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PINIGŲ KURSAS
Vilnius

-i—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.
Kainų kilimas Vilniuje,

NAUJIENOSKETURI VAIKAI SUDEGfi.

1739 So. Halsted St Chicago, III

Vokietija pasyviam priešinimui
si išleido aštuonis kartus dau
giau, negu per tą laiką butų 
išmokėjusi kontribucijomis.

Bet sutinka bandyti sudaryti 
valdžią.

Atmušę valdžios kareivius. Dar 
daugiaus valstijų prisidėję 
prie sukilėlių.

Laivyno sekretorius nori pabu- 
davoti keletą kruizerių, sub- 
marinų ir kitokių karinių lai
vų ir abelnai dar labiau su
stiprinti laivyną.

šokikai turės mokėti augštus 
taksus bėdnuomenės maitini
mui.

po- 
su-
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Senatas neįstengia išrinkti tarp 
valstijinėp prekybos komite
to pirmininko.

pasi- 
apsis-

Republikonų konvencija 
birželio 10 dieną.

Francija nuims tyrinCjimų ap- 
rubcžiavimus?

ALUDES PAVERS Į BĖDNUO- 
MEN£S VIRTUVES.
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BALSUOTOJAI PRIEŠ LY
GIAS ALGAS MOTERIMS.

kad
me-

Apkaltino dešimtį aliejaus 
prigavikų.
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Jieško munšaino geležies liejik- 
lų distrikte.

KU KLUXŲ “DVASIŠKAS VA
DAS” PAPUOLĖ BĖDON Už 

MUNŠAINĄ.

Vakar gruodžio 12 d., užsienio 
pinigų ne mažiaus kaip už 25,004 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų . 
Austrijos 100,000 krortų . 
Belgijos 100 frankų ........ .
Danijos 100 markių .......
Finų 100 markių .............
Italijos 100 lirų .............
Franci jos 100 frankų .....
Lietuvos 100 Litų............
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 kronų ...........
Švedijos 100 kronų ........ .

Bostoniečiai atmetė pasiūlymą 
sulyginti moterų ir vyrų mo
kytojų algas.

8 ŽMONĖS ŽUVO RIAUŠĖSE 
GRAIKIJOJE.

Dabar siunčiamieji pinigai dar pasieks 
Lietuvos prieš pat Naujus Metus. Kalėdų 
it Naujų Metų dovanos yra labiausia lau
kiamos, taigi suteiks laiku daugiausia sma
gumo ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

Tikisi ir ilgiau pasilaikyti vald
žioje, jei prisitaikins prie 
opozicijos.

nr.uiira......

.... $4.38 

.... $1.45 

.... $4.60 

.. $17,87

.... $2.50 
... $4.37 
.... $5.33 
... $10.00
.. $15.02 
.. $38.11 
... $26.26

Šveicarijos Ifla franku $17.46

GHJCAGO. — Vakar automo
biliai ujžmuišė tris žmones ir 
vienų gal mirtinai snžeicb 
skaitant daugybes sunkiai
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj s Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.,
under the Act of,Mareli 8, 1879.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

V okietijos priešinimą 
sis brangiai kainavo

Meksikos sukilėliai skelbia 
> < laimėjimus

Denby reikalauja didesnio 
laivyno

WASHINGTON, gruod. 12.— 
Savo metiniame raporte laivy
no sekretorius Denby reikalauja 
paskirti $30,000,000 įvairiems 
laivyno pegerinimams, taipjau 
pabudavoti aštuonius 10,000 to
nų įtalpos kruizerius, tris dide
les submarinas ir šešis kanuoli- 
nius laivus. Be to reikalaują 
$7,676,000 laivyno bazėms ir 
priimti jo penkių metų laivyno 
aviacijos budavojimo programą.

Sekretorius sako, kad laivyno 
modernizavimo programas, ku
ris neišpildyta pereitais metais, 
turi būti išpildytas dabar, jei 
norima, kad Amerikos laivynas 
užimtų tinkamą jam vietą. Bu- 
davojimas gi kruizerių taip toli 
yra atsilikęs nuo Anglijos, 
negalima tikėtis per kelis 
tus pavyti ją.

Tarp laivyno pagerinimų 
kalaujama pakelti kanuoles 
laivų, kas nebusią priešinga 
penkių valstybių laivynų maži
nimo sutarčiai. Taipjau nori-( 
ma keletą laivų taip pertaisytų, 
kad jie butų Apsaugoti nuo 
aeroplanų ir torpedų atakų.

Vokietijai pasyvis prieši
nimasis brangiai kainavo

BERLINAS, gr. 12. — Lud- 
wig Quessel socialistų žurnale 
sako, kad pasyvis priešinimasis 
prieš franeuzus Ruhr distrikte 
Vokietijos žmonėms kainavo du 
penktadalius šalies pajamų 
1923 metais ir aštuonius kartus

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatyti namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą. 

daugiau, negu kad Vokietija 
butų išmokėjusi per tą laiką 
kontribucijomis, Cannes nusta
tytomis sąlygomis.

Jis sako, kad valstybės išlai
dos šiemet siekė 18,000,000,000 
auks. markių, kurių tik trečda
lis nuėjo paprastiems valdžios 
reikalams, o du trečdaliai buvo 
sunaudoti pasyviam priešinimui
si Ruhr distrikte.

Quessel sako, kad šelpimas 
Ruhr darbininkų, kurie neteko 
darbo iš priežasties franeuzų 
okupacijos, kainavo tris sykius 
daugiau, negu kad butų kaina
vusi kontribucija prekėmis.

Jis kritikuoja Cuno ir Stre- 
semanno valdžių palinkimą prie 
anglų ir pasitikėjimą gauti 
Anglijos pagelbą Vokietijos ko
voje su Franci j a Jis sako, kad 
Anglija skatindama Vokietiją 
priešintis Franci jai tiek nusilp
nino Vokietiją, kad Anglija, jau
čiasi netekusi sau konkurentės.

I

Todėl ir Anglijos priešnimasis 
Ruhr okupacijai yra tik grynai 
komercinis dalykas. Quessel 
todėl stoja už didesnį susitari
mą su Franci j a, kas esą išeitų 
labiau Vokietijai ant naudos, ne. 
gu pataikavimas Anglijai.
Vokietijos fabrikantai — kur

vėjas pučia ir kur jiems 
naudingiau.

Vokietijos fabrikantai links
ta tarpais tai prie anglų, tai 
tarpais prie franeuzų, žiūrint 
aplinkybių ir kur jie tuo laiku 
mato daugiau pelnysiant. Lai
ke pasyvio priešinimosi jie sto
jo piestu prieš francuzUs, nes 
jie tada gaudavo iš valdžios 
subsidijas ir jiems priešinima
sis apsimokėjo. Bet jie ir tada 
gyrė Franci jos fabrikantus, ku
rie esą geri žmonės, o keikė tik 
Francijos politikierius, kurie 
tik norį sunaikinti Vokietiją.

Dabar tie patys fabrikantai 
vienas už kito skubinasi susitai
kinti su franeuzais ir įgyti jų 
prielankumą Pareinio krašte, 
kur franeuzai tikisi turėti dide
lės įtakos.

Didžiuma Vokietijos žymes
nių žmonių pripažįsta, kad da
bartinė pakrikusi Vokietijos 
ekonominė padėtis paeina delei 
pasyvio priešinimosi, bet jie 
tvirtina, kad tai yra pavyzdis 
kas butų atsitikę, jei Vokietija 
butų bandžiusi išpildyti visus

Naujienų Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais samdomis ir 
subatomtis. Nedėdiomis-gi 

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

kontribucijos reikalavimus.
Veik visi vokiečiai yra įsiti

kinę, kad visų kontribucijos rei
kalavimų išpildyti negalima. Te* 
c'iaus pažangesni žmonas sako, 
kad kontribucijos klausimas 
paaštrėjo delei to, kad Vokieti
jos fabrikantai nepristatė rei
kiamo daugio kontribucijos pre
kėmis. Jie kaltina ex-kanclęrį 
Cuno už nesirūpinimą sąžiningai 
pildyti kontribucijos reikalavi
mus, ant kiek Vokietija gali 
juos išpildyti.

Anglijos Darbo partija 
neis koalicijon

LONDONAS, gr. 12. — Dar
bo partijos pildomoji tapyba iš
leido šiandie pranešimą, kuria
me sakoma, jog ji nutarė, kad 
jeigu Darbo partija bus pa
kviesta sudaryti valdžią, tos 
partijos atstovai p/irlamentM 
turi tuoj aus priimti pakvieti
mą ir prisiimti pilną atsakomy
bę už šalies valdžią, bet neinant 
į jokią koaliciją su kitomis par
tijomis. /

Meksikos sukilėliai skel 
bia laimėjimus

VERA CRŲZ, gr. 12. — Su
kilėliai paskelbė, kad jų spėkos, 
vadovaujamos gen. 'Cfarcia, su
mušė ir išblaškė valdžios karei
vius, kurie gynė Coatolapan, 
ant sienos Vera Cruz ir Pueblo 
valstijų. Dabar sukilėliai veja
si tuos kareivius.

Pranešimas taipjau sako, kad 
Colima valstijos valdžia liko nu
versta ir kad visi kareiviai So- 
noroj ir Sinaloa prisidėjo prie 
sukilėlių. Daugelis kareivių ki
tose valstijose irgi prisidėję 
prie sukilėlių.
Sukilėliams esą sekasi vakarinėj 

Meksikoj.
JAUREZ, gr. 12.— Gautomis 

iš įvairių laltinių žiniomis, su
kilimas prasiplėtė vakarinėje 
Meksikoje ir ten sukilėliai ap- 
laikę svarbių laimėjimų. Vienas 
valdžios kareivių pulkas sukilo 
ir be jokio pasipriešinimo nu
ginklavo kitą pulką.

Skubiai veikdami sukilėliai 
jau užėmę porą valstijų „vakari
niame pakraštyje.

BERLINAS, gr. 12. — Nie- 
kurios Berlino didžiosios aludės 
ir kabaretftiėž rastauracijos bus 
paimtos valdžios ir pavestos į 
maitinimo virtuves dėl bėdnuo
menės.

Niekurios šokių salės dar pa
siliks, bet visi tie, kurie jose 
Šoks, turės užsimokėti po 1 auk
sinę markę taksų už vieną va- 
karą. Surinktieji taksais pini
gai bus panaudoti labdarybei. 
Tuo budu tikimąsi surinkti tiek 
pinigų, kad jų išteks išmaitini- 
mui kasdie 35,000 žmonių.

LOOGOOTEE, Ind., gruodžio 
12. — Keturi farmerio Win. 
Fuhrman Vaikai sudegė, gais
rui sunaikinus jų namą. Tėvas 
irgi lababi apdegė, bandydamas 
išgelbėti vaikus.

Susikirtimas su pažan
giaisiais senate

WASH1NGTQN, gruod. 12. — 
Tas kas atsitįko atstovų bute, 
kad butas, delei pažangesnių 
republikonų užsispirimo, neįs
tengė per kelias dienas išsirink
ti pirmininko,' nes nė vienas 
kandidatas negalėjo gauti rei
kiamos didžiumos balsų, dabar 
pasikartojo ir senate.

Senatas jau kelintą dieną ren
ka svarbaus tarpvalstijinės pre
kybos komiteto pirmininką. Re- 
publikonai kandidatu stato se
nato pirmininką, Cummings, o 
demokratai Smithą. Bet jau ke
lintą dieną > eiiia balsavimas ir 
nė vienas jųĮ negauna reikia
mos didžiumos balsų, kadangi 
pažangieji republikonai, kurių 
balsai galėtų nusverti, stato 
LaFollette ir nebalsuoja nė yž 
vieną kitą kandidatą. Tokių at
stovų yra 7.

šiandie irgi kelis kartus bu
vo balsuota ir nė vienas kandi
datas neįstengė laimėti didžiu
mos, nors keli LaFollette šali
ninkai ir nuėjo prie demokratų. 
Dabar tarp demokratų ir rėpub- 
likonų balsai yra pasidalinę pu
siau — po 40 balsų, bet abiem 
dar trūksta dviejų balsų. Pa
skutiniame balsavime Smith 
gavo 41 balsą, Cummings 40 ir 
LaFollette 2. Bet Smith tik ta
da galės laimėti, kada ir likusie
ji LaFollette balsai bus atiduoti 
už jį, o kol to nebus, nebus ga
lima išrinkti > to^kortiiteto pirini- 
ninko.

BOSTON, Mass., > gr. 12. -i 

Miesto balsavimuose šiandie 
didele didžiuma balsų liko at
mestas pasiūlymas sulyginti 
augštesniųjų (high) mokyklų 
mokytojų algas, nežiūrint ly
ties, nes dabar mokytojos gau
na daug mažesnes algas už vy- 
rus mokytojus, nors jos atlieka 
ta patį darbą. Tai buvo pirmas 
savotiškas referendumas dėl 
“lygios mokės ties už lygų dar
bą” ir tas principas balsavimuo
se pralaimėjo. Už pasiūlymą 
paduota tik 28,318 balsų, o prieš 
— 51,556 balsai. Pasekmės bal
savimo dar labiau stebina dai 
ir delei to, kad balsavime daly
vavo labai daug moterų.

TEXARKANA, Ark., gr. 12. 
— Federalinis grand jury išne
šė 12 apkaltinimų prieš 10 alie
jaus prigavikų, kurie organh 
zuoja aliejaus kompanijas, par
duoda šėrus, prižadėdami dide
lį pelną, bet paskui to “aliejaus” 
nė neparodo. Juos kaltinama už 
vartojimą pašto prigavingiems 
tikslams.

Patenkinti amerikiečių da
lyvavimu ekspertu komitete

PARYŽIUS, gr. 12. — Fran- 
cija ir Anglija yra labai paten
kintos, kad Amerika leidžia 
amerikiečiams -ekspertams da
lyvauti kontribucijos komisijos 
paskirtuose ekspertų komite
tuose tyrinėti Vokietijos turtus 
ir nustatyti kaip Vokietija ga
lėtų pagerinti savo ekonominę 
padėtį ir pakelti pinigų vertę.

Iš to džiaugsmo, sakoma, pre- 
mieras Poincare esąs pasirengęs 
leisti komitetui taipjau pil
nai ištirti ir Vokietijos nuojie- 
gumą mokėti kontribuciją, apie 
ką jis pirmiau ir girdėti neno
rėjo.

Baldwino kabinetas lauks 
parlamento susirinkimo

LONDONAS, gruodžio 11.— 
Oficialiniai šiandie paskelbta, 
kad premjeras Bal<lwin ir jo 
kabinetas nepaduos dabar savo 
rezignacijos, bet lauks naujojo 
parlamenta susirinkimo.

Valdžios rateliuose reiškia-• .T
ma nuomonę, kad dabartinis 
kabinetas galės laikytis ir to
liau ir kad opozicijos partijos 
nebandys šalinti jį iš vietos iki 
tas kabinetą* neįneš parlamen- 
tan to^ių įstatymų projektų, 
kurie butų priešingi kitų parti
jų nusistatymui.

ĄTHENAI, gr. 10. — Aštuo- 
ni žmonės liko užmušti ir 26 su
žeisti susirėmime tarp respub
likonų ir monarchistų, kuris iš- 
kįlo po monarchistų viešam su
sirinkimui.

HAMMOND, Ind., gr. 12. — 
Federaliniai prohibicijos Agen
tai pradėjo kampaniją kad nu
sausinus Calumet distriktą. No
rima užgriebti visą munšainą, 
kokis dabar yra gaminamas dėl 
besiartinančių švenčių.

Keliuose miesteliuose jau ta
po areštuota daug žmonių ir 
daug munšaino ir varytuvų kon
fiskuota. Ties Griffith rasta 
t^vių farmą, kur nebuvo nė vie
nos avies, nes munšaino vary
mas pasirodė pelningesnių už 
avių auginimą.

Pasiuntė senatui ratifikuoti 
sutartis.

—t .-------------

WASHINGTON, gr. 11.
Prezidentas Coolidge šiandie 
pasiuntė senatui ratifikuoti ke
lias sutartis, kurios liko padary
tos kada nebuvo kongreso 
sėdžių. Tarp jų yra ir dvi 
tartys su Meksika.

Apygardos darbo inspekto
riaus apskaitliavimu nuo lapkr. 
1 dienos ligi 15 VHniaus kainos 
pakilusios 43 nuošimčiais. Tuo 
tarpu dolerio kursas stovėjęs 
beveik vietoje.

Moterys darbininkės prie
šinasi “lygioms teisėms”

WASUINGTON, jzv. 12. -----
Moterų darbininkių organizaci
jos, priklausančios Amerikos 
Darbo Federacijai, pasipriešino 
projektuojamam priedui prie 
konstitucijos, suteikiančiam mo
terims “tygias teises” su vyrais 
viskame. Tą priedą remia nacio
nalinė moterų partija.

Darbininkių delegacija, vado
vaujama p-lės Anna Neary, ap
silankė pas prezidentą Coolidge 
ir išdėstė priežastis kodėl dar
bininkės priešinasi tam “lygių 
teisių” priedui. Jos nurodė, kad 
44 valstijos turi įstatymus, ap- 
rubežiuojančius darbo valandas 
moterims dirbtuvėse ir sankro
vose, kad niekurios valstijos tu
ri minimum algų moterims įs
tatymus, turi įstatymus moti
nų apsaugojimui ir kad beveik 
kiekvienoj valstijoj yra darbe 
įstatymų, kuriuos tas “lygių 
teisių” priedą? sunaikintų.

Francijoj tėvai turėsią 
daugiau balsy

PARYŽIUS, gr. 12. — Atsto
vų butas vakar 440 balsais prieš 
135 nutarė svarstyti bilių, ku
riuo moterims butų suteikta 
balsavimo teisės ir butų suteik
ta tėvams daugiau balsų — dar 
po vieną balsą už kiekvieną vai
ką, taip kad tas tėvas, kuris tu
ri daugiau vaikų, turėtų ir dau
giau balsų. Sulig to projekto, 
tėvas turys tris vaikus turėtų 
keturios balsus, vieną savo ir 
tris už'tris vaikus. Franci j a 
stveriasi įvairiausių priemonių, 
kad kaip nors padidinus vaikų 
skaičių, nes gimimai Franci joje 
nuolatos mažėja.

ATLANTA, Ga., gr. 12. — 
Kunigas Caleb A. Ridley, vy
riausias Ku, Klux Klano kape
lionas (imperial kludd) tapo 
areštuotas už peržengimą prohi
bicijos įstatymų ir už girtu bū
nant važinėjimą automobiliu. Jį 
paliuosuota iki teismo už $400 
kauciją.

Dovanų
Naujiems Metams

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laikų. 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.

Policija gavo įsakymus 
aštriau persekioti automobilis
tus ir užpercitą naktį ji arešta
vo apie 350 žmonių. Vakar 
“spiderių” teismuose laukė na
grinėjimo apie 950 bylų. Teisė
jai turi išsidirbę ir tam tikrą 
bausmių skalę. Tai už nesusto- 
jimą ties bulvaru . baudžiama 
$15, uŽ nesustojimą ties 
“through” gatve $10, už dideles 
šviesas $5, už neturėjimą užpa
kalinės’ šviesos $5, už neturėji
mą 'valstijos laisnio $8, už sus
tojimą be šviesų $5, už sustoji
mą neteisingoj pusėj gatvės $2. 
Uą, greitą važiavimą baudžiama 
sulig greitumo važiavimo ir su
lig aplinkybių.

Superior teismo teisėjas Da- 
vid atmainė bausmę Rubin Ly- 
ons\ 18 m., kuris už neatsargų 
važiavimą liko nuteistas vie
niems metams kalėj i man ir už
simokėti $500 pabaudos. Teisė
jas Dav.id sako, kad grūdintas 
žmonių į kalėjimą vien 
garsinimo tikslams turi 
toti.

WASHINGTON, gruodžio 12. 
— Galutinai nutarta, kad re
publikonų partijos konvencija 
bus taikoma Clevčland, Ohio, 
birželio 10 d. Delegatų konven
cijoje dalyvaus apie

ši konvencija turės nominuo
ti republikonų kandidatą į pre
zidentus. Tvirčiausiais kandi
datais yra dabartinis preziden
tas Calvin Coolidge ir senato
rius Hiram Johnson. Spėjama, 
kad kandidatu bus nominuotas 
Coolidge, ar kuris nors dar 
nežinomas žmogus. Bet jokia
me atsitikime ne Johnson, kuris 
partijos bosams labai nepatin
ka.

ŠIANDIE — nepastovus, vei
kiausia lietus; biskį šalčiau.

Saulė teka 7:09 valandą, leid
žiasi 4:19 valandą. Menuo leid
žiasi 10:43 valandą vakare.



Žemes reforma

VardasBĮ

Adresas

Iš Vilnijos
Vėl paštas brangsta.

7A<? £ouM M

Oficiale duonos kaina.*

DR. S. BIEžIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. A. J. BERTAšIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

72 W. Adams Street, Chicago.
Room 1100

*

Vietiniai ofisai atdari vakarais iki Kalėdų 
5607 W. 22nd Street, Cicero 
103 S. 5th Avenue, Maywood
114 N. Oak Park Avenue, Oak Park.

.. j?

Malonėkite' atsiųsti man dykai gražiai jliustruotą 32 puslapių metinę knygą Public Service 
Company of Northern Illinois. Del to man nebus jokios atsakomybes.

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.

’ - >’ i’' ‘‘(i,' z-lė įifJviA<1 h Ji*

Užsisakykit
Borden s

“Selected”
šiandien

Borden’s Selected

menų budavojantis val

keliuir tiesiuvisi parankiuVaži i >kCe

December 19I. S. LITUANIA
16January

šiandie

Del Augančių Vaikų

pienas yra ideališkas
kūną auginantis, rau

gis

BORDENS
Itirm Products Co. oFIllinois

Frankiin 3110

Gražus Balius
Rengia Lietuviu Moterų Pašelpinis Kliubas 

Nedėlioj, Gruodžio 16, 1923, į-
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.,

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečiame publika atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir pasilinksminti prie 

geriausios muzikos. RENGIMO KOMISIJA.

RALTIJOS-AMERIKOC
O LINIJA 9Broadvay. Neverk. N Y U

KELIONE ILSĖTU VA
PEU MzXMBURGĄ,PlLlA\Ą 

APBZk LIEPOJŲ

TIESI

VISA

r

Lietuviai važiuoja į Piliavą
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ

8. & ESTONAA

TREČIOS KLESOS KAINOS

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— LIEPOJ U IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Ket., Gruodžio 13

NAUJIENOS,

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kaunas. (“L. ž.”). — žemės 
Reformos Valdybos daviniais, 
per pirmuosius 9 šių metų mė
nesius žemės reformos reika
lams nusavinta viso 117.405.55 
ha žemės. Nusavinant žemę 
pavesta viso 480 ūkių su 135.- 
045.25 ha. žemės, iš tų ūkių sa
vininkams palikta 17.639 ha. 
70 kv. metrų žemės ir 691 ha. 
78 kv. metr. miško. Per tą lai
kų išmatuota viso 83:209 ha. že 
mes, o nuosavybėn paskirta 64.- 
520 ha. kurie išdalinti 8312 as
menims, jų 3875 mažažemiams, 
4367 bežemiams ir 71 amatnin- 
kui. Į šituos skaičius įeina 2.- 
198 karių, iš kurių 512 žemė 
atiduota be išperkamojo mo
kesnio. Bet per tuos pat 9 mė
nesius išskirstyta į viensėdžius 
151 kaimai su 42,050 ha. plotu.

Rokiškio miestui plėstis pa
skirta 100 ha. žemės; Mažeikių 
apskr. miestams — 250 h., 
so 559 asmenims; 
lės apskr?—. 211 ha.
meninis; Kauno apskr. — 78.05 
ha., iš jų Panemunei — 12,5 h., 
Freidai.— 10,0 h., žal. Kalnui 
—1,5 h., Aleksotui 025 h. ir Jo
navos meistui — 53,5 ha; viso 
Kauno apskrityj 167 asmenims; 
Raseinių apskr. 28 h.; Alytaus 
apskr. — 39 h. viso 54 asme
nims; Kėdainių apskr. — 23 h. 
žinios dėl asmenų, gavusių mie
stuose žemės, yra nepilnos, nes 
kai kur miestelių plėtimo dar
bai dar neužbaigti.

Be to visa eilė dvarų centrų 
paskirta parduoti, o taip pat 
kai kurie dvarai skirta žemės 
kultūros reikalams, kaip pavyz
dingiems ūkiams steigti, ag- 
ronom. punktams ir kit. Ver
piu dvare, Ukmergės apskr, pa
skirta 66 ha. žemės ūkio mo
kyklai steigti Skočiunų dvare 
Ukmergės apskr. — 60 ha se
nelių prieglaudai steigti ir An
takalnio dv., Ukmergės ! apskr- 
ir 60 ha. Ukmergės - kalėjimo 
reikalams.

Ateinančiais 1923 metais nu
matyta išparceliuoti visoj Lie
tuvoj 130.000 ha. dvarų žemės.

vi-
Mariampo-
— 153 as-

Nuo š. m. gruodžio mėn. 1 
dienos laiškų ir atviručių per
siuntimas pakeliamas 150 nuo
šimčių. Telegramos 10 nuošim
čių.

Nuo lapkr. 21 dienos oficiale 
duonos kaina nustatyta tokia: 
juodos duonos svaras — 18,000 
markių; piklevotos — 32,000, 
baltos — 29,000, kepalėlis — 
64,000, sausainiai — 180,000, 
pyragas 110,000 svaras.

Mažinama valstybės 
valdininkų skaičius.

Ketvirtadienis, Cr. 15, 1023
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S. L FABIONAS CO

tiek di- ■

r

For 12 years Pūblic Service 
Checks have neverfailed 

to arrive on time!

S. W. BANES, Advokato* 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

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

' ANT NAUDOS.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

iŠ

Canal 0257
Naktinio Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5032

DR. M. OTNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Musų pigi renda ir mažos išlaidc-r pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkautp. Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų Ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai O Cit
ir augščiau

Vaikų siutai ir overkautai ffO Efi 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į 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 b vakare.

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 1930 
Valandos pagql sytartj

Make Your Electric Light
Payfor
Itself

Kiekvienas kostu-
meris Public Ser

vice Kompanijos iš Nor
thern Illinois, nusipirk- 
damas keletą kompanijos; 
serų po $7 mus^ taupymo 
planu arba uz pinigus, 
gali greit gauti užtekti
nai dividendų, kad padengus mėnesinės elektros bilas 
Pagalvokite kiek tas reiškia Jums —- gauti trys mėnesiai dividendus, kurie 
padarys jūsų elektros bilas apmokamas.
Tik $10 įmokėti ir $10 į mėnesį, tai viskas ką jums reikia mokėti. ■
Pirkimui vieno Šero nuo paskirto musų t skaitliaus musų pasiūlomo stako. “ 
Jus galite patys apskaitliuoti kiek Šerų jums reikia pirkti, kad gavus ' 
videndų, kad padengus mėnesinius už elektrą mokesčius.

Vienas Šeras atneš jums $ 7.00 į metus dividendų 
Du Šerai atneš jums $14.00 į metus dividendų 
Trys serai atneš jums $21.00 į metus dividendų

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. •

Stabas yra aptfUbežiuotas. Užsirašykit sau sčrų kaip galima 
greičiau — per telefoną, paštu arba atsilankant | musų ofisus

. » ■ J ■ i , J

Jūsų pinigai yra apsaugoti
Kuomet investuosite į šį didelį publišką patarnavimo įstaigą, kuri suteikia 
industrijos, rezidencijų ir agrikultūros teritorijai apie Chicagą elektros švie
są. Jūsų dividendai yra užtikrinti. Tai yra jūsų pačių kompanija. Apie 16,000 
kostumerįų šiandien reguliariai gauna Public Service dividendus. Buk vienu 
iš jų.

n n

K. GUGIS
ADVOKATAS

Ųiesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

8323 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 Pėtriyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. ' Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

' -a   __________________________________________________ . - . ... . . .

JOHN L BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 S’oulh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z, VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tek: Pullman 6377.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTA8

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

Subatomis nUo 9 ryto iki 9 vak.
Nadčliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

>—■ ................... —........ 1
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 Ud 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5S0 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

Kibi

<1

*A

DR. V. A. SINKUS
Z"

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris 

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Val.|9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Šį veika- 

istoriškos 
Kurie mylite ma-

Kviečia visus
L. P. D. Draugija.

ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE

. ■ .. - ■ ...................______

Mes siūlome didžiausį pasirinkpa 
Kalėdiniu dovany

šimtai visokių geru daiktų tinkamų dėl 
Kalėdinių dovanų

Vilniaus krašto administraci
ja atstatysianti nuo dafbo 675 
valstybės tarnautojus (valdi
ninkus). A. L DAVIDONIS) M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvrood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:3t vakare.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Didžiausias Teatras 
Detroite!!

“VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ” 
Drama'— tragedija 5 aktų, 

9 atidengimi}
Stato scenoj Lietuvių Progrosyve 

Dramos Draugija
NEDĖLIOJ, GRUODŽIO (DEC.)

16 DIEN., 1923

HOUSE OF MAS’SES SVETAINĖJE 
2101 Gratiot ir kampas St. Aubin

Pradžia punktuališkai 5 vai. vakare 

Gerbiamieji Lietuviai ir 
Lietuvaites Detroito!
\ šis veikalas “Veidmainystė ir Mei
lė” yra vienas iš gražiausių ir ge
riausių veikalų išverstas lietuvių 
kalboj. Veikalas parašytas J. C. 
Fridrich Schiller, vieno iš geriausių 
vokiečių poeto ir filisofo. šį veika
lą matydami scenoj kiekvienas atras 
daug svarbių minčių ir 
reikšmės vaizdą. [I...™ —-
tyti visa veikalą tai malonėkite būti 
paskirtu laiku.

M.

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2301 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, H J.
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ŽINIOS
kuomet buvo

Gruodžio 13, 1923

jos gyvenimo
apie

jokių gamtinių do-

Telefonafi

ir žmogaus

Telefonas Boulevard 1939

neturės

Be to, kiekvie

Chicago.

partijaJeigu

DR. F. E. REICHARDT
ten tan

šiam refera-

išėjo iš susiMažuma

Garsinkites NaujienoseKur aukos būna ren

liet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Jedėliomis nuo 10 valau-

3113 South 
Halsted St.

kai jis
- netu-

Nemaniau, kad dar reikės ra
šyti apie tą buvusį L, S. J. L. 
vakarėlį. Bet kad M. Y. perdatig 
užtaria to vakaro buvusį pirmi
ninką, tenka padaryti dar kele
tą pastabų.

čia aš padarysiu iš jo rašto 
kai kurias ištraukas ir į tas iš
traukas

esirupma 
ai, krei-

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad.jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S; S. Sekretoriui A. Žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Tuo budu kontroliuodami mo
kymo įstaigas, jie išleidžia kas
met tūkstančius jaunų vyrų ir 
moterų, kurie paskiau nustato, 
taip sakant, viešąją opiniją. O 
ta viešoji opinija susideda svar
biausia iš tokių dalykų, kad pa
laikius ir toliau privatinių pel- 
nagaudų sistemą, kad palaikius 
kapitalistus.

Darbininkai turi būtinai žiu-

tėmy-
-Reporteris,

jų atstovai patektų į tas moki
nimo įstaigas. Tuomet, taip sa
kant, iš pat pradžių galės pri
sidėti prie nustatymo tos viešo
sios opinijos. Tuomet pasidarys 
ir visas kitas darbas daug leng
vesnis, kad greičiau pakeitus tą 
išnaudojimo ir industrinės ver
gijos sistemą. > —A. ž.

Suprantama, dėstymas tokių 
dalykų kaip matematika, kalba, 
gamtos mokslai, chemija, klasi
nė filosofija, nėra liečiami tų 
politikierių. Net ir ekonomija, 
politika, istorija turi šiek tiek 
laisvės, jei tik nėra liečiama tas 
“teisingas” dabartinės industri-

Optom«triat
T«L Boulevard 4487 
4849 8. AahlaiJ 
Kampu 47-toe gat.

2-ro« lubota

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Naujiems Metams 
besiartinant

vienas pasilie

karnos, tai iškalno beveik niekad 
ir nėra garsinama. Ar buvo gar
sinama, kad bus aukos renka
mos, kuomet nesenai buvo drau
giška vakarienė ddl Mariampo- 
lės gimnazijos? Ar buvo garsi
nama iš kalno, 
draugiškos vakarienės Bielinio 
priėmimui ir išleidžiant jį? Ne
buvo 
tikslams

Kalvarija (Mariampolės ap.). 
Čion vietinė L. S. D. P. organi
zaciją nuo praeito pavasario 
buvd šiek tiek iškrikusi, bet da
bar energingesnių draugų dėka 
darbas atgijo. Kalvarijos dar
bininkai suprato, kad be savo 
[organizacijos buržuazinėj tvar
koj gyventi nebegalima.

Gintautai. Pas mus įsikūrė L. 
S.-D. P. Sintautų vai. kuopa 
1922 m. rugsėjo 10 d. Bet jos 
veikimas silpnas, trieš rinki
mus į Antrąjį Lietuvos Seim$ 
dar šiek tiek pasidarbuota, bet 
rinkimam^ praėjus darbas su
silpnėjo. Susirinkimus nariai 
lanko nerangiai, nario mokesnį 
moka , nereguliariai. Priežastis 
ta, ka*d pas mus trūksta gerų 
organizatorių,, draugai mažai 
susipratę.

Labai yra svarbu, kSd darbi
ninkai turėtų savo atstovus 
parlamento ir kitose viešose įs
taigose. Ir daugumas sutiks su 
tuo, kad darbininkai 
įvairiose dirbtuvėse, kasyklose, 
prie geležinkelių, krautuvėse, 
turi turėti savo atstovus prie 
išleidimo visokių naujų įstaty

tam 
rios.

Chicago. — Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 81 kuopa savo su
sirinkimą laikė gruodžio 1 die
ną, Liuosybės salėj. Narių su
sirinko vidutiniškai, šis susirin
kimas turėjo būti metinis; kuo
pos sekretorius taip ir skelbė. 
Daugelis susirinkusiųjų pagei
davo, kad metinis susirinkimas 
lutų šaukiamas atvirutėmis, 
idant tuo budu davus progos vi
siems nariams dalyvauti išrin
kime sekantiems metams kuo
pos viršininkų. Metinį susirin- 
timą todėl atidėtą į pabaigą 
gruodžio mėnesio.

šis susirinkimas susidėjo dau
giausia iš raportų ir apdirbimo 
nebaigtų .reikalų. Išskyrus ma
žesnės vertės pranešimus, ver
ta yra Šioje vietoje pastebėti, 
og kuopos sekretorius pranešė, 

kad pagal kuopos nutarimą jis 
pasiuntė $20 Socialistų Partijos 
;aip vadinamam šimto tūkstan
čių dolerių fondan. Kuopos iž
dininkas gi pranešė, jog kuopos 
ižde yra arti pusantro šimto do
lerių.

Iš naujų sumanymų pažymė
siu tik patį svarbiausįjį: kuopa 
nutarė kviesti P. Grigaitį pakar
toti jo Mokslo Draugų paino
kuose laikytą referatą “Demo
kratija Istorijoje 
tui laiką ir vietą nuskirs komi
sija. Jei šį P. Grigaičio garsųjį 
referatą norite išgirsti 
kitę skelbimus

Kelyj tau prie tikslo jei pristigo,
Jei protas aptemo ir rankos sustingo....

Niūkūs jei pasaulis tavęs nBitjaučia, 
Gyvenimo bangos jei šėlsta ir siaučia 

Nenusimink!
M. Vincaitis.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

A. Panemunė. Lapkričio 11 d. 
įvyko vietos s.-d. organizacijos 
susirinkimas. Aptarta visa ei
lė klausimų ir išklausyta prane
šimų iš Kauno miesto org. dar
buotės. Organizacijon įstojo 
keli draugai.

Naktį į lapkričio 11 d. vietos 
milicija, padedama kriminalinio 
žvalgybos skyrių agentamš, 
iškrėtė musų org. nario drg. J. 
Janulyno butą. Jieškota litera
tūros.

Kapėnai (Mažeikių aps.). Jau 
daug kartų buvo rašyta apie 
Kapėnų L. S.-D. P. organizaci
ją, apie josios narių veiklumą. 
Bet štai dar viena naudinga ži
nutė iš Kapėnų padangės; or- 
gfatfiiz/iciįios naritel tariasi žutt- 
but pasistatyti savo organizaci
jos namelį. Sakoma, jau ir pie
čių užtikriptą turi tam reika-

Namelis bus statomas iš 
tikrų cementinių plytų, ku- 
sakoma nebrangiai atsiei- 
Kadangi tarpe organizaci

jos narių yra tame darbe (sta
tyboje) prityrusių darbininkų, 
tai be abejonės energingi drau- . 
gai -kapėniškiai atsieks savo ti
kslo. i

Nėra nei vienos šalies ant šio 
žemes kamuolio taip gerai ge
ografiškai ir gamtiškai sudėtos,* 
kaip Jungtinės Valstijos. čia 
kuomažiausiai reikėtų skųstis 
dėl blogų laikų arba nedarbo.

Nuo Atlantiko iki Pacifiko 
krantų yra 3500 mylių pločio ir 
apie 1600 ilgumo. Tik ketvirta 
dalis to didelio ploto yra nedir
bamos žemės: pustynės ir kal
nai, kurių negalima išdirbti, 
čia yra užtektinai girių, upių, 
ežerų ir kitų gamtinių turtų, 
kurių kitos šalys neturi. Kitos 
trys dalys žemės yra dirbamos 
ir ji yra labai derlinga, čia au
ga kviečiai, miežiai, avižos, kor- 
nai, ryžiai, vata, daržovės ir 
vaisiai. Taipgi Čia auginama 
daug įvairių gyvulių ir paukš
čių, kad patenkinus reikalavimą 
visų šios šalies gyventojų, bet 
dar yra išsiunčiama ir į kitas 
šalis.

čia randasi didžiausios ang-

pastabas. Nuospren
dį paliksiu patiems skaityto
jams.

“Prasideda programėlis: pa
skambino pianą, pagriežė s.r.ui- 
ką, prabilo keletas kalbėtojų, iš 
kurių vienas agitavo pasiųsti 
aukų Lietuvos besimokinančiai 
socialistinei jaunuomenei. Kal
bėtojo žodžiai neišsipildė. Pir
mininkas neleido aukų rinkti.”

Kodėl pirmininkas neleido au
kų rinkti? Ar jis-buvo atsiklau
sęs L. S. J. L., kad čia nevalia 
bus aukų rinkti? Ar jis pasita
rė su kalbėtoju, kad kalbėtojas 
neagituotų už aukų rinkimą .' 
Ar jis pasitarė abelnai su kal
bėtoju, apie kalbos temą? Ar jis 
abelnai pasitarė su visais kalbė
tojais? Tai klausimai.

“nes vakarėlis buvo rengia
mas tik pasilinksminimui, o ne 
kokiam kitam tikslui 
taip buvo, tai kodėl gerbiamas 
pirmininkas apie tai visiems ne
paaiškino? Abelnsd vakarėliuo
se, kurie yra vien pasilinksmin
ti rengiami, nėra sakomos jo
kios prakalbos. O jau kur pra
kalbos yrą sakomos, 
kiaušiai prisimenama ir apie 
aukas kokiems nors viešiems 
prakilniems tikslams. Manau, 
turėjo tai žinoti ir pirmininkas.

“Draugiškam vakarėly aukas 
rinkti lyg ir ne vieta, ypač kuo
met dalyviams iškalno nėra pra
nešta.

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėj e, Ketvirtadieniais

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams virkdei 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška
8223 W. 38th SU ' Chicago, B!.

Gudeliai II (Mariampolės ap.). 
Praeitą mėnesį įvyko vietinės 
L. S.-D. P. organizacijos narių 
visuotinas susirinkimas. Orga
nizacijos draugai apsvarstė mu
sų Partijos uždavinius ir jos 
darbą proletariato kovoje. Pasi
ryžo visi aktyviai dėtis prie dar
bo. Nutarta daryti visuotinį 
organizacij os susirinkimai kiek
vieną mėnesį, gi delei sumokė
jimo nario mokesnio ir šiaip 
patarimui einamųjų reikalų su- 
rinkdinėti sulig galimybės bent 
du kart per mėnesį. Nustatytas 
nario šokesnis vienas litas. Pu
sę pajamų persiųsti Centro Ko
mitetui, kita pusė paskirta su
pirkimui knygų steigiamam or
ganizacijos knygynėliui ir raš
tinės išlaidoms.

8410 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A.'M, ir po 8 vai. vak

lies kasyklos. 30 valstijų iš 48 
turi anglies kasyklas. O nežiu- 

Jrint to mes taip brangiai mo
kame už anglis. Kodėl?

Aišku, kad Čia yra kas nors 
negera ir tas negerumas gludi 
pačioje kapitalistinėje sistemo
je. čia viskas yra privatinėse 
rankose. Net valdžiai, jei ir no
rėtų kartais kokią korporaciją 
kontroliuoti, tie privątiški žmo-| 
nės pasipriešina ir ji nieko dau
giau nedaro. Taip nesenai • atsi- 

I tiko su Chicagos skerdyklomis.
Jos atsisakė parodyti savo kny
gas valdžios atstovams.

Kiek čia randasi miestų ir 
miestelių ir tuose miestuose 
įvairių įvairiausių dirbtuvių, su 
moderniškiausiomis mašinomis. 
0 žiūrėk, beveik kas ketveri me- 

I tai čia siaučia nedarbas. Net ir 
dabar jau jaučiama stoka dar
bų ir daug darbininkų yra be Į 
darbo.

Nežiūrint kad čia nieko ne- 
stokuoja 
vanų, o žmonės turi nedavalgę 
vaikščioti. Kodėl? Aišku, kad 1
čia viskas yra daroma dėl pel
no. Jei nėra iš ko pelno, tai to

• I ir nedaroma. Viskas remiasi ant 
rizikos ir spekuliacijos. Speku
liuojama visu kuo 
protu ir žmogaus gyvybe.

J Jei kam reikia padaryti pel
no, tai jis nieko nežiūrėdamas 
siekiasi jo. Bet tankiausiai iš 
to turi naudos tik keli, o nenau
dos — daugelis. Darbininkas 
yra samdomas, kad jis padary
tų pelną darbdaviui. Jei jis to 
nepadaro, jis yra išmetamas 
gatvėn be jokio pasigailėjimo.

O žinia, kad darbininkas tik 
tada yra “turtingas/ 
dirba; nustoja dirbęs 
ri iš ko gyventi. Darbdaviui yra 
visai kas kita. Jam nereikia ei
ti maldauti pas kitą darbo, kac 
užsidirbus sau pragyvenimą. 
'Jam rytojus yra užtikrintas.

Kol viešpataus ši privatinė- 
kapitalistinė sistema, tol darbi
ninkai neturės jokios savo atei
čiai garantijos. Jų likimas vis 
bus darbdavių rankose. Tai yra 
didelis darbininkų pažeminimas, 
tai industrinė vergija.i*

Kad pasihuosavus is tos ver
gijos, darbininkai turi būtinai 
jungti savo jėgas daiktan; turi 
organizuotis į profesines sąjun
gas ir dėtis prie Socialistų Par
tijos. Lietuviai darbininkai -turi 
dėtis prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. *• —A. ž.

Jungtinės Valstijos ir 
darbininkai

O aukų ten prakilniems 
uvo surinkta nema

išai. Kodėl čia negalima buvo 
tas pats padaryti? Galima bu
vo, tik visa bėda buvo, kad pir
mininkas kitaip nusprendė.

“Logiškai svarstant, atrodo, 
kad svečiams prižadama sma
gus laikas, o paskui be niekur 
nieko kraustoma jų kišenės.” — 
Nejaugi“holdupas” yra daromi 
panašiuose atsitikimuose? Visai 
ne. Jei kas pritaria kokiam nors 
tikslui ir duėda aukų, tai jau 
jis nesijaučia, kad yra krausto
mas jo kišenius. Priešingai, pa
aukoti prakilniam tikslui yrai 
smagumas, o ne jautimas “hol- 
dupo,”

“šiandien tarp musų aukų 
rinkimas yra taip įsigyvenęs, 
kad kur tik neisi, visur prašo
ma aukų, aukų ir aukų”. — Na, 
o aš manau, kad aukų yra pra
šoma labai retuose atsitikimuo
se., Prašoma, tik ten, kur yra 
susirinkęs būrelis žmonių ir kur 
yra manoma, kad tame būrely 
randasi prakilnių žmonių, kurie 
tam dalykui pritars. Ir aukosi 
yra renkamos ten, kur yra šio
kios tokios prakalbos sakomos. 
Be prakalbų pramogų būna la
bai daug ir ten aukų niekada 
niekas nerenka. Tą žino visi.

“Aš tikiu, kad netolimoje at
eityje ta draugija surengs kon
certą ar balių sušelpimui Lie
tuvos moksleivių, kur bus ata
tinkama vieta ir aukų parinkti, 
nes publika tuomet žinos kas ją 
laukia.” — Labai gerai, kad M. 
Y. tiki, kad ta draugija tą pa
dalys. Norėčiau, kad tas M. Y. 
tikėjimas išsipildytų.

Lietuvoje klerikalų mokslei
viai gauna geras stipendijas, ir 
klerikalų draugijos rūpinasi sa
vo moksleiviais, bet socialistais 
moksleiviais niekž 
ir jie, kad dr neofi 
piasi į Amerikos socialistinę vi
suomenę, kad jiems ateitų pa- 
gelbon. Lt S. J. L. nešiojasi so
cialistinį vardą, turėtų ateiti 
tiems Lietuvos socialistams pa- 
gelbpn. Butų buvusi ir tame va
karėly jau padaryta,pradžia, tik 
dėl to vakaro pirmininko pasi
priešinimo aukų tam tikslui ne
surinkta. Reikia manyti, kad 
L. S. J. L. prisidės' tame darbe 
ateity. »į įt —A. ž.

kad taip pasiliks ir 
kol darbininkų, 

savo

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 6 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedeldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.) 

Kalbame lietuviškai

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir, Chirurgas

Specialistas Moterišką, V]
Vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 3335 3o. Halsted St., 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 
7—8 vak. Netoliomis 10—12 dfeną, 
Ros. 1189 Independence Blvd. Chicagf

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So 

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 8210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

Kiekvienas žmogus, ar jis bur 
tų turtingas ar beturtis, laukia 
Naujų Metų ir tiesia naujus 
planus laimingęsniam savo gy
venimui siektis. Turtuolis, nors 
jam ir geri metai, bet jais jis 
nėra patenkintas, jis daro nau
jus planus tapti dar laiminges
nių, turtingesnių. Beturtis irgi 
suka sau galvą kaip pasidaryt 
laimingesnį gyvenimą ir pats 
savęs klausia: nejaugi aš pa-l 
kliuvau išilgai vargo ir jau ne
matysiu šviesesnės dienos visa
me savo gyvenime? Na, atei
nančiais metais mėginsiu gy
vent kitaip ir tada pamatysiu, 
ar aš gyvenu skersai ar išilgai 
vargo!

Tat, draugai, ir mes sumany- 
ume ir vykdinkime ką naujo 
uSS Naujais Metais. Mes ma

nome Sąjungoje daug trukumų. 
Tie trukumai randas joje tik 
;odel, kad mes ramiai žiūrime į 
juos.

Metas pradėt kas nors daryt. 
Aš čia suminėsiu vieną iš tų 
klausimų, kuris man rodos yra 
svarbiausias. Tai mokesčių klau
simas. Man teko patirti, kad So
cialistų Partija nežino kiek na
rių turi LSS., taipgi neturi1 nė 
vieno jų vardo bei adreso.Maža 
bėda. Didesnė bėda ta, kad nei 
Centro Sekretoriai nežino kiek 
narių yra LSS. Priežastis visa 
to yra ta, kad Centre nėra LSS. 
narių vardai surašomi ir jų mo
kesčiai kvituojami. Tai taip 
tvarkosi musų LSS. dabar. Ar 
ilgai toleruosime tokią “tvar
ką ?” Ir kas kaltas dėl tokios 
“tvarkos?” Kaltė yra, kaltinin- j 
ko nėra. Musų Centro Sekreto- i 
rius neapmokamas dirba iš 
“loskos/” tai ir kaltinti jį daug 
negalima. LSS nariai savo mo
kesnius moka tada, kada jiems | 
pasitaiko geresnė proga, o ne I 
tada, kada turėtų būt mokės- Į 
niai sumokėti ir pasiųsti į Cen- | 
trą. šitas irgi nemažai priside- j 
da prie tos garbingos “tvarkos” I 
palaikymo. Sąjungiečiai teisi-ĮI 
nas, kad jų niekas neinformuo- ’ 
ja kaip LSS dalykus jie turi | 
tvarkyt. Vadinas, visi nuo kai- I 
tės pasiliuosuoja. JI

Draugai, jeigu mes norime, 
kad musų Sąjunga susitvarky- Į 
tų kaip reikiant, turime tapt I 

visi aktingi nariai, turime dirbt 11 
organizacijos darbą nelaukda- I 
mi malonių iš kitų. Pirmasai Į 
šuolis j tai turi būt mokės- j* 

sutvarkymas. Mo- I

Šiomis dienomis įvyko nepa- 
prasta norvegų darbininkų par
tijos konferencija išklausyti 
vadinamo Kominterno, komu
nistų intemaciopalo, , griežtam 
reikalavimui, kad partija pri
valo tikslįai pildyti Kominte^l 
no rezoliucijas ir instrukcijas 
ir nieko nešalinti be jo sutiki- 
mo iš partijos. Jeigu 
nepriims šito reikalavimo, tai 
ji bus įmesta iŠ komunistų in
ternacionalo.

Konferencija atmetė Komin- 
tenio reikalavimus 169 balsais 
prieš 103. Priimta rezoliucija, 
kur sakoma, jog partija turi 
teisę ir prievolę spręsti ir elgtis, 
kaip ji supranta ir randa reika
linga.
rinkimo ir savo posėdyje nuta
rė pasivadinti': norvegų inter
nacionalinė partija, Komunistų 
Internacionalo skyrius, ir leisti 
savo atskirą laikraštį.

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

iki 2 vai. po pietą.

ne pagal žmonių norą ir reika- 
lavimus.

Kyla klausimas: kodėl kapi
talistai pašvenčia tiek daug lai
ko ir pinigų dėl kontroliavimo 
mokyklų? Tai nėra jų koks 
nors labdaringumas. Yra to dėl, 
kad jie kontroliuodami mokyk- 

dirbantieI las sykiu kontroliuoja ir žmo- 
Inių protus ir tuo laimi jų pri
tarimą ir palaikymą tos tvar
kos, kokia dabai* yra, kur kele- 

I tas asmenų gali sukrauti sau 
nežinomas sumas pinigų, s ap
gaudinėdami kitus, svarbiausia 
darbininkus.

Kontroliuodami kolegijas ir 
universitetus, jie taipgi kontro
liuoja ir patį mokymą, kontro-| 
liuoja profesorius, kurių moki-, 
nimo būdas pakreipiamas ton 
linkmėn, kad palaikius Šį surė
dymą kaipo šventą ir .neliečia-

\ Taipgi yra ir daug kitų peli
nių vietų, kurias darbininkų 

atstovai turėtų užimti, bet svar
biausia, darbininkų atstovai tu
rėtų prižiūrėti ir viešąsias mo
kyklas.

Čia darbininkai turėtų turėti 
savo atstovus ir tarti savo balsą 
kur būtinai yra reikalinga, nes 
darbininkų vaikai daugiausia 
pripildo viešąsias mokyklas.

Mokyklų prižiūrėjime ir jų 
tvarkyme dabar daugiausiai I 
yra demokratai ir republikonai; 
suprantama, prie tokių aplinky
bių tik yra vienas nusistatymas, 
ir jie kontroliuoja mokyklas 
kaip jiems patinka, visai ne
atsižvelgdami į darbininkų vai-Į nės sistemos pelnų padalinimas 
kų padėtį.

Svarbiausia yra dar ir tai, 
kad jie visai savotiškai nusta
to politinius ir ekonominius 
mokslo dėstymus. Tai yra tie
sa apie visą mokymo sistemą, 
nuo augščiausio universiteto 
iki pradžios mokyklos. Ir nėra 
abejonės, 
toliau, 
klasė 
atstovų ir kol nesiryš savo bal- Į rėti savo klasės reikalų ir steng- 
sais pakeisti mokymo būdą ir Į tis, visais galimais budais, kad 
daryti kitus pagerinimus, kurie 
teiktų naudos darbininkų kla
sei.

Svarba kontroliavimo mokslo 
įstaigų jau senai yra pripažin
ta tų žmonių ir klasės, kurie 
kontroliuoja mašinas, dirbtuves 
ir visą industrinį visuomenės 
pagrindą. Daug milijonų dole
rių tos senos partijos pralei
džia kasmet, J<ad palaikius tą 
apšvietos kontroliavimą savo 
rankose, kad jauni vyrai ir mer
ginos butų mokinami tik tokių 
dalykų, kurie jiems yra būtinai 
reikalingi ir pageidaujami.

Kitais žodžiais sakant, jie no
ri jr toliau palaikyti tą mokini
mo sistemą, kur galima butų 
taip pakreipti, kad maža sauja- 
lė milijonierių ir toliau galėtų 
išnaudoti didelius burius darbi
ninkų klasės.

Faktas yra labai aiškus, kad' 
tie patys žmonės, kurie kontro
liuoja bankus, geležinkelius, 
plieno pramonę, anglies kasyk
las, aliejaus laukus ir kitas di
deles korporacijas, taipgi kon
troliuoja visas apšvietos įstai
gas.

Ta turtuolių klasė, turėdama 
užtektinai kapitalo, pastato ap
švietos prižiūrėjimui ir kontro
liavimui labai dažnai visai ne
tinkamus politikierius, bet ne 
mokslininkus, kuriems reikėtų 

tenai būti. Taip kad šiandien 
mokyklų prižiūrėjimo direkto
riai yra daugiausiai biznieriai 
arba jų atstovai, kurie veikia 
pagal savo bosų paliepimą, bet

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

L.SJ8. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111,

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 1642 W.l 
Monroe St., Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

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, 

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2889

■Tel. Blvd. 8138
I M. Woitkewic> 
£ BANIS 
B AKUSERKA
i Turiu patyrimą 
| Pasekmingai pa- 
e arnauju mote- 
g "ims prie giindy- 
I n<o kiekvienamt 
^atsitikime. Teikiu 
Jypatižką prižiurė- 
. jimą. Duodu pa- 
■ '.arimus moterims 
R i r merginoms dy-

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1721 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas CanaI 1912

-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškai ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., ndtoli Morgan St.

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

( Dienomis: CanaI
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, III

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

mų
kesnius turime siųsti į Centrą 
keturis kartus per metus, bū
tent: 1) sausio mėn
landžio mėn., 3) liepos mėn. ir 
4) spalių mėn
na kuopa turi surašyt savo na
rių vardus pavardes, ir adre
sus ir tinkamai sunumeruoti, 
pažymint datas, kada kuris na
rys įstojo ir pasiųsti tuos są
rašus (kartu su mokesniais) į 
LSS. Centrą. Del visa ko, kuo
pos gali pasiųsti į Centrą po du 
tokius sąrašus
ka LSS. Centro žinioj, o antrą 
Centro Sekretorius pasiunčia 
Socialistų Partijos Centrui. Są
rašo kopiją reiklalinga tam.Į 
kad Centro Sekretoriui nereik
tų daryti, nuorašų siųsti Parti
jai, vadinas laiko sutaupymas. 
Šitaip dalykus tvarkant, Centr 
ro sekretorius ilgainiui tfalėsj 
tinkamai sutvarkyt visą LSS. 
aparatą.

šioji mano mintis nėra nau
ja ar originalė. Iki komunisti
nės “revoliucijos” LSS. panašiai 
tvarkėsi. Ir veiklesnės kuopos 
tokią tvarką gerbė ir štropiai 
pildė. —Laisvės Mylėtojas.

Te’ephone 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. Nekėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.
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FukUaM Mly, «x«»pt Suadajl *y 
Tho blthjiaaian M»wi Plb. Oa., In*

Rdltnr P, Crtudtia 

1789 South Halsted Strut 
Chieaco, III. 

Taltphana BooMvelt 85M

Subacription Rateli 
$8,00 per year in Canada. 
$7.00 per year outride ef ChicK* 
88.01 per year in Chicaga.

8c per copy.

Entered m Second Clasa Mattel 
M are h 17th, 1914, et tha Post Office 
*f Chlcago, Ilk, andai the act oi 
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, įtikinant 
•ekraadieniua. Leidi!* Naujiena Ben
drove, 1789 Se. Halsted St., Chleago, 
UI. — Talefonasi Booeevelt 8MB.

Uisimoktjlmo kainai
CMcajęoje — paktui 

Metams------------ ........----- — $8.00
Pusei meti--------------- ■ ■—*■•- 4.00
Trims mlnesiama ———2.00
Dviem mlnesiam a 1.50
Vienam minėsiu! ..... ........ ........... .78

Chicagoje per nektatejuai
Viena kopija . w- 8c
Savaitei ....... .... . 18e
Minėsiu! . ...........................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicageje, 
paktui •

Metams - ■ $7.00
Pusei meti -.................   8.50
Trims minusiems 1.75
Dviem minesiam................ ........ 1*26
Vienam minėsiu!............ .....— .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams........................................... $8.00
Pusei metu..............   4.06
Trims miaesiams —_________ 2.00
Pinigus reikia siusti pakto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vaistas nuo 
karingumo.

Didžiausi karo šalininkai 
yra tie, kurie krovė milio- 
nus tuo laiku, kai tūkstan
čiai kareivių guldė savo gal
vas Francijos laukuose. Ne
spėjo pasibaigti pasaulinis 
karas, kaip prasidėjo nauja 
agitacija už prisirengimą, 
— sustiprinimą armijos ir 
laivyno. O tai esą reikalin
ga todėl, kad ankščiau ar 
vėliau Amerikai teksią su
sikibti su Japonija. Užtat 
Amerika turinti iš kalno 
prisirengti prie “visaka”. 
Ir išviso esą geriausias pla
nas išvengti karą yra tinka
mai prisirengti prie jo. Gir
di, kuomet Amerika bus sti
pri, tąsyk niekas nedrįs ją 
pulti.

Laikraštis ‘‘The Chds- 
tian Science Monitor” dėl 
tos karo agitacijos pareiš
kė labai įdomią nuomonę. 
Jis sako, jog konstitucija 
turėtų būti papildyta dar 
vienu skyrium, kuriuo ei
nant kapitalas karo vedi
mui butų taip jau imamas 
konskripcijos keliu, kaip ir 
kareiviai. Tąsyk, sako laik
raštis, karo propaganda pa
siliautų ir dabartiniai džin- 
gos išvirstų pacifistais.

Tąja, nuomone labai pikti
nasi p. Fred J, Kent, stam
bus New Yorko bankinin- 
kas. Jisai sako, kad karai 
ateityje turi būti vedami to
kiu jau budu, kaip ir seniau. 
O tai esą reikalinga todėl, 
kad karai neatsilieptų į nor
malę šalies biznio eigą.

Maža to, p. Kent visai ne
dvejodamas sako, jog tokiai 
kapitalo konspiracijai prie
šintųsi visi kapitalistai.

Šita bankininko išpažin
tis pilnai sutinka su dabar
tine kapitalistų politika, ku
ri susiveda prie to, jog mi- 
lionai dolerių yra investuo
jama į liuosas nuo mokesnių 
vertybes. Tuo budu tie 
“šimto nuošimčių” pariotai 
išsisuka nuo mokėjimo pa
saulinio karo išlaidų, — iš
laidų to karo, kurį jie pa
tys sukurė.

Kapitalistai visuomet sve 
timomis rankomis iš žarijų 

sau kaštanus traukia: jie 
netik siunčia paprastuosius 
žmones kariauti už kapita
lo reikalus, bet dar priver
čia juos ir karo išalidas pa
dengti.

Pabaltijos 
Valstybių

Sąjunga.
Vienas iš svarbiausių siekimų 

Lietuvos užsienio politikoj yra 
sutverti Pabaltijos valstybių są
jungą, kurion įeitų Lietuva, 
Latvija, Estija, o jei galima, tąi 
ir kitos valstybės (Finai, švedai 
ir 1.1.). Panašios sąjungos reikš
mė būti žymi. Ji galėtų kalbėti 
trijų valstybių vardu; darytų 
bendrus žygius santikiuose su 
savo kaimynais ir, reikalui išti
kus, bendrai gintis nuo išorinio 
užpuolimo.. Baltijos valstybės 
pavieniui yra mažos ir silpnos, 
o aplinkui didelės tautos, pasi
rengusios kiekvieną momentą 
pradėti užkariavimus. Todėl 
vienodumas interesų verčia tas 
tris valstybes padaryti tarpusa
vinę sąjungą.

Šią mintį kadaise gerokai bu
vo praplatinęs musų užsienių 
reikalų ministeris J. Purickis, 
bet jo negarbingas ir žemas pa
sielgimas, dėl kurio jis tapo pra
šalintas, sutrukdė kuriam laikui 
sąjungos tvėrimo darbą.

Dabar girdėti, kad Galva
nauskas savo kalbose vėl iške
lia aikštėn tą klausimą ir sa
kosi, jog bevažinėdamas po .Ry
gą ir Revelį šiek tiek yra nu
veikęs. . Jo žodžiams vienok 
pasitikėti daug negalima. Ne
senai laikraščiai pralnlešel, kad 
Estai su Latviais jau padarę 
ekonomines ir politines sutar
tis, kas reiškia tą patį, ką ir 
sąjunga. O kur gi Lietuva? 
Ji kaž kodėl pasilieka nuoša
liai. Musų atstovai tos sutar
ties nepasirašė ir tokiu budu 
Lietuva liekasi viena, išskirta 
iš bendros sąjungos. Reiškia 
Galvanauskas apsiriko, irtame 
nieko nuostababus. Nors tarp 
latvių, estų ir musų nuo senų 
laikų yra įsisteigusi širdžių cn- 
tantė; nord džiaugsminga ir 
liūdna praeitis riša mus ir juos 
i vieną krūvą, vienok politiniai 
interesai Lietuvos ir jų yra tru
putį kitokie. Visą tą skirtumą 
sudaro Vilniaus klausimas.

Dabartinėse aplinkybėse, jei
gu Tautų Sąjunga neišspręs 
teisingai ir bešaliai musų sosti
nės likimo, kadras tarp Lenki
jos ir Lietuvos bus neišvengia
mas ateity. Jeigu Lietuvos 
valstybė ir nenorėtų kariauti, 
vienok pati istorija ją įstums 
už vienų arba desėtko metų. 
Šatai su Latiais neturi tokio 
degančio klausimo kaip Vilnius, 
ir su Varšuva didelių kivirčų 
nekelia. Todėl nėra jiems pras
mes daryti sąjungą: ekonomi
nę, politinę ir militarinę su Lie
tuva, kimi beveik randasi karo 
stovy su Lenkais. Iš savo pu- 
ses lUenkai deda visas pastan
gas, kad išskirti, izoliuoti Lie
tuvą ir patiems įlysti į Pabalti
jo*) valstybių tarpą. Iki šiam 
laikui tas jiems nepasiseka.

Kas bus ateity, sunku pasa
kyti. (Daugelis dalykų priklau
so nuo bendros padėties Euro
poj. Rusija gal dar ilgiems 
metams pasiliks tokiam pat 
stovy, kokiam ji randasi dabar. 
Vokietija nusilpninta ir artina
si prie galo. Tokiu budu lie
kasi tik dvi valstybės — Anglai 
ir Prancūzai, su kuriais tenka 
sikaityties. Bet ir jie vis dau
giau ir daugiau skiriasi savo 
politikoj. Ateis laikas, kuo
met tie du kraštai atvirai stos 
vienas prieš kitą. Mažesnioms 
tautoms teks sekti arba Pary
žius arba Londonas. Lietuva, 
žinoma, bus visad prie pasku
tiniojo. Ką darys Estai su Lat
viais,1'irgi nesiiųku y pasakyti. 
Anglija jiems yra prieinamesnė 
už prancūzus.. Žiūrint iš šio 
matympunkčio, trys mažos Pa
baltijos valstybes gali susieiti 
vėl į vieną būrį, pamiršusios^ 
mažesnius skirtumus.

Iš kitos pusės musų šiaurės 
kaimynams nėra ko bijoties 
Vilniaus klausimo. Lietuva 
ne dėl egoistinių tikslų nori su
tverti sąjungą. Jeigu Latviai 
siu Estais nenorėtų įsitraukti į 
karg dėl Vilniaus, tegul jie pa
žymi sutarty, jok nekariaus su 
Lenkais dėl Vilniaus. Rusija 
irgi pažymėjo, darydama su
tartį 1892 m. su (Prancūzai?, 
jog ji nestos jų pusėn iškilti? 
karui dėl AIsacė-Loraine. Mes 
nenorim įtraukti kaimynų j 
karą dėl interesų, kurie jiems 
yra svetimi; mes tik stengia
mės sutverti sąjungą įvykdini- 
niui tikslų, mums visiems ben
drų. O tokių tikslų daug, šir
džių s santarvę privalėtų būti į- 
kunyta į konkrečią formą — j 
sąjungą, kuri atneštų neapsa
komai daug naudos visoms 
trims valstybėms. Man rodos, 
jog jeigu politikai to ir neno
rėtų daryti, tai pats gyvenimas 
tą įvykdins. —<M. V,

Kaip bolševikijos viešpa- 
pačiai saugojami

---- į—- '1'
“Liet, žinios” paduoda iš*laik- 

raščio “Dni” aprašymą, kaip 
stropiai saugojami Maskvoj so
vietų Rusijos viešpačiai. Sako:

Jei kam nors tenka eiti į 
Kremlį darymui kokių nors pra- 
nešimųx ar kitokiais svarbiais 
reikalais, tai tenka pastebėti 
ypatingą liogerį.

Atėjusiam prie Kremlio vartų 
iš sargybinės budelės išduoda
mas liudymas — “propuskas” 
ir jam palydovas — kareivis. 
Peržengus vartus tenka eiti 
tarp kelių eilių kanuolių, ku
rios gatavai prirengtos šaudy
mui. Jos saugojamos budėtojų 
— artileristų. Vienu akimirks
niu gali prasidėti kanonada. At
sargos dėliai, jei artileristai 
pradėtų svyruoti ir atsisakytų 
pildyti įsakymus — šaudyti, tai 
į juos pilnai prirengti nuo bal
konų žiūrį kulkosvaidžių vamz
džiai ir kulkosvaidžių aptarna
vimo personalas. Jei einantis j 
rumus turi geras akis, tai jisai 
gali pastebėti ir trečią apsaugos 
užtvarą, kuri, prireikus, gali tai
kinti iš brauningų į kulkosvai
dininkus, atsisakiusius šaudyti 
į artileristus, š. apsaugos gran
dinė randasi pastogėje. Sako, 
labai patartina einančiam į 
Kremlio rumus nesižvalgyti ir 
nesiįdomauti, nes grįžęs iš rū
mų gali patekti ne į savo komi
sariatą ar dirbtuvę, bet į Lu- 
biankos kazematus — “čeką”.

Taip atrodo išorinė Kremlyje 
sėdančių bolševikijos galvų ap
sauga.

Toliau, priėjus prie rūmų, pa
lydovas — kareivis lieka lauke 
prie durių ir vos spėjai perženg
ti rūmų slenkstį, kaip pasirodo 
du nauju palydovu. — Besiarti
nant prie komisaro, reikalinga 
pereiti per labai gudrią budėto
jų grandinę: visa eilė rašvet- 
džių, daro kvotą: kas? iš kur? 
kokiu tilcslu ? ir t. t. Ii- tik tuo
met, jei atsakymuose nepaste
bės kokių nors neaiškumų, įta
rimo, bei prieštaravimų, leis 
žengti toliau. — Atlikęs reika
lą, tų pačių palydovų lydimas 
prieini prie paskutinių durių, 
kur savo globon paima laukian
tis sustingęs pirmutinis palydo
vas. Vėl eini per kanuolių eiles. 
Peržengus Kremlio vartus, pa
lydovas dingsta, ir esi laisvas! 
Bet kas žino, kas bus nakčia? 
Jog palydovui galėjo tik pasiro
dyti; jie galėjo tik pamanyti; 
pagalios, galėjo nepatikti ėju
sio svečio veidas — ir tuomet... 
čeką.

Kaunas
Pavogė prekių už 2000 vertes.

• š. ip- lapkričio mėn. 12 d., 8 
vai. rytą iš Lietuvos Koper. B- 
vių Sąjungos sandėlio sklypo ne
žinomi piktadariai pavogė įvai
rių prekių 2000 litų vertės; da
lis tų prekių pasisekė surasti 
pamestų ant Juozapavičiaus ir 
Sodno g. Nr. 6 kertės.

Aukom, III.
šis anglių kasyklų miestelin 

randasi apie 19 mylių nuo 
Springfieldo, III., į pietus, ir apie 
81 mylią į šiaurę iluo St. Louis, 
Mo. Lietuvių yra apie šimtas 
penkios dešimts šeiipynų, taip
jau yra gerokai ir nevedusių. 
Bet iš šio miestelio laikraščiuo
se nematyti nė kokios žinutės, 
tartum kad čia butų viskas 
apsnūdę niekas nieko neveiktu. 
Tuo tarpu šiokis-toks judėji
mas pasireiškia ir čia. Yra dvi 
pašelpinės draugijos — SLA. 
27 kp. ir Lietuvos lEjunų Drau
gystė. Pastaroji dar jauna, ne
kaip stipriai gyvuoja, bet Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
27 kp. laikosi gerai. Gruodžio 
2 d. jijaikė priešmetinį susirin
kimą, į kurį atsilankė skaitlin
gas būrys narių. Apsvarsčius 
kuopos reikalus išrinkta De
vintojo Apskričio valdyba 1924 
metams. Toliaus, kuopos sek
retorius St. Petrila perskaitė 
gautą laišką iš Chicagos nuo 
Mariampolės Realės Gimnazijos 
Vyriausiojo Komiteto. Po rim
tų diskusijų nutarta tą reikalą 
paremti: paaukoti iš kp. iždo 
$10.00. Taipgi išrinkta komite
tas: Rog. Mockus ir M. Ausu- 
kaitis, kad pavaikščiotų iš na
mų į namus rinkdami aukas 
Gimnazijos reikalams. Pinigai 
nutarta pasiųsti Chicjagos VyJ 
riausiam Komitetui.

Tą dieną buvo renkama kuo
pos valdyba 1924 m. Į valdybos 
sąstatą išrinkta: Al. Ukanis 
pirmininkas; Jurgis Stočka vi- 
ce-pirmininkas; Ant. Baranaus- 
kis protokolų sekretorius; Ant. 
Tvaranavičia finansų sekreto
rius ir organizatorius; Mik. Ka
valiūnas iždininkas; St. Petrė- 
la ir Pav. Turauskas iždo glo
bėjai. Kap. žekaitis maršalka; 
Dr. S. R. Magill kuopos dakta
ru.

Tą dieną prįė kuopos prisi
rašė vienas naujas narys.

Dar nutarta surengti balių, 
kurio pelnas skiriamas Dėvint 
tam Apskričiui. Baliaus ren

gimo komisijon išrinkta Rog. 
Mockus ir Ant. Baranauskas. 
Balius įvyks gruodžio 15 d. 
Mainerių svetainėj, Auburn, III.

—A. Tvaranavičia.

Kenosha, Wis.
Gruodžio 9 d. buvo SLA. 10- 

to Apskričio prakalbos Schlitzo 
salėj. Kalbėjo med. • stud. Al. 
Margeris iš Chicagos. Pirmoj 
kalboj pasakojo apie visuome
nės sutvarkymą, ir su juo lygi
no Susivienijimą, supliekdamas 
kai kuriems asmenims, kur ki
ša nosį n»e į savo dalykus — kas 
komunistams nelabai patiko. 
Antroj savo kalboj kalbėtojas 
pasakojo apie vaidylas, apie 
žmonių prietarus etc. Po pra- 
Įtalbų vienas komunistas kla.u- 
sč, kaip reikia sugriaut kapita
listinė tvarka. Kalbėtojas atsa
ke, kad darbininkai galės tatai 
atsiekti tik savo susipratimu ir 
Vienybė. Vėl tas pats asmuo ru- 
goją, kad komunistai negalį pri
klausyti prie SLA., nes juos me
tą laukan — nors jis pats Susi
vienijimui visai nepriklauso....

Prisirašė keli nauji nariai 
kuopon ir parduota kiek litera
tūros.

Po prakalbų kai kurie komu
nistėliai karščiuodamies gyrė 
Rusiją, kur “darbininkai viską 
valdo.” Vienas tų Rusijos pa

tiri j otų skaityt, rašyt nemoka, 
o antras stipriai užsidulinęs— 
Nuostabu tik, ko tie vyriukai 
bevargsta čia toj ‘^prakeiktoj 
kapitalistinėj Amerikoj”, — ko 
jie nedumia į tą komunistinį ro
jų, į Rusiją-. • v ;

; • i . * ' * * ; ? , '■

Kenoshoj yra nedidžiausias 
lietuvių skaičius, tik kiekvienas 
eina savo keliais, nesusiklausy- 
dami. Kodėl taip? Mes turėjo
me prakalbas, o katalikai — 
teatrą. Draugučiai, bukime vy

rai. Pas d. A. Pakšį yra tam 
tikra knyga, — kiekviena drau
gija, kuri ką rengia, tegul įra
šo kada rengia, tada kita drau
gija žinos, kad tą pačią dieną 
savo parengimų neruošti. Prisi
laikykime tvarkos.

t ■. ♦ * *
, f - t

Kas iš scenos mylėtojų turite 
veikalo “Iš meilės,” knygutes 
prašom paaukoti ar paskolinti 
naujam musę chorui, adresu; J. 
Macnorius, 821 Middle St. Iš- 
anksto ačiū. Dailės Choro va
karas bus sausio 1 d., Schlitzo 
salėj. ♦ Kaz. Braževičm

Pittsburgho lietuvių rezo
liucija Vilniaus reikalu

Rezoliucija,

Mes, Pitthsburgo, Pa., lietu
viai, susirinkę sekmadienį gruo
džio 9 d., 19Ž3 m. ir apsvars
tę Lenkų okupuotos musų sosti
nės padėti, prašom:

1. Kad Lietuvos valdžia, ko
kios pakraipos ji ne butų, gintų 
tėvynės reikalus ir neatiduotų 
nei vienos pėdos musų žemės, iš 
garbingų prabočių paveldėtos;

2. Kad su Lenkais, kurie su
laužydami sutarties šventumą}, 
užėmė Vilnių ir kitus Lietuvos 
miestus, nebūtų užmezgiami jo
kie santikiai tol, kol jie neatitai
sys savo žemo pasielgimo;

8. Kad Lietuviai visomis iš- 
galėims padėtų savo broliams 
okupuotoj Lietuvoj ginti savo 
kalbą ir kultūrą; kad lietuvių 
našlaičiai butų teh šelpiami; 
kad prieglaudos, kuriose ran
dasi maži kūdikiai biednų arba 
žuvusių kare tėvų, butų remia
mos visų lietuvių, be skirtumo, 
nes tai yra musų pareiga var
dan savo tėvynės ir žmonišku
mo. Mes numatom ilgą kovą 
su Lenkais dėl Vilniaus, nes da
bartinėse sąlygose, kuomet gin
klas viešpatauja1 ant teisės, jie 
geruoju neužleis pagrobtosios 
musų sostinės. Todėl kviečia
me visus lietuvius rengties prie 
ilgesnės kovos ir būti ištiki
miems iki galo savo augštiems 
tikslams. Musų tvirta viltis 
yra tame, jog teisingumo jaus
mas, giliai gludantis žmonijos 
širdy, paims viršų ir tuomet mu
sų sostinė Vilnius vėl sugrįš 
prie Lietuvos. Nesudekime 
ginklo tol, kolei šis • nebus at
siekta.

šią rezoliuciją nutariam pa
siųsti Lietuvos valdžiai ri spau
dos organams.

Vilniaus Krašto Vadavimo 
Komitetas:

Pirm. J. A. Katkus 
Sekr. M. Vadyla 
Ižd. A. K. Bernotas.

GEROS ŠIRDIES ŽMONĖMS 
PRAŠYMAS.

Aš Antanas Grigonis esu am
žinas ligonis. Sergu džiovos Ii- 
ga — jau septinti metai kaip 
esu ligoninėj — vargstu, pini
gų neturėdamas ne mažiausiems 
savo reikalams. Jokios pašalpos 
iš niekur negaunu. Del to krei
piuos su malda į- geros širdies 
žmones — prašau, sušelpkite 
mane. Už menkiausią auką bu
siu jums, geri žmonės, dėkin
gas.

Antanas Grigonis.
U. S. Marine Hospital No. 9. 
Fort Stanton, New Mex.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Naujienų” 286 nr. korespon
dencijoj iš Maspeth, N. Y. iš
spausdinta, kad mirusioji Ka
zimiera Vaicekauskienė “pir
miau buvo vedusi su rusu”. Ji 
buvo vedusi ne su rusu, bet su 
Ruzu, lietuviu. Velionės pavar
dė po tėvais buvo Garšviutė.

—Stasė Garšviutė, sesuo.....

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Aš jums netikiu, nes per
daug gerai pažįstu

Gauni laišką iš Lietuvos, žiū
rėk, ūkininkas nusiskundžia, 
kad sunkus laikai, ūkio pro
duktai pigus, o darbininkai ne
proporcingai brangus, o valsty
biniai mokesčiai stačiog nepaH 
keliami. .. <

Grįžta amerikietis, praradęs 
keletą tukątąhčių dolerių. Su 
juo ir susikalbėti negali. Jaus
mai pripildyti keršto prieš Lie
tuvos valdžią.

Iš visų kampų-kompelių girdi 
tik skundų skundus. Kas gi čia 
darosi? Ar žmonės prarado 
lygsvarą; ar ištikro Lietuvos 
vairas piratų rankosna papuo
lė?—

Bet visiškai kitajp įsižiūri 
Lietuvą, kai 4 paimi į rankas 
“Lietuvos Ūkį”, mėnesinį visuo
menės ūkio ir finansų laikraš
ty

Išsyk matai, kad Lietuvoje 
negali būt taip jau bloga, kaip 
grįžtantieji nupasakoja; kaip 
laiškais pranešama, nurašoma.

Lietuva tai, anot vokiečio, 
“Kleine Amerika”, tik būrai 
(ūkininkai) tamsus ir kai kurie 
valdininkai tingus, nesumanųs 
ir dalinai išdidus. Vargas Lie
tuvos piliečiams vien todėl, kad 
pramPne ne išvystyta, kad susi
siekimo keliai neparankus, neiš- 
tąisyti, ir kad jis pats, ūkinin
kas, neapsukrus, nešgudrėjęs 
prekyboj ir duodąsis save 
skriausti. ; Jau ir taij5 menkai 
apdirbtus produktus gamina,. o 
dar rinkos kainos nežinąs, •— ži
noma, kad sunku, ir turi jis 
kam nors pasiskųsti.

Iš Amerikos gi Lietuvon nu
vyko rięrimčiausis elementas, — 
tanisus, tik su tūkstantine ki
šenėj ir manė jis, kad su mi- 
nisteriu ant vieno suolo sėdės.

Lietuvos pilietis negali ame
rikiečio suprasti, o amerikietis 
savo brolio lietuvio. Taip per 
10 ir 15 metų jie buvo atsisky
rę. Ir štai kas atsitiko. Ame
rikon atvykęs jis buvo privers
tas švariau save laikytis, jis 
priprato prie patogtimų, kurių 
jis pats sau nepasigamino, bet 
jam buvo pagaminti. Koks di
dis paviršutinis skirtumas tai 
sunku įsivaizdinti, štai nesyJ 
kį man tenko tyčia nuvykti pik- 
nikan (gegužinėn), ir ką mr^ 
čiau? čia šeimininkė šilkais 
pasirėdžius, gražiai švariai vai
kai aprėdyti, vyras irgi ele
gantas. žiūrėk, susėda su drau
gu, kurnu, ir vaišinasi, gurkš
noja po vieną kitą. Tas pats 
kaimietis, tas pats storžeivis, 
tamsus. Toji pati Ona, Mari
jona, tamsi prietaringa, kvaila, 
tik jau išdidi ir pasiputus. Įsi
vaizdink dabar, kada tokia po
relė parvažiuoja Lietuvon, čia 
Amerikoje priprato šilkines 
pančiakas ir skalbinius nešioti.

Lietuvoje—juk kiaulių liuob
ti šilkiniais rūbais apsivilkus 
neisi. Prie ponų, prie inteligen
tų— netinka, nes neišauklėta, 
nemokyta, tamsi, net ir apsiėji
mo nežinanti, tik daugiau pasi
putus, išpuikę jus. Nuo kaimo 
moterų atsitolino, nebenori na
mų darbo sejonu apsisegti ir 
plikom blauzdom ūkio ruošos 
įžiūrėti, dirbti, o kito darbo ne
moka. Tai ir gyvena taip sau, 
kol nesuvalgo sutaupintus dole
rius. Suvalgius, unaro nemesi, 
—na, ir dumia atgal Amerikon, 
atidumus keikia Lietuvą ir jos 
netikusią tvarką. O yargšė ne
matė, kad ji kalčiausia užvis. 
Negerai perdaug kūną paviršu
tiniai lepinti, o proteliu nepasi
rūpinti., Tamsi būdama atvykai 
Amerkon, tamsi ir sugrįžai Lie. 
tuvon, tik vietoje pakulinio se- 
jono užsisegei šilkinį — vargše 
moterėle! Tau tik Amerikoje! 
vieta.

Tas pats ir tau Jurgiukai: ne
važiuok Lietuvon, nes ten dide
lių pabrikų dar nėra, kur galė
tum atsistoti prie vartų ir pa
prašyti: “Džysos kraist, gįv mi 
džeb, misteri”

Kitas dalykas su Jonu: tas 
atvyko Amerikon ir ne tik kad 
kartu su tavim ėjo į pabriką, 
bet vakarais jis mokėsi — išmo
ko amato, ar profesiją įgijo ir 
kada sugrįžo Lietuvon, tai jam

pasirodė Lietuva “Kleine Ame
rika!”. čia jis savoj tėvynėj, 
kap viešpats jaučiasi, netik sau 
jis pasigamina duonos, bet ir 
kitiems, tamsesniems savo bro- 
laims rodo kelią prie laimės ir 
gausesnicL gyvenimo. Ir tokių 
Jonų močiutė Lietuva laukia su
grįžtant iš Amerikos. O tu Jur
gi, Ona ir Marijona, pasiliki t 
Amerikoje, kol nepramoksit, ne- 
prasilavinsit kol savo kaktoj 
nepramušit šviesaus langelio.

Dėlto suvartokit ilgus žiemos 
vakarus naudingai; eikit į va
karinę mokyklą, lankykit tei
kiamas pamokas. Darykit taip, 
kaip kad daro švedč atvykus 
Amerikon;’ p-lė švedė atvykus 
Amerikon^ nesiveržia į pabriką, 
bet ičško darbo Amerikono na
muose ir ten ji išpalengva išei
na ir namų ruošos kursus, ir, 
vakarais mokyklą lankydama^ 
atsiekia to, ko namie neturėjo 
progos atsiekti.—

—Dr. A. L. Graičunas.

Paminklas Dr. J. Basa
navičiui

Paprastai paminklai statoma 
pasižymėjusiems kuriais nors 
nuopelnais žmonėms t tik po to, 
kai jie savo žemės kelionę jau 
yra pabaigę. Bet lietuviai pra- 
šmatne?r:; 'ie ir gyvuosius mo
ka paminklais pagerbti. Pav., 
Kiiune, Ikaro Muziejaus darže
ly statoma r aminklas D-rui Jo
nui Basanavičiui. Biustas jau 
liejamas, o pamato akmeny ka
lamas įrašas, iš kurio matyt, 
kas tą paminklą stato. Įrašau 
toks:

Lietuvos Atgimimo Tėvui
Dėkinga kariuomenė 

savo penkerių metų sukaktuvių 
dienoje 1923—XI—23 šį pagar
bos ženklą pastate iš tūtelių 
nuo šovinių paleistų į Lietuvos 
priešus ir akmens, kurs skyrė

Didžiąją ir Mažąją Lietuvą.

Fontanas Karo Muziejaus 
daržely-jau galutinai pabaig
tas; tryškimo kryptis galima 
nustatyti įvairiai, priklauso nuo 
to kokį viršelį uždeda; tiesiai į 
viršų ištrykšta 5 metrų.

Prie paminklo “žuvusiems už 
Lietvos Laisvę” statoma auku
ras: jau iškasta duobė pamabj 
tui.

Aukos Mariampolės Re- 
alei Gimnazijai

1. Iš Fitchburg, Mass., p. A. 
Stankevičius prisiuntė $2.70. 
Tai yra p. K. Zaleckio auka.

2. Rytinės žvaigždės Paš. ir 
Pas. Klubas prisiuntė čekį 
$16.35. Auką prisiuntė klubo 
raštininkas p. A. M. Kadsel.

3. SLA 284 kuopa (Toleston, 
Ind.) paskyrė $10 iš savo iždo. 
Gi nariai aukavo sekamai:

Juozas Vilimaitis $5.00; po 
$1.00 — Antanas Maliisauskas, 
Dominikas Vaitkus, Jonas Dar
ulis Pranas. Danilevičius, Stani
slovas Mickus, Al. Kavaliaus
kas, Jonas Vaitkus^Kazimieras 
Joeus ir Jonas Kapučhiskas. 
25 centus aukavo Jonas Mi- 
Ikintas.

Perlaidą $24.25 prisiuntė kuo 
pos sekretorius A. Nonartonis.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

— K. Augustinavičius, 
t-M'PS. Atstovybės Amerikoje 

sekretorius
■a.-j.1.'..,,;,--------- ;1..... .  r~; -; r

i

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LIN1MENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir mutikulų.

Nuo skausmų krutinėjo ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nutaminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo iSnąrinimų ir numuiimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinki^ juomi — Pravys skausmą 

Aalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus ivikalingas.

35o. ir 70c. už boi.kų aptickose,
F. AD. RICHTER & CO.

104>114 So. 4th St., Brooklyc, N, Y.

j
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The Students’ CornerKORESPONDENCIJOS

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

a spirit zofCENTRO VALDYBA:

I. LUKAS Verte J. Lapas

DEBESYSDarbai ir vaisiai

(Trumpa pasakėlė)

Smiles and Laughs.

I know it. The

žmonės

Ass’n
Cause

Notices,čia u
Kant

When did you

The Question Box
KALĖDOS

va-

nešvankiu burnos

ne-

AFORIZMAI

gero

Garsinkite Naujienose

į re 
kana

CENTRO VALDYBOS IR 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

(gruodžio
3138 So.

Vai parai sos universiteto moks* 
• leivių veikimas.

zmo- 
Apart 

muzikos,

Kompromiso nėra tarp 
ir blogo.

E. Chicago, Ind 
Erie Cleve- 

rudis iš

nos 
niški

Moksleiviu

FOR YOUR SYMPTOMS 
f your food doesn’t taste just

valparaiso, ind

Iškasimas ir parvežimas 
geležinės rudies

kuopos susirinkimas, 
daug 

da ir dvi vieš-

M. K.” aplaikė ir išdali- 
Taipgi

Mamma: — “Why did you 
eat the whole of that pie in the 
pantry, Ciarence?”

Little Clarence
you told me once never to do 
things by halves.”

This place certain 
ly turns out fine men”.

Descantes
graduate ?”

Kant: — Didn’t graduate 
they tumed me out.”

' Have you learned something 
interesting?

Have you don© something in
teresting?

Have you seen something 
interesting?

If you have, why not tell us?
Havė you seen a good play?
Have you nead a good book?
Have you heard some good 

music?
If you have, why not tell us?
Do you know any interesting 

people?
Do you know something 

funny? >
Do you think original in

teresting thoughts?
If you do, why not tell us?
Gan you constructively cri- 

ticize our magazine?
Can you suggest something 

for improvemen t ?
Gan you give a good reason 

why you should not contribute 
to our magazine?

If you can, why not tell us?

J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, UI.
J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero

Ind your head seems sort of 
light, ' ■ ■

If you cannot drink or smoke, 
And you cannot take a joke; 
f your apetite is gpne, 

And you simply sigh and yawn 
vnd your thouįhte are all 

avvhirl,
Then why not join our organj- 

zatįon?

P-15 L. NarmontaitS, Pirm., 3223 S. Pamell Av., Chicago.
B. Simokaitia, Raštininkas, 3210 Arthington St., Chicago

J, Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. Peoria St. Chicago.

mano 
demijos mokiniu 
mozoiko ikonus, ir 
močiutes nenorėjo 

už pačią.
Kada tėvas buvo

Vilkui yra lengviau pavogti 
avį nuo dviejų ganytojų negu 
nuo vieno.

She wants to know also some- 
hing about some blue eyes. I’m 
ifraid she’ll have to refer her 
guestion to the Lithuanian 
Sectįon.

praneškite.
Lietuvių restauranai, kurie 

reikalauja darbininkų dieną ar 
vakare, praneškite M. šileikiui, 
1739 So. Halsted Ss.

Sekantį šeštadienį, gruodžio 
15 d., 7:30 vai. vakare, Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) 
įvyks LMSA Centro, komisijų 
ir kuopos susirinkimas.

Susirinkimas yra svarbus tat 
visi nariai būtinai privalei atsi
lankyti.

Moksleiviai, kuriie dar ne- 
pniiguli prie (LMSA. yra kviečia
mi ateit ir prisirašyti. —V-ba.

Kalėdos ir tarpušvenčių 
kacijos moksleiviams labai 
ras laikas pasiilsėti. Bet ar jie 
taiu ir gulės kojas užrietę. Žino
ma kad ne.

Ghicagos moksleiviai rengia 
karnivalą šeštadienį, 
29 d., Mildos svet. 
Halsted St. Karnivalias bus 
paprastas. Moksleiviai deda pa 
stangas, kad parodžius 
nems ką nors naujo-, 
kitko bus žaismių, 
angliški ir lietuviški šokiai.

Valparaisiečiai temykite. 
Jums gera proga atsilankyti pas 
mus į svečius! — Pedagogas.

visiem 
Mokslei

vių Keliai” bus siuntinėjaniii 
paštu kada tik jie bus išleid
žiami.

Tokiu buriu moksleiviai gaus 
organą be jokių kliūčių, jeigu 
tik nepamirš permainyti savo 
adresą kada persikelia naujon 
vieton. — Centro Valdyba.

• Some one in the Chicago 
Jhapter wants to know why a 
certain party lacks a marcel on 
rainy nights.

Don’t forget to attend our 
December meeting which will 
take place Saturday Dec. 15, 
1923, at 7:30 P. M. at Raymond 
Institute, 816 W. 31-st St. Chi- 
cago. Aftier the meeting, there 
wiU be a program and re- 
freshments will be served.

šiandien aš girdžiu? jų silpną ir 
lėtų 'rabždenimą.

Mano tėvo rankos buvo stip- 
!r didelės, o pirštai milži- 
, — nė pas vieno žmogaus 

tokių nebūna. A'š galėdavau pa
sikabinti ant jo rankos, o jis 
supo mane kai plunksną. Ka
da mudu vaikščiodavom, ap
kabinimui vieno tik smiliu man 
reikėdavp visos kumštės. Už 
jo didelių delnų aš mylėdavau 
slėpti savo galvą, taip kad jis 
apimtų visą mano galvą kai 
kamuolį. Šiltos tėvo delnos 
kvepėjo pačiu maloniausiu kva
pu, koks, mano manymu, ant 
žemės gali būti: kvapas alieji
nių dažų, liakirio, drobes ir 
tabako durnų.

Tuo pačiu* kvapu atsidavė jo 
žastų duobelės, jo sermėga ir 
margų kelinių kišenės. I

Reikia pasakyti, kad aš pa
augau iki margų tėvo kelinių 
kišenių lygumos, nors visai 
lengvai galėjau dar praeiti, kai 
skliautą, pro tėvo praskiestas 
kojas, — kada ji$t .mirė... |

Mano tėvas buvo dailinin
kas, bet visai nežymus daili
ninkas, ir pas mane nėra nė 
vieno jo piešinio, nė vieno ga
balėlio jo braižinio. Iš žmonių 
kalbų vėliau aš sužinojau, kad 

tėvas buvo Dailės Aka- 
ir darė .iš 

kad mano 
> duoti jam

sias U 
žmones, 
buvo minkštų 
kuškis. Aš manau, kad tai bu*- 
vo pats gražiausia kuškis, ko
kis tik sviete gali būti. Turėjo 
jis šviesiai pilkas j lėtai mirk
čiojančias akis. Jo akys bliz
gėjo malonia šypsą ir aš atsi
menu, kaiip jo akių blakstėnai 
kuteno mano paausius. Net

The Ways and Means Com- 
mittee of the Chicago Chap- 
ter is arranging an enter- 
tainmient Saturday Dec. 29 
1923. Such an entertainment 
has never been held among 
the Lithuanian people. Come 
to the meeting Sat, Dec. 15, if 
you wish to hear more about 
this matter.

A certain Canadian humorist 
once was operated on fbr ap- 
pendicitis. He awoke in a dark- 
ened room.

“Look herė”, he said, as the 
nurse came to his side, “it was 
early moming when I was 
operated on, and it can’t be 
night already.”

“It isn’t”, replied the nurse, 
“būt we darkened the room to 
save you from shock.”

“What shock?”
“Well, you see, there was a 

big f irę aeross the way. We were 
afraid that if you came to and 
saw the flames, you might think 
the operation had not been 
successful.”

AH oontribuitions to the 
Lithuanian Studente Fund 
should be sent to J. Lazdaus
kas, 604 So. Peoria St. Chi
cago, III.

Plans and suggestions rela- 
tive to organization are due 
not later than Dec. 28, 1923.

pieras ir laiškus, paklausinė- 
čiatf apie jį <pes kitus, —- aš 
sužinočiau, suprantama, kad 
jis buvo toks jau kaip mes vi
si, — atnašiai teisingas ir ne
teisingas, atnašiai gražus iir 
biaurus, atnašiai prakilnus ir 
niekingas. Ir mano tėvas tap
tų man nelemta žmogysta, — 
biauriai senstančii?, su burbu
liuojančiu šlapumu prirukytoj 
gerklėj 
kvaipu.

Mano tėvas mirė esant man 
kūdikiu ir dabar aš laiminu jo 
ankstyvą mirtį, nes ir dabar 
manau, jog žmonės paeina nuo 
dievų.

Mano tėvas buvo labai aukš
to augumo ir platus pečiuose. 
Del manęs jis buvo aukščiai*- 

tvirčiausias už visus 
Ant jo kaktos visad 

juodų plaukų

Amerikoje geležies indis re
tai esti kasama iš gilumos že, 
mes. Tiktai tada ji yra kasa
ma, jeigu kartu su ja randama 
brangesnių metalų rudies prie
maišų. Iš gilumos rudis yra 
iškasama panašiai 1 kaip iir -ak' 
meninė anglis. Pirma yra pri
rengiama kilnojimo ir oro va
rymui, vandens pompavimui 
mašinerija su kurios pagelba 
darbininkai gali nusileisti po 
žeme ir dirbti. Rudies uola yra 
iššaujama, sukraunama į vago
nėlius ir iškeliama į viršų. Pas
kui ji esti skirstoma, daužoma, 
malama į smulkius trupinėlius 
ir įvairiais budais yra atskiria
mos kitęs metalų rudįs nuo ge
ležinės rudies.

Apielinkėse Superior ežero 
randasi 'labai dideli laukai ge
ležinės rudies prie viršaus, kaip 
kada tiktai užklota plona velė
na. Ant vagono uždėta gariniu 
šiupeliu (kuris yra panašu į 
miestuose skiepų kasimui gari
nį šiupelį), rudis yra kabinama 
ir beriama į šalę stovinčius va
gonus. Dažnai su dviem arba 
trim šiupelėmis yra pripildo
mas vagonas. Garvežys paleng
va stumia vagonus kol trauki
nys esti pripildomas; paskui 
rudį nugabena į Superior ežero 
prieplauką, kur randasi geležin
kelis užvestas augštai ant van
dens viršui garlaivio. Tada va
gono apačia yra atidaroma ir 
rudis subira į blėkinę kašę, iš 
kurios eina blėkinės triubos j 
garlaivį. Taip pripildytas gar
laivis rudimi plaukia dideliais 
ežerais į geležies 'liejyklų arti
miausius uostus, kaip antai: So. 
Chicago, Hl 
Gary, Ind.;
land, O. ir Erie, Pa. 
garlaivio esti perpilama į valtis, 
kurios plaukia siaurai^ kanalais 
ir upėmis į liejyklų centrus ar
ba į vagonus, kuriuos geležinke
liu nugabena į liejyklų kluonus.

—J. Lazdauskas.

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

REDAKCIJOS NARIAI:
P-lė L. Narmontaitė. 3223 Pamell Avė., Chicago,

gyvas, as 
žinojau tik, kad jas griežia gi 
tarą ir maniau, jog tai yrs 
vienintėlis jo- užsiėmimas 

griežti vakare gitarą.
(Bus daugiau*)

Aš turiu pasakyti, kad 
vą atsimenu silpnai. Bet už
tenka man tik užmerkti akis, 
kad jautus jo malonų Švelnu
mą, jo šilumos kvapą ir ūsų 
kutenimą mano smakro ir 
akių.. . Aš slėpdavau savo gal
vą už jo peties, prie petkau’ho 
duobelės, kada jis nešdavo ma
ne suvyniotą užklode į lovą... 
Mano kūdikystės atmintis ta
tai pasilaikė, bet išreikšti žo
džiais to negalima.

Aš manau, kad 
eina nuo dievų... Jeigu mano 
tėvas butų gyvas ir aš maty
čiau jo senatvę, ašarutojančias 
akis, šliurių čiužinėjimąj aima
navimą ir užkimusį kosėjimą, 
— aš, gal būt, taip nemany-

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame 

LMSA nariam, kad

Teacher: — “How many sen- 
ses are there?”

Student: — “Six”.
Teacher: — “How is that?” 1 

have only five.”
Student

other is common sense

jame 
atydos. Tas yra pilnoj prasmėj 
ignoravimas. Bet yra ir kito
kios rųšies ignorantų. Trukšma- 
dariai ir veidmainiai ignorantai 
yra pavojingiausi. Veidmainis 
ignorantas stengiasi perdirbti 
dalykus savaip ir paskui įtikinti 
kitus, buk taip yra arba turi 
būti, Gal butų geriau pasakius 
“veidmainis”, o ne ignorantas, 
bet kad tokis žmogus stengias 
laikyti “savo pusę” prieš antrą, 
tai, vadinas, jis antrąją ignoruo
ja. Sužinus ignorantas yra la
biau užginčytojas tokio dalyko, 
kuriam jis yra priešingas, o 
dažnai esti fanatiškas savo pu
sei. Tokis žmogus yra, kaip 
anglai sako, “narrow minded”.

Visų šitų žmogaus silpnybių 
priežastis gludi tame, kad trūk
sta apšvietos.

Apšvieta taipjau yra visokia. 
Vieni šviečia žmones pamaldas 
laikydami, antri prakalbas sa
kydami, treti rašydami straips
nius į laikraščius, da kiti kal
dami diktatūras žmonėms į gal
vas. Visi šitie švietėjai K ma
žiau ar daugiau demoralizuoja 
žmones ir daro juos agnoran- 
tais vienus kitiems. Bet dažnai 
padaroma mažai apsišvietusį 
žmogų aklu fanatiku. Taigi to
kiom priemonėm žmogaus ne
galima apšviesti. Pavyzdžiui, 
žmogus dalyvaudamas dange1] 
metų organizacijoj išsilavina 
susirinkimus vesti, o iniciatyvos 
ir plataus žinojimo vistik nesi
randa pas jį. Tokis žmogus, 
kuris mano, jog jįs gali tinka
mai apsišviesti ir mokslą pažin
ti dalyvaudamas viešam veiki
me, tai klaidinga. Jis čia prade
da savo “lekcijas1 
žios, negi iš pabaigos.

Mokykla ir sveikas išauklėji
mas jaunuolio, arba jaunuolės, 
gali padaryti jį labiau demo- 
kratingu ir pastoviu žmogum.

Senovėje žmonės progrese 
žengė lėtai, tat praeidavo daug 
šimtmečių, kol pasidalydavo 
žymesnė permaina gyvenime, ir 
suprantamą, progrese, šiand’e 
gyvenimas keičiasi greit. Skir
tumas jau įvyksta rfe gentkar- 
tėje, o išrutulos momente. Tat 
nestebėtina, kad žmogus, kuris 
neseka gyvenimo permainos pė
domis, nepaSijunta kai jam už
lipa kitas ant kulnies.

— Šileikis.

Savo tėvelio kaltint negali
ma. .

Mano tėvas mirė man dar 
esant mažam vaikui. Mano 
jautri kūdikystės atmintis už
vėrė tėvą kaip šviesus ir stip
rus sapno reginys, kaipo ženk
las, jog jau ant žemės jo nesu
tiksi niekuomet.

Taip ąš kalbu apie tėvą to
dėl, kad savo močiutės ant šios 
žemelės nepažinojau. Miano 
^notinėlė kentėjo, rodos, plauk
ei ii liga, laukdama mano gi
mimo, ir mirė pirmame mano 
gyvenimo mete. Atsimenu kaip 
sapną: liakiriuotas, raudonas 
užpakalis kanapos prie pilkos 
sienos, o ant sienos rudi, siau
ri r(ėmai, o rėmuose, už stiklo, 
maloni moteriškė. Jos galva 
nukreipta ir žiuri į šoną, jos 
profilius puikus ir prakilnus, o 
plaukai viršugalvy susukti. Jos 
plonos rankos, ant rankovių 
išsiuvinėtomis juostelėmis, su
dėtos ant orinio krinolino, šią 
moteriškę vadina mano mama, 
bet ką reiškia žodis “manąa”, 
aš nežinau ir todėl man liūd
na ir išgąstinga žiūrėti 
mus ir raudona nugara

What is the real meaning of 
Christmas? If we were asked 
this ąuestion, I doubt whether 

užkietėjęs any two of us would give the 
šame answet. Yet, įn spitę of 
this difference of opinion, we 
all have something in epipmon 
at this time of the year. As we 
observe the Christnjas prepara- 
tions on all sides pf us, we begin 
to notice that each ahd every 
one is prompted by a genuine 
Christmas s spirit 
gen/eirosiity) understandjing, gaie- 

ty, tenderness, goodwill, and 
love. It is this spirit Which ex- 
presses itself in the giving of 
gifts.

No doubt we envy the weal- 
thy Who at this -time endow 
hospitals, orphan homes, and 
schools. We think of things we 
could do to aid the poor and 
siek if only we had more means 
at our command.‘ We fret be- 
cause the inereasing cost of 
living has made us reduce the 
number of friends and acąuain- 
tances to whom we can send 
gifts.

Būt have we ever stopped to 
think what we, as individuals 
and as individual 
organizations 
to our little corner of the world, 
to our community at Christmas 
time? Our gift to the communi
ty should take some form of 
Service which will be effective 
thruout the year and whichwi'U 
raiše the Standard of communi. 
ty living. Let uš adopt as our 
slogon “a Christmas Gift to the 
iLiithuanian Studente’ Fund”.

Individually, we can all give 
a donation no matter how small 
that donation may be. We can 
interest our organizations, also, 
to subscribe annually to this 
fund, even tho the subscrip- 
tions voted to this fund be only 
one dollar. We can be instru- 
ment in causing our organiza
tions to adopt in their yearly 
progtam a policy of giving 
aid to this fund at least once a 
year.

At any rate, let us take it 
u po n ourselves to get or . give 
a Christmas donation to the 
Lithuanian Student’s Fund. 
By aiding the struggling * stu
dente thru cooperative means, 
we will harve taken the firsit 
stop. towards coiistructive 
neighborlinesis. With this idea 
of Service in our hearts and 
mi«ds, our gift to the com
munity and to the Lithuanians 
in this country sihall be real 
and of lasting value. Therefore, 
let us not forget our slogan: 
“A Christmas Gift to the 
lithuanian Studente’ Fund,” 

•i 

—L. P. Narmonta, 
Pres. (Ldth. Stud. 

of America.

Kad moksleiviui rupi mokslo 
ir švietimos reikalai, tai yra ai
šku. Bet ar to pakanka musų 
energingai jaiLnuoimeneii? Ma

tomai, kad ne.
Vienas kitas darbštesnis 

moksleivis veikia viešame gyve
nime. Jis šliejasi prie kurios 
nors frakcijos ar partijos, in
teresuojasi pasauliožvalga ir 
pagalios bando užsiimti politi
niais reikalais.

Bet dirbant daug darbų ar 
aplaikoma geri daviniai?

Moksleivis eidamas mokslą 
ir tikėdamasis tapti profesio
nalu ar šiaip inteligentu, turė
tų pagalvoti apie savo ateitį. 
Vystantis praktikai žmogaus 
mintys pakitėja. Jo nuomonės 
keičiasi, žodžiu sakant, moks
leivio bėgamos dienos ir pasi
lieka tik “evoliucijos” periodu.

Tik keli mėnesiai kaip “M. 
K.” eina per “Naujienas”, o 
jau spėjo pasiekti ir Lietuvos 
moksleiviją. Lietuvos mokslei
vija indomauja ahnerikiečių 
moksleivių judėjimu. “M. K.” 
Redakcija aplaikė ir laiškų, kur 
sveikinama musų Susivieniji
mą ir pasižadama musų orga- 
nui bendradarbiauti. Metai at
gal Susivienijimas buvo gavęs 
pakvietimą nuo Lietuvos kai
riųjų moksleivių bendrai veik-i 
ti. Bet jų tikslai pasirodė ne
visai praktliški kaipo ino|ksle‘i- 
vių, tai musų organizacija ne
prisidėjo prie jų.

Lietuvos moksleiviai turi par 
linkimą da nuo senų laikų pla
čiai žiu rėti į viešą gyvenimą. 
Jie labiau indomauja politika. 
Gal todėl, kad ekonominė pa
dėtis ten yra kitokia negir čia 
Amerikoje. Amerikos mokslei
viai, o ypač LMSA. rūpinasi 
grynai jaunuomenės švietimu 
ir susišelpimo reikalais.

Reikia pažymėti, kad subruz
dus prie darbo, būtent: orga
nizavimo moksleivių Ameriko 
je, darbas eina sėkmingai. To
limesnių miestų moksleiviai, 
kur randasi kdletas ar kelioli
ka jų, pasižadėjo sutverti kuo
pas.

Taigi subruskime, mokslei
viai da labiau, nes sutverę sa
vo mieste kuopi] paraginsite ir 
savo draugus prie apšvietos.

Visų moksleivių yraj bendru 
reikalu visiem veikti dėl vienos 
organizacijos —• LMSA.

LMSA. Centro iždas tuščias. 
O čia reikia išlaidas padengti, 
nes kitaip negalima darbą va
ryti pirmyn. Tad kas skiriate 
savo draugams Kalėdų dova
nas,, neužmirškite ir mokslei
vių organizacijos. Kas paaukos 
pusdolerį ar daugiau, to var
das bus paskelbta “Moksl. Ke
liuose”. Kalėdų dovanas pasiųs
kite LMSA. Centro ižd. J. Laz- 
dauskui, 6044 So. Peoria St., 
Chicago, Hl.

žodis “ignorantas” yra žino
mas visiem, bet kai žmogus 
esti ignorantų, jis^nemato tame 
blogo.

Paprastai ignorantas lyg tas 
“griešninkas” esti 
kokiam nors siauram regraty, o 
labai dažnai ir nesukalbamas.

Juo mažiau žmogus esti ap
sišvietęs, tuo labiau konserva
tyvus progresui. Bemoksliai 
žmonės da vis mano, jog moks
las yra nesvarbus daiktas ir 
kad pirmoj vietoj esą reikia 
žmogui pinigų turėti. Mes žino 
me gerai, kad bemokslis žmo
gus negali daug pagerinti savo 
gyvenimo gaudamas atmieruotą 
algą. Ir tik todėl negali, kad jis 
negali progresuoti gyvenime 

| neturėdamas nė pradinio moks
lo. Pusėtinai prasilavinusiam 
žmogui yra daug pragumų gy
venime, t. y. mokėjimas siste
matizuoti savo laiką, darbą ir 
įvertinti darbo davinius.

Bet visgi yra ir apsišvietusių 
žmonių didelių ignorantų. Igno- 
rantas taipgi esti ne vieno
kis, būtent: nekreipia atydos į 
kokį nors svarbų moksle perver
smą arba nesuprasdamas įvyko 
svarbumo, nesistengia įgyti sau 
svarbių žinių. Takios rūšies ig
norantas daro tik sau nenaudą, 
ir neužkenkia kam nors kitam. 
Sakysime, mes pastebime laik
rašty kas nors rašo blogų daly
kų apie mus, bet mes igngruo- 

neatkreipiame į tai

The editors complain that 
the Studente do not send in 
contributions and that they ane 
overburdened with work since 
the task of filling our magazine 

members of fa]]s on their shoulders. There 
can contribute no reason why each student 

should not be able to send in 
at least one contribution a 
month. Anything .you hear, 
see, do or think can be used a 
material for our- magazine. 
The above lisij; of suggestioms 
should furnish you with an idea 
for materiail for oontributions.

| Lapkričio 25 d. įvyko LMSA 
i pirmos

Susirinkiman atsilankė 
narių, apart to, 
nios: p-lė Yuškevičiutė ir p-nia 
Spudienė.

Susirinkimą atidarius sekė 
kuopos raportai. F. šeštokas 
pranešė, kad siųstus nuo M. ši- 
leikio 
jo visiems nariams 
Centro Valdyba pranešė, kad 
“M. K.” bus siuntinėjami vi
siems nariams reguliarei.

Nauji nariai.
Pirmoji kuopa sparčiai auga. 

Kožną susirinkimą prisirašo 
naujų narių. Taipgi ir šį sykį 
prie kuopos prisirašė mokslei
vis F. Zubas ir persikėlė pirmon 
kuopon p-Iė B. Kramer.

Kuopos pirmininkė p-lė Kra
sauskaitė yra pasiryžusi, daug 
veikti moksleivių labui. Ji sako, 
kad mes neturime pasiduoti chi- 

[cagiečiams, bet reikia prirašy- 
[ti visus valparaisiečius prieJ 
moksleivių Susivienijimo. Pir
mininkė pranešė, kad yra dau
giau aplikantų sekančiam su
sirinkimui.
Nauji sumanymai ir nutarimai.

Kuopos raštininkas pranešė, I 
kad Centro valdyba skatina vi-| 
sus moksleiyius prie darbo, 
idant sukėlus Centro iždą ir pri
rašius daugiau narių prie L. M. 
S. A.

Centro valdybos paraginimas 
tapo priimtas ir ant vietos nu
tarta surengti vakarą su persta-’ 
tymu. Perstatymo turinys tu
rėtų būti tokis,'kufis vaizduoja 
moksleivio gyvenip^ą.

Pirmininkę ant vietos pasky
rė komisiją, kuri tuo reikalu rū
pinsis. —Senas Narys.



NAUJIENOS, Chieago, UI
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TONY WILLIS,

856 West 122nd St
West Pullman, III,

ANTON PAKŠYS, 
2Ž0 Milwaukee Avė, 

Kenosha, Wis.

LEO SHWEGŽDA 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildare St 

Chieago, III.
3429 So. Union Avė., Chieago, III

C. YUCIUS, 
1579 Milwaukee Avė.

Chieago, III.

Naujienų darbuotojams — 
kontestantams yra atdara visi 
keliai. Jie gali eiti į žmones ir 
raginti juos užsirašyt Naujienas 
ir užrašyt savo giminėms gy
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali 
prašyt savo draugų, savo pažį
stamų ir giminių, kad kiekvie-

Ar esi tame būry prie išlai 
mėjimo brangių dovany, 
paaukuotii išlaimėjimui 

per Naujienas? >
Dabar dar yra laikas dirbti! 

‘‘Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys savaitės, bet per tų laikų 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

STASYS GIRŠTAUTAS 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

24th St., Detroit, Mich

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St

Chieago, III.

šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamų.

čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimų 
Naujienų cirkuliacijos, už pasie
kimų platesnės minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudų iš jų sem-

štai keletas musų gyvesnių jų 
kandidatų, kurie bando išlaimė- 
ti didžiųjų dovanų, Columbia 
Sedan, vertės $1700.

Jus galite vienam ar kitam 
iŠ jų pagelbėt padupdami už 
juos savo balsus.

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
-3619 DeOdor St., 

Indiana Harbor, Ind.

padėtų jam gaut kuo dau
giausia skaitytojų^ kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už 
jį, kam tik pasitaiko progų gaut 
vienų kitų skaitytoja. Atminkit, 
jog viena metinė prenumerata 
reiškia 12,000 balsų!

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimų. čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova
nų, pradedant naujų, gražų 
Columbia Sedan, verta $1700, 
baigiant $5 auksu. Visiems čia 
yra lygi progų laimėt pirmuti
nę dovanų vertės $1700, arba 
paskutinę vertės $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerų pradžių, kiti turi menkes
nę pradžių, bet lyg šiol dar nė 
vienas nėra 'laimėtoju ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus. 
Iki užbaigos kontesto dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tų 
laikų, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti keliolikų kartų.

Nereikia nusiminti.
Gal būt, kad nevisi kandida

tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymų, ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėra 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar yra pačiam įsisiūbavime ir, 

būt, kad tas, kuris dabar 
pasilikęs, už savaitės laiko 
pirmuoju. Darbas, sugabu- 

mas, energija ir plati pažintis 
čia reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

Čia nebus pralaimėtojų. Skir
tumas bus tik didume ir mažu- 
•me dovanos.. Jus galite laimėti 
$1700 vertės dovanų, arba $920 
vertės, arba $428 vertės, arba 
$183 vertės, arba $150 vertės, 
arba pagalios mažiausias laimė
jimas 20% pavidale komišino.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fiirfield Avė., 

Chieago, III.
Jis pasirodė labai darbštus , ir 

gabus ir šiame įkonteste lošia la
bai svarbių rolę.

A. LUNGEVICZ,..........................................................
1737 N. Robey St., Chieago, III.

ALEX ODEN, ..............................................................
708 W. 12th PI., Chieago, III.

MISS MARY PHILIPS, ..................?............................
2213 W. 22nd St., Chieago, III.

FRANK RINKIS, ....... i.................................. .............
4601 So. Hermitage Avė., Chieago, III.

PAUL P. SHVELNIS,.............. ,....... a.............................
1443 N. Paulina St., Chieago, III.

ALICE ŠILANIS, .................. ;............ x............ ...
470 W. 26th St., Chieago, III.

C. STEVENS, ...........................   ....
3449 Lowe Avė., Chieago, III.

ALEX THURSTON, ......... .............. ......._...........  u.
1267 VVashington Blvd., Chieago, III.

TED TEKORUS,.......... ,...............................................
1545 E. Mason St., Springfield, II!.

A. A. VASILIAUSKAS, ...................................... .......
4445 So. Washtenaw Avė., Chieago, III.

J. T. VITKUS, ................................  ....... ..
1286 Nonvood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,.................................................
> 4051 Arcehr Avė., Chicagb, III.

TEDDY VAZNONIS,................................................ ..
833 W. 33rd PL, Chieago, III.

JOE WITKAUSKAS, ....................   -.1-
1420 So. Union Avė., Chieago, III.

MRS. M. WOITKEWICH,............ ........... 1__ .............
3113 So. Halsted St., Chieago, UI.

PETER YANKEVICZ, ....................................... ........

s? .

Unionville, Mich.
JOHN JASULEVIČIA, ............... .......... -...... ..........

Box 58, Valier, Pa.
KANSTANTAS BULKA, .....     ....

Miiladore, Wis.
KAZIMER POCIUS,.............................-..................

12053 So. Halsted St., Chieago, III
A. MUKEVICH,  ................................... -...................

3240 Emerald Avė., Chieago, III.
MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, .........................

1817 String St., Chieago, III.
JAMES ATWILL, ................ ..................................

1012 Geneva St., Racine, Wis.
MIKE BUDAS, ........................................................

7018 Eggleston Avė., Chieago, III.
JONAS BREHANSKAS, ........................................

2227
ALEX BRAŽULIS,

4353 So. Campbell Ace., Chieago, Iii
KAZ. BRAZEVIC, .......................... ..... ...................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis
MISS ROSE EIDUKAITfi, ....... 1..................... ........

1134 W. 18th St., Chieago, III.
JOE GRECIAS,........................... ..............................

4511 So. Fairfield Avė., Chieago, III.
PETER JANUŠKA, ..................................................

3429 So. Union Avė., Chieago, III.
SIMON JUODSNUKIS, ........ .................................

Freemonsforth, III.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ................................
3355 So. Morgan St., Chieago, III.

FRANK ŠOVA, .................. ................... ..... ............
4014 So. Rockwell St., Chieago, III.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, ......... ......... .................
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind

LEON SHVVEGZDA, ................................................
4917 W. 14 St., Cicero, III.

TONY WILLIS, .......................... .............................
856 W. 122nd St., Chieago, III.

MISS L. NARMONTA, ..............J........ ........... -.......
3223 Painei I Avė., Chieago, UI.

ANTON GUDAVIČIUS,.............................................
P. O. Box 358, Benton, III.

ANTHONY SHARKIS, ........ ................. ....... ...........
942 W. 34th St., Chieago, III.

ANTON. PAKŠYS, ......................M...........-................
220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.

KAZIMER YUCIUS, ......... ................ - /---.........
1579 Mihvaukee Avė., Chieago, UI.

CAZIMER RAŽAS, ........ ,.......................................
4438 So. Fairfield Avė., Chieago, UI.

L. BUTKEVVICZ, ......................................................
2502 W. 69th St., Chieago, III.

KAZIMER STALMOKAS, .......................................
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ..........................................
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

PETER KAUNETIS, ............................ ................
1530 So. 49th Avė., Cicero, III.

WM. SHIMKUS, ........................................................
3817 So. Emerald Avė., Chieago, III.

JOSEPH SPRING, ........................Ą..........................
6059 So. Kilder St., Chieago, UI.

MISS ANNA PORITZ. ..........  t..........
1900 Racine Avė., Racine, Wis. z

J. JAKSAWICZ, .............................................................
1509 Harvey Avė., Oak Park, UI.

JOHN YURKŠAITIS, ..............................................
Box 163, Haijison City, Pa.

A. KALNER, ......... .'........................ ...... -...................
10929 So. State St., Chieago, UI.

WM. RIPALAS, ......................................................... CHAS. H. BERRIGAN 
Kontesto Vedėjas.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI 
3355 So. Morgan St., 

Chieago, III.

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

ANTONAY SHARKIS 
942 W. 34th St.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė. 
’ Chieago, III.

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų kontes

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliuba.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,00(L balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėt] 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dienų” ir to 
obalsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dienų, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

KOJįJ TROBELIAI! t
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimų ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išlydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbčjau daugu
mui. Kodėl ne jums ? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimątykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow,
17 N. State St, Room 1714. 

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. DIvision St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.
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Mrs.A MiGHNIEVICZ-VIDIKIENt 
AKUšERKA

3101 So. Halsted SL, kampas 81 gal
Ofisas bu Dr. J. F. Van Paing

Jei. Yarda 1119
Bidgusi akušeri 
jos kolegija; ii 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laik< 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

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

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

I Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.k _ _ >

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — PJymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė.

1 Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dčjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State SU Chieago, III.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD 
c—išplaukimai į

New York-Bremen 
nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti . 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba 

North German Lloyd 
St.,

Perlinės Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi- parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

Georgi & Vitak Nosie Go.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS
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CHOSOS Kas a,si!ik0 s“Rasy
ŽINIOS

Iš Socialistij Partijos
Cook Kauntės Socialistų Par

tijos konvencija.

Opera
Iš buvusių Operos artistų Chi- 

cagoje tapo suorganizuotas 
Rusų Operos Klubas;

kurie jau 
plyšiuose 
išvaizda 

gyvenimo

Terpetinas Panai 
kiną Šaltį

Ateinančiais metais prasidės 
didi politinė kampanija. Tai 
kampanijai tinkamai pasiruošti 
Cook Kauntės Socialistų Parti
jos Pildomasis Komitetas nuta
rė šaukti Cook kauntės sociali
stų konvenciją. Konvencija 
įvyks sausio mėnesio 6 dieną. • 
Kur bus laikomi posėdžiai, bus 
pranešta vėliau.
Valstijos Soc. Partijos Delega

tų Komiteto mitingas.
Ateinančio sausio mėnesio

veikia,

Visi

Jack Pfefer.

ė DR. VAITUSH, 0. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Chicago, III

I LIETUVĄ ANT DIDŽIAUSIO IR GREIČIAUSIO 
LAIVO PASAULY PER SOUTHAMPTON’Ą 

IR BREMEN’Ą
Kada važiuosit j savo tėvynę šią žiemą^parengkite jūsų kelionę ant 
vieno iš didelių Suvie
nytų Valstijų Linijų 
laivų. Keliaukite ant 
tvirčiausio ir greičiau
sio jurų Milžino — S. 
S. LEVIATHĄN — 
didžiausias ir puikiau
sias laivas pasauly ir 
jus gausite linksmu
mą, kurio niekados ne
užmiršite.

Panaikint tą šaltį tuajaus! Ne
lauk ilgai — neduok progos insisest 
tam kosuliui kuris kankina tave. 
Terpentinas greitai tą Šaltį panai
kins.

Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpentine gydan
čiais vaistais, kurie tuojau paleng
vins pasitrinus skaudamą vietą.

Turpo greitai sustabdo skaudėji
mą gerklei, reumatizmu bronchitis 
ir neurologijos. / Palengvina kojų 
skaudėjimą, pleurisy, lumbago, ir iš
sisukimus. ' >,

Nedegina ir nepuslėja.
Nelauk ilgai su krupu —* Veik tuo

jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo 
savo aptiekoriaus. /Nebūk be Tur- 
petine Ointment savo namuose.

Turpo turi savyje Menthol ir Cam- 
phor, — kaina 85c., ir 70c. dėžutė.

Palengvins akių {tempimą, 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. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

nius mitingus bei šposus krės
ti. Bet sulėkė tik seniai, taip 
sakant, tvirtesnieji, 
daug žiemų praleido 
ir kurių paviršutinė 
rodo jų ilgų metų
žymių. Jauniklių “vabalų” be»J 
veik nesimatė, o kad koks ir 
užsuko skirsdamas pro šalį, tai 
tik dyrstelėt ką seniai
bet apsistot jie čia nei nemanė.

Senieji “vabalai”, 
daug pastangų dėjo prisiminti 
sau puikų pavasarį ir skaisčias 
vasaros dienas, pamitinguoti, 
pasiausti, bet vis vien nesisekė.

Visi jie buvo pasišiaušę, viens 
kitą kandžiojo ir nedavė vienas 
antram ramumo. Autoriteto 

jokio nepripažino — išrodė tik
ra anarkija.

Neilgai jiems čia teko, kan
džiotis. Saulutė po pietų vėl 
pasislėpė po tamsiais debesi
mis, dangus apsiniaukė, šiaurys 
vėjas pūsdamas pradėjo lyg 
vilyčiomis svaidytis — atmosfe
ra pasidarė nepakenčiama. “Va
balai” išsigando ir riėrė į savo 
urvus bei plyšius žiemos me
tui. . 1

O ta gamta, kokia ji žiauri. 
Neduoda ramybė nė Washingto- 
no Parko vargšams “vabt^ 
lams”! —Vincas.

nors ir

Suvienytų Valstijų Valdžios Laivai siūlo jums greitą ir smagią 
kelionę. Dideli kambariai, visokios rųšies patogumai, atskiri kam
bariai poroms ir Šeimynoms, dideli pasivaikščiojimui deniai, rūky
mui kambariai, socialės salės, daug įvairių ir geriausių valgių, pa
daromą patyrusių virėjų, tarnų mandagus patarnavimas ir po globa 
Suvienytų Valstijų Valdžios per visą kelionę. .

Rašykite dėl aprašomos knygutės, atspaudintos jūsų kalba ir 
kitų informacijų į:

UNITED STATES LINĘS
110 S'. Dearborn Street,

Lokaliai Agentai visuose miestuose
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITEb STATES SHIPPING BOARD
•

atsimena RUsų Operą, 
‘ dvejais 

metais lankė Chicagą. Iš Chi
cagos pereitą vasarą Opera iš
važiavo į New Yorką, sustoda- 
da pakelyje tai Viename tai ki

ltame mieste. Vasarai atėjus I
Opera patraukė į Meksiką. Mek. 
sikiečiai ddižiausiu entuziazmu 

i pasitiko Operą. Jos perstatyto 
mai visuomet sutraukdavo di- 

| džiausiąs žmonių minias. Bet 
nežiūrint pasisekimo, Ope
ros manadžeris Hurok atsisakė 
artistams algas mokėti. Pas

tarieji, žinoma, atsisakė dai
nuoti. Artistai siuntė Ilurokui 

i kelias telegramas prašydami 
| parvežti juos atgal į Ameriką, 
nes patys neturėjo pinigų. Hu- 

| rok į tai net atsakymo nedavė. 
Tuo budu artistai pasiliko Mek
sikoje be cento. Tik ačiū Mek- 
sikos valdžiai jie išsigelbėjo 
nuo bado. Valdžia apmokėjo 
viešbučio sąskaitas ir kelionę į 

iNew Yorką. Visa tai atsiėjo 
30,000 pesų (apie $15,000.).

Sugrįžus New Yorkan Opera 
turėjo pasileisti 
Artistai išsisklaidė

Bet štai iš New
Chicagon

pradžioj įvyks Illinois Valstijos kuri paskutiniaisiais
Soc. Partijos Delegatų Komite
to susirinkimas pasitarti dėl no- 
minavimo kandidatų į valstijas 
kongresą ir senatą.

*
_-----

PETRAS GRIGU LA.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Karolis Požėla ritasi su Peter- 
sen (švedu) gruodžio 17 d. 
brolių Strumilų svetainėje.

Po laimingos pergalės gruo
džio 10 d. ant Town of Lake p. 
Karolis Požėla priėmė iššaukimą 
Petersen (švedo), 190 svarų 
ristiko.

Jie susikibs ateinantį pirma
dienį, gruodžio 17 d., p. Strumi
los svetainėje prie 107 in In
diana Avė.

1O
Buvusi Vcelik Studio

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

Šviesą ir pajiegą suvedame { 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. 47/h St, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Lietuvių Dęntistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mus| 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai> 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai

1545 West 471 h Street.
Netoli Aahl&nd Avė.

AKINIAI. KURIE JUMS PRITIKS.

Prospect 2992
Specialč 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 

chroamaMkų.
Žinomi muzi
kantai vartoja 

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

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

Pranešimas . pačijentams 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. Nedėliotas 
nuo 9 iki 12. • Roselando ofisas: 
11132 Sb. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

©’l Menicus apskriti Icnsai C1 
v I pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmai s. f 
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ.

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas.

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RĄY 

LABORATORY
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street. 

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers. •

Physica! Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisėdėjusias. be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer ''AVe. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

N e dėl dieni ai s nuo 9 iki 12.

* * Garsinki ties “Naujienoseir pakriko, 
į visas šalis. 
Yorko atva- 

impresario 
Jack Pfefer, kuris pasirįžta su
organizuoti Rusų Operos K|u- 

5[bą. I tą Klubą 
traukti buvusieji * • t • T-* V V •

(Tąsa ant 8-to pusi.)

j

st.

išlindo išLiekamos

bažnyčioj, 
pažįstamus 
Mišių.

nuliūdę

Motina Frances Petrauskienė 
broliai Adolpas ir Bronislovas

arba 
dusulio arba au- 
metodas
pasiųsti

, kur
durnų' 

1 
kad
tuos

10 » 2

.... ■.... ,_____ ....... t.^

Dykai bandymo kuponas 
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B. 

Niagara and Hudson Sta., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me-

Naujas 
Pagerintas 
Yankee 

Daugiau 
nų . ' 1___ __

Yankee negu kitus laik
rodėlius, Tvirtas, 
kantis, gražiai išrodo ir 
garantuota#.

$2.00

DARATA GELŽINAITE
Persiskyrė su šiuom pasauliuziuoja

- ’ ................. ooonĮj.- - -
f K

sekmadieni, gruodžio 9 d., 1923,’' 
11:30 vai. ryte. |

.Ji yrrf yrtmtrM Spalio 18 <1., 
1915 metuose. Paliko nuliudime 
tėvus ir seserį Adeliją 10 metų. 
Karti mirtis atskyrė ją nu tė
vų ir giminių, negalima buvo 
atsipirkti nuo mirties.

Laidotuvės atsibus penkta
dienį, gruodžio 14 d., 1 vai. po 
pietų, iš namų 3437 Emerald 
Avė. į Tautiškas kapines. Pa- 
grabo direktorius J. Masalskis.

Jos motina, Barbora Gelži- 
nienė nepatingėjo patarnauti 
visiems; sunku man visus ypa- 
tiškai užkviesti, todėl per spau
dą kviečiu visus gimines, pažį
stamus, draugus ir drauges da-t 
lyvauti Daratos laidotuvėse.

Laidotuvėse bus gerų kalbė
tojų.

Už paskutinį, mano dukrelės 
patarnavimą ateityj atsiteisiu 
visiems.

Pasiliekam su nubudimu
Tėvai ir sesutė Adclija.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 11, 1923, 11:30 vai. 
dieną, po nelaimingo atsitiki
mo, lapkričio 22 buvo suvažinė
tas automobilio iš tos priežas
ties ir mirė. Paėjo Telšių ap., 
Rietavo valse., Purvelių kaimo. 
Turėjo 36 m. amžiaus. Paliko 
Lietuvoj motiną Leokadiją, o 
Amerikoje moterį Barborą. Lai
dotuvės bus pėtnyčioj, gruodžio 
14 į Tautiškas kapines, iš na
mų 5939 So. State St. 9 vai. 
ryto. Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. Pasilieka nuliudusi mote
ris Barbora.

Laidojimo direktorius
J. F. Eudeikis, 

Tel. Yards 1741

STEFANIJA
PETRAUSKAITE

Atminčiai sukaktuvių nuo mir
ties mano mylimos dukrelės, 
kuri atsiskyrė nuo musų ant 
visados gruodžio 15 d., 1922 m. 
Atsibus Mišios pėtnyčiog ryte 7 
vai. 14 d. gruodžio, šv. Jurgio 

Meldžiu giminių ir 
atsilankyti ant Šv.

bandoma su- 
Rusų Operos 

| ! artistai. Po šešių savaičių dar
bo sumanymas pilnai nusise
ko. pabar kas penktadienį 8:30 

j vai. vak. Douglas Park Audi- 
(torium Rusų Operos Klubas 
; stato atskiras operų scenas ir 
Įrengia koncertus. Iki šiol jau 
i dalyvavo Nikolai Karlas (pa
skelbęs basas), Marija Fegen, V. 
Kitaev, Nitą Obrazcova (kai. 
soprano), Leo Jakobov ir kiti. 
Gi sčkamą penktadienį progra
ma bus labai įdomi: dalyvaus 
tenoras Vladimir Svietlov, Ina 
Daen, Mina Isaeva, G. Hrzya- 
nowski (baritonas) ir kiti.

Tie penktadienio parengimai 
tolyn vis labiau suinteresuoja 
Chicagos muzikos mylėtojus. 
Tuo labiau, kad ten už visai pri
einama kainą (50 centų) gali
ma išgirsti gerus artistus dai
nuojant ir šiaip geros muzikos. 

P-as Pfefer sako, kad trum
poje ateityje jis sutrauksiąs 
geriausias spėkas į I&isų Ope
ros Klubą. Tąsyk, girdi, visi 
muzikos mėgėjai turės savo 
kampelį, kur susirinkti ir sma
giai laiką praleisti.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii

Atsakanti laikrodėliai žema kaina

Washington Parko 
“vabalai0

Yankee Radiolite
Tas yra naujos Yankee« 
prirengtas paraayrnul 
laiko tamsoje. Paran
kus laikyti po priegal
vio nakty, ir penėjimo 
reika>lar4i, sportsmenų, 
motoristų, ir t.t.

$3.00

Vėlus ruduo. . Ryt po ryt 
pasirodys žiema. Visokie va
balai jau senai sulindo į plyšius 
ir.kitas sau tinkamas vietos ir 
nepasirodys iki pavasario. Pa
vasarį saulei gerai užkaitinus 
įvairių rųšių vabalai vėl pasiro
dys, žinoma, kurie gyvi išliks.

Bet su Washingtono Parko 
“vabalais” šįmet kitaip dedasi. 
Gal būt dėl šilto rudes jie dar 
vis išlenda iš plyšių kai tik sau
lutė vidudienį gerai užkaitina.

Pereitą sekmadienį iš ryto ir 
vidudienį saulutė dar pasirodė 
ant dangaus ir leido šiltus savo 
spindulius ant žemės. Tą švie
są pamatę, vabalai 
savo plyšių ir subirzgė į Wash- 
ingtono Parką, čia jie tuoj 

linksmus vasari-

DOVANOS
Kiekvienam Šeimynos Nariui'

NĖRA geresnės dovanos kaip laikrodėlis, nie
ko taip daug nevartojama, į nieką taip daug 

nežiūrima ir taip ilgai dėvima.
Ingersoll kurį jus dabar dovanosite, bus labai ge 
ra Kalėdų dovana visam metui.
Jūsų laikrodėli^ pardavinėtojas gali jums paro
dyti Ingersoll, kad tiktų kožnam reikalui ir išga
lei. Mieros vyrams, moterims, vaikams ir mergai
tėms. Radiolite rodyklės kur rodo laiką tamsoje. 
Jeweled modeliai nikeliotais ir auksotais keisais

priratiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i’' T7t~jope- 
jišką b; gydy
mo. Did.lil įkai
čius žmoti* U<y- 
domų kasdieu. per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausį medikai i 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki F 

vai. vakare. Nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere'k'^g b 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visuj 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
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 geriausj gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

vyrų ir vaiki-
Vartojn Ingersoll

Waterbury 
"Geriausias laikrodis 
Taip kaip Yankee, labai geras. 
Su akmenais, 12 mieros, laik
rodėlis gražaus styliaue. (Su 
Radiolite rodykliais $6.00).

$5.00

atsa-

Kainos nuo $2.00 iki $10.00

Midget i ’
Moterims, merginoms ir 
vaikams. Garantuotas 

ėjimas, nikeliniai kei- 
sai. (Su Radiolite ro
dykliais $4.25).

$3.50

Reliance
7 nkmenų, pilnas mo 
dclis; Roliancc yra pa 
sėkmė Ingersollo ekono
mijos pritaikintos prie 
gražių laikrodėlių. Plo
nas 16 mieros, 7 akme
nų, padarytas Ameriko
je.

$7.00

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ja musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar juo. senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo < 
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos Įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščials, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visUs tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikto 
mokėti nei už pašte ženkleli.

priva- 
k (imate 

užsiėml-
pagel-
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

Dr. H. G. Marti 
337 W. Madison S 
Chicago, Iii.

DAKTARAS 
DEL VYRU
Pradėjau 25 mc 

tai — puikinus 
darodymas. kad a 
Sapsu pas^mingri 
ir prieinamas, ta , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma^ 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkitl Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam rydymo 
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 bųrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymu kam
barius kasdien,. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY ĘGZAMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
SeredoAis ir sukatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, I1L
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PRANEŠIMAILietuvių Rateliuose
KOSULYS laiku

JIESKO DARBO

Dviguby Plyty ReziPASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Pranešimai

ristynių Ame

REIKIA DARBININKŲ
pamatęs savo VYRU

MOKYKLOS
ROCKFORDO

Lietuvon
NAMAI-2EME

NAUJOS SODYBOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI AKRŲ TRAKTAI

RAKANDAIMOTERIMS PRANEŠIMAS

809 So. Main St

Rockford, III

PARDAVIMUI

ISRENŪAVOJIMUI

Savininkui reikalingi pinigai

Ką anglai sako apie Požėlą.
Gautas laiškas iš anglų žino

vo sporto; ir štai ką jis sako:

butų 
Jud- 

Lew- 
žmo- 
klau-

ekamos die
savo pa

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

REIKIA tuoj troko dreiverio, 
jauno vaikino, galės mokintis 
už bučerį, geros sąlygos. Sanita- 
ry Meat Market, •
65 W. 103 St. Tel. Pullman 6986

REIKALINGI: patyrę agen 
tai pardavimui namų Chicagoj 

Geros išlygos.
Universal Jnvtsfment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago 
Telephone Boulevard 6775

Norintieji pasigarsint 
aos Naujienas, turi priduo 
•skelbimą ne valiau, kaip 9 vai. va 
karo.

PARDAVIMUI jestauranas 
ir lurich ruimis, ilgam 
lysas, geras transferinis kam
pas, nėra konkurencijos, barge- 
nas greitam pirkėjui. J. Ciga- 
nek, savininkas 6853 So. State 
Street.

bus puiki mu 
- ' Komitetas.

PARDUODU 
j. Biznis geras

Chicagos žinios

Liet. Mot. Pašelpinis Kliubas ren 
gia balių 16 d. gruodžio Mildos svet. 
3142 So. Halsted St ziku.

VYRŲ DARBUI Į PIRTĮ 
Atsišaukite.

1115 So. Paulina Str.

ar dalimis, 
Nepraleiskite to 

Viskas kaip nau-

laikė savo
Susi-

ketvirta- 
Br. Maže- 

’. Visi

Francis Hughes and Co
1405 W. 21 Str.

Amerikos Lietuviu Piliečių Kliubo 
susirinkimas bus laikomas 
dienj, gruodžjo 13, 8 y. v.__
nių svet. 39' St. ir Kedzie Av. 
nariai privalo atvykti, j yra svarbių 
reikalų, tarp jų skaitymas konstitu
cijos ir rinkimas naujos valdybos.

— Komitetas, k

avė. p. K. Kartano
523 W. 120 St., W.

Prie Downers Groive prie ce
mentinio nelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farma padalinti j mažesnius lo
tus. Geras pirkinys ateities in- 
vcstmentui. Rabudavosdm mažą 
namą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40 minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o kitus po $10 į mėnesį.

LOUIE LAHON,
156 W. Washington St., 

Room 40, Main 2043

, , Chicagoje bu
tų $50,000, bet Čia tik už pusę kainos. 
Savininkas važiuoja j Lietuvą, reikia 
greit parduoti. A. Pakšys, 220 Mil- 
waukee Avė., Kenosha, Wis.

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
f»ejotini,.Naujienų administracija pa- 
hfka teinę jų netalpinti, kol neiš

irs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- 
lakys etikos reikajavimaiu.-i.

Vaidyhj atydai. Pagal įsakymą 
Didžiojo Perkūno, visi vaidylos ren
kasi vakaruose, pirmadieniui gruo
džio 17tą. — Vaidyla.

NEBEJAUNAS žmogus jieškau 
ruimą su valgiu prie mažos šeimy
nos ir gerų žmonių Brighton Parke, 
West Sides, Town of take ir Aštuo
nioliktos apielinkės. Kas turit tokį 
ruimą praneškit į Naujienų Skyrių,

eimantine adata. Taip- 
parloro setas, 

setas, i
Rockford Real Estate 

and Loan Co.

American Lithuanian Citizens Club 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge. gruodžio 13 d., 8-tą. vai. vakare, 
J. Maženio svetainėj, 3857 So. Ked
zie Avė. Bus rinkimas naujos valdy
bos ir daug kitų dalykų apsvarsty
mui. * ,

J. AIexander, Pirm.
Jos, Eringis, Rašt.

PARDAVIMUI delinatesen 
Štoras, lysas ant 4 metų. Biznis 
išdirbtas gerai. 5 kambarių, gy
venimas, iš užpakalio. Renda 
$20 į mėnesį. Parduosiu už $400. 
Priežastis svarbi.

4753 So. Donore Str. .

PARDAVIMUI grosernė ii 
vieno augšto namas, netoli Gar 
field bdlvaro. Gera vieta uždir 
bimui pinigų.

5551 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI bučernė . ir 
grosernė ir 4 kambariai gyve
nimui, lysas ant 3 metų, renda 
pigi, parsiduoda pigiai.

1833 W. 22-nd Str.

.... TAPKITE AKUŠERKA
The National College of Midwi- 

fery teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
egzamenų 
kursai uz 
evzaincnų 
ba tlefonuokite, Seeley 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of. Midwifery
35 So. Hoyne Avė.

Town of Lajce. Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” priešmetinis susirinki
mas įvyks ketverge, gruodžio 13 d., 
8 vai. vak.-, Davis Sąuare Parko svet. 
Apart rinkimo valdybos dar bus ir 
daugiaus labai svarbių reikalų. Visi 
nariai-ės būtinai pribukite.

— Valdyba.
IŠMOKITE BARBERIAUTI

Paskiau gausite gerą algą. Musų 
tr impas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE-
105 So; WtH» StM Chicago* 111.

yra greitai sulai komas jeigu varto
jama į laiką

Duodame mažus lunčius. Ši krau
tuvė daro biznio j dieną nuo $50 iki 
$60. Turi būt parduota iš priežas
ties sunkios ligos. Didelė kampine 
krautuvė, 5 metų lysas. Atiduosiu 
už $2,250. Paimsiu geriausj pasiū
lymą pinigais. Reikia biskį įmokėti, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite
2161 E. 75th St.

• Hyde Park 4128

PARDAVIMUI šildomas pe 
čius kūrenamas kietomis angli 
mią. Vartotas vieną žiemą. At
sišaukite, 1 lubos

4451 So. Troy St.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo-
• nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 2Sc ir 50o.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

ar kviečia.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
out atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
tų draugai prašomi pranešti Naujie- 
iu ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai gerinus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.

Ketverge, gruodžio 13 d., 8 vai. va
kare Raymond Institute įvyks kon
certas. Bus kvartetų, duetų ir solų(. 
Kas tik gyvas nepraleiskite šio va
karo, nes tai bus vienas iš įvairiau
sių vakarų ant Bridgeporto. Vaikai 
be tėvų nebus įleidžiami. leiga vi
siems liuosa. — Komitetas.

Raseland. — Operetę ir balių rengia 
J. D. Lyga sekrpadienį gruodžio 16 
d., C. Strumilo svet. E. 107 str. ir In
diana Avė. Statoma 4 veiksmų ope- 
retė-pasaka “Jonukas ir Marytė’ su 
dainomis, Šokiais^ ir5.žaismėmis; loši
mą išpildys bendrai j' D. Lygos ir At
eities žiedo nariai vadovaujant p-lei 
V. Bigeliutei. Pradžia 7 v. v. Orkest
rą Bigelių. Kviečia visus—Komitetas.

Pirkite bilietus iš kalno. P-no 
Karolio Požėlos paveikslą ir 
medalius galima matyti p. Vili- 
mavičiaus aptiekos lange, 10657 
So. Michigan Avė.

Cicero Lietuvių Pašalpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 14, 7:30 v. v. Liuo- 
sybės svet. Kiekvienas narys pri
valo dalyvauti, už neatvykimą baus
mė sulig įstatais. — Valdyba.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
‘uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas * savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Yra 12 didelių kambarių, ant kam- 
oo Perry Avė. ir 73rd St. Galima 
engvai perdirbti į keturių flatų na- 
ną. Tik $12,500, pinigais $2,000.

PERMUL REALTY CO.
Vienatiniai Brokeriai, 
7737 So. Halsted St.

Vincennes 8080

Balto Dobilo L. P. Kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 14, 8 vai. vak., Kliu
bo svet., 4558 So. Marshfield Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, yra daug svarbių reikalų aptar
ti, taipjau bus renkama nauja val
dyba ateinantiems nvetams. Kviečia
mi ateit ir norintieji įstoti kliuban.

Fin. Rašt. W. Sharka.

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki-

Birutės Kalno Draugija. Laikys 
priešmetinj susirinkimą gruodžio 16, 
1923, 1 v. p. p., A. Urbono svetainėj, 
3338 Aubum Avė. Visi draugai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi kviečiame visus 
norinčius prisirašyti draugus atsilan
kyti, nes bus priimti prie draugijos 
ir malonėkite atšivesti, daugiau sa
vo draugų. Kviečia vistis

Nut. Rašt. Leon Klepsis.

gi apsukriam žmogui 
Parduosiu pigiai iš priežasties mir
ties. Atsišaukite

928 W. 33-rd St
Tel. Boulevard 7656

PARSIDUODA
2 flatų 6 ir 6 kamb. su visokiais nau 
;ais įtaisymais. Geriausioj dalyje Ci 
cero.
todėl parduos pigiai, tik už $14,875.

1247 So. 48 Avė., 
Cicero^ III;

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
nai ir t.t. turi būt ii kalno apmoka-

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbą geram žmogui 
^sera užmokestis. Atsišaukite 
telefonu ar akmeni Skali.

Boulevard 3162
3348 So. Morgan Str.

EX-TRA bargenas pardavimui 
grosernė; parduosiu ar mainy
siu ant namo. Biznis gerai iš
dirbtas listas ant 3 m. renda 
pigi. Patirsite priežastis ant vie 
tos. 4354 S. Wood Str.

Gaunamos '

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

Jaunuolių Orkestros Koncertas 
jvyks subatoj gruodžio 15, 1923, Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak.

Kviečia visus Jaunuoliai.

PARDUOSIU arba mainysiu 
garadžių geram automobilių* me 
chanikų, Biznis geras. 
Naujienos 1739 So. Halsted Str.

Box 391,

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės 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

p. J. Koudis 
aišką Naujienose pats išsigan 

do. O kas butų jeigu jis Požė 
lą pamatytų ?
^Visai nesirodo.

Saldainiy ir Ice Creamo 
Paiioras

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikals!

Praktiškos lekcijos ant geriau 
šių karų; žemos kainos ir garan 
tuoti rezultatai Kreipkitės Šiau
de į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Tie, kurie nori su K. Požėla 
ristis, gali jį iššaukti, tik ne 
riksmu bei tuščiomis kalbomis, 
bet su garantija. Naujienos 
patarpininkaus tame.

JIEŠKAU dviejų draugų Klemen
so Šliužo, kuris keli metai atgal gy
veno West Virginia ir Antano Gaus
tame, kuris 4 metai atgal gyveno 
Chicagoj po num. 4340 So. Honore St. 
Šliužas iš Lietuvos paėjo Ukmergės 
ap., Kuilių parapijos, Maigių kaimo. 
Prašau atsišaukti. Povylds Jankaus
kas, 3318 S. Morgan St., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, di
delis štoras ir 7 ruimai gyvenimui, 
šiltu vandeniu šildomas. Store par
davinėjama minkšti gėrimai, nes šio
je valstijoje galima . Chicagoje bu-

Aš NORIU AUTOMOBILI AUS!
Turiu lotą, vertas yra $900, kuri 

mainysiu ant automobiliaus. šaly- 
gatviai ir gatvės ištaisytos ir viskas 
išmokėta. Lotas randasi ant South 
Talman Avė. Atvažiuok su tą ma
šina, parodysiu lotą ir aš apžiūrėsiu 
mašiną ir padarisim mainus, jeigu 
reikėtų! tai pridėsiu ir pinigų dar. 
Atvažiuok ir klausk

WALTERI0,
2423 W. 63 Street, 
Tel. Prospect 4345.

Apart firmos svarbiausios 
poros risis dar dvi poros: Juo
zas Bancevičius (drapiežnas 
dpukas) su Pete Zbyško (tough 
guy) ir D. Dudinskas turės sau 
garą priešą.

Specialiai 1 mėnesio 
sausio mėnesį valstijinių 
Atsišaukite, rašykite ar- 

nuo

Laukiama p. Bancevičiaus ir 
i o manadžeriaus .atvykstant su 
$500.00, kad susitarus dėl Ban- 
cevičiaus-Požėlos 
rikos styliumi.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko priešme
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 16 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. lygiai 1 vai, po piet. 
Visi nariai kviečiami būtinai Atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdybos 1924 
metams. — Valdyba.

REAL ESTATE.
24 18 W.Mar«Įuette TM.(arba 67 Blvd.) 

arti VVestern Avė., Chicago, III.
Prospect 8678,

LSS. VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldienį sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konfęrencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

BARBERYS paj ieškau
darbo kad butiį niuolatiniis. Esu 
patyręs savo darbe per 10 m.

Atsišaukite W. Reigjs,
4612 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 0918 j

$2000 vertėsjĮStako parsiduoda už 
žemiausią kainą.. Vilnonės gijos 
dažytos ir nedažytos \del nėrinių. 
Vertės matkas 75c. tiktai dabar 
25c 35c ir 40c. Parsiduoda švete- 
riai dėl vaikų jr mergaičių be ran
kovių. Kaina nuo .50c iki $5.00 Par
siduoda marškoni os gijos dėl nėri
niu ir mezginių. Kaina 350 .yardų 
tiktai 10c, 20c, 30c, 40c ir 50c. nau
dinga siųsti į Lietuvą vilnonės gijos; 
linkė bovelna. šelpkite savuosius. Tas 
bargenas tiktai bus iki Naujų Me
tų; Meldžiu nepraleisti šios progos 
Visados atdarą.

•: . * ■ • r
Kreipkitės

FRANK SELEMONAVIČIA 
.504 W. 33-rd Stt.

Tarpe Varnei! ir Normali Avė.. 
Pirmos lubos

DIDELIS BARGENAS. Parda
vimui restauranas su namu. Namas 
mūrinis, 2 pagyvenimai, naujos ma
dos įtaisymai, pirmas flatas ir^ga- 
radžius apšildomas garu, garadžius 2 
mašinom ir 3 lotai, lotai kitoj vietoj. 
Parduosiu už teisingą puasiulymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

F. RUZELLA,
8814 Houston Avė., So. Chicago, 111 

Tel. So. Chicago 0789

PARDAVIMUI už $195 nu- 
pirksite mano augštos rųšies, 88 
notų grojiklį pianą, 100 rolių. 
Išmokėjimais. Visą dieną rytoj 
iki 9 vai. vakare. 338 So. Ash
land Blvd., kamp. Van Buren st.

S. L. A. 129 kp. rengia prakalbas 
ketvirtadienį, gruodžio 13 d., 7:30 v. 
vakare, G. cernausko svet., 1900 So. 
Union Avė. Dr. S. Biežis kalbės 
apie sveikatos dalykus ir T. Dundulis 
apie Susivienijimą. Kviečiam*© vi
suomenę atsilankyti. — Komitetas.

PARDUODU 4 gyvenimų mu 
vinį namą po 7 ir 8 kamb., ren- 
dos $4020.00 į mėn. arba priim
siu mainais bučernę, grosernę 
lotą, ar kitokį biznį, kaipo pir
mą išmokėjimą. Platesnių infor
macijų kreipkitės pas Wm. Gri- 
tieną, 3241 So. Halstlh St. 2 lu
bos. Tel Boulevard 5066

čia kįla klausimas, kas 
jiegu susieitų su Zbyško, 
son, McGill, Gardini arba 
is? Ką tas geras-mažas 
gus jiems padarytų? šie 
simai jau yra apkalbami tarpe 
amerikonų.

Šios vietos yra paskirtos tam, 
kad butų prieinama Roseland, 
Kensington ir West Pullman 
žmonėms.

Laikraščiuose nieko nesimąto 
1 apie šio kampelio veikimą. At

rodo, kad čia nieko ir neveikia
ma. Bet ne visai taip tėra. Pa
mažėl! ir čia krutamą.

Lietuvių Vėliavos Draugystė 
pereitą sekmadienį 
priešmetinį susirinkirtią 
sirinkimo svarbesni tarimai yra 
sekami: nutarta atmokėti But
kaus pomirtinę ir suteikti do
vanas (po auksinį žiedą.) tiems 
nariams, kurie išbuvo draugijo
je dešimts ar daugiau metų ne- 

i imdami pašelpos. Dovanų iš
dalinimui bus surengtas vakar 
ras, kuriame nauji nariai bus. 
priimami be įstojimo mokės-,' 
hių. Vienok neiškenčiu vieno 
dalyko nepastebėjęs, būtent, 
nariai * tingi susirinkimus lan- 

' kyti. Visi žino, kad priešmeti
nis susirinkimas yra labai svar
bus, nes renkama nauji valdy
ba. Bet nežiūrint to, narių at
silankė palyginamai visai ne
daug.

O kai dėl vakarėlio, tai apie 
tai bus pranešta Naujienose 
vėliau. —Taun Leikietis.

JIEŠKAU Antano Sudeikio, 
gavau iš valdžios JpiUigU dėl j iv 
sų, prašau atsišaukti laišku ar
ba asmeniškai. Brolis Petras 
Maiuricas, 408 N. State - St.,

Węstville, III.

Ciceroj mūrinis

Ristynės Ciceroje.
šeštadien, gruodžio 15 d į. 

Liuosybės svetainėje įvyksta 
didelės ristynės. Ritasi Vladek 
Zbyško, 230 sv. lenkų čempio
nas su Jack Roberts, 230 sva
rų, vokiečių milžinių, Armando 
Valentini, 180 svarų, italas su 
Jack.Sanders, 180 sv. slavu, Ka
rolis Požėla su Joe Wallace — 
“Rough Dutch man”.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosernes, 

automobilius, f amas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

grosernė geroj vie- 
___ _ j. • Nupirksit visai 

pigiai, arba mainysiu ant namo, bilę 
kokioj apielinkėj. Priežastis parda
vimo patirsk ant vietos.

J. BALCHUNAS, 
3200 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265

Klausimas, kas galės kibtį 
K. Požėlą sekantis iš Ameriko
nų ? Visi “tūzai” ant šio klau
simo mums nieko nesako, tyli.

Garbė lietuviams turėti tokį 
vycą, kaip Požėla.—R.

Kadangi publika netelpa j 
svetaines ir prie kasos yra di
džiausi /susigrūdimai, todėl ren
gėjai prašo mylėtojus sporicl 
pirkti bilietus iškalno. Juos bus 
galima gauti “Naujienose”, 1739 
S. Halsted, . “Naujienų” Sky
riuje ant Bridgeporto ir vieti
niams p. Vilimavičiaus aptie- 
koje, 10657 So. Michigan Avė., 
p. A. Yonaičio aptiekoje, 119 ir j 
Michigan 
aptiekoj, 
Pullmane.

geriausi kalbėtojai, taipgi
Mei-

JIEŠKAU savo pusbrolio Izido
riaus Grigonio. Iš Lietuvos paeina: 
Kauno., vedybos, Miežiškių kaimo. 
Meldžiu paties atsišaukti ar kitų 
draugų, kas žinote, pranešti, busiu 
labai dėkingas.

JONAS GRIGONIS
Box 305, ’ • < Auburn, I1J.

GRAŽUS dvigubų springsų fono
grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios <mados L 
valgomo kambario setas,. miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykių ar dalimis, 
jūsų pačių kaina 
didelio bargeno. 
ja.

1926 So. Kedzie Avė 
1 augštas

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
tą kiu^ negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

REIKALINGA FARMA MAINYT 
ANT NAMO

2 Storai ir 7 pagyvenimų po 6 
kambarius. Pečiais šildomas. Ren- 
dos neša $215 į mėnesį. ' Kaina tik
tai $15,000. Randasi gražioj vietoj 
ant South Sides. 1 Mainysiu ant far- 
mos, mažesnio namo arba bile kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

REIKALINGI AGENTAI 
Visuose miestuose

Užrašinėti laikraštį “Piršlys”. 
Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimų. Platesnių in
formacijų kreipkitės laišku ar ypa
tiškai subatomis nuo 1 vai. iki 4 vai. 
po pietų.

105 W. Madison St.
Room 412, 
Klauskit 

P. PIEZO

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame < išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras: bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

Gruodžio 14 ant Town of Lake 
risis Vladek Zbyško, lenkas, su 
V. T. Soldit, čeku; John Linow 
s u Jock Sanders; Niek Gotch 
su Tony Hatches.

ENGLEWOOD PASIŪLYMAS
Modemiškas medinis namas, 

3 flatų, ant 33 pėdų loto, geriau- 
sis plumingas, elektra, furnace 
šildomas, puikioje vietoje, 664 
W. 61-th St., netoli nuo Halsted 
St. du. flątai su rakandais, ren- 
dog $2,000. Kaina $8,000. Na
mas bus parodytas pagal sutartį

* WHITLEY and CO. 
215 W. 61-st St.

, Wentworth 0578

5 RUIMAI rendai
$20 į mėnesį. Patogi vieta dėl pat šv. Jurgio bažnyčios 
gyvenimo. Kreipkitės

3305 Auburn Avė
2 lubolis frontas

COLD AND GRIP TABLETS 

nuo Šilčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 10c.

Į Karolis Požėla (lietuvis) yra 
naujas ristikas vidutinio svo
rio Europos čempionas. Jis ne- 

| senai atvyko į šią šalį apkeliau
damas pasaulį. Jis greko-ro- 

mantiškame arba rusų-francu- 
zų stiliumi (tas pats) daų ne
buvo niekieno nugalėtas. Jis 
tiesiog yra įstabus — stebinan
tis pasaulį asmuo. Tame Ame
rikos ristikų yra daug kalbos 
apie jį. Patys gerieji ristikai 
bijo jo. Jie siunčia kitus, bet 
patys jo bijo. Ypatingai po to, 
kaip jis apgalėjo J. Bancevičių, 
nes pastarasis buvo gerai žino
mas kaipo geras ristikas. O iš 
Niek Bihun, Ukrainos čempiono, 
Pažėla padarė klecką. šie du. 
privarė baimės ir kitiems, nes 
jiedu buvo tik žaislai rankose 
mažo geležinio žmogaus ir meis
tro Europos matraso! žmogus 
iš Lietuvos.

REIKIA patyrusių moterų .prie 
spėka varomų mašinų siuvimui mat- 
rasii viršų. Darbas nuo štukų, $18 
i savaitę garantuojama.

A. BRANDWEIN AND CO.
2343 So. State Str., 

Victory 3830
GERA PROGA mergaitei — kuri 

nori eiti į mokyklą. Neturi būti jau
nesnė 14 metų. Butas, valgis ir 
drabužis. Lengvas darbas. Atsi
šaukite:

DR. A. KARALIUS, 
6400 Sacramento Avė. 

Telephone Prospect 8758

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clayto 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vvonderfu! 
difference in the eolo- and sexture of the 
•km 5
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give itcolor Lift out the 
lines Remove blackneads and pynples. 
CIosp enlarged pores. Rcbuild facial tis- 
•ues and museles Mak* the skin sofl 
and smooth . į
You can obtain regular sires from your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories. 
Ind anapolis, Inaiana, for a trial tube.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS ant rendos vienam vai

kinui, yra elektros šviesa, vanos, te
lefonas, be valgio ar su valgiu, $15 
į mėnesį, ir plaunami apatiniai rū
bai.

J. BARŠKIS,
3422 So. Westem Avė., 

Tel. Lafayette 6247

n , RARDAVIMUI grosernė ir visokių 
IvCiliaos daiktų krautuvė. Geroj vietoj prie

. Renda pl- 
gera vieta.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio į gerai ži

nomą real estate biznį, reškia 
įnešti $1,000 už pusę biznio. 
Tai yra tikras pasdulymas ge
ram žmogui. Rašykite

“Naujienos” Box 390

REIKIA DARBININKŲ
• MOTERU~

kovių. Kaina nuo .50c iki $5.00 Par
niu ir mezginių. Kaina

nos ir gerų 

nioliktos apielinkės,
3210 So. Halsted St. No. 57

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA


