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Lietuvos-Lenkijos 
santikiai pagerėjo

Vokietija pienuoja finansi 
nes reformas

Indana gubernatorius atsi 
sako apleisti savo vietą.

Lenkijos socialistai atsto 
vai atiduoti teismui

Rusija norinti taikintis su 
Vatikanu

Gausi Simano Daukanto 
Draugijos auka

300 žm. žuvo Italijoje
Marx sudarė kabinetą

Ind. gubernatorius nesitraukia
Lietuvos-Lenkijos santikiai 

pagerėję
300 žmonių žuvo Italijoje 

pratrukus dambai

Bandys subalansuoti biudžetą. 
Ryto kancleris Marx prista
tys reichstagui savo kabine
tą.

Nė ligislatura negali pašalinti 
nusišmugeliavueio gubernato
riaus, kurį laukia teismas.

Sako Paryžius. Estonįja ir Lat
vija padarė ekonominę ir po
litinę sąjungą. Lenkija ir 
Suomija irgi norinčios prisi
dėti.

Keli miesteliai liko užlieti van
dens. Skaičius žuvusių gal 
dar didesnis yra.

2. —

PARYŽIUS, gr. 2. — Lapkr. 
1 d. Estonijos ir Latvijos pasi
rašytos sutarties tekstas dabar 
jau yra žinomas ir neužilgo bus 
paduotas tautų sąjungai. Su^ 
tartis sutveria tarp tų dviejų 
šalių ekonominę ir politinę są
jungą.

Svarbesniais sutarties punk
tais, sutveriamą yra gynimos 
sąjunga, sulig kurios jei viena 
kuri tų dviejų šalių buvo be 
reikalo užpulta, kita šalis turi 
duoti pagelbą ir bendrame ka
re viena be kitos žinios nega
li daryti mūšių paliaubos ar 
taikos. Be to viena kitai teiks 
diplomatinę pagelbą internacio
naliniuose santikiuose.

Jeigu gi tarp abiejų šalių iš
kiltų kokie nesusipratimai, jie 
turi būti atiduoti internaciona
liniam teismui ir nedaryti jo
kios sąjungos su trečia valsty
be be bendro sutikimo. Sutartis 
veiks per 10 metų.

Priedinėj sutarty susitaria
ma apie ekonominę ir muitų są
jungą.

Lenkija 
prielankiai 
veikiausia
dys prisidėti prie tos sąjungos.

Tuo pačiu laiku santikiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos žymiai pa
gerėjo, taipjau pagerėjo Lietu
vos santikiai ir su kitomis Pa- 
baltijos valstybėmis.

ir Suomija labai 
žiuri į tą sutartį ir 

vėliaus pačios ban-

WASHINGTON, lapkričio 30 
—Atstovas Dyer iŠ Missouri 
rengiasi įnešti kongrese bilių, 
kuris taip papildytų Volstead 
aktą, kad butų leidžiama išdir
binėti ir pardavinėti kiek strip- 
resnį alų ------ ilci 2.75 nuoš. aJ-
kohoho.

MILANAS, gruodžio 
Didelis dirbtinis ežeras Dezzo, 
ties Rergamo, patvino ir išsi
veržė per dambą, užliedataas 
kelis miestelius ir kaimus. Nie- 
kurie apskaito, kad žuvo 
žmonių ar daugiau.

Smarkus lietus lyjo per pas
kutines kelias savaites, delei ko 
įpuoJantys į ežerą Upeliai tiek 
vandens prinešė, kad ežeras iš
siliejo ir damba truko. Didelė 
sriovė vandens tada nusirito 
visu kloniu, viską nušluodama 
prieš save.

Trys miesteliai, Dezzo, Me- 
nagio ir Teveno liko užlieti. 
Tečiaute daugelis gyventojų liko 
įspėti apie dambos pratrukimą 
ir dar spėjo pabėgti į kalnus.

Dirbtinis ežeras yra derlin
game Camenica klonyje. Dam
ba buvo 50 pėdų augštumo.

Visas 'Dezzo klonis liko užlie
tas ir mažiausia aštuoni kaimai 
ir miesteliai liko» sunaikinti. 
Pats Dezzo yra pilnai užlietas 
vandens ir tik iš po vandens 
matyti bažnyčios bokštą.

Skaičius netekusių pastogės 
žmonių siekia tūkstančius. Į 
nelaimės vietą liko pasiųsta ka
riuomenė atidaryti virtuves. 
Armijos inžinieriai duos visą 
reikiamą pagelbą rekonstrukci
jos darbe. Raudonasis Kryžius 
jau pradeda šelpti nukentėju
sius; valdžia taipjau teiks jiems 
visokią pagelbą. .
600 Janonių pasigendama; daug 

lavonų rasta.
PARYŽIUS, gruodžio 2. — 

Bergamo žinia sako, kad dėl 
Dezzo ežero nelaimės pasigen- 
dania 600 žmonių.

40 lavonų liko atrasta Ano- 
lo miestely, 40 Mazzano ir 40 
lavonų Darfo mieste.

300

BERLINAS, gr. 2. — Kada 
kancleris Wilhelm Marx antra
dieny po piet pristatys reichs
tagui savo kabinetą, jis pasiū
lys gerai apdirbtą programą 
Vokietijos finansų sutvirtini
mui ir subalansavimui biudžeto. 
Tuo tikslu bus išleisti auksiniai 
pinigai prekybai su užsieniu, o 
šaly cirkuliuos rentenmarkes.

Kad įvykinus savo programą, 
valdžia paprašys plačių galių, 
nors ne tokių plačių, kokias tu
rėjo kancleris Stresemannas.

Pasak finansinių ekspertų, 
rentenmarkes yra tik laikiniai 
pinigai, kurie Vokietijoje cir
kuliuos per keletą metų, bet 
paskui bus įvesti nauji pinigai, 
paremti auksu. Dabar auksiniai 
pinigai gi bus naudojami tik 
prekyboj su užsieniu. Nors se
noji markė ir nėra panaikinta, 
jet jų daug mažiau rodos apy
vartoje, nors jas prisieina var
poti iškeitą (čendžių) duodant.

Iki lapkr. 15 d. Vokietija bu
vo išleidusi viso 191 kvadrilio- 
ną markių. Tie pinigai tėra ver
ti tik 191,000,000 rentenmar- 
kių.

Ruhr kr. darbininkai vėl 
nerimauja

Kįla riaušės delei fabrikantų 
pastangų įvesti 10 vai. darbo 
dieną. Nesiskubinama 
dirbtuvių atidarymu.

INDIANATOIJS, Ind., gruo
džio 2. — Apkaltintasis Indiana 
gubernatorius 'McCray galbūt 
išvengs formalinio arešto, jei 
tuojau® užsistatys $25,000 kau
liją. šerifas jau turi įsakymą 
gubernatorių areštuoti, bet tei
smas patarė šerifui palaukti 
pirmadienio, kad tub davus 
progos pačiam gubernatoriui 
pasiduoti savu noru.

Gubernatorius yra apkaltin
tas už visus finansinius prasi- 
žengiimute, nuo pinigų išaikvoji- 
mo, vagystės iki klasta vimo ir 
išdavinėjimo prigavingų čekių

Gubernatorius rengiasi nepa
siduoti ir ketina kovot iki pas
taros.

iRepublikonai-, kurių partijai 
jis priklauso, jau senai reika
lauja, kad gubernatorius pasi
trauktų iš vietos. Bet guberna
torius McCray griežtai atsisako 
tai padaryti. Mat tai pasunkin
tų jam gintis teismuose, nes ta
da nustotų tos įtakos, kurią 
turi gubernatoriai.

Negi negalima gubernato
riaus pašalinti. Pašalinti jį te
gali tik legisiatura. O legisla- 
tuTa daugiau nebesusirinks iki 
po užsibaigimo gubernatoriaus 
(termino sausy, 1925 m. Sušau
kti gi specialioj susirinkimą te
gali tik gubernatorius, o jis ne
gi šauks iegislaturos sutrinki
mo, kad legisiatura. jį iš vietos 
pašalintų.

Klerikalinė didžiuma nutarė 
juos išduoti teismui už jų 
veikimą pereituose streikuo
se.

VARŠAVA, gruodžio 2. — 
Septynių balsų perviršiu, deši
niųjų — klerikalų ir nacionali
stų — didžiuma seime nutarė 
.atimti parlamentund neliečia
mybę ir išduoti teismui tris so
cialistus atstovus, Marka, Bob- 
rofsvski ir Stancz.yk, už jų veiki
mą ir dalyvavimą paskiausiuo
se streikuose Lenkijoje, ypač 
Krokuvoje.

Po to visos kairesnės partijos 
seime pradėjo griežtą 
ciją.

Pranašaujama, kad 
vių provokacijos gali
prie parlamentinio krizio.

—LONDONAS, gruodžio 2. — 
Gautomis iš Rygos žiniomis, 
Rusijojs užsienio reikalų mini- 
steiiis Oi derinas pasiuntė Vati
kanui sąlygas, kuriomis Rusi
ja sutiktų pripažinti papą ir su
stabdyti įmenamą katalikų per
sekiojimą Rusijoje.

Užsidarinėja kasyklos

su

obstrUk-

atgalei- 
privesti

5,000 ateiviy laukia įleidi 
mo Amerikon

17 šalių metinės kvotos 
baigs šį mėnesį.

išsi-

ST. LOUIS, Mo., gr. 2. —• 
Kasyklų savininkų asociacija 
paskelbė, kad 35 kasyklos pie
tinėj Illinois daly, kurios iškas
davo 30,500 tonų anglių į die
ną, visai užsidarė neaprubežiuo. 
tam laikui. Kitos kasyklos irgi 
labai sumažino darbą.

Nušovė alaus šmugelninką.

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Vokietijos kabinetas jau 
sudarytas

Socialistai nedalyvauja, bet 
kysis neutraliai.

lai-

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

BERLINAS, gr. 1. — Kleri
kalų partijos vadovui Dr. Wil- 
helm Marx, pagalios pasisekė 
sudaryti kabinetą. Tai yra ma
ža koalicija, linkui kurios so
cialistai laikysis neutraliai. 
Stresemannas bus užsienio rei
kalų ministeriu.

Prezidentas Ebertas suteikė 
Marxui galios paleisti reichsta
gą, jei pastarasis neišreikštų 
pasitikėjimo jo kabinetui, ar 
nesutiktų duoti diktatorinių 
teisių.

DUSSELDORF^ gruodžio 2. 
—Ruhr distrikte vėd prasideda 
nerimavimas delei lėtumo, ko- 
kinoi atnatfjinuiina darbą dirbtu
vėse. Iš paviršiaus išrodo, kad 
Vokietijos fabrikantų pasirašy
mas sutarties su franeuzais už
baigė visus Ruhr vargus,/ bet 
dabar pasirodo, kad francuzai 
leidžia fabrikantams versti dar
bininkus dirbti po 10 valandų 
į dieną. Delei to iš 600,000 dar
bininkų darbą atgaufe tik apie 
350,000 darbibninkai. Darbinin
kai jau pradeda numatyti, kad 
sutarties visai nėra tuo, * kas 
buvo žadėta.

Laike pastarųjų kelių dienų 
įvyko nemažai demonstracijų. 
Jose buvo protestuojama prieš 
10 vai. darbo dieną. Kitur fran
cuzai prisibijojo, kad gali vėl, 
iškilti kruvinos riaušės, todėl 
jie siVėmė žymesniuosius komu
nistų vadovus. Niekuriuose 
miestuose liko išdaužyti Jangai 
tų sankrovų, kurios atsisakė 
priinx-ti bodą rk»ių pd<n>ifęus. ETo- 

chmne buvo protestuojama 
prieš sugrąžinimą į darbą vie
nų darbininkų, o ignoravimą 
kitų. Tą daro S tisines. Reika
laujama, kad arba visi darbi
ninkai butų priimti į darbą ar
ba nieko nebūtų imama.

Iki šiol Stinnes ir Thysseno 
dirbtuvės, kuriose dirbą apjh 
300,000 darbininkų, priėmė at
gal į darbą tik apie 26,000 dar
bininkų.

Obregonas nerezignuosiąs
MEXICO CITY, lapkričio 29. 

—•Vidaus reikalų ministerija 
oficialiniai užginčijo gandams, 
kad prezidentas Obregonas ma
no rezignuoti delei ligos. M mis
teris Cohmga sako, kad Obre
gonas skaito, jog jo rezignaci
ja šiuo laiku butų nepatriotin- 
gas darbas.

Amerika vėl atsisakė nuo 
tyrinėjimo Vokietijos

Nedalyvaus apnubežiuotame ty
rinėjime Vokietijos nuojiegu- 
mo mokėti kontribuciją.

WAĮSiHINGTON, gruodžio 2. 
—Valstybes departalmentas ofi- 
cialiniai pranešė pulk. 'Logan, 
Amerikos dabotojui prie talki
ninkų kontribucijos komisijos, 
kad Jungt. Valstijos vi-stiek ne
dalyvaus jokiuose aprybotuose 
tyrinėjimuose. Vokietijos nuo- 
jiegumo mokėti kontribuciją...

Pulk. Logan pranešė valsty
bės departamentui, kad kontri
bucijos komisija labai pagei
dauja Amerikos dalyvimos tos 
kontribucijos komisijos Pakir
tose dviejose komisijose ištirti 
Vokietijos finansus ir nuojie- 
gumą mokėti kontribuciją.

Amerika betgi nėra gavusi 
formalinio pakvietimo daJyvatfr 
ti tose komisijose.

automobilių aukos
NEW ’YOK.KK.

I vieną mėnesį užmušta 232 
žmonės.

NEW YORK, gr. 2. — Pa
skelbta, kad automobiliai New 
Yorko valstijoje pereitą mėne
sį užmušė 232 žmones. 80 nuoš. 
užmuštųjų neteko savo gyvas
ties New Yorko mieste.

Naujieny Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o taipgi 
vakarais semtomis ir 
subatomlis. NedSliomis-gi 

esti nuo 12 vaL iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

kas-

NEW YORK, gr. 1. — Aš
tuoni Atlantiko laivai su dau
giau kaip 5,000 norinčių įvar 
žiuoti į Ameriką ateivių, va
kar stovėjo netoli New Yorko, 
laukdami vidurnakčio, kadft 
atsidarys nauja immigracijos 
kvota ir jie galės ateivius išso
dinti. Manoma, kad visi ikišiol 
atvykę ateiviai bus įleisti, nes 
daugelio šalių kvotos išsisems? 
tik apie vidurį mėnesio.

Betgi immigracijos komisio- 
nierius sako, kad apie tą laiką, 
tai yra apie vidurį šio mėnesio, 
išsibaigs metinės kvotos 17 ša
lių ir nuo tada tų šalių emig
rantai turės laukti net iki se
kamų fiskalinių metų — liepos 
men., kada prasidės nauja me
tinė kvota. (Fiskaliniai metai 
baigiasi birželio 30 d. ir nuo 
liepos 1 d. Amerikos valdžioje 
darosi visi apskaitymai, o 
sulig kalendorinių metų).

CHICAGO. — Munšaineriai 
plėšikai penktadienio naktį ties 
Lemont užpuolė didelį troką, 
kuriuo buvo gabenamas “geras” 
alus į Chicago ir kada šmugel- 
ninkai pasipriešino, plėšikai nu
šovė vežėją “Tommy” Keene ir 
sužeidė jo draugą “Shorty” 
Egan. Pastarasis miršta Joliet 
ligoninėj. Keli žmonės, ku
riems pasitaikė tuo laiku va
žiuoti automobiliais toje apie- 
linkėje, taipjau liko sužeisti 
lakstančių kulkų.

Siuntiniai į Europą turi būti iš
siųsti pirmadieny

CHICAGO. — Pašto viršinin
kas Lueder paskelbė, kad visi 
siuntiniai į centralinę Europą 
turi būti išsiųsti iki pirmadie
nio, gruodžio 3 d., jei norima, 
kad jie pasiektų tuos, kuriems 
jie yra siunčiami ant Kalėdų. 
Paskutinis laivas su Kalėdų 
siimtiniais išplaukia į Europą 
gruodžio 5 d.

ne

Gaudo munšainerius
PHILADELPHIA, Pa., gr. 2. 

—Prohibicijos agentai ir polici
ja vakar padarė kratas 50 “spi- 
dzių” (slaptų munšaino kar- 
čiamėlių tankiausia privatiniuo
se namuose), kad tuo išvengus 
pasikartojimo užsimiodijimo 
munšainu, kaip tai atsitiko už- 
pereitą septintadienį, kada nuo 
užsinuodijimo munšainu mirė 8 
žmonės.

Pirmoj aplankytoj tokioj kar- 
čiamėlėj rasta senais laikraš
čiais apklotą ant grindų gulin
tį mirusio nuo munšaino žirio- 

gaus lavoną.
Savininkai ir bartenderiai, 

taipjau ir 175 kostumieriai liko 
areštuoti.

WASHINGTON, lapkr. 30.— 
Pildydamas North Dakotos gu
bernatoriaus Nestos ir kitų tos 
valstijos piliečių reikalavimą, 
prezidentas Coolidge įsakė tarp- 
valstijinei prekybos komisijai 
ištirti kaltinimą, kad pakėlimas 
važmos kainų dėl North Dako
tos anglių yra lygus suokalbiui 
sunaikinti tos valstijos anglių 
industriją.

RUSIJA PASIGAILĖJO 
GRAFTERIŲ

Mirties bausmę pakeitė 10 me
tų kalėjimu.

MASKVA, gr. 2. — Rusijos 
valdžia pasigailėjo nuteistų nu
žudymui už kyšių ėmimą ir ko- 
rukpciją 18 valdininkų ir mir
ties bausmę pakeitė jiems 10 
metų kalėjimo “ odinočkoj.”

PARYŽIUS, gr. 2. — Franci- 
; a šiemet pagamino vyno 333,- 
000,000 galionų mažiau negu 
jernai. Bet francuzai nepaiso 
to trukumo, kadangi jų geriau
sias kostumeris, Amerika, įvedė 
pas save prohibiciją.

Iš iždo ir nariai paaukojo virš 
$53 Mariam po lės Realei Gim« 
nazijai
CHICAGO. — Viena iš se

niausių lietuvių draugijų Chica- 
goje yra Simano Daukanto 
Draugija. Nesenai ji apvaikš
čiojo 30 metų savo gyvavimo 
sukaktumes. Draugija yra pa
žangi ir per savo ilgus gyvavi
mo metus veik visados atsilie
pdavo į kiekvieną lietuvių kul
tūrinį reikalą ir paremdavo jį 
savo aukomis.

Kada dabar pradėta vajus 
rinkti aukas, kad pabudavojus 
namą Mariampolės Realinei 
Gimnazijai, vienatinei laisvai 
gimnazijai Suvalkijoje, neątsi- 
liko ir Simano Daukanto neat
siliepusi į šį taip svarbų reika
lą. Vakarykščiame draugijos 
susirinkime, kuris buvo laiky
tas Mark Whiite parko svetai
nėje liko nutarta paaukoti tai 
Gimnazijai $25.00, be to susi
rinkime dalyvavę nariai sudė
to dar $28.25, kas padaro šios 
draugijos auką Mariampolės 
Realinei Gimnazijai $53.25.

Reiškia, vieni iš seniau
sių Chicagos draugijų yra viena 
pirmųjų draugijų, kuri atsilie
pė į Mariampoliečių atsišauki
mą didesne auka.

Kuri bus dabar sekama drau
gija, kuri sudės tokią ditosnią 
auką ?

Italija pagerins savo tris uostus

RYMAS, gruodžio 2. — Ka
binetas nutarė padidinti Ne
apolio, Venecijos ir Leghorn 
pertus. Jų pagerinimui bus iš
leista apie $17,200,000. Ypač 
daug pagerinimų bute padalyta 
Neapoly, kur tiems pagerini
mams bus išleista apie $10,000,- 
000. Tie pinigai bus surinkti 
pakeliant perto (mokesčius, taip 
jau uždedant specialinius mo
kesčius ant įvažiuojančių ir iš
važiuojančių per tuos portus.

ŠIANDIE — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:01 valandą, lei
džiasi 4:19 vai. IMėnuo teka 
1:23 valandą nakty..

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus—

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų įtUo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą j laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, HL
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Nemandagus viršaitis Iš Klaipėdos Krašto S. t. FABIONAS 00.

UŽMUŠĖ BROLĮ

Visos Šalies Pienas

Didelės Dovanos 2

elefonas

Garsinkite “Naujienose

šiais metais
Luokės vai-

Ofiso
Central 4104

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

nušovė savo brolį 
Nušovimo prie- 

ginčai dėl žemės. Pra-

BORDEN’Š Evaporated Pienas yra tyras farmų pienas 
su palikta jame Smetona. Jus galite vartoti jį kai

po šviežu pieną, išskiriant tai, kad Borden’s pienas yra 
du sykiu geresnis. Jis netik yra taip geras kaip papras
ta Smetona baltinimui kavos ir virimui valgių, bet daug 
gardesnis, ekonomingesnis ir labai parankus visiems na
mų* reikalams.

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

YRA geru dalyku atminti, kad jus turite vartoti puse 
vandens ir pusė Borden’s Evaporated Pieno, jeigu 

jus norite vartoti taip, kaip jus vartojat« paprastą pie
ną. Jei jiųs turite savo receptą gaminimui namie keptų 
valgių kur reikaluja Smetonos, vartokite tiek pat Bor
den’s Evaporated Pieno, vietoj Smetonos.

Tyras farmų pienas
su palikta jame Smetona

Iš granatos — pypkė

Klaipėda. — Vyr. Įgal. Kl. kr. 
įsakymu gyvenantieji Klaipė
dos krašte Lietuvos piliečiai, 
kurie Alijantą valdymo metu 
savo dokumentus buvo pakeitę 
į svetimšalių pasus, turi iki š. 
m. lapkričio 30 d. išgauti Lietu
vos vidaus pasus, o svetimšalių 
pasus grąžinti Klaipėdos pasų 
skyrium Po nurodyto laiko sve
timšalių pasai neturės galios.

pjALIKITE paprastą orderį Borden’s Evaporated Pieno 
1 jūsų groserningui. Jis visuomet turi jį dėl jūsų to
dėl, kad jis jūsų reikalą, laiko arti prie savo širdies ir jis 
žino, kad Borden’s Evaporated Pienas yra pripažintas vi
soj Amerikoj kaipo geriausias ir tyriausias Pienas.

Tyras farmų pienas su palikta jame Smetona.

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Buildinį 
79 West Monro e Street, ( 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardg 1016. Vai.: 6 iki 9 Vai,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Ciucaro. 
Te). Yards 4681

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randoiph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6

grupių. $

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Luokė (L-va) — 
birželio mėn. 5 d 
sčiuje, Užviedarės kaime, Anta
nas žilvitis 
Praną žilvitį 
žastis 
no žilvičio kūną užmušėjas pas
lėpė pelkėj ir, išrovęs eglę, pa
sodino toj vietoj.

Po trijų dienų ieškojimo la
vonas buvo atrastas, patsai už
mušėjas, nuduodamas nekaltą, 
atvyko apie užmušimą pranešti 
milicijai, bet ačiū milicjos su
manumui, po didelių tyrinėji
mų, užmušėjas buvo susektas 
ir dabar sėdi Telšių kalėjime.

Prakalbos
Atsibus temoje:

Kas yra tiesa ir kas 
ją pasako?

Kalbės keliautojas
BR. A. STEPONAITIS 
Panedėlio ir Utarninko 

vakarais,
3, 4, d. Gruodžio, 1923

MILDOS SVET.,
3142 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Pradžia lygiai nuo 

7:30 vai. vak.
T. B. S. S.

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randoiph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose temi
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Amanas otuai
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St., kampas May St 
Kalbame lietuviškai

VISOJ šalyj milionai žmonių reikalauja, kad jiems bu
tų pristatytas Borden’s Evaporated pienas. Tai 

yra geriausias ir turtingiausias Borden Pienas iš kur yra 
atiinta dalis vandens ir supiltas į sanitarius kenus. Jus 
galite gauti jį visą apskritą metą, nes Bordeno išdirbys- 
tės dirba nuolat, kad suteikus jums pieną, kuris yra švie
žias ir geras.

't 
TČ'*'

UNSVVEETENED 
^APORATE**

M ILK

SUSIVIENIJIMAS. LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

•fe $6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

šviesą ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

ant jūsų siuto arba ©verkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų- 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir ©verkautai CIO Eft 
ir augščiau ■ 0-0 V

Vaikų siutai ir ©verkautai C O C A 
r augščiau

S. GORDON, 
, 739 W. 14th St.

Pirmos durys | rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Griškabūdis, šakių apskr. — 
Mums dažnai tenka čia vienais 
čia kitais reikalais susidurti su 
viršaičiais. Griškabudžo vals
čiaus viršaitis J. K. tiek įsiga
lėjo, kad negalima nieku budu 
susikalbėti, nes niekuomet ne
turi laiko, arba jei kalba, tai ga
las kalbos ant žmogaus užsirik- 
ti. Pirma buvo blaivus, sušne
kamas, geras vaikinas, bet ta
pęs “ponu” viršaičiu labai ėmė 
naudotis progomis išsigerti.

Antras blogas viršaičio įpra
timas — labai negražiai kalbė
ti. Ypač dėl to nukenčia mergi
nos. Kai kurios bijo pasirodyti 
raštinėj, arba ir susitikti su 
“ponu”. Vargingiausia delelė 
lieka mokytojams-oms, nes 
jiems tenka lankytis raštinėj 
mokyklos reikalais ir kęsti nuo 
tokio viršaičio. Mat mokykloms 
Ūkio pinigui išmoka viršaičiai. 
Kiek tenka turėti nemalonumų 
dėl tų kelių centų, sunku ir pa
sakyti! Na, jau tada ir tada 
duos pinigų tik (nors juokais) 
“fundyk magaryčių”. Po “ma
garyčių” — nėra pinigėlių, at
eisi kitą kartą. Tų kitų kartų 
jau dėkui Dievui, kelintas mė- 
nesis. Ar sulauks kada tie mo
kytojėliai tų kelių centų? Ar 
nereikėtų valsčiui mandagesnis! 
viršaitis išsirinkti?

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir / 
vaikams v .

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

DR. H. A. BROAD B“‘r» “2’0’9 /iriiui
■ VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

JBZi ■ • v -Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal suturimą.

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
5 Parduodam Laivakortes. ♦

Skuodas (L-va) — Spalių 13 
d. Pakalniškių kaime, pas ma
žažemį L. J. buvo toks atsiti
kimas. Minėto L. J. švogeris J. 
S. (Šiemet grįžęs atitarnavęs 
kariuomenėj), radęs ar kur ga
vęs granatą, užsimanė iš jos 
pypkei voką pasidaryti. Stvėrės 
darbo; pradėjo granatą krapšti
nėti dektuku, norėdamas dina
mitą iškrapštyti, bet kad su 
degtuku nesisekė, tai paėmė 
adatą ir su ja ėmė krapštinėti. 
Nuo adatos krapštinėjimo gra-i 
nata sprogo, baisiai J. S. sužeis-j 
dama. Nutraukta rankos pirs-į 
tai ir šukės į vidurius susmego. 
Laimė, kad kitų nesužeidė, nesi 
troboje daugiau žmonių buvo. 
Sužeistas išgabentas ligoninėn.i 
Tame pat kaime ūkininko š.l 
mergaitė prigėrė: vandenį sem
dama — pasileido nuo laiptų ir 
įkrito j sėmyklą.

PROTESTO MASINIS 
MITINGAS 

Prieš Lenkų Imperializmą 
šaukia lenkai, baltgudžiai, lietuviai 

ir Ukrainai. Kalbės angliškai 
J. CANNON 

ir kitų tautų kalbėtojai. 
Utarninke, Gruodžio 4,1923 

West Side Auditorium, 
Tailor ir Racine

8 vai. vakare 

MOTERIMS.
The National College of Obstetrics 

and Midwifery prižiūrės bile mo
terį laike nėštumo ir gimdymo.

Mes imame labai mažą sumą pini
gų nuo tų kurie gali užsimokėti. Bet 
musų patarnavimas yra dykai, kurie 
negali užsimokėti.

Mes gydysime jumis jūsų namuose 
arba musų ligoninėj.

Pasekmingas gimdymas labai daug 
priklauso nuo gero užsilaikymo laike 
nėštumo ir mes patariame jums atsi
lankyti į musų kliniką bile kada lai
ke nėštumo.

Juo ankščiau, tuo geriau.
Mes suteiksime jums nurodymus 

smulkmeniškai, kaip tinkamai užsi
laikyti laike to periodo. Kurios nori 
turėti gimdymą ligoninėj,'turi už po
rą savaičių iš kalno užsisakyti vietą. 

Musų gerai prirengtos klinikos ir 
labaratorijos ir X-Ray yra jūsų patar
navimui.

Ateikite bile dieną nuo 12 iki 5 
pietų.

West End Hospital. kampas Mon- 
roe St. ir Hoyne Ava. ,
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Laimėki! šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!
GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderiy 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700 
Pirktas ir parodomas pas 

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920 ’
Pirktas ir parodomas pas

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 
2504-06 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TREČIA DOVANA PENKTA
DOVANA

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas
KALUZNY & CO., 

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, UI.

Puikus Solitaire 
Deimantinis žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.
■' I »

Genuine Victrola, Sty- 
liaus XI, verta 

$150
Pirkta ir parodama pas

SEPTINTA DOVANA AŠTUNTA DOVANA
$100 vertės tavory 

orderis
$75 vertės tavory 

orderis

Bile tavory augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra j tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana
$50 Auksu $25 Auksu

$5.00
Ir dar 50,000 extra balsų jums. —
Kaip? Prisupkite $24 vertes 
prenumeratų pirm >8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.

GEORGI & VITAK 
MUSIC CO.,

4639 So. Ashland Avė 
Chicago, III.

$15 Auksu
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite! 
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS Iš $2,000 AUKSO bus padėtas i M, kad pas- 
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimes didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamu 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus sukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJU Ar dar kas nore gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

“NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

1as Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas su ap- 
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 
paštu $8, i kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra balsu

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina

Prenumeratorius ----- —---- ----- --------- -----------------------------—

Adresas .....
Suma pinigų {mokėta............ — Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui: 
Kandidatas ......-........ -...... —------------ ---- -------- —
Adresas .......... ~............ —--------—--------*---- - ---- - -----

Nominacijos Blanda 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimčs. 

geradel 5000 balsu 
Aš ĮSTOJU IR BALSUOJU 5000 BALSU UŽ

Miss, Mr. arba Mrs.
Adresas ........................

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas 
Laimas”.
PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dcl kiekvieno nominoto kandidato.

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato.

PIRMAS PERIODAS 
Įskaitant pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas 
prenumeratas:

už

ANTRAS’ PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas 
prenumeratas:

TREČIAS PERIODAS.
.Įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas 
prenumeratas:

Balsų 
5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $8.50 

1 
2 
8 
5

% metų $4.00 
1 
2 
3 
5

“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
" 40.00

Balsų 
8,888 
8,000 

17,833 
86,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50

2 
8
5

% metų $4.00 
1 
2 
8 
5

8.00
16.00
24.00
40.00

Balsų 
2,500 
6,000 

18,000 
27,000 45,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50

2 
3 
5

% metų $4.00

. 2 
3 5

8.00
16.00
24.0040.00

5,000
‘ 12,000 

26,000 
54,000 
90,000

8,333
8,000

17,333
86,000 
60,000

2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept 
1739 South Halsted Street, Chicago, minos, Telephone Roosevelt 8500.

7.00 
14.00 
21.00 
85.00

« 
« 
«

7.00 
14.00 
21.00 
85.00

7.00 
14.00 
21.00 
85.00
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NAUJIENOS priešą — nacionalis-
lle D*ny Nevi .

PtMlahed Daily, ancept Sandai fey Bet belgų SOCiallStai tUO 
ORm Bithuanian Wews Pab. Oe., Ina.,j .. i •“^^^ZiL-Z_2--t |dar nemano pasitenkinti:

jie taipgi rengiasi remti pi
nigais vokiečių socialistus 
ir unijas.

Tik tuo budu, sako socia
listų laikraštis “Le Peuple”, 
bus galima išgelbėti Europą 
nuo reakcijos šmėklos. Jei
gu darbininkai liktų nugalė
ti Francijoje ir Vokietijoje, 
tąsyk reakcija keliems de- 
sėtkams metų įsigalėtų viso
je Europoje.

Suteikimas francuzų ir 
vokiečių socialistams pagel
bos dabar atneš nepalygina
mai daugiau naudos, negu 
visos komunistų skelbiamos 
frazės apie pasaulinę revo
liuciją.

Bditor P. Ifrigaltis 
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 85M

Subscription Ratesi 
18.00 per year in Canada. 
•7.00 per year outside of Chicage. 
I8.08 per year in Chicago.

8e per copy.

Entered as Second Clase Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 

Chicago, 111., under the act pf 
March 2nd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, {(skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
DL — Telefonas) Boosevelt 8590.

Užsimoki j imo kainai 
Chicago je — paltui 

Metami-------------------------
Pusei metų...... ........................
Trims minesiams 
Dviem minesiam _______ —

( Vienam minėsiu!
Chicago je per netirtajam

Viena kopija____________ _
i Savaitei _______,___________
i Minėsiu!_______________
t ^Lietuvon ir kitur užsieniuose) 

(Atpiginta)
Metams........... ................................$8.00
Pusei metų........................ ..............4.04
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Francija dabar pasidarė 
Europos reakcijos centras. 
Ačiū jai Europos atstaty
mas darosi., neįmanomas. 
Vokietija baigia smukti. Gi 
įjos smukimas atsiliepia ir į 
yisas kitas valstybes. Tar- 
puvalstybiniai santykiai da
bar yra tokie, jog vienos 
Valstybės nelaimė neišven
giamai daro šiokios ar to
kios įtakos į kitas valstybes. 
Ir ta jtaka tankiausia geran 
neišeina.

O jeigu taip, tai ir vienos 
šalies darbininkams nėra 
visvien, kas dedasi kitoje 
šalyje. Darbininkų laimėji
mas vienoje šalyje reiškia 
visų darbininkų laimėjimą. 
Štai kodėl Belgijos socialis
tai pastaruoju laiku ypatin
gai domisi busimais rinki
mais Francijoje. Tie rinki
mai įvyks gegužės mėnesy
je, ir nuo jų vyriausiai pri
klausys francuzų politika. 
Dabar Francijoje prie val
džios vairo stovi nacionalis
tų blokas — kitaip sakant, 
džingos, kurių protus mili- 
tarizmas galutinai apsvai
gino. Ir jeigu džingos lai
mės gegužės mėn. rinkimus, 
tąsyk Europos demokrati
jai bus užduotas tokis smū
gis, nuo kurio ji nebegreit 
atsipeikės. Visų pirma 
džingų laimėjimas, žinoma, 
skaudžiausia atsilieps į Vo
kietiją, kur reakcijai bus 
lengviau pasmaugti darbi
ninkų judėjimą ir likviduoti 
tai, ką jie laimėjo 1919 m.

Akyvaizdoje tų faktų, 
Belgijos Socialistų Partija 
rengiasi pradėti vajų, kad 
Nurinkus pinigų Franci jos 
socialistams ir darbinin
kiškoms organizacijoms va
rymui rinkimų kampanijos. 
Paryžiaus miesto rinkimai 
parodė, jog tarp Franci jos 
balsuotojų pasireiškė dide
lis sukairėjimas. O tai reiš
kia, jog džingų politika 
žmonės ima nebepasitenkin- 
ti. Bet džingų nugalėjimui 
reikia atitinkamai suorga
nizuoti rinkimų kampaniją. 
įGi tai reikalauja lėšų, ku-

“Tribūne” negali suprasti 
sekamo dalyko: kodėl val
džia platina ekspertų rapor
tą, kur sakoma, jog ią pen
kių žmonių šeimynos užlai
kymui būtinai reikia $2,300 
metams, gi tuo pačiu laiku 
laiškanešiams bemoka vos 
$1,755 metams.

Laikraštis sako, kad paš
to departamentas turėtų į 
tai atkreipti kongreso do- 
mę. Esą priimdamas seka
miems metams biudžetą, 
kongresas turėtų paskirti 
pašto departamentui dau
giau pinigų, kad butų gali
ma pakelti darbininkams al
gas.

Kad valdžia vieną sako, o 
kitą daro, — stebėtis neten
ka. Visų pirma juk ji at
stovauja kapitalistų reika
lams, ir todėl elgiasi lyginai 
taip pat, kaip kapitalistai. 
Kad pašto darbininkai galė
tų sulaukti malonės iš kon
greso, — irgi mažai vilties. 
Ir išviso ar tai vienos ar tai 
kitos rųšies darbininkai 
prašymais nieko laimėti ne
gali. Jie turi susiorgani
zuoti. O kuomet jie yra or
ganizuoti, tąsyk jie ne pra
šo, o reikalauja sau pageri
nimų.

štai kaip apibudina to energin
gojo ministerio darbuotę:

“Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų ministeris kunigas 
Krupavičius išleido slaptą ra
štą įsakydamas miškų urė
dams be mokesnio išduoti 
valstybinio miško visiems 
klebonams, vargonininkams, 
zakristijonams ir kitiems 
špitolninkams. Apdalino že
me vienuolynus ir klerikali
nes partijas, sektas, grupes 
bei organizacijas. Ir pogrom- 
ščikams ‘fašistams,’ iškabų 
murzintojaims ir sinagogų 
langų daužytojams studen
tams tautininkams davė že
mės, kurie ją jau praspeku- 
liavo ir giriasi, kad savo ižde 
turį apie 10,000 dolerių. Kad 
dar gcriąp! įsitvirtint tiė Lie
tuvos ‘fašistai’ siunčia savo 
atstovus Amerikon aukų rin
kti. Atstovai jąu nuskirti. 
Vadovaus Banaitis, garsios 
Lietuvos Garlaivių Bendro
vės manadžeriaus sunite. Mat 
dar Lietuvoje vis yra 
žmonių, kurie į Amerikiečius 
žiuri kaip į dolerių maišus.

“Lietuvos agronomų suva
žiavimas išreiškė protestą 
prieš Krupavičių, sakydami, 
kad kol kunigas bite žeiųės 
ūkio ministeriu, mes negali
me pasirodyti žmonių tarpe. 
Mariampolės apskrities agro
nomas Tonkūnas, žemės ūkio 
departamento direktorius ag 
ronomas Kriaučiūnas ir keli 
kiti dėl kunigiškos ministe
rio politikos rezignavo ir pa
sitraukė iš vietų, bet kuni
gas vis šinkUoja šalies ūkį ir

patarimo:

valstybės turtus klausydamas 
savo partijos vądų-kunigų 

\ Bučio ir Vilimo
- ‘Kalk geležį kol karšta’ ,
Ir visa tai marijonų organo 

supratimu vadinasi rūpinimosi 
bežemių ir mažažemių likimu. 
Lietuvos žmonių laimę “Drau<- 
gas” matomai, matuoja kuni
gėlių laime: kunigų likimas 
yra aprūpinsimas, — tat ir vis
kas tvarkoje.

■ I

elektros šviesos, bet publika 
įspūdžio pagauta dar sėdi, dar 
nesijudina.. ■. šituo momentu 
pakyla kUn. kanauninkas Tu
mas, kreipiasi į valdžios ložas 
ir sako, kad bešvenčiant “Auš
ros” ‘ šventę buvusis Lietuvos 
prezidentas Smetona sėdi kalė
jime. .. Komendantas, — Kau- j

TAI BENT MOKESNIAI.

Prof. Pregl, paskilbęs Aust
rijos chemikas, laimėjo Nobe
lio dovaną. Austrijos valdžia 
mokesniais iš tos dovanos atsi
ima 2,250,000 kronų, palikda
ma prof. Pregl tik 1,500,000 
kronų.

PAKRIKŠTIJO SOCIALISTU.

“Drauge” Ex-amerikietis štai 
kaip porina:

“Ir Miunchene dabar soci
alistas Laudendorfas revoliu- 
ciją sukėlęs ant rytojaus 
klausia banko, ar jo akcijos 
gerai pakilo?! Ištiko perdaug 
skaudi ironija!!”
Klaustukų ir šauktukų gau

sumas, matomai, reiškia tai, 
jog autorius parašęs tą nesąmo
nę ir pats nelabai tiki jos tei
singumu. Turbūt p. Ex-ameri- 
kiečiui pasidarė kiek drovu per 
akis meluoti ir visam svietui 
žinomą monarchininką gen. 
Ludendorff vadinti socialistu. 
Per tat jis ir stebisi savo para
šyta nesąmone.

no Karo Komendantas čionai 
pat uždarudžia kun. Tumui kal
bėti, publika protestuoja, pasi
rodo milicininkas ir vėl protes
tuoja... Kun. Tumas kartoja: 
“mes tik prašome, mes tik pra
šome”. ..

Incidentas kaip ir pabaigtas. 
Antraktas. Publika skirstosi 
pertraukai. Prasideda tretysis 
dramos aktas, bet jo vietoję iš
eina Teatro Direktorius ir pa
reiškia, kad Komendantą įsa
kymu vaidinimas nutraukia
mas, publika privalo išsiskirs
tyti laike 10 minučių, nes tam 
laikui busią duodama šviesos...

Spektaklis nutrauktas, šven
tės ūpas dingsta...

Kun. Tumas irgi “pažangus” 
žmogus. Dabar eina jo tardy
mai ir einant tais pačiais ypa
tingais karo stovio įstatais bite 
turbut drūčiai baudžiamas...

Palžanigininkai kėlė prieš 
krikščionis-dem. maištą, norė
dami pasigauti valdžios, bet 
kademai juos suraitė. Viskas 
buvo matomai gerai sugalvota, 
kad paveikti į minias, pasida
ryti kankiniais ir t.t.

Na, pasakykite dąbar, ar Lie
tuva nėra panaši šių dienų Ba-

varijai, kiitr tas pat vyksta?
Rimtieji pažiangininkai, kurie 

turi ir pinigų, kad apmokėjus 
p. Smetonos baudas, sako, 
kad Lietuva ir Meksika tai tas 
pats, nes ir vienoje ir kitoje 
šalyje buvusieji prezidentai esą 
sodinami į kalėjimus.

į žinoma, mums neteks čionai 
kelti ginčo kas Lietuvai butų 
geriau, ar būti Bavarija ar; 
Meksika, bet svarbus tie įvy
kiai tik tuomi, kad vaizduoja 
Lietuvos padėtį.

Kada pastaruoju laiku, esant 
karo stovio padėčiai, eina ma
siniai areštai, kratos tarpe dar
bininkų ir besimokinančios 
jaunuomenės, kada baudžiama 
spauda ir varžomos Lietuvos 
konstitucijos garantijos, mums 
tenka kreipti domės į blogumo 
širdį, į patį karo stovį ir į Lie
tuvos klerikalinę buržuaziją, 
kuri tą karo stovį palaiko. Lie
tuvos darbininkija per savo 
klasės politinę partiją social
demokratus griežtai ir nuosa-( 
kiai veda kovą su išimtinąją 
Lietuvoje padėtim. Ji reikalau
ja įvesti teismus ten, kur da
bar kalba valdininkai ir veikia 
komendantai; ji reikalauja tai
kymo įstatymų, bet ne įsaky
mų.

Šitoj pozicijoj 
socialdemokratai, 
tam yra priešingi, 
nių kovas su klerikalais tai tik 
mažas epizodas, imtynės dėl 
bendrai graužiamo kaulo.

stovi vieni
Visi kiti 

Voldcmari-

Mokslas suprantamai išdėstytas

Apžvalga
—1

ENERGINGAS MINISTERIS”

“Draugas” negali atsidžiaug
ti kun. M. Krupavičiaus minis- 
teriavimU. Jis pirmame pusla
pyje rašo:

‘“M. Krupavičiui stojus Lie
tuvos Žemės Ūkio ir Valsty
bes Turtų ministeriu viskas 
šioj srity pakeitėjo. Dvarų 
dalinimas bežemiams, maža
žemiams ir kariams pradėjo 
eiti sparčiau. Žmonių apru- 
ru pi n imas statybos medžiaga 
ir malkomis taip pat gerėja.

“Gauname patirti, kad 
Ūkininkų Są-gps metinis at
stovų suvažiavimas 
pasitenkinimu užgyrė 
terio M. Krupavičiaus 
buotę.

“Sutvarkius Žemes 
sritį, Lietuvoj bus daug jau 
padaryta, žinant M. Krupavi
čiaus gabumus ir energiją, 
netenka abejoti apie jo pasi
sekimą.”
Kad kun. M. Krupavičius yra 

energingas ir labai. susirūpinęs

didžiu 
minis- 

dar-

Ūkio
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rfų francuzų darbininkams (kunigėlių zakristijonų, ^kliošto- 
labai trūksta. Belgų sociali
stai ir sumanė savo drau
gams ištiesti pagelbos ran-' tadienio “Naujienų” 
Jęą, idant padėjus nugalėti musų bendradarbis iš A

I rių įnapiių ir kitų “dvasiško 
Į stono” žmonių likimu, — apie 
į tai abejoti tikrai netenka, šeš- 

laidoje 
Kauno

•.v

Ar Lietuva-Meksika 
ar Bavarija?

? II ■ ■ .

Rašo Dr. A. J. Karalius

Augalu karalijoj.
Saulės energijos ėmimas.

(Tęsinys)

[Laiškas iš Lietuvos]

Šiandien rašau Jums tik laiš
ką. Apie stra'ipsniių rašymą 
netenka kalbėti, nes rudens 
motas ir neturime laiko. Bet 
pas mus yra ekstra naujienų, 
amerikonai gi jas mėgsta, tai 
kode! jiems nepadaryti malo
numo.

Dabar Lietuva virto antraja 
Bavarija, — taip kalba įvairaus 
plauko cicilikai, bedieviai ir 
masonai. Rimtesni gi žmonės 
tvirtina visai ką kita: — jie 
sako, kad Lietuva esanti Mek
sika. Šitą klausimą tinkamiau
siai galės išrišti patys ameri
kiečiai “Naujienų” skaityto
jai, mes gi esame linkę pasa
kyti, kad butų neprošalį pasek
ti Lietuvai tuodu kraštu — 
Bavariją ir Meksiką, mat bu
tų garbės daugiau.

Bedieviai sako, kad Lietuva 
esanti Bavarija todėl, kad tuo
du kraštu dar prieš popiežių 
atsiradimą buvo katalikiškais 
kraštais. Tai pirmasai moty
vas. Antrasai motyvas kur 
kas svarbesnis: Bavarijoj įvy
ko juodukų putčas, tą putčą 
numalšino tokie pat juodukai, 
—reiškia brolis brolį pasmaugė, 
arba, anot evangetlijos šventos, 
įvyksta svieto pabaiga.

Lietuvoj lygiai tas pats atsi
tiko. Nesenai krikščioniškieji 
juodukai ėmė ir pasmaugė to
kius pat pažangos juodukus. 
Jus skaitėte laikraščiuose, kad 
pažangininkas prof. Voldema
ras į 24 vai. atsidūrė iš Kauno 
Varniuose. Varniai — buvu
sioji žemaičių vyskupų reziden
cija. Bet deja, prof. Voldema
ras, buvęs Lietuvos premjeras, 
užsienių reikalų ministeris, 
Lietuvos delegatas Tautų Są
jungoje ir dar profesorius iš
keliavo' į Varnius milicijos ly
dimas ir pateko ne į buvusius 
vyskupų rumus, bet tiesiog į 
Drausmės Batalioną, ten kur 
tremia prasikaltėlius kareivius. 
Prof. Voldemarą į tą išimtiną 
vietą išgabeno » ne kąs kitas, 
kaip tik dabartinė krikščioniš
koji valdžia, paremta valstiečių 
liaudininkų pečiais.

Buvusis Lietuvos preziden
tas A. Smetona, lapkričio 11 d. 
atsisėdo dviem mėnesiam Ba

lėjiman, Kauno geltonojon. 
Už ką? Ugi už tai, kad prof. 
Voldemaras rašė blogai apie 
valdžią, įtarė Lietuvos valdžią, 
vedančią slaptai ' derybas su 
lenkais, gi Smetona, kaipo re- 
daktoriu|s, spaited'ino tuos ra
šinius savo laikrašty ir buvo 
nubaustas 2000 litų, bet jų ne
sumokėjo ir todėl atsisėdo gel
tonojon. Smetona: toks žmo
gus, kad jis ne kartą yra lai
minęs dabartines krikščionių- 
demokratų kovos vėliavas, yra 
rėmęs ir remia katalikiškąjį 
Lietuvos nusistatymą — ir už 
tai, kaipo nuopelną, gavo gelto
nojoj veltui kambarį ir duo
ną...

•Buvęs prezidentas ir buvęs 
premjeras sudorota labai greit, 
einant karo stovio įstatymais. 
Įdomu tai, kad tuos įstatymus, 
kuriais nubaudė tuos žmones, 
1919 m. parašė pats Prezidentąs 
Smetona. Ar mane tuomet p. 
Smetona, kad Ypatingi Valsty
bės Apsaugos įstatai bus ir jam 
pritaikinti, pritaiknti ne kokių 
ten bedievių, bet krikščioniškai 
nusistačiusius valdžios!?

Bet tai dar ne galas. Lapkri
čio 11 d. Atidaromas Valstybes 
Dramos Teatras. Vaidina ge
riausios Teatro jėgos, statomas 
veikalas iš spaudos draudimo 
metų “Aušros Sūnus”. Atida
romas vaidinimas giedant Tau
tos himną, Teatro Direktorius 
p. Gira sako prakalbą, visos 
teatre vietos užimtos, daug 
žmonių negavo bilietų, Valdžios 
Įpžose sėdi Respublikos Valdžia, 
prezidentas... Teątran atvyko 
senas, sergąs J. JabĮopskis, 
matosi ne viena pražilusio auš
rininko balta galva, galerijos, 
ložos užimtos visuomenės vei
kėjų, jaunimo, politikų, diplo
matų ir kt.

Viskas eina sklandai, fir
mas ir antras aktas vaizduoja 
•Lietuvos mažažemio buitį, kurs 
užsidega noru šviestiLietuvos 
žmones, kovbti su caro valdžia, 
nešti Lietuvai iš Prūsų knygas 
gerai žinodamas kuo tai kve
pia, jei žandarai pagaite... Štai 
ir pora rusų žandarų typų...

Pasibaigia antrasai aktas, 
sužiba

žalieji lapai plonutėliai, juose 
randama takelių, kuriais vanduo 
vaikščioja. Lapuose dar randa
ma milionai skylelyčių, per ku
rias vanduo išgaruoja, o anglies 
dvideginis (angliarukštis) įeina. 
Tos skylelytės susiduria su oro 
jus'lely temis, per kurias dujos 
pasiekia kiekvieną lapų celę. La
jų celė tai tikroji laboratorija, 
Girioje dirbama maistas; jose 
(celėse) randama pailgų chloro
filo kūnelių, kurie sugeria ir 
perkeičia šviesos energiją.

Juo lapai platesni, juo dau
giau šviesos jie gaili sugerti. Au
galai išskečia savo lapus, kad vi
si galėtų sugerti nuo daugiausia 
saulės šviesos.

Į lapus ateina vanduo ir an
glies dvideginis. Lapų celėse 
randasi energijos transformato
rius ir apčiulpėjas — tai chlo
rofilas arba žalioji augaių me
džiaga. Celėse yra protopliaz- 
ma, pamatas visos gyvybės, ku
ri naudoja žaliąją medžiagą ii 
šviesos energiją, suteikia gali
mybės perkeisti anglies dvidegi
nį ir vandenį į prastesnius ang
ies junginius — protopliazma 

šitame darbe atlieka svarbią ro
lę. šitame procese paliuosuoja- 
ma deguonis (oksigenas), kuris 
išeina per minėtas skylelytes. 
Sudarymas anglies junginių tai 
pamatinis vyksmas augalų mi
tyboje ir visoj gyvybėj musų 
žemėje, nes iš šitų junginių, su
daroma visi kiti organiniai jun
giniai augalų ir gyvūnų kūnuo
se.

Gyvūnuose organinė medžia
ga jungiasi su deguonimi, pasi
daro degimas, pasiliuosuoja an
glies dvideginis (angliarukštis) 
ir vanduo. Augaluose viskas 
priešingai: jie paima gyvūnų at
mestą anglies dvideginį ir van
denį ir iš jų sudaro gyvūnams 
maistą. Tuo budu, kaip jau esa
me sakę, augalai atlieka ytin 
svarbų darbą, šituos dalykus iš
tyrė vienas modernbsios cHęjnį; 
jps tėvų, anglų chemikas ir fi
losofas Juozas Priestley.

Kaip maistas suvartojama?
Augalų lapuose pagaminti ča

krai ir kitos medžiagos gali bu-

ti maistu patiems lapams arba 
gali būti nunešti kur nors kitur 
ir sukrauti. Augalai 'labai ma
žai juda; jų temperatūra beveik 
tokia kaip oro temperatūra, if 
todėl jiems (augalams) reikia 
labai mažai energijos judesiams 
ir šilumos pagaminimui. Auga
lai suvartoja dalelę energijos 
medžiagos perkeitimui ir augi
mui. Energija pasidaro degime 
(kaip ir gyvūnuose) ir šitam 
tikslui suvartojama dalis ang- 
liavandžių. Čia galime pastebė
ti, kad ir augaluose eina degi
mas ir paliuosavimas anglies dvi
deginio ir vandens, bet tas vis
kas įvyksta tiktai tamsoje, kuo
met nėra saulės šviesos. Tai yra 
augalai alsuoja. Ir nėra abejo
nės, kad šitas alsavimas tęsiasi 
visuomet, nors labai sunku įro
dyti. Augalai moka susikrauti 
maistą, ir labai daug jo sukrau
na — daugiau, negu jiems rei
kia. Matomai augalai moka pri
sirengti, taip sakant, juodai die
nai. Paskui tasai maisto krovi
mas kaip tik puikiausia patar
nauja gyvūnams ir žmonėms. 
Mes turime įvairių augalų mai
sto tiktai ačiū šitam procesui. 
Augalai pridirba sau maisto, 
pridirba jo daug daugiau, negu 
patiems reikia, ir sukrauna; pa
skui gyvūnai paima tą maistą ir 
puikiai sunaudoja.

Paskui iš to sukrauto maisto, 
iš tų anglies junginių (anglia- 
vandžių-karbohidratų) augalai 
išdirba celulozą, aliejų, chloro
filą ir kitokią, svarbesnę gyvą
ją medžiagą, šitame darbe at
lieka savo dalį ir įvairios drus
kos.

Augalai be chlorofilo.
Jau esame sakę, kad yra au

galų, kurie neturi chlorofilo, ši
tie augaląi negali maįsto pasi
gaminti, Užtat jię turį naudoti 
jau pagamintą maistą, šito
kioms augalams priklauso įvai
rios rųšies pelėsiai, grybai, ir 
kt. augalai. Vieni auga ten, kur 
yra užtektinai gatavo maisto 
(pav. grybai), kiti naudoja au
galų kūną; tai vadinami para
zitai, gyveną kitų augalų dar
bu. Jus matėte įvairių pelėsių 
arba šiaip visokių kremblių ant 
vaisinių medžių. Tie, kurie au-

vargiai kam gero gali suteikti 
tie, kurie auga ant kitų Augalų 
kaipo parazitai. Kartaią randą* 
me augalų, augančių krūvoje, 
bet šiokį tokį darbą birbančių. 
Kartais vienas augalas maistą 
parūpina, kitas apsaugoja nuo 
priešų; tokiose aplinkybėse, ži
noma, dar galima pateisinti 
kad ir maisto negaminančių au
galų gyvenimą.

Gudresni augalai.
Yra augalų, mokančių leng

vesnių budu maisto pasigamin
ti. Toki augalai moka pagauti 
įvairius vabzdžius (muses, uo
dus), paimti, užsmaugti ir pas
kui suėsti kitus augalus, šito
kių augalų galime daug suras
ti. Tai yra, galime pasakyti, gu
dresni augalai, kurie moka kitus 
naudoti. Evoliucijos kebu iš ši
tų augalų išsivystė tikri veltėd
žiai. Gyvūnų karalijoj galime 
rasti daugiau tokių, kurie įvai
riais budais moka kitų gyvūnų 
darbu naudotis. Antai žmonės 
naudoja kitus gyvūnus visiems 
žinomais budais, žmonės naudo
ją ne tik gyvūnus, bet ir žmo
nes. Kai tik yra progos, tuoj aus 
gudresnis kvailesnį naudoja. 
Gamtoje įsivyravęs naudojimo 
principas: ėsk kitą visais gali
mais budais, jei ne — kitas ta
ve sues; mindžiok, arba kiti ta
ve mindžios. Pasakykime, kad 
gaila, bet taip yra ir, gal būt, 
visuomet taip bus.

Augalai ir gyvūnai.

Augalai ir gyvūnai prasideda 
iš vienos celės, kuri paskui pa
sidalina per pusę, pasidaro dvi, 
paskui keturios, aštuonios, ir 
tt. iki iš maželytės celės išauga 
didelis augalas arba gyvūnas. 
Augalai ir gyvūnai maitinasi ir 
maistą savo kūnuose moka su
krauti. Ir augaluose ir gyvūnuo
se randame virškinimo fermen
tų. Gyvūnai kvėpuoja; tą patį 
daro ir augalai. Nors augaluose 
nerandame pašalinamųjų orga
nų, bet visa gyvybė turi daug 
bendrumų.
, Gyvūnai gali vaikščioti, jaus
ti ir tt. Vienok mes matome la
pų judesius, žiedų išsiskėtimą 
saulei tekant ir susiglaudimą 
saulei nykstant, matome auga
lus gaudant vabzdžius. Augalų 
liemuo linksta prie saulės, šak
nys eina prie vandens, nuplau
tas augalas apsilieja skystimu 
ir tt.; reiškia augalai turi šio
kių tokių jautimų. Augalai mo
ka muses gaudyti gana sėkmin
gai. Yra negalinčių judėti gyvū
nų. Aplamai imant, augaluose 
galime rasti pradžia judesių, ju- 
tulių ir atminties; galima saky
ti augalai turi sielą ir išmintį, 
žinoma augaluose ir siela, ir iš
mintis ir jutuliai ir kt. tiktai 
prasideda — juose galime ras
ti tiktai pradžią visų ypatybių, 
kurios gyvūnus išaukština.

Naudinga nurodyti bendru
mai, bet negalima užmiršti iz 
skirtumai. Augalai neveiklus. 
Jiems nereikia maisto j ieškoti. 
Jie, kaip sakėm, paima iš oro 
angliarukšt|, iš žemės vandenį 
ir įvairias druskas ir iš tų me
džiagų pasidaro sau maistą. Gy
vūnai veiklesni: jie turi jieško- 
ti maisto, slėptis nuo priešu ir 
tt. šitas veiklumas ir suteikė gy
vūnams progos aukščiau pakil
ti. Teisingiau bus kitaip pasa
kius: gyvūnų būvio kova sun
kesnė. Juo sunkesni būvio kova, 
juo gyvas daiktas aukščiau pa
kilęs.

“IN MEMEL VERBOTEN”

Vilniaus “Lietuvos Rytai” ra
šo:

Susilaukėme vieno skaityto- 
jo-prenumęratoriaus Klaipėdo
je. Tikėdamies, kad musų laik- 
rąštis pasieks jo rankas, pasis
kubinome y Išsiųsti ■ pirmą prigu
lintį numerį. Bet koks musų 
nustebimas buvo, kai po dviejų 
savaičių klajojimo laikraščib 
numeris sugrįžo į administraci
ją su antrašu: “In Memel ver- 

. T----- , - ------ , ------- jboten” — Klaipėdoj uždrausta,
ga ir maitinasi negyvų augalų Įdomu, kas ir kur tokį antrašą 
kunąis, gali būti naudingi, bet yra padaręs.
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CHICAGOS
ŽINIOS

ARMOURO KOMPANIJA AT
LEIDŽIA DARBININKUS.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Amerikos Darbininkų 
Partijos Lietuvių Sekci
jos 41 kp. nepaprastas 

susirinkimas.
Vienas musų skaitytojų 

mums rašo:
Arniouro kompanijos įstaiga 

ties 31-ma gatve šių metų lap
kričio mėnesy atleido iš darbo 
viso 168 darbininkus. Būtent, iš 
skyriaus Soap Works atleido 
128 vyrus ir 20 merginų; iš 
Glue \Vorks 1OO vyru, Perfri
me and Toilet NVaters and Pow- 
der Works 120 merginų ir mo
terų, iš Sand Paper Works 100 
vyrų. Atleistiems darbininkams 
paaiškinta, kad biznis einąs 
prastai.

Jukelis skundžiasi, kad Darbi
ninkų Partija krinka.

Kadangi mes komunistai be- 
sinerdami iš vieno kailio į kitą 
kartu keitėme ir savo “tikrąjį” 
vardą, tai dabar pasidarė toks 
iljęas vardas, kad aprašant mu- 
sų susirinkimus jau net.negra
žų rasinį padaro jį vartojant. 
Todėl aprašydamas šį susirinki-

mą aš vartosiu “senąjį” ir “tik
rąjį” musų vardą — komunis
tai.

Lapkričio 28 d. Jokanto sve
tainėj įvyko komunistų 41 kp. 
nepaprastas susirinkimas. Rei
kia pasakyti, kad šis susirinki
mas ištikrųjų buvo nepapras
tas, nes susirinko beveik visi 
nariai. Gal būt pirmas ir pasku
tinis toks svarbus susirinkimas 
buvo, todėl aš nusitariau supa
žindinti “Naujienų” skaitytojus 
su musų veikimu, nežiūrint to, 
kad mane apšauks išdaviku ir iš 
Partijos išmes.

Susirinkimo tvarką vedė drg. 
Jukelis. Apkalbėjus menkesnė^ 
svarbos dalykus, tokius kaip 
vakarų rengimas, einama prie 
svarbesnių, būtent: dirbtuvių

organizatorių ir špiegų-žvalgų 
raportų. Pirmųjų pareiga yra 
veikti dirbtuvėse: platinti ko
munistinę literatūrą, .gauti par
tijai naujų narių, sužinoti kiek 
randasi musų pritarėjų ir 
griauti unijas. Antrųjų — sek
ti visuomenės judėjimą. Reiš
kia, lankyti draugijų bei kuo
pų susirinkimus ir sužinoti, 
kiek mes turime juose pritarė
jų ir kiek priešų; organizuoti

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicb 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterim? 
ir merginoms dy
kai.

31Į3 South 
Halsted St.

CUNARD

Sportas
Karolis Požėla ritasi gruodžio 

10 dieną.
štai ir vėl chicagiečiams bus 

progos pamatyti dailias risty- 
nes — tikrąjį sportų.

Gruodžio 10 d. K. Požėla su
sikibs su dar tikrai nežinomu 
priešu: gal bus J. Geštairtu ar 
Antanu Ačiumi.

Derybos gana sunkios. Abu
du yra gana pagarsėję kaipo 
geriausi lietuvių atletai.

Bistynės įvyks gruodžio 10 
d., School Hali svetainėje kam- 
pas 18 ir Honorc St.

Gruodžio 17 d., K. Požėla su
sikibs su žinomu drutuoliu K. 
Norkum, brolių Strumilų sve
tainėje — Bose landė.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie-

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
U-

■ AR MANOTE ATSIIMTI GI- *S MINĖS Į AMERIKĄ ■ 
E 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį * 
H metą Q
M Leisk musų raštinei Kaune pagelbč- " 
H ti Jūsų Riminėms išgauti pasportus H 
m ir vizas ir tinkamai juos prirengti i ■ 
E kelionę. g

Nereikia laukti dėl vietos, turin- —
■ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- ■
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas ■ 
H kelintą dieną. Cunard laivakortča ■ 
m yra geros kelionei ant AQUITANIA, ■ 
" BERENGARIA ir MAURETANIA, Z 
" greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- ~
■ vos ir Amerikos. ®
| Del smulkesnių informacijų, malo- ■ 
m nėkite susižinoti su musų vietiniu |

RALTIJO8AMERIKOQ
U LINIJA 9Bi*oaclvay, Nev^Iork.NY Lr

Juonė i LIETUVAJ PER. HAMDUUGĄ,P1L1A\Ą

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas Jūsų buvęs senas

Prietelis Patarėjas

Gruodžio 19 d., K. Požėla vėl 
bus pas chicagiečius p. Milda
žio svetainėje, čia jam irgi bu*s 
duotas kuogeriausias priešas.

Visose ristynėse, apart pir
mų porų bus dar kitos poros ir 
dar bus rodoma daug šposų iš 
sunkios atletikos.

Žinomas ristikas, Juozas 
Bancevičius, dabar treniruojasi 
visu smarki/mu kad tikrai K. 
Požėla nugalėjus, kada jie susi
kibs ristis Amerikos stiliumi.

Į LIETUVĄ
ANT KALĖDŲ IR NAUJŲ 

METŲ ŠVENČIŲ
Greitais ir dideliais expresiniais 

laivais.
S. S. ESTONIA ................................ Dec. 5
S. S. LITUANIA ............................  Dec. 19

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

l’č — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Tas pats J. Bancevičius sako
si suradęs nežinomų naują dru- 
tuolį, kuris kibai datfg spėkos 
turįs. Jis pats mokinus jį ristis.

K. Požėla juo tolyn, tuo lab
iau darosi populeriškesnis ir 
tarpe amerikonų, šios paskelb
tos ristynės bus akyvai daboja
mos amerikonų.

Jus Norite Pagerinti 
Patys Save

Ar jus jau esate dasiprotė- 
ję, kad dabartinė gadyne 
— yra gadynė visokių pro
gų.
Jei jus padarote mažiau 
kaip $100 į savaitę. Tai 
jus norite sutraukyti tuos 
retežius, kurie laiko sura
kinę jus, kurie neduoda 
jums progos parodyti savo 
gabumus.
Šiandien žmonės reikalauja 
patys nuo savęs daugiau 
negu kada nors pirmiau.
Ar jus sekate visus nuoti- 
kius pasaulio besikeitimo 
Ir kokios progos laukia jū
sų?
Nežiūrint kokį darbų jus 
turite.

Jus galite išplėtoti 
ir padidinti savo už
darbį iki bile kokiam 
didumui.

Laikykit savo darbą jei jus 
norite, bet padalykite jį 
kad jis busų labiau užtik
rintas ateičiai.
AR JUS NORITE APIE 
TAI ŽINOTI.
Tai išgirskite Mr. White 
jo gasių trijų lekcijų

‘Success”
Panedėiyje, 8 v. vak.
Room 246 *
C0NWAY BUILDING 
111 W. VVashington St.

—. .........................—...........—■■■"

Jus galit uždirbt dide
lius pinigus

TAKI CAB BIZNYJE
Mes esamo sena patsovi Lie

tuvių kompanija ir dabar mes 
priimame naujus narius, kurie 
gali įsigyti taxi įmokėjęs $250. 
ir likusių sumų lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

HubCabCo.
Victory 7070

jOr DR. HERZMAN ^.
-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgas ir akušelis.

Gydo staigiai ir chroniiku ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorija i 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

2929 So. Halsted St.

Mrs. A MIGHKIEVIGZ-VIDIKIENi
AKU ŠERK A

3101 So. Halsted St, kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Valandos nuo 1 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUs'
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St„ kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

lies.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel, Lafayette 3415

■■ I I II II. I. III >■■■■■■....................... ■

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

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

nuo 5:80 11d 7:86 vakare.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9- 12 ryte; 1—5 po pietų;

6- 9 vak. Ned. pagal sutarti.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboljt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,

DR. M. T. STRIKOL’S
• Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

r—........... ....  ..........
Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL, 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 
' uždarytas

----------------------------------------—J

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas k Akušeris

8315 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.kŲ 
Ned. 9-12 A. M.

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. rUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

8243 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Koad 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

į Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir' 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

b ■■■............... .....................-—...H..................

t"---------- ----------------------------------
Telephone Yards 0994

DR., MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ikj 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
v ■ | T
^..^i. .nui ....... . , - i^

Telefonas Boulevard 1989 b
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos, I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną |
ir 6:30 iki 9:30 vakare 1

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, III. J

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
l> - u i

... ~ .......•”1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUltaENTHAL

Optometrlst 
T«l. Boulevard 8487 
4349 S. Aahland Ava 
Kampaa 47-toe tat.

2-ro» lubobo

DR. M. ŽILVITIS, 
dentisYas

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

v ........    «■„>
Rezidencijos tel. Van Buren 0234 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų 

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

30 metp patyrimo«
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd.,
Phone Crawford 3140

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškij ligų. Buvęs 
pirmiau Trving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 8 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedčldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksS- 
Jimą.

JOHN J. SMETANA !
AKINIŲ SPECIALISTAS j 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą žitą mStaesj, aš gydysiu visu* 
atsišaukusius pacijantus už numa 
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokių negalę. Kentantif 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu j’ums tą 
pačią priežiūrą ir atydą. kaip, kad 
jus moKėtumet. pilną kainą $50.60 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydyme 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart’ą 
337 W. Madison b 
Chicago, III.

DA KTARAS 
DEL VYKŲ
Pradėjau 25 m 

tai — puikiausi*: 
darodymas, kad a 
Į esu pasekmingo 
ir prieinamas, ei 
tie tiesa ?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros 
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuc 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia .praktiką, medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
S laukte plaukia į mano gydymo kam- 
arius kasdien. Ateik tuojau dėl dy

ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RA Y EGZAMINĄ CIJ A $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasėkmėf 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison Št. >

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

pacijantų

Ateik tuojau dėl dy-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viitidoi 
patarnauju kuogeriausiai <

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, JI.
' .. ................................. i i i ■nin.ii i i

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprata*, 
Naturopathas

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

SRersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos. 

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Physical Therapy 
Institute

DR, ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951 
..............................  7

r
Prospect 2992

Speciale atyda taisymo. 
ITALO-AMERICAN 

ACCORDION MFG. CO.
Petromilli & Piatanesi Bros., Sav.

Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja 

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III. 

1 1 —ii i

For Beautiiul 
Eye«

Make the Ūse oi 
Murinę a Daily Habit. Į / 
This Refrcshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radi ant, 
Beautiful! Harpilesa, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Write for Bookltt,

MURINĘ CO., 9 Kast Ohio Street, Chicago
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liRidviu Rateliuose. baus daugiau neturiu pasaky
ti.”

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

balsuotojų armiją ir slaptuose 
susirinkimuose duoti jai įsaky
mus, kad draugijų susirinki
muose budriai saugotų genero
lo (kuris buvo paskirtas koman
davimui balsuotojų armijos) 
ranką ir kartu su juo visi keltų 
rankas aukštyn, nežiūrint to.

Dar viena moterėlė trumpai, 
bet poetiškai raportuoja: “Aš 
dvi savaites ant lovos gulėjau, 
nei kopūstų išvirt negalėjau.”

Ant galo raportuoja 
gabiausias veikėjas drg. 
lis. Jo raportas maž-daug 
mas: “Aš manau, jums,
gai, bus žingeidu išgirsti kas 
dedasi viduje musų partijos. Iš
laukiniai priešai Darbininkų 

nėra tiek pavojingi,

musų 
Jukeh 
seka- 
drau-

visuomenę supažindinsiu su ko
munistų partija. Paaiškinsiu ir 
apie tai, kokiems tikslams mes 
sunaudojame į musų įvairius 
fondus surinktas aukas; kaip 
musų partijos vadpvai “trakto
rius valgo” ir visus kitus ga
lus.

Mirus “Tėjegramui”, pasili
ko šiokį toki likučiai, kurie ren
giasi pagimdyti “Varpą“.. Jis 
busiąs daug sikirtingesnis už sa
vo tėvą “Telegramą”: nesikiš 
į skebų reikalus; bus geras dėl 
visų: galės, kas tik panorės pa
traukti u!ž jojo širdies.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ

I tai 1 Acto aUAOVjllj HUZilUiHiv • •

kad ir skirtingą nuomonę turi'PartlJai 
kokiame nors klausime; ištirti klek vidujiniai. Musų partijai 
kada tinkamesnis laikas užpul- «r«sia didelis pavojus. Toks di- 
ti kurią nors draugija ir reika-l^e'’s apsileidimas, nenorėjimas 
lui esant kilnoti balsuotojų ar.; dirbti, tiktai riejas nariai tarp 
miją iš vienos draugijos j kitą, (savęs ir darbą stumia kiekvie- 
kad parodžius “buržujams" mu--nas nuo sav«8- Jeigu kas nors 
sų galybę ’r ve’^ama, tai ne su pasišven-

timu dirbama, bet kaipo vergai 
Iš to, ką trumpai pasakiau, kieno nors verčiami nenoroms 

“Naujienų” skaitytojams bus dirba.
aišku, kokie uždaviniai yra ko-1
munistų partijos špiegų. Kokių Į . Dabar aš, draugai, jums pa- 

j_' aiškinsiu koks veikimas, musų 
partijos judėjimas rytuose. Aš: 
važinėdamas po rytines valsti
jas įsigilinau į musų partiją. 
Reikia atvirai pasakyti, kad 
musu partijoj veikėjų, kurie ga
lėtų rimtai veikti, nėra. Penn- 
sylvanijos valstijoj musų parti
ja turi 80 narių, o anų kairių
jų (Juozo Baltrušaičio sekėjų. 
— S. N.) yra apie 30 narių. Vie- 

North Sidėj nok jie kontroliuoja visas drau-

Beje, drg. Jukelis savo rapor
te pamiršo pasakyti kiek mes 
narių turime, tai aš tą spragą 
užlopysiu. Musų partija dar tu
ri netoli keturių šimtų pilnai 
užsimokėjusių narių.

—Skabrus Narys.

ASMENĮ! MOJIMAI

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkąrpų. 
Gera mokestis. Atsišaukite:

Republic Waste Paper Co.
1039 W. Congress St.

Netoli Morgan

Iš visų kampu
Ragina aukauti. — Suareštavo, 

bet išteisino 
brangesnis, 
pas”. — 
Susiprato.

“Kardas” bus 
Gims “Var- 

Atpigo knygos. —

PAJIEŠKAU savo brolių Juo
zapo, Jono ir Julijono Šmitų. 
Malonėkite atsišaukti, būt ma
lonu susižinoti arba ir pasima
tyti broliškai. P. Smitas, 2323 
S. Leavitt St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs

PAJIEŠKAU savo brolio James 
Jokubau.škas. Paeina nuo Šiaulių 
apie 15 metų atgal gyveno Wauke- 
gan, III. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas jį pažįsta meldžiu pra
nešti; pirmas kas praneš duosiu 
$10 dovanų.

Elena Jokubauskaitč 
2322 So. Oakley Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI bučemč ir groser
ne ir vaisių krautuvė. Viskas naujai 
įtaisyta: fixtieriai, elektrikines ma
šinos ir daug stako. Parduosiu pi
giai, nes viena neapsidirbu. Atsišau
kite: 111 and Troy St., Mt. Green- 
wood III., arba 1340 S. Jefferson St., 
Chicago.
"dIDžIAUSIS BARGENAS.

Pardavimui kietų anglių šil
domas pečius; kainuoja $125; 
parduosiu už $25. Taipgi visai 
geri vargonai už $20. Atsišau
kite: 1606 S. Halsted St.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKEJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

pasekmių, taip veikdami, susi
laukėme pamatysime iš žemiau 
sekamų raportų. Išskiriant drg. 
Jukelį, kuris nesenai sugrįžo iš 
rytų ir davė įdomu raportą, ki
tų narių, bent tuo tarpu nemi
nėsiu, tiktai pažymėsiu ką jie 
raportavo.

Vienas špiegas raportuoja 
apie Susivienijimo Liet. Ame
rikoje sekamai: **'. 
užvaldyti kuopą nėra vilties, *gįjas> Taįp sakant, jie turi už
neš socialistai su tautininkais' ėmę visas pozicijas, o musų 
sudaro didžiumą. O kas blogiau- draugai nieko neturi, čia, drau- 
sia, kad socialistai vadovauja; 
mat jie daugiau patyrę ir žino 
musų kovos budus. Ciceroj irgi 
nieko gero mums nesimato, čia 
tautininkai sudaro didelę di
džiumą kuopos narių, taip kad 
su tomis spėkomis, I 
bar turime, neapsimoka

gai, ne juokai. Reikia apie tai 
rimtai pagalvoti. Tiktai pamis- 
lykit, draugai, 7 kuopelės kai
riųjų, kuriose yra po keletą na
rių, valdo du rajonu. Delko taip 
yra? Dėlto, kad anų kairiųjų vi- 

kurias da- si nariai dirba su pasišventimu, 
\ nei o musų Partija nors ir 80 narių 

bandymus daryti. Kas link 36 turi, bet visi apsileidę, ginčija- 
kuopos, tai turiu pasakyti, kad si tarp savęs ir nežino kaip 
mes ją buvom užvaldę ir perva- ’ veikti. Rochesteryje ir Water- 
rėm keletą mums tinkamų su- būryje musų draugų jau kaip ir 
manymų. Bet dabar vėl.... Jus,‘nėra. Brooklyno apielinkėje iš
draugai, žinote, kad 36-toj kuo- musų partijos draugų rankų 
poj priklauso visi daktarai, den- išspruko visos unijos ir draugi- 
tistai, advokatai ir visokį biz- jos. Net tokiu svarbiu dalyku J 
nieriai. Paskutiniu laiku jie vi- kaip išrinkimu musų partijos*

A.Musų jaunas senelis, Dr.
L. Graičunas, išleido lapelius at- 
sišaukiiiiuAs, kad geri Lietuvos 
piliečiai sušelptų Kalėdoms 
“Lietuvos Raudonąljį Kryžių”.

Savo lapelyje jis nurodo, 
kiek Lietuvos Raudonasis Kry
žius nuveikė per 1922 
Jis sako:

JIEŠKAU savo broilo A. Malins
iu, iš Lietuvos Kizliškio kaimo, 
■himpėnų valsčiaus, Panevėžio aps
kričio, 23 metai kaip Amerikoj, 
girdėjau, kad gyvena Brooklyne. 
Kas žinote, malonėkite pranešti.

E. Malinskaitė,
4843 Northcote Avė., 
East Chicago, Ind.

KEIK ALINGAS patyręs PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
Gordon ir Cylinder “feede- R™**. vis.okilJ smulkmenų krautu; 
r’is , apsipažinęs su Gordo- <lu ice-baksiai, dviejos svarstyklės 
no užsitaisymu. Unijinė ai-
ga ir darbo valandos. ko”. Turi būt parduota greit, nes

Kreipkitės po 5 vai. vaka- aįeit^lei 928 w’n38Sstr AtsiSaukite 
rais. ig

Naujienos,
1739 So. Halsted St 

Chicago.
Klauskit Page.

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, vištinyčios, 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau
ja mažai atydos, neša $3,000 pelno i 
metus.. Kaina $15,000 verta 2 
tiek. Rašyk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko 
kcITHIS 
6214 S. Rockwell St.. Chicago,

syk

va
li!.

meto.

“Pasiųsdamas $5.00 
kėši už du metu, 1923 
m. Patark nuėjęs susirinkiman, 
primink savo draugui, pažįsta
mam, kad laikas pasiųsti Kalė
dinę dovaną Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Tik $2.00 arba 
20 litų metams”.

Daug yra priešingų tam lape
liui; kam esą vienas dr. Grai
čunas, niekieno neįgaliotas rū
pinasi tuo, kuomet niekas jo 
neprašo. Sako, kad Lietuvos 
valstybė jau nėra kokis ubagas 
dabar, kad reikalautų almužnų. 
Delei to ir “Lietuvių Daktarų 
Draugija” panaikino savo fon
dą, kurio dr. Graičunas buvo 
darbuotoju ir gaudavęs 10 

j nuoš. komiso. Sako, ar nepasi- 
i liks jo balsas šaukiančiu gi-

užsimo- 
ir 1924

JIEŠKAU draugo Jono Venckaus, 
apie pusantro meto atgal gyveno 
3227 So. Halsted St. Chicago. Da
bar nežinau kur jis randasi. Pagrj- 
žau iš Lietuvos, turiu svarbių rei
kalų. Jis pats ar kas kitas prane
škite.

F. Clrtaut
11927 So. Union Avė. Chicago, III.

JIEŠKAU Barboros Kasputaitęs- 
Rasimienės, Darbėnų valsč., šleveitų 
kaimo. Ji gyveno West Pullman, III. 
Meldžiu, busiu labai dėkingas, 
pranešti, busiu labai dėgingas.

T MICKUS
1137 W. Washington St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos ar našlės 

apsivedimui, senumo nuo 25 iki 85 
metų. Aš esu 38 metų senumo. My
linčios gražų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite laišku.

3210 So. Halsted St., 
No. 56.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA inteligentiško vai
kino, su geru paliudyjimu, už 
klerką, pageidaujama tokio ku
ris lanko vakarinę mokyklą.

111 N. Wabash Avė.

PARSIDUODA Restauranas su vi
sais įrengimais ir groseris argi su 
visoms šėpoms ir kitais rakandais. 
Kas nori gali pirkti tik šėpas ir 
svarstikles atskirai be grosernčs. 
Turiu du biznius, todėl turiu vieną 
parduoti greitai ir pigiai.

569 W. 18-th Str.
3 KRĖSLŲ barbernė parda

vimui. Pelną gerą neša, 2 bar- 
beriam darbo visados ir 3 suba- 
toins. Nupirksit pigiai. Priežas
tis ant vietos patirsit. Kreipki
tės, 5727 S. Wentworth Avė.

DU FLATAI 
$11,500'

Mes budavojame 2 flatų, sun par- 
lors, viską gatavą už $11,500, ant 
jūsų loto. Mes skoliname pinigus, 
suteikiame planus ir visas smulkme
nas. Jus galite padaryti pinigų par
davinėdami tuos namus už $16,000. 
įsteigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite

MR. SESSINGER 
Central 6012. Room 412-105 W. 

Monroe Street.
Atdara vakarais iki 8:30

REIKALINGAS barberys v<> 
karais ar ant visados, gerai pa
tyręs savo darbe. Atsišaukite 

BRIGHTON BARBER SHOP 
4222y2 Archer Avė.

VYRAS SU KARU.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį nuvežant 
žmones į Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

MANAGER 
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Avė.,
Room 1408

PARDAVIMUI vyriškų čeve- 
rykų krautuvė (Shoe Store) 
ant bizniavos ir prie gero kam
po. Gražus rakandai ir švari vie
ta. Uždėta 8 metai atgal, biznis 
visados pasekmingas. Parduo
siu cash, ar mainysiu ant geros 
prapertės. Geras flatas viršui 
gyventi. Savininkas nori pa
silsėti.

THE EAGLE MENS SHOP 
3452 So. Halsted St.

BARGENAS!

Parsiduoda 2 aukštų medinis na
mas 2-4-5 ruimai. Rendos neša į 
mėnesį $70.00, elektra, maudynės, 1 
mašinai garadžius. Visas namas 
kaip naujas. Kaina $4,000. Einu į 
biznį, reikia pinigų, turiu parduoti 
greitai ir pigiai.

Kreipkitės prie savininko.
F. GEDUTIS, 

5315 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI per savininką 3 
augŠtų modemiškas mūrinis namas, 
ant kampo. Yra 2 krautuvės ir 4 
flatai, taipgi 2 augštų mūrinis gara
džius, mainysiu į pirmos. klesos bu- 
čemę arba grosemę. Einu lauk iš 
biznio.

5136 So. Halsted St.

si pradėjo lankyti susirinkimus narįų į Susivienijimo Lietuvių 
ir tautininkai su socialistais Amerikoj centro valdybą rytuo- 
lengvai mus pergali. Butų labai se musų draugai visai nesirupi- 
gerai, kad į kuopų valdybas ga- na. Daugelyj vietų socialistai 
lėtume išrinkti musų partijos su tautininkais lengvai kontro-. 
narius. Tai bus viskas, ką aš tu- Jiuoja mus. Jeigu mes visi veik-\US’
rėjau pasakyti.” (tume su pasišventimu, tai mu-

Pirmininkas prašo susirinki- sų partija augtų. Dabar, žinote, 
mo išreikšti savo nuomonę šita- biznio gadynė, mat, įvairių par- 
me klausime. Bet visi nuliūdę, tijų žmonės nori biznieriais lik- 
pesimizmo apimti tylime. Tik- ti. Nusibankrutiję tautiečiai 
tai vienas drąsuolis pašokęs pa- stoja į musų partiją, o musų 
reiškė: “Nėra ko bijotis, mes partijos praturtėję nariai sar- 
lengvai apsidirbsime su socia
listais.”

Pirmininkas kviečia kitus na
rius išduoti savo raportus.

Atsistoja moterėlė ir pradeda'ku įstoti į uniją daro didelę de- 
savo išpažintį: “ Keletas mėne- moralizaciją musų partijoj. Jau 
šių atgal aš įsirašiau į uniją, j matome mes visi, kad musų 
bet kas unijoj dedasi, tai aš nie-Į partija neauga, bet mažėja ir 
ko nežinau. Jau tūlas laikas ne-’mažėja. Aš dirbtuvėj seniau 
dirbu, tai mokesčių nemoku į parduodavau keturis, kartais ir 
uniją. Toj dirbtuvėj, kurioj aš penkis egzempliorius partijos 

visos jaunos merginos laikraščio, dabar beparduodu 
dirba ir jos apie musų partiją! tiktai vieną egzempliorį. Turi- 
nieko nežino.” Įme veikti išlengva, kad nariai

“Ar visi patenkinti unijos va- j turėtų laiko visus partijos rei- 
dovais?” — klausia pirminin- kalavimus išpildyti, čia, mat, 

negalima apversti taip, kaip

šeštadienį, lapkričio 24 d., 
9:30 vai. vakare sdareštavo p. 
K. Makutėną ir devynis jo drau 

Jo saliunas, 35 St. ir Au- 
burn avė. yra uždarytas, juos 
paėmė iš stubos. Juos kaltino 
gembleriavime.

Lapkričio t6 d., 9 valandą ry
to, Dearing St. policijos stoty 
buvo jų teisinas. Teisėjas visus 
pripažino nekaltais.

SURFACE LINE KRAUTUVĖ 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių lųinio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va- 
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare.

dirbau

matijas eiti pas tautininkus.
“Dideli mokesčiai, grieštas 

reikalavimas suregistruoti vi< 
sus narius ir vertimas umu lai- Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

RENDON ofisas, S. W. kampas 
Halsted ir 31 gatvės. Naujas moder
niškas namas, tinkami dėl daktaru, 
advokatų, real estate arba kitų ofisų. 
Pigi renda.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuvė

REIKIA gero bučerio, kuris 
moka savo darbą. Taipgi kuris 
kalba angliškai ir lenkiškai. 
Duodu kambarį ir valgį.

“Naujienos”'Box 385

PARDAVIMUI kriaučių Shapa, kur 
visados biznis gerai yra daromas. 
Siuvama vyriškas drapanas ir taiso
ma senas. Geram kriaušiui gera vie
ta. Savininkas važiuoja Lietuvon.

Atsišaukite
832 W. 33 St.

SAVININKAS parduoda mūrinį 
namą 2 flatų, su mediniu namu 2 
flatų iš užpakalio. Karštu vandeniu 
šildomas 1 flatas. Namas 8 metų 
senumo, 51 PI. ir Peoria St. Pasi-. 
matykit su John Funk, 1022 W. 51 St. 
Phone Yards 0134

MOKYKLOS

2
RENDAI mūrinis garadžius 
mašinom arba trokams.
Kreipkitės:

3362 So. Lowe Avė.

BARBERNĖ
ANT

RENDOS.
Atsišaukite

6813 So. Western Avė.

REIKALINGAS duonkepys, 
kuris moka kepti juodą duoną 
ir keksus. Pastovus darbas.

Atsišaukite Lafayette 4005‘ 
4530 So. Honore Str.

PĄRDAVIMUI delicatesan krau
tuvė; gerai išdirbta vieta; lysas dėl 
4 metų ir gazinis pečius; už pirmą pa
siūlymą parduosiu. Priežastis — iš
važiavimas į Europą.

Atsišaukite
4753 So. Honore St. 
Tel. I^fayette 2884

NAMAI-ZEME

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris, kuris supranta savo 
darbą.

Atsišaukite.
1731 South Union Avė.

REIKIA PARDAVĖJŲ

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo darbą.. Atsišaukite 
pasibengę darban.

6104 So. State Str.
Phone Normai 2992

dovais?” — klausia 
kas.

Čia pasistiepia kita moterėlė ■ blyną. Daug narių dirba dirbtu- 
ir pakreipusi galvelę 
posmuoti: “Aš nežinau. Kaip gi 
bus patenkinti, kad darbo nėra. 
Nieko daug negaliu pasakyti, 
nes lankau public mokyklą. Mo
kiniai nieko nesvarsto, nieko ne- 
siinteresuoja, tiktai mokinasi 
kalbos. Jums pasakysiu vieną 
dalyką, kuris musų judėjimui 
yra labai svarbus. Mokykloj vie
nas čainys-kinas, aš tikrai ne
žinau, bet tur būt čainys ir ki
nas yra tas pats, paklausė mo
kytojos koks skirtumas yra 
tarp buržujaus ir turčiaus. Mo
kytoja atsakė, kad ji nesupran
tanti, ko jis norįs ir prašė “su- 
spelinti” tuos žodžius. Tiesa, 
čainys ar kinas labai prastai 
kalba angliškai ir negalima su
prasti, ką jis nori pasakyti. Bet 
jis vistiek nenusileido. Ant ry
tojaus jis išsirašęs iš žodyno at
sinešė ne tiktai tuos du žodžiu, 
bet dar pridėjęs ir proletaras. 
Ale mokytoja jam atsakė, kad 
ji mokinanti anglų kalbos, o ne 
skirtumus aiškinti tarp turčių kimo perdaug vietos užėmiau, 
ir beturčių, šitas atsitikimas tai tuo tarpu savo nuomonės 
parodo, kad komunistų idėjos nei nereikšiu apie musų partiją, 
smarkiai plečiasi. Nieko svar- Tačiauš prie pirmos progos aš

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.Tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Ni
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pradeda vėse, kur nėra unijų, tai kaip 
jie gali įstoti į uniją.”

Užbaigus Jukeliui savo ra
portą, pašokęs vienas karštuo
lis pareiškė: “Aš trumpai atsa
kysiu drg. Jukeliui. Unijos yra 
visose šakose; mes turime dirb
ti, kad užkariavus unijas. Kas 
link kairiųjų, tai vieni veikia iš 
,savo pasiutimo, o kiti veikia, 
manydami) kad teisingą darbą 
dirba dėl darbininkų, šį vakarą 
turime kanečnai išpildyti regis
tracijas blankas ir pasiųsti 
centrui. Apie raportus neužsi
moka nei kalbėti, nes vis tas 
pats ir tas pats, kaip nieko ne
nuveikėme, taip nenuveiksifrie. 
Pas mus didelis nerangumas vei
kime ir nenoras pirkti anglų 
dienraščio Šerų. Bet ar jus no
rite, ar nenorite — dienraštis 
turi išeiti.”

Po visų augščiau paduotų ra
portų, dar kiek pasikalbėjus 
susirinkimas užsibaigė.

Kadangi aprašymui susirin-

aujienu Spulka
i S. Halsted St.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėj salėj, visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus nau
jos valdybos rinkimas. —Rašt.

Lietuvių Namų Savininkų P. V. 
M. D. Cnicagoje priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, gruod
žio 3 d., 8 valandą vakare, Melda- 
žio svet., 2244 W: 23 PI.

Bus renkama nauja valdyba atei
nantiems metams, tat visi atsilan
kykite • —J. Danta, rašt.

Roselando Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų - prieš- 
metinis susirinkimas įvyks pirma
dienio vakare, 8 valandą, gruodžio 
3 d., K. Strumilos svet. 158 E. 107 
gatvė

Visi šėrininkai malonėkite atsi
lankyti. Yra daug svarbių reikalų. 
Bus renkama nauja valdyba ir bus 
galutinai priimtas planas statyti 
svetainei. —K. Gavėnas, sekr.

North Side. — Bijūnėlio draugi- 
josjos susirinkimas įvyks pirmadie 
ny, gruodžio 3-čia dieną, 7:30 vai. 
vakare Liuosybės svetM 1822 Wa- 
bansia Avė.

Visi narių tėvai būtinai atsilan
kykite, yra metinis susirinkimas, 
bus renkama valdyba 1924 metam 
ir daug kitų reikalų. —Sekretorė

Pirmyn Mišrus Choro dainų prakti
kas atsibus utarninko vakare gruo
džio 4 d., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 8 vai. vak 
Uit laikui

Visi dainininkai bu-
X«mitet«Ą

STOGDENGYSTfi GERIAUSIA PROGA JAUNAI
Trijų stogų prakiurimas užtaiso- . ...

mas ir garantuojamas už $4. Auto- , Turiu parduoti tuojau savo vėliau- 
mobilių trokų patarnavimas Chica- S1o styliaus Velour Parloro setą, vel- 
goj ir apiclinkėse. Insteigta 34 vet karpetą, pastatomą liampą, val- 
metų senumo. Didžiausia ir geriau- gomo kambario setą ir 3 miegamo 
šia stogų, dengimo įstaiga Chicagoje. kambario setus. Taipgi gražų dvi- 
Tik patyrę unijos darbininkai sam- gubų springsų fonografą rekordus 
domi. J. J. Dunne Roofing Co., ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
3411-13 Ogden Avė, Phone Lawn- nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
dale 0114. už trečdali.
_________________ . J 1922 So. Kedzie Avė.,

1 lubos.

JIESKO DARBO NAMŲ rakandai pardavimui
NAUJAS Lietuvos meisteris par.|P^« ir flatas rendai- Apleidžiu 

važiavo iš Lietuvos miestą.
Jieško darbo. Aš esu patyręs bu- 1406 So. Halsted St. 

davojime namų; ir taisyme senų < v.
Malevoju ir popieruoju; muravoju o augsias
kaminus. ’ I ------------------------------ -———

Maple«o OndTee Chicago. PARDAVIMUI 7 kambarių 
gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, Ram
pos,- vietrola ir tt. Parduosiu da- 
lirtiis. 1630 Humboldt Blvd.

REIKIA OAHBININKy
_ _ _ — į—.į r—i_į—i-Į—r*-**-*’*^**^’’*^

MOTERŲ
REIKIA moterų sortavimui 

popierų, gera alga.
Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI groserne, sal
dainių ir visokių mažmožių 
krautuvė. Vieta gera, prie mo
kyklos. Biznis išdirbtas nito se-

REIKIA patyrusių darbinin
kių į Beauty Shop. Nuolat 
darbas ir extra gera alga. nai. Geras bargenas; gali pirkti 
Naucy Realty Shop, 1827 So. ir namą.
Halsted Stt Telr Roo-sevelt 8951, 3518 So. Wallace Str.

Real Estate katrie apsigyvenę 
nemažiau 3 metų Chicagoj; turi turėt 
savo automobilių, čia yra proga daug 
pinigų padaryt gabiam vyrui ant ko- 
mišino. Duodu geriausias išlygas, 
kad nei vienas Real Estate Chicagoj 
to neduoda. Kostumerių pas mane ne
reikia jieškoti, turiu užtektinai; tik 
reikią dirpt. Gal būt iš jūsų katrie 
girdėjot apie mane kokį biznį dariau 
praėjusius 2 metus; taip pat ir jums 
parodysiu kaip daryt biznį. Turi būt 
žmogus teisingas ir mylėt tą darbą. 
Kreipkitės ypatiškai nuo 9 ryto.

2418 W. Marąuette Rd.,

Jo

Netoli Westem Avė.

PARDAVIMUI — 3542 So. Fran- 
cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, console akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas, 
pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo
jau, $2,500 pinigais, kaina $10,250. 
Savininkas.

Wentworth 5510

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas ant 2 lotų, cementuotas 
beisementas, fornisu apšildomas ir 
viskas paskutines mados įtaisymai, 
7 metų senas, gatvė ištaisyta ir ap
mokėta, gasas, elektra. Porčiai su 
sktynais. Garadžius vienai mašinai. 
Kaina $6,000. 2938 W. 38th PI.

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marąuette Parku, 

6932 So. Rockwell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo
tą ir cash greitai parduosiu

L. Butkcvicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas su groserne Storas ir 4 fla- 
tai, rendos neša $112 į mėnesi. Par
duosiu arba mainysiu ant Cattage 
arba loto. Savininkas

4343 So. Wood Str.

FARMA mainysiu Wisconsino 
valstijoj netoli nuo Chicagos $7.00 
tikietas. Su gyvuliais ir mašinoms, 
ir yra viena mylia nuo miesto i 
prie kelio; mūriniai budinkai; gera

2692 W. 69 St. Republic 5705

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

- *

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooe

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina Beturiu kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

.... TAPKITE AKUSERKA
The National Collcge of Midwi- 

fery teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
egzamenu. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesi valstijinių 
ogzamenų. Atsišaukite, rašykite ar- 

1V ha detonuokite, Seeley 6323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Miiįwifery, 
85 So« Hoyną Avė,


