkicuis Kazimeras 
Paulauskis Joną 
Pctereikis Stanislava 
Petrauckas Jonas 
Poplawski Chas 
Pranaitis M 
Shimkus John 

Sipovvicza Franku 
Smolakis Josie 
Suirskis Juzef 
Soblinskas Peter 
Stancaits Franc 
Suku Jozopui 
Tursken Kazima 
Vaicakauckas Piteris 
Velvekis Stanislovas 
Žakas Franki 
Zidkewicz Anton

lesukeltų triukšmo. Parapijo
ms tuo pasipiktinę.

Kunigas Lapelis, patyt, la
jai įsipykęs žmonėms. Pasakod
ama šitoks atsitikmas. Viena 
larapijietė sunkiai susirgus. 
Beikią kunigo. Ligonė Lapelio 
icprisi imanti. Pašaukta kuni
gas iš West Pulhnano, bet tas 
itsisakęs, — nenorįs su kuni- Po teatrui bus šokiai prie. puikios mu: 
Ui Lapeliu pyktis. Buvęs šauk
tas kunigas nuo 18-tos gatvės; 
as sutikęs važiuoti, jei kun.

Lapelis Įeisiąs pasiimti iš vie- 
os bažnyčios kas reikią prie

’igonės. Kun. Lapelis
Buvo® Ain tnn tomu nlvn-I uUuieiu* draugyste yra lanai laisvų lę.. uvęs čia tuo taipu aiva pa£įurųt galį priklausyti lietuviškai

ST. LOUIS, MO.

šv. Kazimiero dr-stes teatras.
Sv. Kazimiero Draugystė rengia du 

teatrus; loš gerai išsilavinę lietuviai, 
nedelioj, gruodžio 31 d., 1922 m1., 8 v. 
po pietų Serbų svetainėj, (Serbian 
Home) 722 Barry St., 1500 So. 8th St.

I zikos; įžanga 85c. ypatai; pirmesni 
užims pirmesnes vietas užtai nesivė- 

■ linkyt!
Į Taipgi, ta pati Draugystė laikys sa-

j 1923 m., 2 vai
1 Meyer Hali S. 
sirašyti prie šios draugystės, nes yra

' 4-o nu tvi a i i r, 4- zx 4 4

vo 21 metų susirinkimą sausio 7 d., 
Cass ir 15 St. 
ra proga pri- 

- - , inelei- , nutarta sumažinti įstojimas per pusę

žiavęs koksai svetys kunigas, 
vai galų gale tą gauta.

Yra daug tokių parapijonių, 
kurie bažnyčiai pastatyti yra 
aukavę šimtais dolerių, bet da
bar nenori nueiti bažnyčion 
tik dėlto, kad kunigo Lapelio 
nepakenčia. — Parapijonas.

i tą jlieną Draugystė yra labai laisvų 

mokantis kalbėti be skirtumo tikėji
mo; pašelpą moka lygoje po $6.00 į 
savaitę per 6 mėnesius ir per kitus 6 
mėn. po 3 dol. iki metų; po to lieka 
garbės nariu arba posmertinė išmoka
ma. draugystės daktaras ligonius gydo 
uždyką, ir viską tai gauni už 50c. mo
kėdamas į mėnesį.

Kaip ant teatrų ir susirinkimo 
kviečia vardan šv. Kazimiero dr-stės 

Vladas Domaševičius, pirm., 
j Justinas Kantautas, rašt.

PAJIEŠKAU Aloksantdro Krivickio 
1914 metais buvo .ątyažiaves j W»tnr- 
burv, Conn. nas tnąhė. Nuo to laiko 
nieko apie jį nebegirdiiau. Girdėjau 
kad buvęs paimtas kariuomenėn. Pra- 

i 5nu tuojau atsišaukti, ar kas ap’e ij 
sino pranešti, už Fa bus;u l^bni dė
kingas, Jnhn Krivickas, 1739 S. Hals
ted St., Chicago.'

PAJTE^KAU savo brolio Vinco Pęt- 
'•nkaičio ir sesers Onos Petrokaičiu- 
tės po vyrui Jop-minien^s. gyveno Chi- 
09gos apielinkėsn Aš atvažiavęs į 
šitą miestą norėčiau nasfmatvti. P’->- 
šnu ntsišaukti. Jonas Petrokaitis, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

PAJJFŠKAU savo sesers Marijonos 
Turau^kaitės, mačiau laikrašty, joge! 
yra atvažiavusi iš Lietuvos, Kauno 
rėd.. Tau^aeSs apsk.. Pagramanč-o pa
rapijos. kaimas Kreivukai. Ji pati, 
ar kas kitas nraneškit.. busiu labai dė
kingas, John Turauskis, 915 Exchange 
Avė., E. St. Louis, III.

________ JL'-L.

BUVOJIMUI
IŠRENDAVOJU PUSĘ Storo 

išdirbta vieta Real Estate biz
niui, bet tinkama kitokiam 
bizniui. Kam reikalinga vieta 
atsišaukit. 3357 S. Halsted St.

Tel. -Yards 5379.

ĮVAIUŲS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

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

NAUDOKIS parsitrauk musų speci- 
jalį pasiūlymų sąrašą. Yra labai nau
dingų daigtų. Sąrašą siunčiam dy
kai.

P. O. Box 640 
New Haven, Conn.

EXTRA MOTERIMS PRANEŠIMAS

Parsiduoda vilnonės skiautys kel- 
niųkėms ir dresiukėms vaikams 2 metų 
ir 15. Del kainos susitaikysim. Par
siduoda lininės drobės užvalkalams ir 
paklodėms, užvalkalų kaina 20c. iki 
25c. Meldžiu skaitytojus šito apgar
sinimo praneškit neskaitvtoiams.

F. SILEMONAVIČIUS, 
524 W. 33rd St., Trečios ir Pamell Av. 

medinis namas 2ros lubos

’ PATYRUSIŲ merginų ran- 
f komis karolius nerti dirbtuvėj 
’ ar namie. Pilnai darbo. Atsi- 
- šaukit:
j Italian Anicr. Embroidery Co. 
i 830 Blue Island Avė.
i
i REIK AT J NG A mergina arba mote

ris arba senyvas žmogus prižiūrėti 
auzą ir septynių metų vaiką. Atsi
šaukite į Naujienas No. 179, arba 
4165 South Halsted St., ant antro 
flioro.

REIKIA DARBININKy
vyrų'

AUDĖJŲ
įgudusių rankinėmis staklė

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

| Olson Rug Co.
1508 W. Monroe St.

JIEŠKiAU lietuviško virėjo,, 
kuris mokėtų gaminti lietu? 
viškus valgius. Atsišaukit:

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

i Tel. P u Mina n 6995

REIKALAUJAMA
1 VAIKINŲ

16 metų vyresnių prie dar
bo dešrų skyriuje. Prityrimas 
nereikalingas, 8 valandos į 
dieną; 30c. į valandą. Nuola
tinis darbas.

Arnold Bros.
j 660 W. Randolph Street

AUDĖJŲ
Vyrų rankinėmis staklėmis minkš

tus divonus austi, prityrimas nere'ka
lingas, nuolatinis dalbas, geras mo
kesnis.

Kreiptis
OLSON RUG. CO., 
1508 W. Monroe St.

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja springsų lovoms 

surinkėjų. Atsišaukit:
Kinney-Rome Co.

1313 S. 55 Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA langų plo
vėjų. \

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. Washington St., Room 21

R EIK ALAU JAM A darbinin
kų, nuolatinis darbas vidui, 45c. 
valandai. Kreiptis

E. F. HOUGH7ON & CO., 
3534 Shields Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
vyras dirbti ant ūkės pirmą mė
nesį už $25.00; darbas ant visa
dos. Kreipkitės

3423 So. Halsted St.,

REIKALAUJAMA dailydžių 
karpenterių; turi būti geri me
chanikai, kurie uždirbtų unijos 
algą. 7131 S. Western Avė. va
kare 3827 Archer Avė.

REIKALINGAS Janitorius 
darbas ant Visados.

Atsišaukit \
ELTA COMMERCE CO., 

3251 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne la

bai pigiai, verčios $1,200 už 
$800. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Kreip
tis į savininką 3 lubos iš už
pakalio 3212 S. Wallace St. •

GRAŽUS $400.00 Mahogėno 
Kimball pianas, turi būti par- 
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj; visokių tautų apgy- 
Ventoj vietoj. Priežastis parda
vimo: einu į kitą biznį.

1229 So. Jefferson St.

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

Kreipkite:
269 W. 25th St.

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

2611 W. 44 St.

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

Kreipkitės:
558 W. 37th St.

ą

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

Kreipkitės:
2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI
šieno ir Pašaro Biznis, 25 metų se

nas, Bridgeporto apielinkčje, nešan
tis gryno pelno nuo $10,000 iki $15,000 
per metus, parsiduoda už $5000.00. 
Tame įeina 8 vežimai, 9 arkliai, 4 pa
kinktai, properčių lysas ir suvirš i 00 
nuolatinių kostumeriu. kurie iš čia šie
ną ir avižas perka. Pardavėjas supa
žindins pirkėja su minėta’s kostume- 
riais ir biznis eina kaip ėjo. šis biz
nis yra lengvesnis už bučernės biznį, 
o pelnas jame kelis syk didesnis. Mė
sa be ledų sugenda, padaro nuostolį, o 
šienas nei avižos negenda. Bučernės 
kostumeriai, didumoje boardingieriai 
išvažiuoja neapsimokėję, o šieno pir
kėjai yra pasiturį biznieriai, kurie sa
vo bilas reguliariai apmoka. Savi
ninkas yra 60 metų žmogus, turi did
miestyje dilelę restauracija, kurios 
prižiūrėjimas užima jo visą laiką, už
tai šieno biznį parduoda pigiai.

Atsišaukite pas:
A. OHSZEWSKJ.

3235 S. Halsted St., 2nd floor.

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

2308 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
DOMĖS, GRABORIAI IR 

TAXI’NINKA1!
Hudson 1919 uždarytas karas 1-mos 

klejos stovy už $450. Galima maty
tis nuo 8 iki 9:30 ryto, ar nuo 6 iki 
7:30 vakaro. •— 1034 W. 18th St. 
2ros lubos.

PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA
RYTĄ AUTOMOBILIŲ.

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

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 

sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzic Avė.

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai 8 kambariams. 

Parduosiu pigiai. Atsišaukit tuoj 
Oda muštas setas. Valour setas. Rie
šuto medžio miegamo kambario setas. 
Grojiklis pianas. Fonografas. I^m’- 
pos ir tt.

1108 N. Robey St. 1 fl.

NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ii’ 32 gatvė, 2 pagyveni

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

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

Tel. Yards 6894

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

A. FUCHTA 
3124 S. Morgan St.

par- 
gat. 
avė.

PARDAVIMUI
Namas, garu apšildomas, 
ndos $45 mėnesiui, lysas 2

5136 S. State St.

PARSIDUODA namas su groserne 
Sųuthsidėj Reikia įnešti $1,600, o 
likusius išmokėsit kaip randa kas mė- 
nesis po $30. Namas yra vertas 
$6,000 bet aš parduosiu už $4,700 
dėlto, kati esu priverstas parduoti dėl 
nesutikimo šeimynoje. Kreipkitės 
nas J. Bružą, 2 lubos, 3214 South 
Halsted St.

_.įjįįį.j_..... .'L

MORTGEOIAI-PASKOLOS
’ PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Tšmokčt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845 ;

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

Kreipkitės prie savininko.
Y. YONIKAS, 

2612 W. 47th St.

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
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.

, LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

PR1VATBS AUTOMOBILIU
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikines Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
V. ---------------

L

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

MOKYKLOS

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

653 ir 609 W. Madison St
HOFFMANO MOKYKLA.

Įsteigta 1910

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey Sto 
(Arti Milwaukee Avė.)
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