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Francija nesitrauks iš Vokietijos
Paduos Turkijai sutartį 

h .............. . -H

Vėl mūšiai su Italijos fašistais

Francija pasiliks palei 
Reiną

Atmeta visus pasiulvmus pasi
traukti ir palengvinti Vokieti- 

jos naštą.

PARYŽIUS, gr. 19. Kon
tribucijos kova įėjo į paskuti
nį ir galbūt sunkiamų laipsnį, 
kadangi nė Franci jos valdžia, 
ne parlamento didžiuma nėra 
pasirengę atsižadėti išsvajotų 
gvarantijų ir teises daryti 
spaudimą į Vokietiją.

Premieras Poincare kalbi da- 
mns su Amerikos žurnalistais 
pareiškė, kad Francija nieka- 
cos nesutiks evakuoti dešinįjį 
Huno krantą. Jis sakė, kad 
Francija niekados nesutiks pa
keisti tą Versaillės sutarties 
skirsnį, kuris duoda Francija i 
teisę laikyti okupacijoj tą da
li Vokietijos mažiausia per 15 
metų. . •

Francija be to yra priešinga 
kiekvienam Vokietijos kontri
bucijų klausimo išrišimui, ku
ris reikalauja iš Franci jos ko- 
kio-nors, kad ir menkiausio 
pasiaukojimo ir ji reikalaus/iš 
Vokietijos naujų gvarantijų 
iki ji sutiks suteikti Vokieti
jai moratoriumą.

įteiks turkams sutarti
Sutartis busianti įteikta 

subatoj.

LAUSANNE, gruodžio 19.— 
šiandie skelbiama, kad pilna 
sutartis, kuri tapusi išdirbta 
artimųjų rytų taikos konfe
rencijos svarstymuose, bus 
įteikta turkams subatoje.

Šiandieninis posėdis dėl Dar
danelų užsidarė iki rytdienos, 
nieko nenuveikęs. Turkai svar
stymuose buvo gana taikus, 
bet už tai rusai laikėsi griežtos 
opozicijos.

Lordas Curzonas paskelbė, 
kad svarstymai perdaug ilgai 
užsitęsė ir kad rytdienos susi
rinkimas, būtinai turi užbaigti 
svarstymus apie Dardanelus.

Kruvina kova su fašistais
10 žmonių užmušta mūšiuose 

su fašistais Italijoje.

TURINAS, Italijoj, gruodžio 
19. — Mūšiai tarp fašistij ir 
komunistų vėl čia atsinaujino 
ir įvykusiuose naujuose susirė
mimuose 10 žmonių liko už
mušta, jų tarpe du fašistai.

Nesenai vietos komunistai 
atnaujino atvirą kovą su fašis
tais ir vakar jie padarė du puo 
limus ant fašistų, kuriuose vie
nas fašistas liko užmuštas, o 
keli sužeisti.

Po to fašistai sumobilizavo 
savo spėkas ir puolė pirmiau
sia darbininkų svetainę, kurią

Šiandie —> apsiniaukę, gal 
sniegas ir biskį šilčiau.

Saulė teka 7:14 v. leidžiasi 
5:58 v. v. . .

užėmę jie padegė. Paskui puo
lė ir padegė kitų jiems nepa
tinkamų organizacijų raštines 
ir butus, taipjau mušė ir žudė 
komunistus.

Tarp užmuštųjų yra miesto 
tarybos narys Fenilo, o tarp 
lengvai sužeistųjų — Turino 
socialistų atstovas Vincenzo 
Pagelia.

Darbininkų svetainė tapo fa
šistų padegta; nors namas ir 
buvo vėliau užgesintas, bet jis 
vis dar tebėra laikomas fašis
tų. Tarp kitų fašistų padeg
tų namų yra komunistų laik
raščio Orine Nuovo redakcija 
ir keli komunistų kliubai.

Fašistų pulkai, vadovaujami 
pulk. Brandimarte, padarė 
kratas keliuose komunistų na
muose ir užgriebė rastus gink
lus.

Gal Pilsudskiui teks 
prezidentystė

PARYŽIUS, gruodžio 19. — 
Francijos užsienio reikalų mi
nisterijos gautosios žinios ro
do, kad didėja galimybė, jog 
buvęs prezidentas gen. Juozas 
Pilsudskis pataps kandidatu ir 
bus išrinktas į Lenkijos prezi
dentus, vieton užmuštojo pre
zidento Narutavičiaus.

Pilsudskis galėjo gauti did
žiumą balsų ir pirmesniuosc 
rinkimuose, kuriuose tapo iš
rinktas Narutavičius, bet jis 
norėjo gauti tiek balsų, kad 
opozicija negalėtų tvirtinti, 
jog jis tapo išrinktas mažųjų 
partijų balsais. Dabar padėtis 
pakitėjusi ir jis gausiąs tiek 
sekėjų, kad jis busiąs privers
tas kandidatuoti.

Areštuoja nacionalistus.
VARSA VA, gruodžio 19. — 

Valdžia, kad susekus ar buvo 
suokalbis nužudyti prezidentą 
Narutavičių, daro kratas ir 
areštuoja nacionalistus ir dau
gelis augštų oficierių ar valdi
ninkų tapo areštuoti ar paša
linti iš vietos.

Griebiamasi nepaprastų prie
monių prieš sumišimus Varšu
voj ♦ir kasyklų disrilkte. Visa 
šalis abelnai yra gėduliuose 
dėlei užmušimo prezidento.

Ko siekiasi Amerikos 
juodašimčiai

Nori uždrausti svetima kalba 
kalbėti gatvėje.

NEVY YORtČ gr. 19. — 
Amerikos * “patriotų” juoda
šimčių organizacijos, susivie
nijusios į Allied Patriotic So- 
cietięs siekiasi atimti visas 
laisves svetimšaliams. Kaip to
li tie juodašimčiai eina, paro
do tai, kad jie padavė New 
Yorko miesto tarybai reikala
vimą pravesti tokį patvarky
mą, kuriuo butų uždrausta 
vartoti kokią nors svetingą 
kalbą (ne anglų) New Yorko 
viešose gatvėse.

Bet aldermanai po ilgo svar
stymo tokį juodašimtišką ręi- 
kalarvimą betgi atnjetė.

DUBLINAS, gruodžio 18. — 
Paskutiniai Anglijos kareiviai 
jau apleido Airiją.

Herrino angliakasitj byla
Stato liudytojais išlikusius 
streiklaužius ir mušeikas.z

MARION, III., gr. 19.— Her
rino angliakasių byla dar tę
siasi ir valstija dar nėra pa
baigusi statyti savo liudytojų. 
Iki šiol valstija statė liudyto
jais vietinius žmones, kurie 
betgi veik nieko neparodė prieš 
teisiamuosius angliakasius. Jie 
liudijo, kad jie matę juos ap
siginklavusius vedant streik
laužius, bet kaip tapo streik
laužiai nušauti ir kas juos nu
šovė, jie nematė ir nežinojo. 
Kiti nė nepažinę dalyvavusių 
minioj, tik paskui jiems buvę 
pasakyta kaltinamųjų pavar
dės. Tais liudytojais daugiau
sia buvo apielinkeš farmic- 
riai ir biznieriai.

Kadangi iš jų liudijimų val
stija negalėjo aiškiai įrodyti 
teisiamųjų kaltumo, tai ji atsi
gabeno liudyti buvusius streik- 
ląužius ir mušeikas, kurie iš
liko gyvais streiklaužių sker- 
dynej. Jų viso atgabenta ke- 
turius: vieną streiklaužį ir tris 
mušeikas. Tie daug geriau iš
mokinti ir pripratę prie tokių 
bylų. Jie labai gerai “žino” 
kas juos šaudė, ką nušovė kal
tinamieji, kas dalyvavo puoli
me ant streiklaužių, labai ge
rai “atsimena” jų pavardes, 
nors tuos žmones jie laike puo
limo tik pirmą kartą pamatė 
ir nieko apie juos nebuvo gir
dėję.

Aišku, kad jie yra gerai pri- 
mokinti kaip liudyti, bet juk 
generalinis prokuroras Brun- 
dage turi nuteisti angliaka
sius, nes jis už tą iš kapitalis
tų gauna pinigus. Nenuteisus 
kartais gali negauti tų pinigų, 
kuriuo? Illinois kapitalistai yra 
sudėję nuteisimui tų angliaka
sių.

Tyrinėja kaltinimus prieš 
Daugherty

WASHINGTON, gruodžio 19. 
—Atstovų buto teisių komite
tas nutarė tęsti ir toliau tyri
nėjimus kaltinimų prieš gene
ralinį prokurorą, nors atstovas 
Keller, įnešęs tuos kaltinimus, 
pasitraukė iš bylos vedimą 
prieš Daugherty, pareiškęs, 
kad komitetas nori vien Dau
gherty nubaltinti, o ne dalyką 
ištirti. Betgi komitetas ves 
tolimesnius tardymus savotiš
kai ir savo iniciatyva.

Du atstovai, Woodruf ir 
Johnson, kurie pirmiau viešai 
kaltino Daugherty dėl jo nesi
rūpinimo traukti teisman karo 
sukčius, komitetui paaiškino, 
kad didžiumoj jų minėtų at
sitikimų Daugherty jau šį-tą 
yra veikęs. Bet jie pristatytų 
naujų įrodymų, jei komitetas 
eitų už rybų Kellerio kaltini
mų. Tečiaus komitetas nuta
rė, kad jis negali tirti kitokius 
kaltinimus prieš Daugherty, ne 
gu kad yra paduoti Kellerio.

Sušaudė dar 7 Airijos 
respublikonus

Sušaudyti 4 geležinkeliečiai ir 
3 darbininkai.

DUBLINAS, gruodžio 19. — 
Šįryt tapo sušaudyti dar ketu
ri respublikonai. Juos nuteisė 
sušaudymui karo teismas už 
trukdymą traukinių vaigščioji- 
mui Kildare paviete. Sušaudy
tieji yra 4 geležinkeliečiai ir 
3 darbininkai. Pas juos taipjau 
rasta ginklų ir amunicijos.

Militaristai valdo Ghiniją
PEKINAS, gruodžio 19. — 

Gen. šao-Tseng, militaristų va
dovas, tapo paskirtas preinie- 
ru. Parlamentas jo paskirimą 
užgyrė. Jo paskirimą remia ir 
gen. Tsao-Kun. Manoma, kad 
tai rodo, jog militaristų parti
ja rengiasi prie naujo pasigrie- 
biino Chisijos savo kontrolėm

Chinijos laikraščiai skelbia, 
kad prezidentas Li Yuan-Hung 
neužilgo rezignuos ir. kad jo 
vietą užims gen. Tsao-Kun. Ki
ta žinia sako, kad tie du gene
rolai pavasary rengiasi pradėti 
karą su gen. Wti Pei Fu, kad 
pilnai visą valdžią pasigriebus 
į militaristų rankas.

Prezidentas Li paskirė pre- 
mieru gen. šao-Tscng spiria
mas 16 provincijų militaristų. 
Tai yra pirmas militaristų žin
gsnis atgauti kontrolę. Parla
mentas veik vienbalsiai balsa
vo už jo paskirimą, kas rodo, 
kad parlamentas yra pasiren
gęs gelbėti militaristus ir pa
vesti jiems visą Chinijos vald
žią.

6 ?mhnes sušalo
155 gaisrai laike buvusio 

šalčio. 
■" .... ... ....\

CHICAGO. — Vakar jau bu
vo šilčiau; pranašaujama, kad 
šiandie bus dar šilčiau įr kad 
šalčių daugiau nebebus iki 
Naujų Metų. Bet praėjusios dvi 
šalčių dienos pridarė Chicagai 
nemažai žalos.

Per tas dvi dienas sušalo 6 
žmonės — biednuomenė. Vie
nas rastas sušalęs užpakaly 711 
W. Monroe St. Jokių požymių 
kas jis yra, nesurasta, bet jo 
bate rasta $130 pinigais.

Per tas šalčio dienas kįlo 155 
gaisrai — visi nuo perdaug 
Įkaitusių krosnių. Gesinti gais
rus buvo labai sunku, nes vie
tomis vanduo buvo užšalęs 
Miesto sveikatos departamen
tas gavo 175 skundus dėl šaltų 
apartmentinių namų.

Bet Chicago j e dar nebuvo 
taip šalta palyginus su apie- 
linkėmis. Taip Waukegane bu
vo 20 laipsnių žemiau zero 
(0), o Round Lake, už 23 m. 
nuo Chicagos — 23.

21 angliakasei sužeisti
CHlRLSTOiPHER, 111., gruod

žio 19. - 21 angliakasių liko
šiandie sužeisti nelaimėse dvie
jose vietos kasyklose. Vienoj 
kasykloj nutruko keltuvas ir 
19 angliakasių liko sužeista. 
Kitoj tos pačios kompanijos 
kasykloj du angliakasiai liko 
sužeisti krintančių akmenų.

Užmušė mergaitę.

CHICAGO. — Prie Halsted 
ir 31 gatvių liko automobilio 
slinkiai sužeista 8 metų mer
gaitė Violet Triebe, 1027 W. 
31 St. Ji vėliau pasimirė savo 
namuose.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 19 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,600 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
jais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....$4.68
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų ............... $6.78
Danijos 190 frankų ........... $20.75
Finų 100 markių ................... $2.53
Francijos 100 frankų ........... $7.45
Italijos 100 lirų ................... $5.1?
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų...........$19.05
Olandų 100 guldSnų ........... $39,96
Šveicarų 100 markių ........... 818.97
Švedijos 100 kronų ................ $26.95
Vokietijos 100 markių ...........  IHc

Kas valdys Australiją?
Nacionalistai ir darbiečial iš
rinko lygų skaičių atstovų

ME'LBOURNE, gr. 19. 
Vėliausios žinios apie subatoj 
Australijoj įvykusius visuo- 
nus rinkimus rodo, kad kaip 
nacionalistai (premiero Hughes 
partija), taip ir Darbo parli
pa išrinko lyfeų skaičių atsto
vų į federalinį atstovų butą — 
po 28 atstovus. Darbo partija, 
kuri turi didžiumą keliose 
Australijoj/ valstijose, turėjo 
betgi mažumą federaliniame 
parlamente.

(Ar rinkimuose dalyvavo ir 
kitos partijos, žinia nemini. 
Pereitais rinkimais visos bur
žuazinės partijos buvo pada
riusios bloką prieš Darbo par
tiją ir tuo įstengė ją sumušti. 
Jei ir dabar jos padarė bloką 
ir jei tik dvi partijos, turin
čios lygų skaičių atstovų, su
darys visą įstatymdavystę, pa
sidarys labai keista padėtis, nes 
partijos viena kitos negalės 
viršyti balsais, o koalicija tarp 
tų dviejų partijų ar jų dalių 
(nacionalistai susideda iš kelių 
sriovių) yra visai negalima).

Mažosios Rusijos “res
publikos” išnyks

Ukraina jau nutarė pilnai susi
jungti su Rusija.

MASKVA, gruodžio 19. — 
Išnykimas Ukrainos, Gruzijos, 
Azerbaidžano, Armėnijos ir 
kitų neva “nepriklausomų” so
vietų respublikų Rusijoj, su- 
liejant jas su didžiąja Rusija, 
darosi tikru, kada didžiausia 
“respublika” Ukraina, kurios 
“parlamentas” laiko posėdžius 
Charkove, vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, pritariančią pil
nam Ukrainos susivienijimui 
su Rusija.

“Mes tikimės, kad kitos val
stybės padarys tą patį” sako 
ukrainiečių telegrama Leninui, 
“ir mes tikimės neužilgo pa
matyti jus vadovaujant suvie
nytą sovietų respubliką.”

Priežastis tokiam susivieni
jimui su Rusija ir panaikini
mui savyvaldos paduodama 
reikalas industrinio kooperavi- 
nio, sujungimo ekonominių 
turtų ir suvienijimas Rusijos, 
kad padarius ją stipresne.

Didelė pabauda už vaiko mu
šimą.

QUINCY, gruodžio 19. — 
Pavieto teisėjas Nauert nu
teisė Mrs. Jane Hunsaker 
trims mėnesiams kalėjiman ir 
užsimokėti $100 pabaudos — 
po $5 už kiekvieną kirtį, už 
nuplakimą rykšte savo 5 metų 
sūnaus.

NEW YORK, gr. 19, — Ant 
franeuzų laivo Fencurch, kuris 
atplaukė į BroOklyną, tapo už
griebta $100,000 opiumo ir ki
tų narkotinių vaistų. Tie nar
kotikai buvo paslėpti bačkose 
su žuvimis ir juos rasta visai 
netikėtai, kada automobilius 
netyčiomis pakliudė ir parver
tė vieną tų bačkų.

LONDONAS, gruodžio 18. — 
Agrikultūros ministerijai tapo 
įteiktas pienas panaudoti vėją 
pagaminimui elektros ūkių 
distriktuose. Valdžia išbandy- 
sianti projektą ir jeigu jis pa
sirodys tinkamas, tuojaus bū
davus elektros gaminimo sto
tis. »

Lietuvos žinios
Pašalino iš Seimo

KAUNAS. — Už tai> kad 
seimo atstovams giedant Tan
ios Himn^f darb. kuopų (bolše
vikų) atstovai — Kubickis, 
Jominas, Vilūnas - neatsis

tojo, o taip pat, kad kai kiti 
atstovai darė priesaiką arba 
iškilmingą pasižadėjimą to ak
to nepagerbė atsistodami — 
apkr. 28 d. pašalinti iš Seimo 
10-čiai plenumo posėdžių.

Iš Klaipėdos krašto
EK. LAUKSARGIAI. -- į 

Lauksargius įvairios prekės at
gabenamos lenkų vagonais. 
Klaipėdos kraštas gi latvių va
gonų į savo kraštą neįleidžia.

KLAIPĖDA. — Lapkričio 14 
dieną buvo Klaipėdoje krašto 
seimo posėdis. Šį kartą dau
giausia kalbėtasi dėl duonos 
stokos.

Nuo lapkričio 15 d. Klai
pėdos krašte dvigubai pakelti 
pašto ir telegrafo niokesniai. /

Iš Vilniaus
Krata Vilniaus Vytauto 

Didžiojo Gimnazijoj.

Lapkričio 17 d. 7 v. vak., 
kuomėt gimnazijoj ir mok. se
minarijoj ėjo 6 pamoka, įsi
veržė keliolika ginkluotų (>šau 
tuvais) policistų su policijos 
komendanto padėjėju p. Ogur- 
kevičiu priešaky ir keletas po
licijos agentų. Kai kurios pa
mokos buvo sutrukdytos. Per 
20 min. nieko iš gimnazijos 
buto neišleido. Komendanto 
padėjėjas ir policijos agentai 
reikalavo iš mokytojo St. Kai- 
rukščio, kuris tuo metu ėjo 
gimnazijos direktoriaus parei
gas, išduoti “visus esamus gim 
nazijoj karabinus ir šovinius”. 
Mok. St. Kairiūkštis parodė 
medinius šautuvus, kurie prieš 
valandą (šiemet pirmą kartą) 
bjuvo vartojami gimnastikos 
mankštymams, vietoj medinių 
lazdų ir pasakė, kad kitokių 
ginklų nesą. Nežiūrint to mo
kytojo tvirtinimo, policija pa
dare gimnazijos bute kratą, 
apžiūrėta net skiepai ir aukš
tas, žinoma nieko rasti nega
lėjo. Krata tęsėsi V/j vai.
iEBl'UU— ■». U..1-.-—.'.'____ -!x—i-—.. . 

Kalėdoms 
Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Kratas atlikus mok. St. Kai
riūkštis buvo išvežtas į polici
jos komendantūrą. Be to ten 
policininkų nurodyta 1 jau
nesnieji ^gimnazijos mokiniai 
Komendantūroj perkratyta 
mokinių vadovėliai ir sąsiuvi
niai, klausinėta vaikų apie 
“slaptas organizacijos”, ap <■ 
mokytojus, “karabinus”, ry- 
kiuotės mankštymus ir tt. Iš
tardžius ir surašius protokolą 
mokytojas ir mokiniai buvo 
paleisti apie 11 vai. nakties.

Įdomu, kad į protokolą buvo 
įrašyta, kad atimta karabinai, 
neminint kokie tie “karabinai” 
buvo ir tik griežtai mok. Kai
riūkščiui pareikalavus buvo 
pridėta, jog šautuvai buvo 
mediniai, vartojami laike gim
nastikos vietoje lazdų.

Matyt, lietuvių gimnazijos 
veikimas stropiai lenkų šnipų 
sekamas, nes mediniai mankš- 
tymui šautuvai buvo per 4 pa
moką pirmą kartą šįmet pa
vartota, o jau šeštą painoką tą 
pačią dieną lenkų šnipo atves
ta policija.

—Kai kuriose Vilniaus dirb
tuvėse atsižvelgiant į begalo 
sunkias ekonomines sąlygas 
pradėta mažinti darbo dienas. 
Taip dviejuose šukų dirbtuvė
se, pradedant į nuo lapkričio 
20 d. busią dirbama tik 3 die
nas kas savaite.

—“Folkscaitung” praneši
mu iš Vilniaus, visa eile žmo
nių, pasodinių centraliniame 
Vilniaus kalėjimo, paskelbė ba
davimą, jie reikalauja, kad 
knogi-cičiausia birtų išspręsta 
jų bylos.

E. VAiRAAVA. Lenkų laik
raščiai prisipažįsta, kad jie 
skleidę netikras žinias, kad 
Klaipėdos klausimas esąs jau 
išspręstas. “Rzeczpospolita” 
praneša, kad asmenys, kurie 
buvo užimti Klaipėdos klausi
mu, išvažiavo į Lozanos kon
ferenciją, todėl Klaipėdos rei
kalas busiąs užbaigtas tik kai 
jie sugrįšsią.

MILWAUK|EE, Wis., gr. 19.
Mrs. Sopinę Schiewitz pa

traukė teisman du vvrus, iš 
kurių reikalauja ji. sugrąžinti 
$26,000, kuriuos jos vyras pra
lošė lošdamas kauliukais su 
tais dviem vyrais.
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Detroito žinios.
Juoda višta nugaišo, bet Fren 

kis nepasveiko.

DEIMANTAI IR LAI
KRODĖLIAI

DOVANOS KALĖDOMS

Pirkite pas gerai žinomą Laikrodininką ir 
Deimantų Eksportuotoją — gausite pigiau ir sa
vo pinigų verčios. Visas tavoras naujausios ma
dos.

Auksiniai ir sidabriniai laikrodėliai Breis- 
letai, Špilkos, Perlai.

Sidabriniai ir pasidabruoti šaukštai, peiliai 
ir tt. Viską gausite pigiomis kainomis pas Dide
lės Krautuvės savininką

A. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago, III.

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St 

Tel. Canal 5838 .
Deimantai, Laikrodėliai ir Vėliausios 

Mados Graznos.
Diplomuoti akinių pritaikyto jai. Tai

soną graznas ir laikrodėlius.

SI .!

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

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

Kurie pirkote pas mane pirmiau, dabar 
galite gauti puse kainos tą patį tavorą, nes 
aš pirkau labai pigiai savo krautuvę du
syk atgal nuo tų, kurie buvo pirkę nuo 
manęs.

i MaMMNAtm
1

i

SS 
M

B
SS
H■ LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Visokių Kepurių, Kulnierių, Kaklaryšių, Marškinių, Pančiakų, Piršti
nių ir daugybe kitų vyrams reikmenų.

Musų Speciališkas Skyrius t
Yra pilnas gražiausių lietuviškų: 1 Grafofonam Rekordų, 2 Player 
plano volelių, 3 Su visokiais skaitymais j Lietuvą rašymui popierų, 4 
Lietuviškų knygų, o Trejų devynerių ir tt. Musų krautuvė yra viena 
lietuviška visam E. ST. LOUIS, ILL. ir didelėj apielinkėj kitų miestų. 
Viską parduodame taip pigiai kaip ir didžiausiose krautuvėse Amerikoj

VOLELIAI PLAYER PIANUI SU ŽODŽIAIS:
1 Lietuvos Himnas .......... $1.00
2 Vyčių Himnas .................... 1.00
8 Jojau dieną ........................... 1.00
4 Kas man darbo .................. 1.25
5 Laiškas pas tėvelį ........... 1.00
6 Suskintas kvietkelis ....... 1.00
7 O Lietuva numylėta ........  1.25
8 Vai kalba žada ............... 1.00
9 Gana broliai mums miegot 1.00

10 Pas daržėlj 3 mergelės .... 1.00
11 Skyniau skynimėlį ............. 1.00
12 Siuntė mane motinėlė .... 1.00
13 Plaukė sau laivelis ....... 1.00
14 Saulelė raudona ............... 1.00
15 Oi tu rūta, rūta............... 1.00
16 Noriu miego ................... 1.00
17 Oi, Oi. Oi,..........................  1.00
18. Pasisėjau žalia rūtą ........ 1.0:1
19 Pamylėjau vakar ........... 1.00
20 Ak myliu tave................... 1.00
21 Meilė..................................  1.00
22 Vai aš pakirsčiau ........... 1.00
23 šių nakcialy per nakcialy 1 00
24 Kas nuramins man širdelę 1.00
25 Sudiev gimtinė ............... 1.25
26 Esu ant šio svieto ........... 1.00
27 Era mano brangi ........... 1.00
28 Už šilingėlį .......................  1.00
29 Nesigraudink mergužėle ir

Einu per dvarelį ............... 1.00
47 Lietuva brangi ..................... 1.00

1 Pamylėjau vakar ir šėriau
žirgelį ................................  1.25

2 Daugel buvo, linksma dai
na ............................... 1.25

ŠOKIAI:
30 I/etuviška muzika .............  1.00
31 Sudiev mazurka .............  .75
32 Klumpakojis ir pakeltkojis .75
33 Žirgelis ..........................................75
34 Aguonėlė, mazurka ..............75
35 Dėdienė, polka....................... 75
36 Vengferka ...................  75
37 Suktinis ir rūtų darželis .75
38 Varpelis, valcas ....................70
39 Dėdukas, polka .................... 70
40 Noriu miego..... ......................70
41 Vamzdelis ..............................70
42 Ant bangų, valcas ................70
43 Barbora, Polka .................... 70
44 Vėjo vestuvės, valcas........ 70
45 Dunojaus bangos valcas .70
46 Mėlynas Dunojau, valcas .70
48 žvaigždelių lytus, polka 1.00
49 Liepelė, polka ................. 1.25
50 Lietuviškas šokijj ..................60
51 Jingle Bells (su žodžiais

English) .........................  1.25
52 Krakoviakas (Polish) šo

kis ............... .’........................... 70

Trejas Devynerbs, pakelis po 50c., 75c. ir $1.00. Popieros su 
įvairiais paskaitymais, laiškams rašyti į Lietuvą 12 už 25c. “Colum- 
bijos” išdirbystės lietuviškų Rekordų, turime pilną pasirinkimą, tik 
čia dėl brangumo vietos negalime vardais paskelbti. Tik parašykite 
laiškelį, o mes tuoj prisiusime jų sąrašą, KATALOGĄ. Perkantiems 
sykiu už mažiaus kaip $8.00 vertės prtsiuntimo lėšų negalime apmo
kėti. Išsikirpkite šį paskelbimą, kad žinotumėte musų vietą.

J. N. ZICZKUS
539 Coli. Avė., E. St. Louis, III.

\
- -    - ~ ~ ~ ~ ~~~ ...--------------------------- r-r —   

Frank Dudkevič sunkiai su
sirgo. Jo moteris Katrina vie
loj pašaukus daktarų nuėjo 
pas čigonę, čigone tikrinda
ma, kad ji turinti galybes iš
gydyti jos vyrų, liepė atnešti 
virštų. Moteris atnešė vištų, 
kuri tuojau nugaišo kai tik 
čigone jų pačiupinėjo. Paskui 
prašė dar $100 dolerių, tai 
Frenkį tikrai išgydysianti. Kat
rina pasiskolino ir davė Čigo
nei $100. Kad vyras vis nėjo 
geryn, lai Katrina nusigabeno 
Frenkį ir dar $40 pas čigonę. 
Bet Frenkis vis sirgo. Taip či
gone gydė Frenkį ir iš Kairi
uos reikalavo vis daugiau ir 
daugiau pinigų, kol ji sumokė
jo čigonei kų tik turėjo — 
$190, 13 mastų kvifttkuoto šil
ko ir 3 turkiškus aBrusus. Ant 
gulo čigone pareikalavo $1000, 

tai jau Frenkis “šiur” busiųs 
sveikas. Katrina tokios sumos 
nesitikėjo iš niekur gaut, to
dėl pasiskundė teisėjui Hes- 
lon, kuris liepė čigonę areštuo
ti, o Frenkį sergantį nuvežė į 
ligoninę. Katrina ir Frenkis 
Dudkevič gyvena 2263 Lymond

* lų — Potomac upes apielinkių 
peizažų. Tuose savo paveiks- 

1 luose, sako Liet. Inf. Biuras, 
! p. Žemaitis (Žmuidzinavičius) 
parodus ne tik savo talentą, 
savo teknikos išsitobulinimų, 
bet taipjau ir savo “savotiškų 
lietuviškų interpretacijų Ame
rikos gamtos grožio.”

Visa ta paveikslų serija bu
sianti ateinančio sausio mėnesį 
išstatyta parodai Lietuvos At
stovybes rūmuose Washingto- 
ne, o paskui gal busiu galima 
išstatyti juos Washingtono ir 
kitų miestų dailės mūzojuose.

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

UAJESTICPI TH EATRe V
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., $ekmad. 

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.
Didoli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PINIGŲ KURSAS
Siunčiant Lietuvon

Ne piningų nė naminėlės 
į šaltųjų.

Už 50-Litų ....................................... $5.50
” 100 Litų ..................................   11.00
” 200 Litų ........................................ 21.75
” 300 Litų ......................................  82.50
” 4.00 Litų ..................................   42.86
” 500 Litų ................................ :..... 53.50
” 600 Litų ........................................ 63.45
'• 700 Litų ........................................ 73.76
” 800 Litų ........................................ 83.85
” 900 Litų ........................................ 04.3C
” 1,000 Litų ....................................... 104.4b

Pillsburys
Best Flour

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIŲ PATARIM18

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-19 
Lel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvlr 
ną vakarą, išskyrus utaminką ii 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 19 
ryto.

T. Marakas nuėjo į Tuller 
viešbutį ir pabarškino į kam
bario duris, “('ome in,” atsi
liepė. Inėjęs pastatė dvi kvor- 
tines degtinės ir tarė: “Tuo
jau bus čia ir mano draugas.” 
Po kelių minučių atėjo ir 
draugas nešinas dviem kvor- 
tinėm. “Tai kiek už tų visų?” 
paklausė kambario įnamis. “30 
dolerių,” atsakė draugai. “La
bai gerai. Tik judu pasirin
kot labai prastų pirkėjų,” ro
dydamas žvaigždę' atsakė kam
bario įnamis. Ir Marakas su 
savo draugu atsidūrė šaltojoj.

—P. K.

Žmuidzinavičiaus pa
veikslą paroda.

Liet. Informacijų Biuras 
skelbia, kad dailininkas An
tanas Žmuidzinavičiui, atsi
lankęs Amerikon (Lietuvos 
Saulių reikalais, praeiga vaka
rų pagaminęs visų eilę jmveiks-

SSEEBU^HESESBBllSaaiS.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

-—---- ...........

Lietuviškas)
Rolas i

•J
DEL PtAYjER PIANŲ

Mes jas padarom1 ir parduodam 
po vieną ir šimtais.

Reikalaukit Katalogų VELTUI!

Taipgi parduodam už cash ir ant 
išmokėjimo, lengvomis išlygomis 
Pianus, Vargonėlius^.Rašomas ma
šinėles ir Tautiškus Bronzo gražiai 
išdirbtus laikrodėlius.

Duodam lekcijas ant piano.

Jonas N. Ambrozaitis,
332 S. 2 St., Brooklyn,N.Y.

VIENA PRIEŽASTIS, delko lietuvės 
šeimininkės myli Pillsbury’o Geriau
sius, yra ta, kad maistai pagaminti , 

iš Pillsbury’o miltų daug ilgiau būva švie
žiais. Kodėl? Atsakymas randama jų gau
sioj klijo sudėty.

’Klįjas, kuris yra maistingiausia kviečio 
dalis, turi nepaprastas susigėrimo savybes, 
šitos klijo ląstelės sugeria ir palaiko vande
nį ir pieną. Kadangi Pillsbury’o Geriau
sieji sugeria daugiau šitų skysčių, tai iš 
maišelio išeina daugiau maistų ir yra eko- 
nomingiausi. Taip pat iš jų išeina geriau
si maistai ir drėgnumas juose palaiko juos 
šviežiais daug ilgiau.

Nusipirk Pillsbury Geriausių maišelį 
šiandien. Pastebėk jų gelsvai baltą spalvą, 
kuri parodo augštą kviečių laipsnį ir klijo 
gausumą.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt SL» 
Telephone Carud 26B2 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nna
7 11d 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak* 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgp* 
ia”A ant lengvų išlygų.

I—.... . ■. m/

. y—■>■■■■ II - -■m——
I Tel. Randolph 4758

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj. /
ASSOC1ATION BLDG. ų

19 So. La Šalie Si.
Room 1308

Valandos: 9 ryto iki 5 po platų

Namų Tel.: Ęyde Park 8895----- -------------- --------- 7

PILLSBURY FLOUR 
MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’o maistų šeima:
Pilsbury’o Geriausi Miltai, Ru
giniai Mptal (devynios rūšys), 
.Skjindžįaųvs (, giltai, sveikatai 
Sėlenys, Kvietinės Kruopos, Fa- 
rina.

Rysiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STRĖĘT
Tel. Ke<Ue »NB

8114-16 KA
Art) (St. Lu«i« Ar*^ 
' CUICAikK n.L

Semacisigiamis Pasiūlymas
TIKRAS $150.90 FONOGRAFAS

TiK ▼
Nei cento daugiau.

Tai yra tikrai sensacingiausias ir didžiausis Fono
grafų išpardavimas kokį kada Chicago matė.

Negali nei sųprątlmo turėti apie šitų siūlomų in
strumentų vertę nematęs ir pats neištyręs jų.

Tamsta stebėsies jo GRAŽIU TONU, PADARY
MO PUIKUMU, Pats tepąs, dvigubu springsu, ga
rantuojamas MOTORAS.

Jei kada manei turėti augštos rūšies fonografų 
šiandien, kitais metais, ar uz penkelių metų — tai 
mes patartam jums pasinaudoti šita nepaprasta pro
ga DABAR.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD ŠITO 
NUOSTABAUS PASIŪLYMO NIEKAS KITAS 

NEGALI PASIŪLYTI.

Mes turim tik tam tikrų šitų augštos rūšies maši
nų skaičių ir mes patariant jums ateiti anksti — 
ŠIANDIEN.

Naujutukas. Toks kaip paveiksle

Tiesiog iš musų urminės 
įstaigos pas jus 

5 metams garan-
Dykai pristatymas Chica^oj ir priemiesčiuos.

f T1MIT c n tuvės | Jį Į Jy tuvės

MUSIC CO.
3320 

Wes£ 28th Street
Atdaras kas vakaras lig 
9 va., nedaliomis nuo 10 

ryto lig 2 po pietų.

tuojamas

Tik<, šią sa
vaitę smul- 
knvenine ve 
rtė $150.00 
Musų did
meninė kai 
na tik $39

2023-25
S. Ashland Avė.

Kampas 21-mos Str.
Atdaras penktadieniais ir 
šeštadiėniais lig 9 vai., ne
dėlioję nuo 10 lig 2 po piet.

l1 PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda ■ i rvn visados kreipki tos nas 

: S. L FABIONAS CO.

809 W. 85th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 
tas bus Labai jums 

.ANT NAUDOS.
Pasckmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Į| PLUNKSNOS
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., t 

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 „r

■■■^■■■■■HZlIElISiMaAbi krautuvės atdaros pirmadienį nuo 10 v. ryto iki 2 po pietų EBBBMHBHKv ‘S

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

ri. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S». Haltted St.( Ulilęago, HL

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel.: Central 6390

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

4^^-^---------- «=------ -=iL..-'=x
Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

. Lietuvis Advokatas
Kambans 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A tęs 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare. L
.......................... .... ........................................ ... ■ ■''.**■*'**' ....................-n

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 Weat Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2561 

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

v

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 VV. \Va«hington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

V ★

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. VVestern av. 
Tel. Roosevelt 7795

Tel. Lefąyette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvisl lietuviams riflado* 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom į namus. Užtikriname gerinu
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID,

5822 S. Racine Avė.,
. Chicago, III.

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

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

ponheimoro, L. System and Ardmvre 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar- $16.50 ir augščiau.

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

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ii- ’ .
septintadieniais.
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PASTABOS APIE BIZNIO 

DALYKUS
Bankų Šerai. — Kaikurie 

musų skaitytojai žingeidauja 
žinomųjų lietuviams bankų 
Šerais jų verte ir kaina. Kiek 
mums teko sužinoti keleto 
bankų Šerų verte paskutinė
mis dienomis buvo sekama:
Central Mfg. District Bank, 

už Šerų siūloma $300; 
Šero vertė pagal knygų 
$205. -

Home Bank and Trust Co., už 
Šerą siūloma $270, pra
šoma $275; Šero vertė 
pagal knygų $151.

Noel State Bank, už šėrą siū
loma $170, prašoma 
$180; Šero vertė pagal 
knygų $121.

Metropolitan State Bank, už 
šėrą siūloma $125, pra
šoma $130; Šero verte 
pagal knygų $140.

Peoples Stock Yards State 
Bank, už šėrą siūloma 
$320, prašoma $330; Še
ro vertė pagal knygų 
$174. • •

Schiff and Co. State Bank, už 
šėrą siūloma $275, pra
šoma $295; šėro vertė 
pagal knygų $201.

South West Trust and Savings 
Bank, už šėrą siūloma 
$200; šėro vertė pagal 
knygų $150.

State Bank of Chicago, už šė
rą siūloma $409, prašo
ma $413; šėro vertė pa
gal knygų $300.

Universal State Bank, už šėrą 
siūloma $145, prašoma 
$150.

West Side Trust and Savings 
Bank, už šėrą siūloma 
$300; šėro vertė pagal 
knygų $136.

Stpck Yards Savings Bank, 
už šėrą siūloma $180, 
prašoma $500; šėro ver
tę pagal knygų $271.

Kaip matos iš paduotųjų čia 
kainų už bankų šėrus dažniau
sia yra siūloma daug dau
ginus negu jie ištikrųjų yra 
verti pagal knygų. Taip yra 
todėl, kad senesniųjų bankų 
šorų yra sunku gauti, nes jų 
savininkai nenori jų lengvai

Bovelnos suvartojimas. — 
Amerikoje paskutiniais mėne
siais pasidaugino bovelnos su
vartojimas, kas džiugina f ar
mėnus pietuose, kurie užsiima 
bovelnos auginimu. Lapkričio 
mėnesyje Amerikos bovelnos 
dirbtuvės suvartojo 577,561 be
lų bovelnos, kas yra didžiau
sias mėnesinis suvartojimas 
nuo spalių 1917 metų. Apskri
tai paskutiniais keliais mene
siais bovelnos suvartojama 
bovelnos dirbtuvėse viduti
niai 530,000 belų; į metus tat 
busią suvartota 6,400,000 belų. 
Išvežimas į kitas šalis taip
jau eina neblogai už visą metą 
tik truputį mažiau kaip perei
tais metais.

* * *
Šilko prekyba. — šilkinių ma

terijų pardavėjai laukia, kad pa
vasarį jų biznis žymiai pasige
rins, ir krauna pavasariui dide
lius sandėlius. Jų biznio pasi- 
gerinimas vienok nebus perdide- 
lis, ir perdidelių sandėlių krau- 
ties gal neapsimoka.

♦ 
♦ *

Vilnos. — Paskutiniuoju lai
ku kalbama apie vilnų pabran
gimą. Neplautos vilnos šią sa
vaitę buvo parduodamos Ohio 
valstijoj po 52 centu svaras ir 
buvo pakilusios iki 57 centų. 
Vilnų perdidelis pabrangimas 
vienok negali įvykti, o tai ypač 
todėl, kad Amerikoj šiandien vi
sai nestokoja vilnų ir ilgai dar 
nestokos. Sandėliuose guli vil
nų tiek, kad jų užteks aštuonių 
mėnesių suvartojimui; sulig val
džios raportais spalių 1 d. san
dėliuose neplautų vilnų buvo 
525,173,618 svarų.

* 
♦ ♦

Rakandų išdirbystė ir preky
ba. — Rakandų biznyje dalykai 
žymiai pasitaisė paskutiniuoju 
laiku. Su smarkiu naujų namų 
augimu pasididino naujų rakan
dų pareikalavimas. Rakandų 
dirbtuvėse darbai todėl eina 
80% normalio veiklumo. Tuo
jau po naujų metų šiek tiek gal 
sumažės, bet vėliaus vėi eis visu 
smarkumu, gal dar geriau kaip 
šiais metais.

Rakandų krautuvėse betgi ra
kandų kainos turėtų palikti 
maždaug tokios pačios kaip da-

mažesnės duonkepyklos, ypač 
tos kurių išlaidos yra perdidelės.

Kl. Jurgelionis.

Daug žadąs biz
nierius

Keletas žodžių apie M. J. Kiro 
darbavimąsi Chicagoje.

šviežia žuvis: — Svarui pagal 
kokybę: Ešeriai 12 iki 14c.; laši
šos 18 iki 20c.; kurpės 6 iki 8c.; 
bufalai 12 iki 14c.; baltoji žuvis 
18 iki 20c.

Twius 26%c.; dai-

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

paleisti, ar tai todėl kad jiemd 
reikalingi jie dėl banko kont
rolės, ar tai todėl, kad jie ti
ki, jog ištikrųjų bankų pelnai 
ir turtas yra didesni, negu pa
rodo jų knygos.

* ♦ *

Lentos. — Paskutinėje sa
vaitėje medžio ir lentų pjovy- 
klose veiklumas sumažėjo tik 
vienu procentu, o naujų užsa
kymų sumažėjo 10-čia procen
tų. Sulig raportais iš 141-os 
centų pjovyklos savaitėje iki 
gruodžio 9 d. lentų ir medžio 
pagaminta 93,680,268 pėdos.

Praėjusieji 1922 metai lentų 
pjovimo biznyje buvo laipsni
ško atsitaisymo metai. Į metų 
pabaigą lentų pareikalavimas 
Amerikos šiaurėje buvo dides
nis už produkciją; vakarinėje 
dalyje pareikalavimas ir gami
nimas buvo beveik ant lygios.

Laukiamą, kad ateinantieji 
metai lentų ir medžių pjovimo 
bizniui bus neblogesni kaip 
1922 metai, o gal ir geresni.

* * *

bar. Kilti rakandų kainoms ne
leis ypač žmonių nusistatymas 
nemokėti augštesnių kainų ir 
konkurencija. Rakandų išdir
bėjai betgi iš krautuvninkų ims 
gal ir augštesnes kainas, kas su
mažins krautuvninkų pelną. 
Krautuvninkams žpdel reiks ap
kapoti savo išlaidas.

♦ * •»* *
Duonos kepyklos. — Duonos 

kepyklų biznis paskutiniais dve
jais pietais žymiai pablogėjo. 

. Duonos kainoms nupuolus, duon
kepių pelnas sumažėjo, nes jų 
darbininkų algos it kitos išlai
dos ne ką tesumažėjo. Seka
mais metais konkurencija tarp 
duonkepių dar pasididins, ir var
žytinėse gal turės užsidaryti

DETROIT, MiCHIGAN
W«st 1394 Heml. M18

WM. J. STOLL C0„
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentai)
GRABŪRIUS

1029 — 25tb St„ 9509 Carini 
Detroit, Mielu

i DR. P. MATULAITIS,
8709 Jps. Csmpan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tai. Markei 6234, Markei 4526

Real Estate biznyje Chicagoje 
paskutiniais keliais metais pasi
žymėjo jaunas dar biznierius — 
Mykolas J. Kiras. Dabar nese
nai jis padarė dar vieną žingsnį 
priekin inkorporuodamas real 
esate kompaniją vardu M. J. 
Kiras Real Estate Improvement 
Co., kurios tikslas yra statyti 
žmonėms gerus, gražius namus 
prieinama kaina. Kompanija 
yra kapitalizuota ant $50,000 ir 
jos kapitalas pilnai sumokėtas.

Namų pirkimo ir pardavimo 
biznyje M. J. Kiras buvo jau ko
kia 12 metų. Atvažiavęs Ame
rikon būdamas jaunu vaikinuku, 
jis parodė didelę energiją ir mo
kėjo pasinaudoti pasitaikančio
mis progomis biznyje.

Sutvėręs namų statymo kom
paniją, M. J. Kiras bus jos gal
va ir pats asmeniškai prižiūrės 
namų statymą. Šiandien po jo 
priežiūra baigiama statyti kele
tas puikių namų Brighton Par
ke. Tie namai tikrai yra pas
tatyti pagal naujausių reikai avi
mų ir išrodo labai gražus.

R.. <

Suris
sies 26% iki 27%c.; young 
Americas 27 iki 2714c.; šveica
riškasis 25 iki 33c.; limburgeri- 
nis 24 iki 24i%c.; plytinis 24 iki 
241/2C.

Pupelės: — Rankomis rinktos 
baltos 100 sv. $8.50;/ raudono
sios $9.50. y /

Veršiena: — 50 iki 50 sv. 8 iki 
9c.; 70 iki 80 sv. 10 iki 11c.; 90 
iki 110 sv. 11 iki 12c.; gražiai 
stora 13c.; viršsvorinė 130 iki 
175 sv. 5 iki 8c.

BAMBINO
Vuisbažeuklis Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbų ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

• Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labara tori jos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

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

*

Šon-Išdarinėta jautiena
kauliai Nr. 1, 33c.; Nr. 2, 18c.; 
Nr. 3, 8c.; pa'lendvicos Nr. 1, 
43c.; Nr. 2, 25c.; Nr. 3, 10c.; 
šlaunis Nr. 1,14 %c.; Nr. 3, 11c.; 
Nr. 3, 7%c.; nuo sprando Nr. 1, 
12c.; Nr. 2, 10c.; Nr. 3, 5%c.

žali vaisiai: — Obuoliai $4 iki 
$6 bačk.; $2.00 iki $3.25 dėžei; 
spalgenos $6 iki $7 dėžei; citro- 
nai $3 iki $4.50 krežiui; citrinos 
$8 iki $9.25 dėžei; apelsinai $4 
iki $6 dėžei; ananasai 
$5 krežiui; žemuogės 
kvortai.

Pasitamavimo
Ūpas

$3.50 iki
55 iki 60

Batviniai 
salierus

Olsėlio Kainos
Vaisiai, Daržovės ir.Pieno 

Gaminiai.

Kainų puolimas maistiniams 
daiktams buvo retas dalykas. 
Vieninteliai svyravimai verti 
pastebėti buvo paukščių kainų. 
Darinėti kalakutai dar atpigo 
2c. dėl liuoso siūlymo, o gyvos 
vištos atpigo lc., žąsys gi paki
lo 1c. Sviestas ir kiaušiniai to 
paties brangumo, o bulvės, nors 
kaina neatsimainė, stovėjo tvir
tai. Partijomis imant kainos 
buvo tokios:

Sviestas: — Apturėta 8,750 
kibirų; sviestinės sviestas, pats 
gerasis 53c.; pirminis geriausis
49 iki 51Į/2C.; pirminis 88 iki 
89%c.; antrinis, 42 iki 44c.; 
centruotas 50c.; nuograibos 36 
iki 37c.; pakaimės sandelio 34 
iki 35c. Kainos smulkmenų pre
kybai: kibirinis' 56c.; svarais 
58c.

Gyvi paukščiai: — Kalakutai 
35c.; vištos, I8V2C.; viščiukai, 
17 %c.; gaidžiai 13c.; antys 20c.; 
žąsys 21c.

Išdaryti paukščiai: — Kala
kutai 42c.; vištos 21 iki 22c. 
viščiukai 18 iki 19c.; gaidžiai 
14 iki 15c.; antys 24c.; žąsys 
22c.

Bulvės: — Apturėta 81 vago
nas; 100 sv. Wisconsino apskri- 
čios, baltos 95 iki $1.10.

Saldžiosios Bulvės: — VirgU 
nijos $2.25 bačk.

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA 

81D1 So. Halsted St., kampas 91 gal 
Telefonas Yard* 1119
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žalios daržovės: — 
$4.50 iki $5 bačkai; 
$1.50 iki $2.00 ketvirtainei dė
žei; morkos $6 bačkai; kopūstai 
$1 iki $1.25 krežiui; agurkai $5 
iki $7.50 dėžei; žydkopusčiai 
$2.50 iki $3 krežiui, gatvinės sa
lotos $4 iki $5 krežiui; grybai 
75 iki 90c. dėžutei; svogūnai $2. 
iki $3.50 maišui; pipirai $5 ikiy 
$5.50 krežiui; ridikėliai $5 ikifc 
$5.50 bačkai; ankštinės pupelės 
$4 iki $4.50 gurbui; tomčtčs $6 
iki $7 krežiui.. .1

Odos: — žalios sūdytos, pil
nai išdžiovintos 12c.; sugadintos 
žalios sūdytos 9c.; žalios bu
liaus Nr. 1, 7c.; žalios veršio Nr. 
1, 9c.; arklio odos Nr. 1, $4.

šienas: — Motiejukai $20.00 
iki $22.00; šviesus dobilai mai
šyti $19.00 iki $20.00; Nebras- 
kos prerinis $17.00 iki $19.00; 
Illinojaus, Wisconsino ir Iowos 
prerinis $13.00 iki $15.00; Rugi
niai ir avižiai šiaudai $12 / . t i , - ■ : 1 k'
$13; Kvietiniai šiaudai $10 
$11; Geriausia alfalfa $24 
$26. • v

SENIEMS metams bepereinant istorijon ir žmonėms 
beapimant savo posiekių ir silpnybių sandėtą, yra 
pabrėžiama tas pasitamavimo ūpas, kuris yra 
verslo siela.

Tai yra sumaterialintasis kalėdinis ūpas, Malonumo, 
Teisingumo, Lygybės ir Teisingo elgesio ūpas, kuris 
suteikia kūną Aukso Taisyklei.

Pasitamavimo ūpas visuomet randas Standard Žibalo 
Kompanijos (Indiana) nusistatyme, perimantis kiekvie
ną jos veiklumo etapą. 4

Pasitamavimo ūpas yra principas, kuris plečias iŠ 
vadybos per kiekvieną organizacijos skyrių ir vienetą. 
Toksai ūpas yra būtinas dideliam verslui, jei norima, 
kad darbas butų platus savo plotme.

Jis
kurie

Jis

teikia prideramo atlyginimo vyrams ir moterims, 
paseno betarnaudami.
teikia malonias darbo” sąlygas

apima planą, kur darbininkai gali patapti part-

darbininkams.

Jis 
neriais versle, užtikrindamas ramų nepriklausomybės 
jausmą, kuris pakeičia susirūpinimą proto rytmtimi.

Jis suteikia būdą, kuriuo darbininkas žemiausiam 
stovy gali paduoti savo skundą, jei jis turi kokį, valdy
bai ir būti tikras, kad jis bus išklausytas.

šitie keturi Standard Žibalo Kompanijos pasitamavi
mo ūpo reiškiniai atsimuša tiesiai plėtojime pasitenki
nusių darbininkų, kurie dirba su užsidegimu negalimu 
tiems, kurie dirba po prievarta.

Materiale nauda šito kasdieninio pritaikymo kalėdi
nio ūpo atsimuša iki augščiausio laipsnio augštesniame 
patarnavime, kurį Standardo Žibalo Kompanija (In
diana) per savo harmoningai laimingą, pasitenkinusią 
27,000 darbininkų šeimyną išgali suteikti 30 milionų 
žmonių 10 Vidurio Vakarinių Valstijų.

šitas pasitamavimo ūpas, apsireiškiąs visoje organi
zacijoje davė galimybės Direktoriams suteikti tokį pa
gyrimo vertą savo šeimininkų atsinešimą į 26,768 akci
ninkus, kurių nei vienas neturi nei 10 nuošimčio viso.

iki 
iki 
iki

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
3038

X^uR.iiEHZMAN^B
II RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomaa per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas^ chi
rurgas ir akušeri*.

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

Ofisas ir Labaratorijat 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

/ Dienomis: Canal
I 8110 arba 857
1 Nakt. Drexel 959 
! Boulevard 4186
So. Halsted St.

Telefonai*

8813
Val.i 9—10

V" 1 -

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

DR. G. M. GtASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
TelephoneYards 687_____

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

t Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labu** 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiova* 

Moteriški}, Vyrišką ir 
Vaikj lięų 

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

ryte iki 1 vai po piet. 
Telefonas Dresel 2880

■I

Prisidėk prie musų Kliubo Dabar.

Tek Pullman 5432

Telefonas) Boulevard 7049

*4

>

teikiu 
trižiu- 
Ccoda

mergi

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

Peoples “sarBank
Kampas 47 gat. ir Ashland Avė. 

Chicago.

M

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akašerka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek
mingai patamau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
re j imą. 
patarimus 
terims ir
noms veltui.

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.
----- v-----------

DB. C. Z. VEŽELIS
Lietuvi* Dentistaa 

4712 South Ashland Avių 
arti 47-tos gatvis

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt 8L Tel. Canal 6212.
Raridencijs 8114 W. 42W 81 

Tel. Lafayette 4988
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PubHshed Daily except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P, Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telęphone Roosevelt 8500

Subscription Ra tos;
$8.00 per year in Canada.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams___________________ $8.00
Pusei metų .... _________ 4.50
Trims mėnesiams ____________ 2.25
Dviem mėnesiam____ __ ____  1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija_______ i_________ 3c
Savaitei_____________18c
Mėnesiui _------ ---------- T.„„------75c

Suvienytose ValstijoM ne Chicagoje 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metų .......... 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiam ______  1.50
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams........................ —............$8.00
Pusei metų........................... 4.50
Trims mėnesiams __________  2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Klaipėda 
pralaimėta?

Dar nėra tikros žinios, 
kaip ambasadorių taryba 
Paryžiuje išsprendė Klaipė
dos krašto likimą, bet eina 
gandų ne malonaus Lietuvai 
pobūdžio.

Kauniškės “Lietuvos ži
nios” išreiškė nuomonę, kad 
Lietuva negausianti Klaipė
dos krašto. Žydų “Forverts” 
kelios dienos atgal įdėjo ko
respondenciją, kurioje sako
ma, kad ambasadorių tary
ba jau nutarusi padaryti 
Klaipėdos kraštą “freištaa- 
tu” (laisva valstybe) po 
franeuzų protektoratu (glo
ba). Pagaliaus, musų kores
pondentas iš Europos pra
neša, kad Lietuva prakišo 
Klaipėdą taip pat, kaip ir 
Vilnių.

Gal šitie gandai yra netei
singi, bet jie vistiktai rodo, 
kurion pusėn šioje valando
je vėjas pučia.

Sprendžiančiosiose Euro
pos diplomatų sferose šian
die vyrauja nepalankus Lie
tuvai nusistatymas. Tai nė
ra nuostabu, žinant, kokios 
įtakos tose sferose turi per 
savo globėjus, franeuzus, 
Lenkija. Bet yra keista, kad 
Lietuva darė tiek mažai pa
stangų pergalėti tą nepalan
kų jai nusistatymą Europo
je-

Nekalbėsime čionai apie 
Lietuvos valdžios ir vadau- 
jančiųjų Lietuvos partijų 
nerangumą, bet imkime Lie
tuvos visuomenę: kodėl ji 
visą laiką tylėjo ir' tebetyli 
šiandie? Ateina laikraščiai 
iš Lietuvos, vartome juos,x 
jieškome žinių apie tai, kaip 
žmonės tenai reaguoja į tą 
opų Lietuvos ateičiai daly
ką, ir pasirodo: jokių viešų 
mitingų Klaipėdos krašto 
klausimu, jokių rezoliucijų, 
jokių reikalavimų!

Kaunui, Šiauliams, Ma- 
riampolei Klaipėda yra ta
rytum toliaus,'negu Chica-

Jeigu Lietuvos žmonės ši
taip mažai paisys savo ša
lies reikalų, tai franeuzai su 
lenkais ne tik Klaipėdą pa- 
siims, bet ir klumpes jiems 
ųuo kojų nuaus* Ar nesiran

da tenai kas jiems bakštel- 
tų į pašonę ir pažadintų iŠ 
miego?!

Svarbus 
susirinkimas.

Šiandie visi Chicagos lie
tuviai socialistai yra kvie
čiami susirinkti (Raymond 
Chapel svet., 31 g., netoli S. 
Halsted) pasikalbėjimui su 
drg. K. Bieliniu, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
įgaliotiniu, pirm keleto die
nų atvykusiu Chicagon.

Šitame susirinkime sve
čias nori arčiau susipažinti 
su visais vietos draugais ir 
išdėstyti jiems savo kelionės 
tikslus. Tai bus tokia proga 
Chicagos lietuviams sociali
stams, kokia pasitaiko kar
tą per daugėlį metų.

Per visus didžiojo karo ir 
pokarinės “taikos’* metus iš 
Lietuvos nebuvo' atsilankęs 
čionai nė vienas socialdemo
kratų atstovas, kuomet kito
kių partijų žmonės nesiliau
davo darę maršrutus po A- 
meriką. Jie, žinoma, infor
muodavo amerikiečius savo
tiškai. “Krikščionių” žmo
nės, atkeliavę Amerikon, pa
sakodavo apie didelius savo 
partijos užpelnus Lietuvai 
ir susiriesdami keikdavo 
“bedievius, giaujančius šven
tą tikėjimą” Lietuvoje; liau
dininkai duodavo vėjo kleri
kalams ir įrodinėdavo, kad 
tiktai jie, liaudininkai, vedą 
Lietuvą tikru progreso ir 
gerovės keliu.

Tik drg. Bieliniui atsilan
kius šioje šalyje, mes galė
sime išgirsti balsą trečiosios 
Lietuvos visuomenės judėji
mo srovės, apie kurią mes 
per ilgą laiką galėdavome 
patirti tiktai iš laikraščių 
arba iš priešų lupų. Mes te- 
čiaus žinome, kad ta srovė 
vaidina be galo svarbią rolę 
Lietuvos gyvenime ir, kas 
mums yra ypatingai bran
gu, reiškia siekimus ir tiks
lui artimiausiojo mums Lie
tuvos visuomenės sluoksnio 
— darbininkų klasės.

Drg. K. Bielinis yra vie-‘ 
nas veikliausiųjų darbuoto
jų Lietuvos socialdemokratų 
partijoje, gerai apsipažinęs 
su darbininkų judėjimu ir 
kitose šalyse, turįs daugiaus 
patyrimo darbininkų kovo
se, negu kuris nors iš musų. 
Taigi ir asmeniškai pažinti 
jį bus kiekvienam socialistui 
labai įdomu.

Šio vakaro susirinkimu 
svečias pradės savo darbą 
Jungtinėse Valstijose. Tiki
mės, kad jisai daug prisidės 
prie sustiprinimo musų or
ganizacijos ir judėjimo.

AMERIKOS RESPUBLIKŲ 
KONFERENCIJA.

šioje vietoje jau buvo rašy
ta, kad Jungtinių Valstijų sek
retorius, p. Hughes, pasiuntė 
Centralinės Amerikos respubli
koms pakvietimą dalyvauti 
Washingtono konferencijoje. 
Didalpiai rašė, jog ta konfe
rencija turėsianti didelės reikš
mės. Esą Amerika pordysian- 
ti pasauliui, jog galima sukur
ti tikrą Tautų Lygą.

Tam, žinoma, tikėjo tik tie, 
kurie nežinojo tikrosios dalykų 
padėties.' Tikrenybėje konfe
rencija buvo šaukiama tik tam, 
kad dar labiau pavergus Cen- 

tralines respublikas jankių im
perializmui. Ir kas blogiausia, 
mažučių respublikų delegatai 
nedrįso priešintis Amerikos 
kapitalistų pinklėms. Tos ko
medijos ilgiau nebegalėjo kęs
ti senatorius William E. 
Borah iš Idaho. Jis nurodo, 
kad Amerikos korporacijos 
šeimininkavo, kaip namie, 
penkiose Centraliriėse respubli
kose. Tas šeimininkavimas 
daėjo net iki to, jog valdžios 
buvo, nuverčiamos ir pakeičia
momis kitomis, kurios nesi
priešino Wall stryčio politikai. 
Gi dabar p. Hughes norįs pri
versti mažąsias respublikas 
pasirašyti klastingą sutartį, 
kuria einant jos praras savo 
nepriklausomybę. F ederuoto- 

sios presos korespondentas, p. 
Paul Halina, rašo:

“Vargu farso konferencija 
bus palikta ramybėje. Yra 
laukiama, kad greitu laiku 
į Senatą bus įnešta rezoliu
cija, kuria bus pareikalauta 
ištirti musų imperializmą 
Cent ratinėj e Amerikoje, pra
dedant nuo pat to laiko, ka 
Amerikos kareiviai užėmė 
Nicaraguos sostinę 1922 m. 
Kiek galima spręsti, senato
rius Borah, antrasis užsienio 
reikalų komiteto narys, iš- 
rodinės tos rezoliucijos svar
bą.

“Debatai parodys, jog 
Meksika, kuri drauge su 
Jugtinėmis Valstijomis su
šaukė 1907 m. konferenciją, 
negavo iš sekretoriaus 
Hugheso pakvietimo daly
vauti dabartinėje konferenci
joje. Ir tai nežiūrint į tai, 
kad pakvietime skelbiama, 
jog ši konferencija užsiims 
patvirtinimu ir praplėtimu 
1907 m. sutarties.

“Rezoliucijoje bus įrody
ta, kad Jungtinės Valstijos 
sulaužė tą sutartį, užgrieb- 
damos Fonsecą įlanką ir ap- 
gindamos Amerikos kapita
listų paglemžtas prie San 
Juanos upės žemes. Centra
linės Amerikos teismas, pri
silaikant 1907 m. sutarties, 
sprendė Costa Ricos ir Ame
rikos ginčą. Ginčas buvo 
išspręstas palankiai Costa 
Ricai, bet Amerika visai ne
silaikė to nuosprendžio.

“Bus įrodyta, jog dabarti
niai delegatai, kurie sėdi 
prie Hugheso kojų, paeina iš 
tų šeimų, kurios įsigavo po
litikei: dėka Amerikos dur
tuvams.

“Bus įrodyta, kad kaip tik 
Amerikos kareiviai ir laivy
nas nuvertė Guotemaloje 
prezidentą Herrorą, o jo vie
ton paskyrė Orri lianą, t tuoj 
ta. šalis buvo priversta pa
siskolinti iš New Yorko 
Blair Co. $15,000,000, pri
žadėdama mokėti nepapras
tai aukštus nuošimčius.

“Bus įrodyta, kad- Meksi
kos delegatai neįsileista į 
nebylių konferenciją todėl, 
jog Hughes ir užinteresuoti 
Ccntraline Amerika Wall 
stryčio kapitalistai žinojo, 
jog Meksikos delegatai bu
tų atpasakoję jankių impe
rializmą sulig Latynų Ame
rika. Jie butų įrodę, jog 
mažutėms respublikoms siū
loma pasirašyti ne sutartis, 
o jų suvereniteto paskutinė 
valia ir testamentas.

“Bus įrodyta, kad Jungti
nės Valstijos, neprileidimas 
Meksikos, ryžasi pasidaryti 
Ccntralinėje Amerikoje vie
ninteliu ‘laiduotoju ir pa
tronu’ ir savo nuožiūra nu
spręsti, kada nauja sutartis 
galima panaikinti, kaip kad 
buvo panaikinta 1907 m. su
tartis. • .

“Toje kovoje palaikyti 
padorumą musų užsienio-po^ 
litikoje senatoriai Borah, 
Ladd ir kiti pažangieji re- 
publikonai negali tikėtis pa
ramos iš eilinių demokra
tų. Woodraw Wilson užgy- 
rč įsibriovimą į Nicaraguą ir 
sukūrimą mililarinių dikta
tūrų Haiti’j ir Santo Domin
go’j-

“Bet jeigu dar yra Senate 
laisvų demokratų, jie turi 
auksinės progos prisidėti 
prie kelių sąžiningų repub- 
likonų, kurie deda pastangų, 
kad nebūtų po Amerikos 
vėliavos priedanga daroma 
internacionalinės reikšmės 
nedorybių. Jie turi įtikinti 
Latynų Ameriką, jog Jung
tinėse Valstijose dar yra to
kių valdininkų, kuriems pa
dorus liberalizmas nėra sve
timas”. — -- ■ -- -

LAIŠKAS LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATAMS.

Lietuvos Seimo Socialdemo
kratų frakcija gavo iš Kauno 
darbininkų ir tarnautojų gru
pės laišką. Laišką su kai ku
riomis pataisomis atspausdino 
“Socialdemokartas”. Jis skam
ba sekamai:

“Mes, valstybinių įstaigų 
tarnautojai ir darbininkai, 
nors Steigiamąjį Seimą be
renkant, buvome klaidingai 
ipadavę daug balsų už Darbo 
Federaciją, tikėdamiesi tu
rėti darbo klasės užtarėją, 
bet per pustrečių metų jos 
veikimo Seime supratome D. 
Federacijos politiką. Josi 
sugalvota buvo ne tiek dar
bininkus užtart, kiek juos 
supiudyt vienus prieš kitus. 
Darbo Federacija ėjo paslap
čiomis daugiau tiems į pa- 
gelbą, kurie tik geriau su
gebėjo darbininkus slopinti. 
Dabar jau mes pasimokinę 
gyvenimo ir nuolatinį Seimą 
renkant pasiryžome atiduoti 
savo balsus už socialdemo
kratų partijos ,žmones.

“Mes žinome, kad kapi
talistinės užgaidos sukėlė 
visapasaulinį karą, sunaikino 
ekonominiai ir moraliai gy
venimą iš pat pamatų ir kad 
tas atitaisymo darbas ne 
taip greit eina. Bet tik ta 
sunaikintoji gyvenimo našta 
ne visų lygiai nešama. Mes 
gi taip pat turime žmogiš- 

' kus jausmus ir žinome, kad 
viskas priklauso nuo darbi
ninką, kaip tai šalies atsta
tymas, krašto apgynimas. 
Juk niekas negali užginčyti, 
kad tas viskas ne ant darbi
ninkų pečių sukrauta. O ką 
darbininkhs už tai turi? Rei
kia dideliu širdies skausmu 
pasakyti, kad vien tik panie
kinimą, jo asmens pažemini
mą. .Jeigu darbininkams 
taip atlyginama, argi gali 
būti sveika ir stipri šalis? 
Jei našlės, netekusios vyrų 
ir pasilikusios su mažais 
vakais Dievo apveizdai, ken
čia badą ir kitus gyvenimo 
nepirteklius, ar galima lauk
it iš tokių šeimynų sveikų ir 
sąmoningų piliečių? Ar ga-

• Įima laukti sąmoningų žmo
nių kad ir iš tų šeimynų, 
kurių tėvai dabartinėse gy
venimo sąlygose neša sun
kią gyvenimo naštą, o ne
gauna teisingo už darbą at
lyginimo, kuris net ir pro į- 
statymus prasilenkia: [Cen
zūros išbraukta],

“Ką galima laukti galop 
iš tų šeimynų, kurių tėvai 
už grynai ekonominius rei
kalavimus paskaitomi įta
riamais ir baudžiami kalėji
mu, ištrėmimu ir panašiai? 
Ar neauga dar didesnė pagė- 
ža, kuri kaip ta vėsula prie 
tam tikrų aplinkybių gali į- 
siusti. Yra dar labai daug 
žaizdų, kurios gydyti yra 
gyvas reikalas. Mes turime 
vilties, kad musų atstovai 
♦Seime pasiims išrodinėt tas 
musų žaizdas Seimo plenu
me, o taip pat ir spaudoje.’’
Vadinasi, gyvenimo prityri

mas įtikino Kauno darbinin
kus, jog darbininkų Federaci
ja užsiiminėjo tik darbininkų 
pkidymu, o no jų reikalų gy
nimu. šį seimą berenkant ne
paprastai daug žadėjo “Darbi

ninkų kuopos”. Bet tų kuo
pti politika vargti kuo skirsis 
nuo federacininkų politikos 
Griauti tarp darbininkų vieny
bę jie irgi yra dideli meiste
riai.

kyinas išsiųsti iš Kijevo ešelo
ną jau esąs iš Maskvos tele
grafu išsiųstas ir šiomis die
nomis ešelonas tur išvažiuoti”. 
Tačiau nepasitikėdami “musų” 
įstaigomis, siuntom delegatą į 
Charkovą galutinoms “raspo- 
riaženijoms” bei vagonams iš
gauti, “nariadų” parvežti ir... 
štai jau dvi savaiti praėjo, o 
musų delegatas iš Charkovo 
dar nepagrįžo... užtat ligi šiam 
laikui dar vilties nenustojome. 
Bet tokiu budu laukti (jau 
antras mėnuo, kaip antrą kar
tą laukėme kasdien išvažiavi
mo), žinot ką, labai yra sun
ku: beveik visi be darbo, be 
uždarbio, daugelis vargsta ba
rakuose, kasdien lankomės eva- 
kan ir rankas nuleidę, išsiskirs- 
tome. Ešelonas susideda iš 
apie 300 žmonių, apart to dar, 
berods, yra ešelonai Černigove, 
Poltavoje ar Charkove—tikrai 
nežinau, žodžiu sakant, jums, 
turbūt, šie musų vargai yra 
aiškus, tad aš plačiau nei ne- 
rnšinėsiu. (Čia tuo tarpu pra
leisiu pasakojimą apie labai 
negražius pasielgimus valdi
ninkų musų atsavybės Charko
ve. V. K.)... Net čekai, jau 
nekalbant apie lenkus, juokia
si iš musų bei musų atstovų, 
kad tokio mažo skaičiaus nu
vargusių tremtinių jau antri 
metai negali Tėvynėn nugaben
ti. Pats esu matęs, kaip Čekų 
atstovybės įgaliotinis kasdien 
ateidavo cvakan, pats bėgiojo 
vagonų išgavimo reikalais, pat: 
tvarkė į vagonus “posadžą” i 
tik galutinai nusiramino, kai 
tuos 125 čekų tremtinius iš Ki
jevo išgabeno. O musų augšlai 
gerbiamas p. M., atvažiavęs Ki- 
jevan”... (čia vėl tuo tarpu 
praleisiu papasakojimą apie 
p. M.).

Abiejų laiškų turinys labai 
aiškus. Nesuprantamas daly
kas tik, kad Kijevo lietuviai 
dar 14-XI nieko nežino apie 
savo išvažiavimą, gi ešelonas 
jau gale spalio iš ten išėjęs. 
Tai viena, gi kitas klausymas, 
kada jis galėjo išeiti jei tikrai 
išėjo, ikad per dvi, tris dienas 
galėtų atvykti į Vitebską (per
daug gerai žinau rusų gelžke- 
lius). i į

Manydamas, kad 300 lietu
vių, vargstančių Kijeve, gimi
nės ir pažįstami Lietuvoje ne
mažiau už mane rūpinasi jų 
nelaimingu padėjimu, drįstu 
kreipti šiuo klausiniu į musų 
visuomenę ir nelaimingų (nes 
galės grįžti tikrai savo lėšo
mis, o tam tikslui reikia puse 
miliardo rusų rublių vienam 
asmeniui) musų tautiečių var
du viešai šaukti: gelbėkite, kas 
gali, tik... tik... ar ne bus tai 
vox dilinantis in deserto?

Nors ir išlengva, bet visgi 
Lietuvos darbininkai pradeda 
atskirti sa^o tikruosius drau
gus nuo priešų.

Kaip Lietuvos valdžia rūpi
nas savo tremtiniais

Rusuose
Kaip sėdintieji Lietuvos mi

nisterijose žmonės rūpinasi 
nelaimingaisiais lietuvių trem
tiniais Rusuose, parodo “Kraš
to Balse” išspausdintas V. Ku- 
Icišio šauksmas: “Gelbėkit, 
kas galit!”

Lapkričio 2 d. š. m. V. Ku- 
liešis gavęs iš Kijevo šitokį 
laišką:

“Kijevas 22-X 1922 m. 4-tą 
šio mėnesio dieną visi tremti
niai iš Lietuvos, Kijeve gyve
nantieji, buvo sutalpinti vago- 
nuosna ir manėme neužilgo 
būti Lietuvoje ir baigti savo 
vargus, kurie jau visai mus 
nusilpnino išvažiavimo Tėvy
nėn belaukiant. Tačiau ant
ros dienos rytą atėjo iš centro 
įsakymas lietuvių . tremtinių 
ešeloną sulaikyti, ir mes turė
jome iš vagonų išsikraustyti 
Dabar laukiame minėto “oso- 
bago rasporiaženija” ir vėl ne
žinome, kada galų gale išsi- 
kraustysime iš šios “laimin
gos“ Ukrainos. Dabar beveik 
visi likome be buto, ir visi 
be darbo, be uždarbio... Ka
dangi beveik visi lietuviai ne
turtingi, tad jų gyvenimas, 
ypač tų, kurie su šeimynomis, 
visai panašus į aprašytąjį laik
raštyje (pridėta iškarpa iš laik
raščio “Pravda” apie nelaimin
gą padėjimą tremtinių). Darbo 
gauti Kijeve šiomis dienomis 
labai sunku, reikia laukti apie 
puse metų. Gal galėsi kokiu 
nors budu pajudinti Lietuvoje 
atsakančią įstaigą, suteikti ži
nių apie musų vargingą gyve
nimą ir tuo paskubinti musų 
išvežimą Tėvynėn. Nes mums 
jau pritruko spėkų ir kantry
bės besiimtinejant telegramas 
Charkovan, Maskvon, o taip 
pat delegatai į centrą, ir nieko 
gero, suraminačio nesulau
kiant. Rašau su kaikuriais 
tremtiniai pasitaręs ir visų var
du prašau, jei gali, padėti 
mums. (Parašas).

P. S. Gal šį musų laišką į- 
dėsi laikraščiuose, jei tuo ga
lima suteikti mums šiokios to
kios naudos”.

-^Gavęs šį ir į jį panašių 
laiškų—rašo V. Kuliešius —• 
nuvykau drauge si musų ži
nomu poetą veikėju p. Liudu 
Gira prie Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Rytų Departamento 
Direktoriaus p. Lisausko, pra
šydamas paaiškinti ir pagalbos. 
Gavau prižadėjimą, kad iš
aiškinti tam dalykui tuojau 
telegrafu busiąs paklaustas 
musų atstovas Charkove p. 
Mušinskis. Atsakymą p. Mu- 
šinskio žodžiu pranešė man (po 
kelių dienų) p. L. Gira, kad, 
gautomis žiniomis, ešelonas iš 
Kijevo išėjęs gale spalio mė
nesio š. m. Apart to, man pa
čiam parodyta buvo 18-XI š. 
m. Tremtinių grąžinimo Sky
riuje telegrama, kad ešelonas 
iš Kijevo jau esąs Vitebske. Čia 
buvo atkartota, kaip ir Už
sienių Reikalų Min-je, kad su
tartis su Latvija dėl perleidi
mo ešelonų pasibaigė de facto 
lapkričio 12, bet daromos pa
stangos pailginti jąją dar dviem 
savaitėm. Laukiau pasekmių, 
ramiai tikėdamas, kad viskas 
padaryta. Bet... štai antras 
laiškas, gautas 25-XI š. m.

“Kijevas. 14^X1 1922 m. 
Ačiū už tas žinias, kurių esi 
mums maloniai suteikęs. Labai 
buvo malonu skaityti žinias, 
geriau irtišviečiantis dalykų 
stovį, negu pas mus' manoma. 
Su dėkingumu Tamistai noriu 
dar šį tą parašyti dėl musų 
išvažiavimo reikalo. Musų iš- 
važiaviniui neįvykus, siuntėme 
Maskvon delegatą Lietuvos at- 
stovybėn bei Centrevakan, kurs 
sugrįžęs mums suteikė labai 
linksmą naujieną, būtent “įsa* 

“Nekandžiok tos rankos kur 
tave valgidina’. šitas ameri
konų sakinys labai pritinka 
Lietuvos valdžiai, kuri kai 
koks nedoras išpera dar iš 
vystyklų neišrietėjusi jau kan
da užsienio brolius ir seseris, 
kurie per ilgus metus juos šel
pė, švietė, tautiškai budino. 
Kuomet tie šiandieniniai Lietu
vos valdonai uoliai carui tar
navo ir Lietuvos kupigėliai 
žmones carui ištikimybės mo
kino, tai užsienio lietuviai 
tautinę ugnį kurstė— savo lė
šomis mokslines knygas ir 
laikraščius leido, siuntė paštu 
mažus lapelius, didesniuosius 
kontrabandos keliu Lietuvon 
grūdo. Viso to triūso vienin
telis tikslas buvo: žadinti lie
tuvius iš miego, šviesti juos, 
parodyti jiems, kad ir jie, lie
tuviai, yra žmonės, — tauta su 
garbinga praeitimi, ir kad pro
gai pasitaikius jie galėtų nuo 
rusų ir vokiečių atsikratyti ir 
neprigulmingą Lietuvos valsty
bę sukurti. Galima sakyti, kad

užsienio lietuviai, ypatingai 
Amerikos lietuviai Lietuvos 
tautą gaivino, auklėjo, maitino 
ir dar tebcmaitina. Tik liūd
na darosi, kad tas musų auk
lėtinis mumis nebeužsiliki. Jis 
prabilo į mus šitaip:—Nagi, jei 
jus lietuviai esate, tai eikšte 
šian ir pasirašykite, parodyki
te man savo akis, plaukus, 
nosį ir abelnai visas lietuviš
kas ypatybes; jeigu aš ištik
tųjų matysiu, kad jus esate 
lietuviai ir duosite man 10 ar 
15 dolerių duokles, kaipo pa
klusnų valdiniai savam vieš
pačiui, tai aš jus priimsiu sa- 
von tauton; bet jeigu jus ne- 
lenksil savo nugaros po mano 
lazda, tai aš jus laukan išme
siu kaip nenaudėlius ir dar jū
sų turtą sau pasilaikysiu!

Tai tau ir auklėtinis! Savo 
labdarius iš gryčios laukan me
ta!—Pasaulio Lietuvis.
■ ’ r—-■■ " *"1

L. S. Sąjungoj.
Kuopų veikimas.

Chicago. — Praeitą sekma
dienį, gruodžio 17 d., LSS. 4- 
toji kuopa laikė priešmetinį 
susirinkimą .Aušros svetainėje. 
Kadangi tuo pačiu laiku buvo 
kitur laikomas dėl Klaipėdos 
krašto čikagiečių lietuvių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo ir 
vietos socialistai, tai kuopos 
mitingan narių nedaug teatsi- 
•cnkė. Be kita ko, nominuota 
kandidatai į L. S. S-os virši
ninkus ir išrinkta nauja kuo
pos valdyba ateinantiems 1923 
metams. Valdybon išrinkta: 
organizatorium J. M. Vainaus
kas, sekretorium A. Labs, fi
nansų sekr. J. Kavaliauskas, 
išdininku Bandauskas, knygi
ninku V. Mišeika.

Ketvirtoji kuopa palengva 
auga, — ji jau turi devynioli- 
ką narių. Reikėtų tik, kad 
draugai netingėtų laų^/tis į 
susirinkimus. —KuopVetis.

Sveikatos Dalykai
APSISAUGOJIMAS NUO 

“FLU.”

Skaitytoju Balsai
[Ui tirutkitaa itame skpria/a 
nuomom/a Redakcija neateakaj

DO NOT BITE THE HAND 
THAT FEEDS YOU!

Bcsisaugojant limpamų ligų 
svarbiausia yra užlaikyti kū
ną tvirtai ir švariai. Kūnas 
privalo būt tinkamai šiltai ap
dengtas ir patartina vartoti 
vientik sočius ir sveikus val- 

Lgius, ypatingai- įvairias daržo
ves. Nuosaikumas darbe, pail- 
sy, maiste ir bežaidžiant taip
gi daug reiškia.

Del \maisto reikia pastebėti, 
kad pienas yra vienas iš so
čiausių ir lengviausių valgių 
ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems.

Užkrečiamų ligų atsitikime, 
kaip tai “flu,” labiausiai ken
kia susigrūdimas ar bent su
sikimšimas. Geriausias būdas 
apsigynimo yra kaip galint 
liuosai užlaikyti ir nuolat vė
dinti kambarius.

Taipgi svarbu saugotis žino- - 
nių, kurie neužsidengia bur
nos kosėdami ar Čiaudėdami. 
Užlaikant (larbvietes ir namus 
švariai ir liuosai, saugojanties 
didelių susirinkimų ar vietų 
kur daugelis maišosi, vaikščio
jant kiek galint daugiau tyra
me ore daug prigelbsti apsigin
ti' nuo limpamų ligų.

' Limpamos ligos daug grei
čiau užsikrečiamos netiesiogi
niu budu negu tiesiog nuo li
gonių, bet šis netiesioginis bū
das labai lengva išvengti. ICpi- 
demijos laiku patartina visai 
nesisveikinti, nelankyti nesau
gių ir nešvarių užlaikomų res
tauracijų ar užkandžių vietų, 
reikalauti mėsininkų ir kromi- 
nipkų švariai ir sanitariškai 
užlaikyti savo prekes, nevar
toti bendrų rankšluosčių ir ge
riamų indų. Patyrimas parode, 
kad geriausias būdas išsisau
goti “flu” ir kilų visų užkre
čiamų ligų yra tai švarus užsi
laikymas.



Pianai
Gramafonai

( Tąsa ant 6to pusi.)

RAŠO NETEISYBĘ

IURSE
Telefonas

Kalakutai atpigo

Valstija

IŠTEISINO WALSHĄ

AKIŲ DAKTARAS

Lietuviu Rateliuose

Chicago, III

Yards 
3135

Malonėkite 
irutę veltui 
kelionę. _ ~ 
Jungt. 
iš anksto

Vardas
Adresas 
Miestas.

Lietuvių Rakandų Korporacijos Krau- 
— The Peoples Furniture Company

m'

Dabar galima pirkti už negirdėtai žema kai 
na iš 
tuvių

darbininkais, ir suieiško

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

DR. VAITUSH. O. D
Lietuvi* Akių Speciali*!**

aš Ona Būdvytiene 
kad tai yra netiesa, 
paliko be cento šeši 
sn viršum atgal, o 

akių parody-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo ’O iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakarti 
Rezidencijos tol. Kedzie 7716

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tdčiau geras draugas patars 
naudoti

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

• 943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 9313 

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

TAI TINKAMIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA.

’ERMATO ANGLIAKASIŲ
. STREIKĄ.

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SUKUEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
JTel. Boulevard 5913

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

Dr. Anele Kausliillas D. C. 
CH1ROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8136
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

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

Telefonas Boulevard 0451
DR. M. M. MARBEL

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

CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos:

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

Bustas, Edgewater Bcach Hotel 
5349 Sheridan Road 

Tel. Edgewater 8380
Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 

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

ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

Vakar prisaikintieji teisėjai 
snešė Tarnui Walshui verdik- 
ą — “nekaltas”. Jis buvo 
eisiamas dėl nužudymo vaL 
;yklos patarnautojo George 
iasto. Valstijos liudytojai ne
galėjo įrodyti, kad Walsb jį 
lužudė. Walsh yra darbinin- 
cų unijos viršininku.

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

NediUomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

ris bus suloštas ateinatį sek 
madienį, gruodžio 24 d., M 
Meldažio svetainėj. “Girių Ka

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

8261 8. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1
Ned. Į0—12 A. M.

Reąidence Canal 2118

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping- Board, Passenger 

Department 683MN.
45 Broathvay, New York City

Dr. Maurice Kairu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avą, 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Ud S 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo Ii 
iki 1 vai. po pietų.

GRAMAFONAI
Ypatingai dabar prieš Kalėdas galite rasti didžiausią pa
sirinkimų įvairių išdirbisčių gramafonų musų krautuvėse, 
kaip tai Columbia, Victory, Pathe Mandel, Linerphone ir 
daug kitokių, kurių kiekvienas yra pilnai garantuotas ir 
parduodame už negirdėtai žemą kainą, nes nekuriu ver
tės siekia virš $150, dabar yra proga $69.50 
pirkti po ' i

Ir duosime dykai su kiekvienu g’ramafonu 12 
rekordų, 300 adatų.

Pilnas rinkinys Lietuviškų rekordų ir Muzikos 
Rolių Player Pijanams.

Ateidami į krautuvę nepadrykite klaidos, gerai įsi- 
temykit Korporacijos vardą ir musų 

Krautuvės adresus.

$550 vertės naujas Meldorf grojiklihi pijanai išdirbti per 
geriausias Amerikos pijano dirbtuves, pagal vėliausios ma
dos su geriausiais pagerinimais, su kuriais galima išreikšti 
tikrai artistišką pijano skambėjimą. Su paprasčiausiu 
vartojimo budit. Grajina visokių išdirbisčių rolus. Ga
lima gauti visokio baigimo, ir kurie pirks jį šią savaitę 
duosime, sykiu visai veltui šilkinę pijano S345 
lempą, suolelį ir 20 Music lloll už

c džiaugsmas dabar 
— tėvynej vėliaus 
Prisirengk dabar prie kelio- 

«. n®s j seną kraštą
RJ aujas ir puikus būdas palink- 

sminti tavo mylimuosius atei- 
nąnčioms Kalėdoms yra prisirengti 

'■ aplankyti tavo Seną Kraštą dabar. 
~~ Galėsi ant Kalėdų pasakyti šeimy

nai apie planuotų. Kelionę. Prisiųsk žemiau paduotą kuponą. Gauk vi
sas reikalingas informacijas savo kalboje ir tada galėsi prisirengti 
prie kelionės.

Amerikoniški laivai turi visus patogumus savo trečioj kliasoj — 
ruimingi miegami kambariai, rūkymo ir skaitymo kambariai su visų 
kalbų knygoms, kaip ir didelės visuomeniškos svetainės ir geriau
sias valgis.

Šiandien pasiteirauk apie laivus! Dusyk kas savaite plaukia iš 
Ncw Yorko.

apmokėjimai
gimines, iš Senosios Tėvynės, 

Užtikrink 
tegul jie keliauja po AME-

Kiek laiko atgal “Drauge“ 
tilpo mąno vyro, J. Būdvyčio 
pareiškimas, kuriame jis sako 
prasišalinęs nuo manęs dėlto, 
kad buvęs verčiamas tai pada
ryti. Jis rašo, kad jis ir vėl 
mielai sutiktų kartu su manim 
gyventi.

šiuomi 
pareiškiu, 
Jis mane 
mėnesiai 
dabar nenori nė 
ti. Jis visai nemano su ma
nim gyventi. Tai kam dar ir 
rašyti neteisybę.

— Ona Būdvytienė.

jo nariai. Programas 
jo iš dainų ir dėl tokio 
buvo išpildytas gana 
Paskui griežiant brolių 
lių orkestrai 
iki vėlumai.

Pirmyn choras, kaip teko 
girdėti, jau yra pilnai prisiren-

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEG«ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 1* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
1325 So. Halsted St., Chicago, III.

prisiųsti man Jūsų kny- 
<lel autoritetingų faktų apie 

Taipgi pilnas informacijas apie 
Vai .it. Linijos laivus i Europą ir 

apmokamus keleivius.

4 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR
i V U U KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kamaraitės Operos Giesmininkės. Populcriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikines raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai G! C
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

duoti “Naujienų” ofisan ir vi
soms kitoms įstaigoms, ku
rios apsiėmė pardavinėti tikie
tus. Aštuonioliktos gatves ko
lonijos lietuviams koncertui 
tikietus nusipirkti yra paran
kiausiai “Naujienose”. Tikietų 
kainos nuo 75 centų iki $2.

Kauno darbo birža.
Gautomis iš Kauno miesto 

darbo biržos žiniomis, nuo pra
džios 1922 m. iki lapkričio 15 
d. užsiregistravę bedarbių .378 
vyrai ir 1444 moters. Pareika
lauta darbininkų, tarnautojų 
ir tarnaičių į įvairias įmones 
bei pas privačius asmenis — 
1563 vyrai ir 2059 moters. Pa
siųsta į dftrbą — 250 vyrai ir 
2344 moters. Iš skaičių išrodo, 
kad į darbą pasiųsta daugiau, 
negu išviso užsiregistravusių. 
Taip yra dėlto, kad tas pats 
asmuo yra siunčiamas kelis 
kartus, į kelias vietas ir toks 
išsiuntimas registruojamas. 
Užtat vienas asmuo sąrašuos- 
na patenka keletą sykių.

Darbo birža gyvai susirūpi
nusi 
jiems dalbą be joko atlygini 
mo už tarpininkavimą.

perma lydami!
antdejo savo nariams 

ipecialinį mokestį: kiekvienos 
unijos naris turi įmokėti strei
ko fondan po du doleriu.

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams^

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

LIETUVOS ARTISTŲ KON
CERTO TIKIETAI JAU PRI

DUOTI.
Visi chicagiečiai lietuviai tu

ri pasirūpinti iškalno tikietus 
Lietuvos Operos Artistų Kon
certui. Koncertas, kaip jau 

žinoma, bus duodamas Or
chestra Hali, vidurmiesty, 
gruodžio 26 dieną, 8 zvalandą 
vakare. Tikietai jau tapo pri-

Vakar kalakutai nupuolė du 
centu svarui. Tai įvyko dėlto, 
kad pradžioj savaitės tapo 
pristatyta labai daug kalakutų 
marketan. Geriausi išdaryti ka 
lakatai dabar parsiduoda po 
44 centus svarui wholesale. 
Gyvi kalakutai parsiduoda po 
35 centus svarui. Taigi kala
kutai dabar parsiduoda po tiek 
pat, kaip ir prieš Padėkavonės 
Dieną.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedllioms ofisai yra 

uždarytai

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

CICERO. 
ŽINELĖS.

Ciceros lietuviai balansuo
jasi šitaip: Tikintieji turi sa
vo maldyklą; laisvamaniai — 
savo svetainę. Pas tikinčiuo
sius atsilanko misionieriai; pas 
laisvam a ni us> bi bli sta j. T|i- 
kintieji advento laiku meldžia
si; laisvamaniai — šoka savo 
svetainėje kiek tik gali. Vieni 
turi pasnikų ir valgo žuvį; ki
ti—“pork čapą\ Vieni leidžia 
savo vaikus bažnytinei! mo
kyklon; antrieji — į liaudies 
mokyiklą. Klerikalai rengia 
bažnytinėj svetainėj bazarus; 
laisvamaniai savo svetainėj 
rengia karnavalus. Ir dabar 
yra vienas karnavalas. Kle
rikalai neišnuomoja kambarių

akių Įtempi un,, <urii 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemdmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos? ogzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

ralius” yra gana turtingas 
gražiomis dainelėmis. Jei cho
ras jį perstatys priderančiai, 
lai atsilankiusi publika bus pil
nai

Telephone Yards 1532

DR.J.KUĮJS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

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

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

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

LINKSMOS KALĖDOS
Visiems, bet linksmiausios tiems, kurie gerus prezenhis gauna. Kiek

vienas nori Jums ką nors parduoti, bet mes parduodame tiktai tokius 
daiktus, kurie bus geri proseniai ir sykiu geri daiktai. Ir Jums pigiau
sia atseis.

Visi aukso ir sidabro daiktai: laikrodžiai, branzaletai, žiedai, laik
rodėliai, levalieriai, deimantai ctc. Mes patarsime kas kam tinka. Mes 
taisome laikrodėlius ir visus aukso sidabro daiktus ir akinius priren- 
kam. Visiems dovanas duodame iki Kalėdų. v t

Julius Zavlevičia ir Kastantas Andrijavvskas, 
3258 So. Morgan St. Chicago, III. Tel. Boulevard 7027

Buvusi K. MichaJawskio krautuvė.

NORTH SIDE.
Praeitą sekmadienį, gruodžio 

17 d., Liuosybės svetainėj, Pir
myn Mišrus choras turėjo su
rengęs draugišką vakarėlį. Pro
gramą išpildė pats choras ir 

susidė- 
vakaro 

gerai. 
Sarpa- 

visi linksminosi

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

i suteikiami dovanai

DR. SERNER 0. D. (VERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1(

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo' plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoao, arba prisiąs- 
kito 75e. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Jei nori parsitraukti draugus 
apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES' LINES 
jiems gerą patarnavimą, patogumus 
RIKOS VĖLIAVA.
REIKALAUK KNYGOS

Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius i Europą. Jo
kių už tai pareigų neturėsi 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų išplau
kimų ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

UNITED STATES LINES 
Moore and MęCormack, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadway, New York City 
110 Dearborn ąt. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Managing Operators for

U. S. SHIPPING BOARD

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ) 

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

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

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

L llĮa Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
1 / \ dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
ttl /y \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
mv'/ J\ pribūva išplaukimo ryta, tiesiai prie lai-

vo šono “ NEI PAVĖLUOSI?, — NEI ĮflĮĮĮjf \\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
znyj/į Va sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 

L kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

R. S. Ehvorthy, G. A.,
i ! ' 10 Nt Denrborn St., Chicago, III.

Parduodam už pinigus ir ant lengvų išmokėjimų. Krau 
tiivės Icasi VkRaras il<l 9 VR1.

Biznio vedėja: A. NAKKOSIS 
Branch krautuvės vedėjas M, KEŽAS

Viskas rodo, kad ateinantį 
pavasarį įvyks anglekasių strei 
cas. Nors kasyklų savininkai 
r angliakasių atstovai laikė 
kelias konferencijas, bet neat
šokta jokio susitarimo. Nė 
/iena, ne antra pusės nenori ir 
lemano nusileisti. Sausio 3 
lieną Chicagoj bus laikoma 
Jar viena tokia konferencija, 
bet jau išanksto permatoma, 
konferuojančios pusės nepa
teks jokio susitarimo. Anglia- 

uni.
štreik

1930-32 S. Halsted St.
•»» and General Household Goods «»"*'> »'c"moho «

A. L. DAVIDONB, 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.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Specialistas Moteriškų, Vyriikųj 
Vaikų ir visų chroniškų Hgų. 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicafu 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet! 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicag*
/— 1 ■

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
dowiAtt-sass

Kątik sugrjŽo ii Califomijo* ir 
vėl tę* savo praktikavimą po Ve.

1208 W. Harrison St.
Valandos «8—12 kasdieną ir 6—8 

vakaro išskiriant nedėldienius.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

laisviems; laisvieji neišnuo- 
moja klerikalams.

Na, koks čia skirtumas tar
pę vienų ir kitų?

Vieni ir kiti yra patenkinti.
Gruodžio G d. “Drauge” vie

nas ex-biblistas iš Ciccros ra
šo apie kai kuriuos biznierius, 
profesionalus ir kitus galus. 
Vienus jis labai pagiria už jų 
gabumą, kitus 
pusiau giria, o 
nupeikia. N 
slapyvardžiu,

'visi biznieriai žino kas tasai 
paukštukas. Iš tų biznierių 
pasikalėdojęs ir jis minta. Biz- 
nieriai, žinoma, nepaiso ir no
rėtų, kad jis dažnihu parašytų 
apie juos, nes tai yra “free 
advertising”.

Šiomis dienomis čia buvo 
lietuvių bažnyčioj misijos, ku
rios tęsėsi per dvi savaiti. Be 
visa kita, daugiausiai gavo vė
jo “minkštų gėrynių-” biznie
riai. Kadangi iki šiam laikui 
toki biznieriai daugiausiai, sa
ko, rėmę pinigiškai bažnyčios 
reikalus, tai dabar misijonie- 
rių įžeisti jie sako, nuo šio ku- 

' nigėliai gausią iš jų nykščio

pusiau peikia, 
trečius visai 
autorius rašo 

bet jau beveik

riiii kunigai neleisdavo paly
dovams ir obelimi nariams 
prisisegti raudoną rožę prie 
savo drabužių, nes kunigo nuo- 

• mone, kas tik raudona, tai 
nemalonu. Kadangi 
gausinga nariais ir 
laisvų pažvalgų, tai 
nei kunigui vedžioti 
nosies ir dabar prisisega rožes 
kiokios jiems tinka.

Čia paminėsiu vieną faktą, 
kad šita draugija yra ištiktųjų 
progrosiviausiau šiame mieste
lyj. Štai gruodžio 25 d. Ka
lėdoms ji rengia draugišką va
karą, kurio įžanga verta vieno 
dolerio asmeniui, bet kliubas 
nutarė visiems rimties lietu- 
viams-ėms duoti bilietus dy
kai, apart, žinoma, nepageidau
jamų svečių. Tas pats kliu

dąs davė Lietuvių Liuosybės 
Svetainės Namo pastatymui ro
dos apie tris tūkstančius dole
ri.—Lai gyvuoja C. L. R. R. i 
Kliubas!—Jurgio Sun^s.

draugija 
didžiuma 
nesidavė 
save už

AUKAVO KLAIPĖDOS KRAŠ
TO REIKALU.

spaustą, o ne 
ram maišui.

senų laikų 
Raudonos

Jis
r i apie tris

Ro-
tu-

Giceroj nuo 
vuoja Lietuvių 
žčs Pašei pos Kliubas.

šimtus narių ir 
apie devynis tūkstančius dole
rių kasoj. Tas kliubas yra 
progresiviausia ir turtingiau
sia vietos lietuvių organizacija. 
Kiek laifto atgal numirus na-

Aukas, surinktas masiniame 
mitinge, McKinley Park svet., 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
4922 m., Klaipėdos Krašto at
vadavimui. Aukavo sekami 
asmenys: Po $5: kun. I. Če- 
saitis, J. Dukeviče, J. Sauno- 
ris, A. Jucikas. Wm. Kareiva 
$2. Po $1:

J. Rakauskas, S. Lupeika, M. 
Jureviče, M. Vasiliauskas, Mm. 
Kareiva, Si mokai t is, S. Mišei
kis, M. Greibis, K. Kriveikas, 
M. Petraice, A. Rudaitis, V. 
Radaviiua, Ig. Paurazas, Mar-1 
gevičius, J. Koznas, V. Bro- 
zauskas, D. Kazlauskas, F. S. 
Kuzinovičius, V. Gauzauskas,

Svarbus Pranešimas
Liberty Land Investment Co. yra šauk’amas visų ščrininkų mitingas. Turi
te neatbūtinai atsilankyti. Nepamirškite pasiimti su savim Šerus, nes bus 
skaitliuojami. Jeigu nebusite, tai galite prarasti ir savo šėmą Žinote gerai, 
kad jei mes patys ne si rūpinsime, tai prapuls musų sunkiai uždirbti pinigą’.

Mitingas bus gruodžio-december 22, Mildos didžiojoj svetainėj, 7:30 vai. 
vakare, 3142 So. Halsted SI.

kviečia KOMITETAS’.

Kalėdų Dovanos, 
Kurios Pasilieka

J Atminty j ant visados.
Musų krautuvė pripildyta naujausios mados tavorų 
iš kurių galit pasiskirti Kalėdoms dovanas visai šei
mynai. Deimantų, žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, per
linių karolių, levalerių, kalonikų, peilių ir visokių 
sidabrinių daiktų. Musų kaina yra pigesnė negu ki
tur ir tavorai teisingai garantuojami.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Atydai Moterų
Kas norite turėti naujausios 

mados drapanas padarytas, atei
kit pas mane. Siuvu ir užlaikau 
gatavus pasiutus kotus, siutus ir 
dreses.

Esu praktikavusi 8 metus Pe
trograde, Francuzų siuvimo mo
kykloje, ir Amerikoj 10 metų. \ 

rtarbą suprantu gerai ir* 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

Mrs. G. J. BURBA,
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469

Lukošaus- 
Gruskis, Ant. Rin

kis, A. šalpis, Eg. Stradoms- 
kis, J. Karalius, J. Koniauskis, 
C. Kupris, J. Nyčkus, T. Ado
maitis, F. Chyzas, F. Čysaus- 
kas, A. Shepctis, Petrauskas ir 
SJczauskas, P. Malcbunas, V. 
Kavalauskas, A. Jusčius, M. 
Sliksna, L. Lapinskas, J. Mik
li is, J. Gtrasauskas, J. Sutkus, 
J. Morazas, A. Svirnisu, P. 
Petrošius, J. iZbras, J. Šležas, * «„«««« ___  ....
A. Penkauskas, J. Paulauskas,' rimus kunigas vėl klausia, ar 
C. Lukšys, P. Vcspendorius, S». yra kas kitas iš biblistų. 
Stankus, P. 
žieraitis, S. 
Fabijonas, 
Lendzlbargis,

V. Grigalunas, M. 
kieno neleidžia 

svetainę.
triukš-

iš švento rašto. Beneckas ma
tydamas, kad jam 
kalbėti, apleidžia 
Pasidaro didžiausias
mas, visa svetaine sukyla ir 
šaukia: “Bumša pragare, Bum- 
ša pragare!” Riksmas tęsiasi 
ilgoką valandą. Kun. Bumšas 
ima pamėtotis, publikai liežu
vį iškišdamas burbuliuoja: ba- 
ba-ba-ba-La-ba. Žmones dar 
labiau rėkia pasipiktinę Bum- 
šo elffėsiu. Pagalios kiek nu-

ĮVAIRUS 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 kiem-as stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė 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.

Jis 
sutiksiąs kalbėli ir iš švento 

užeina 
Kiek aš žinau, Kan-

Viskunas, J. Pa- 
Valančauskas, J. rašto. Ant pa grindų 

<D. Josinckis, J. Rančius.
K. Petkus, A. čius nėra biblistas, bet Bumšui

Musteikis, A. Balsytis, Ig. Pu- pakako ir Končiaus 
pauskas, J. Giraitis, J. Muraus
kas, A. Bieržinskis, Tu tie, A. 
Tanuliauskas, Abromąvišius, J. 
Daukšas, Parkauskas, Katauš
kus, P. cZkas, $. Šimulis, I. Ka- 
liečius, A. Rudukas, V. žilius, 
P. Gedminas, Jokantas, J. Ges
tai! tas, J. Andriuševičius, J. 
Selickas, P. Narukauskas, J. 
Mikalošius, B. Jakaitis, P. Gri- 
tėnas, J. Gaižauskas 
kas.

Viso

Viso labo

J. Dvins-

$108.00
55.68 

$163.68 
. V. Valančius.

CICERO.

ne

Gruodžio 9 d. SLA. 194 kuo
ją* turėjo agitacines prakal
bas Lietuvių Liuosybės Svetai- 

I nė j. Kalbėjo p. Dundulis. Jis 
nesilaikė jam paduotos temos, 
būtent kalbėti vien apie SlLA. 
reikalus. Padėjęs į šalį tuos 
•'cikalus jis kalbėjo apie kitus 
galus, kurie nieko bendra
turi su SLA. organizaęija. Sa
vo kalboj jis apibėgo visą pa
saulį ir piešė, pagal savo šu- 
nratimą, koks pasaulis buvo 
nrieš karą ir koks dabar yra. 
Kalbėti jam buvo leista ketu- 
riasdešimts penkios minutės, 
bet jis kalbėjo beveik pusant
ros valandos. Suprantamas 
dalykas, kai žmogus ryžtasi 
tokion kclion.cn kaip apibėgti 
visą pasaulį, tai juk į keturias- 
dešimts penkias minutes ne- 
įpibėgsi jokiu budu... Nuvar
ginta publika pradėjo nelaiku 
įloti rankomis ir švilpti, kad 
kalbėtojas susiprastų ir nu
botų klojo,jęs. Girdėjau kitus 
*nekant: “Kukutis kukavo, ku
kavo ir nukukavo, dabar Dun
dulis dunda, dunda—ir tas kur 
ludundės”. Well, Kukutis 
nuims nors gražią svetainę pa- 

paten- 
pana- 

gadina

itate ir dalininkai visi 
kinti, bet Dundulis su 
šiomis pasakomis tik 
musų svetainės vardą.

—Jurgio Sūnūs.

“DISPUTAI”.
Taigi tie “disputai” kunigo 

Rumšo su b ibi i štai s ir buvo 
\pveizdos Dievo parapijos sve
tainėj, gruodžio 15 dieną, 8 v. 
vakaro. Pirmas išeina kun. 
Bumšas ir pareiškia, kad bus 
kalbama apie pragarą. “Kal- 
liėsime iš proto, ne iš švento 
”iiš>o, nes šventam rašte nėra 
nusakyta apie pragarą. Kalbė- 
ume iš savo galvos, kad yra 
oragaras ir visos kančios am
žinos”, pasakė kun. Rumšas ir 
nekalbėjęs apie penkioliką mi
nučių paklausė, ar esą kas bib- 
listų disputuoti. Prisistatė 
\. Ęeneckas. “Gerai,” sako 
Bumšas, “yra biblistas. Taigi 
nradėsime kalbėti ne iš šven
to rašto, bet iš katalikų moks
lo”. Biblijoj, sako, nėra pra
garo tokio baisaus, kaip kuni
gai mokina, ir nėra tokių bai
sių kančių, kaip Peklos kny
gos rašo, bet pragaras vistik 
esąs. Dievas žmogaus nekan
kina, ar jis yra geras, ar blo
gas, bet pats žmogus save 
kankina, kad nori Dievą regė
ti ir jo gerybių gauti, bet ne
gali — tai toks esąs pragaras. 
Beneckas atsakė, kad jis neti
kįs, ką kunigai kalba iš savo 
galvos ar iš pilvo, reikią tyli-j 
boti iš biblijos, kaip šventas - 
raštas sako. Susirinkimo pir-j 
m įninkąs ir kunigas Bumšas 
šoko rėkti, kad ne taip kalbąs, 
— reikią kalbėti iš galvos, ne

NAUDOKIS parsitrauk musų speci- 
jalį pasiūlymų sąrašų. Yra labai nau
dingų daigtų. Sąrašų siunčiam dy-

P. O. Box 640 
New Haven, Conn.

PARDAVIMUI barbemė, labai pi
giai, geroje vietoje. Jei nenupirktu 
gali ateiti dirbti. Pardavimo priežas
tis — turiu dvi barbemes.

STANLEY BAGDONAS, 
2019 Canalport Avė., 

Phone Yards 1256

EXTRA MOTERIMS PRANEŠIMAS

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

2308 So. Halsted St.

kančių 
kentėti kai tasis ėmė kalbėti iš 
švento rašto apie pragarą, apie 
pragarą, apie lozorių ir bago- 
čių, apie netikrus rašto moky
tojus ir tt. Kunigas Bumšas

yra pragaras, gal nėra, niekas 
tikrai nežinąs, 6 kas kalbąs 
apie rašto mokytojus ir ilgus 
rūbus, tai jis irgi nežinąs kas 
tie esą. — Žmones eidami lau
kan tik spiaudėsi iš takių “dis
putų”. — Chicagietis.

Parsiduoda vilnonės skiautys kel- 
niukėms 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 neskaityto įams.

F. SILEMONAVIČIUS, 
524 W. 88rd St., Trečios ir Parnell Av. 

medinis namas 2ros lubos

PARDAVIMUi sanunas, daugiau
siai svetimtaučių apgyventoj apielin- 
kej. Biznis geras. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
558 W. 37th St.

Panešimai ‘

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA moterų kny
goms ir popieroms skirstyti, 
nuolatinis darbas.

South Side Paper Stock Co., 
5833 S. Throop St.

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

5703 So. Ashland Avė.

MOHTGEČIAI-PASKOKIS
r PINIGAI PASKOLAI '

ANTRO MORGICIAUS ANT 6% 
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845 
s.__________ ________________________

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dėzaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis 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.

PARDAVIMUI Amerikoniškas-Chi- 
niškas restoranas, Chop-Suey house. 
Randasi labai geroj biznio vietoj. Vie
ta gerai išdirbta. Savininkas tiesiog 
paaukaus. Pardavimo priežasts — 
išvažiuoja iš Chicagos. Kaina grei
tai parduodant $2750. Atsišaukit

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

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Pasitikimui LSDP, atstovo d. V. 

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

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

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

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.

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

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

Fabrikantai ir Darbininkai, 3 veiks
mų klesinė drama, statoma septini a- 
dienj, gruodžio 24 d., C. S. P. S. sve
tainėj, 1126 W. 18 St. Įžangos tikie
tus galima gauti išanksto “Vilnies” 
spaustuvėj, gruodžio 19 ir 20

MildosDebatai Biblijos Studentų, 
svetainėj, 3140 So. Halsted St., ket
virtadienį gruod. 21 d., 7:30 vai. vak.

Kviečia visus Biblijos Studentai.

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

Kviečia/ visus atsilankyti.
Komitetas.

A. L. T. Sandaros 33 kp. susirinki
mas jvyks trečiadienj, gruodžio 20, 
7:30 v. v., Liuosybės svet. Visi na
riai turi atsilankyti, nes bus rinkimas 
naujos valdybos.

. — E. C. Petronienė.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Vinco Pet- 

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

PAJIEŠKAU savo giminių, dėdės 
Andriaus ir Antano Skričių, Mau- 
ričių kaimo. Garliavos parap. Prašau, 
atsiliepti adresu:

MAGDALENA SKRIČYTĖ, 
4345 So. Wood St., 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU partnerio, kuris su

pranta gerai bučemės ir grosernės 
biznį. Geistina, kad butų jaunas vai
kinas, arba kad ir žmogus. Taipgi 
butų gera, kad butų apsipažinęs su 
marketu ir pirkimu tavorų. Turi tii- 
rėt nemaž'au tūkstančio dolerių, o li
kusius galės vėliau išsimokėti. Gera 
proga. Todėl nenraleiskit nepatyrę. 
Atsišaukite arba kreipkitės laišku ne
vėliau Naujij Metų.

Naujienos,
Box 179.

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

3315 So. Halsted St.

PARDAVIMUI medžiokles 
šuo, geras 'lapėms ir zuikiams 
medžioti.

Kreipkitės
3429 Auburn Avė., 2 lubos.

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

Kreiptis
1451 S. Peoria St.

____!..._____ ___________________ J-----------------------

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ_________

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja springsų lovoms 

surinkėjų. Atsišaukit:
Kinney-Rome Co.

1313 S. 55 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI kriaučių dirb
tuvė. Kas pirks šią savaitę 
nupirks labai pigiai. Kreipkitės,

3216 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI rūkomų daik
tų krautuvė, užpakaly saliunui, 
leidimas. Geriausia vieta South- 
sidėj. Randa $30 mėnesiui. 722 
W. 79 st. Parduos pigiai už pi
nigus.

AUŠROS 
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvii^kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies matę- 

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKALAUJAMA langų plo
vėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St., Room 21

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

15267 Vincennes Rd.,* 
Harvey, Phoenix, III.

AUTOMOBILIAI

Amerikos Lietuviy 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, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

REIKALAUJAMA darbinin
ku, nuolatinis darbas vidui, 45c. 
valandai. Kreiptis

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

REIKALINGAS Janitorius 
darbas ant visados.

Atsišaukit
ELTA COMMERCE CO.,

3251 So. Halsted St.

REIKALINGAS greitai prity- 
•ręs bučeris, arba mokytis bučie- 
^ystės; geros sąlygos.

219 E. 115 St., A 
Kensington, III.

REIKALINGAS barberys su- 
batomis ir vakarais dirbti.

V. LAUCIUS,
: 3528 So. Halsted St.

REIKAIjAUJAMA vežiotoji] 
ir acetileno gazo degintojų sen- 
gcležių kieme.

Alton Iron & Metai Co. 
2122 S. Loomis St.

PARDAVIMUI
- _ - - - - J________ _

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

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI ar išmainymui ant 
kitos geros nuosavybės bučemė ir gro- 
semė. Vieta gera; kitos bučemės nė; 
ra per 4 blokus aplink, biznis išdirb
tas; suprantančiam biznį geresnės 
progos negali būt. Turi būt parduota 
tuojaus.

3016 Normai Avė.

PARDUODAMA kepykla dėl nesu
tikimo šeimynoje; ištaisymas atseina 
$6000. 2 metų senumo. Num. 3
vidurinis kepamas krosnis, Hobarto 
mašina. Apsimokės ištirti ir pasiū
lyt’’.

Kreiptis
522 W. 43rd St.

PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA
RYTĄ AUTOMOBILIŲ.

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

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbų, tad ateik 
<r pasimatyt su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
risokio išdirbimo automobilius. Lais- 
lius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.RAKANDAI
BARGENAS.

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

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

1926 S. Kedzie Avė.

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai 8 kambariams. 

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

1108 N. Robey St. 1 fl.

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyvensi

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

PARDAVIMUI mažas namelis su 
beizmantu. Taipgi mainysiu ant au
tomobilio loto, ar saliuno. Kas no
rite mainyti, atsišaukite greitu laiku, 
nes bus išmainytas j trumpų laikų: 
jei pinigų trūksta, aš padalysiu mor- 
giČių. i

Kreiptis
3214 South Halsted St.

2 lubos.

PARDAVIMUI NAMAS
Pigiai, 5 kambariais namas; nau

jas; labai geroj apylinkėj; elektra, 
^azas; lotas 50 per 171. Tur būt par
duota tuojau, apleidžiu miestą. $1,500 
gyvais pinigais, likusius $3,400 mėne
siniais išmokėjimais. Savininkas, 319 
Florence avė., arti Mulford st., 3 blo
kai nuo Howard g. ir N. Westem avė 
į šiaure ir 3 blokus į vakarus Mulford 
g. iki Florence.

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

‘ Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
j Grammar School, High School ir 
I Prekybos dalykų. Prirengia prie 

kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 332ios gatvės.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910 t

Išmokina angliškai į 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 
pas 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 rekomemdavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Milwaukee Avė.)
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