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Slaptos Francij os-
Rusijos derybos

Paliuosuos politinius 
kalinius

Lenkijos kabinetas 
rezignavo

Karaliai ginklu gins Graikijos 
karaliaus sostą

Rusija atperkanti caro 
paskolų bonus

Pašalinanti tą klintį pripažini
mui. Atgaunanti bonus už pu
sę nuošimčio. Rusija veda de
rybas su Franci ja.

BERLINAS, gr. 16. — Rusi
jos caro ir karo skolų pripažini
mas daugiau nebėra klintim Ru
sijos valdžios pripažinimui, ar 
Rusijos deryboms su Francija.

Leonidas Krasino pastango
mis, sovietų valdžia atpirko di
delę didžiumą Rusijos paskolos 
bonų. Iki 92 nuoš. tll bonų liko 
atpirkta biržoje beveik už nie
kus. Jau yra išpirkti veik visi 
bonai Anglijoje, Holandijoje ir 
didelė dalis Francijoj ir Vokie
tijoj.

Rusija tuos bonus atpirko la
bai pigiai — po pusę ar tris ket
virtadalius nuošimčio, reiškia 
mokėjo po 50c. ar 75c. už $100 
boną. Šis išpirkimas jai atsiėjo 
daug pigiau, negu kad ji butų 
sutikusi juos vėliau atmokėti už 
pilną kainą. Kiek žinoma, Rusi
ja atpirko apie 90 nuoš. bonų 
Franci.]'oje, daugiausia per Uo
la ndijos bankierius. Rusijos bo
nų Francijoje cirkuliacijoje ne- 
bematy t.

R usi jos-Franci jos derybos.
Derybos tarp Rusijos ir Fran- 

cijos vis dar tęsiasi ir progre
suoja. Jos prasidėjo Berline, 
kada atvyko Demargerie užim-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svar bią ži
nią N AUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

ti ten ambasadoriaus vietą. Jis 
tuoj aus pasimatė su Rusijos at
stovais vieno Balkanų saliu at- 
stovo namuose ir nuo tada de
rybos ir prasidėjo. Kada pada
ryta visus reikiamus prisidengi- 
mus, derybos tapo perkeltos i 
Paryžių.

Sutartis užtikrins Francijai, 
kad Rusija neduos pagelbos Vo
kietijai ir kad Rusija sustabdys 
komunistinę propagandą Frak
cijoj e.

Sąryšy su šiomis derybomis, 
yra įdomus komunistų interna
cionalo pirmininko Zinovjevo 
viešas pareiškimas, kad Vokie
tija nėra reikalinga militarinės 
pagelbos iš Rusijos.

Prezidentas Coolidge pa
liuosuos politinius 

kalinius
Visi politiniai kaliniai bus pa 

liuosuoti dar prieš Kalėdas

VVASIIINGTON, gr. 15. - 
Reikalavimas amnestijos, kuris 
buvo be paliovos statomas Gims 
administracijoms, pagalios, bus 
išpildytas prezidento Coolidge, 
kada jis panaikins bausmes li
kusioms politiniams kaliniams, 
kurie vis dar tebesėdi kalėji
muose už peržengimą k iro laiko 
į statymų.

Prezidentas dar p»'i°š Kalė
das paliuosuos likusius 31 kali
nius, kurie tebesėdi Leaven- 
vvorth kalėjime už peržengimą 
Špionažo įstatymų. Jie priklau
so trims grupėms, nuteistoms' 
Chicagoję, Kansas City ir Sac- 
ramento, Colo. Visi kaliniai 
daugiausia yra T. W. W. nariai.

Prez. Coolidge nesenai paski- 
rė komisiją iš buvusio karo sek
retoriaus Baker, gen. Harbord 
ir vyriausiojo armijos kapelio
no kun. Brent peržiūrėti jų by
las ir rekomenduoti apie jų pa- 
liuosavimą. Komisija, o kartu ir 
generalinis prokuroras Dau- 
gherty rekomendavo jų paliuo- 
savimą ir prezidentas nutarė 
jų rekomendavimą išpildyti. 
Kaliniai bus paliuosuoti kaip

Naujienų Kentėsiu 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
suhatomis. 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.

L .......................

tik bus spėta prirengti reika
lingas pardono popieras ir jas 
pasiųsti kalėjimai!.

žinią su džiaugsmu pasitiko 
tie, kurie ilgą laiką ve paliovos 
reikalavo amnestijos. Džiaugia
si ir niekurie kongreso nariai, 
kurie betgi dar tik nesenai pra
dėjo reikalauti amnestijos. O 
senatorius Borah delei šios am
nestijos pasakė;

“Aš džiaugiuos, kad prezi- 
dentas surado pirmą priedą 
prie konstitucijos ir turėjo drą- 

sos paskelbti tą suradimą. Tai 
yra išteisinimas laisvės žodžio 
ir laisvės spaudos. Nepakanta, 
fanatizmas, neteisingumas lai
kė juos ten per daugelį metų. 
Prezidentas atliko aiškų pasi- 
tarnavimą pamatingiausiam 
principui laisvos avldžios.”

žinoma, paliuosuoti bus tik 
federaliniai kaliniai ir amnesti
ja nepaliečia tų politinių kali
nių, kuriuos nuteista už peržen
gimą įvairių valstijų įstatymų. 
Tokių kalinių ypač daug yra Cal. 
ir kitose vakarinėse valsti
jose, kur juos nuteista daugiau
sia už peržengimą taip vadina
mų kriminalinio sindikalizmo 
įstatymų.

Lenkijos kabinetas 
rezignavo

VARŽA V A, gi\ 16. — Atga- 
leiviškas Lenkijos kabinetas, 
vadovaujamas valstiečio pre
mjero Witos, rezignavo užva
kar.

Rusija ir Lenkija apsimainė 
dokumentais. Lenkijai sutikus 
pripažinti Sovietų Respublikų 
Uniją, kaip dabar Rusija save 
vadina. Pasirašymas dokumen
tų įvyko po kelių mėnesių dery
bų. c

Karaliai ginklu gelbės 
Graikijos karaliy

Grūmoja karu respublikonams, 
jei Graikijos karalius liktų 
pašalintas nuo sosto. Prie 
grūmojimo prisideda ir Fran
ci ja.

RYMAS, gr. 16. — Graikijos 
karalius Jurgis gali nulėkti nuo 
sosto šiandieniniuose rinkimuo
se ir galbūt Rumunijos ir Jugo 
Slavijos kareiviai puls Graikiją, 
kad jauną karalių vėl pasodinus 
ant sosto.

Rumunijos karalienė Marė 
yra pasiryžusi savo dukterį ir 
Jurgį išlaikyti ant Graikijos 
sosto ir kviečiasi talkon kitus 
savo giminaičius. Ji pasiuntė sa
vo žentą Jugo Slavijos karalių 
Aleksandrą į Paryžių, kur tasis 
turėjo slaptą pasitarimą su bu
vusiu Graikijos premieru Veni- 
zelos. Karalius Aleksandras pa
sakė Venizelos, kad jei karalius 
Jurgis bus nuverstas nuo sosto 
ar kas pikto jam bus padaryta, 
tai Rumunija ir Jugo Slavija 
griebsis kraštutinių priemonių 
prieš Graikiją,

Karalius Aleksandras taipjau 
maldavo premiero Poincare pa-? 
naudoti Franci jos įtaką Graiki
joje išlaikymui karaliaus ir pa
kartojo jam tą patį karinio žy
gio prigrumojimą.

Ir vakar Francija, Rumunija 
ir Jugo Slavija įteikė Graikijos 
respublikonams ultimatumą, 
draudžiantį pašalinti nuo sosto 
karalių ir šalyje įsteigti respub
liką. Anglijos atstovas taipjau 
privatiniai parėmė ultimatumą.

NASMYBLiLE, Tonu., gruod
žio 16. — 18 metų mokyklos 
mokinys Wright tapo paskirtas
pilnu metodistų kunigų. Tai yra 
jauniausias kunigas toje sekto
je-

Poincare pradeda derybas 
su Vokietija

Matėsi su Vokietijos atstovu ir 
paprašė raštiško memorandu
mo. Vokietija prašys suma
žinti okupacijos armiją.

PARYŽIUS, gr. 16. — Pir
mas žingsnis prie atnaujinimo 
Vok ii'ti.i os-Fra nei j os d e r y bų j vy
ko vakar, kada premieras I’oin- 

aare priėmė pas save Vokietijos 
atstovą Noesch, kuris perdavė 
kanclerio Marx maldavimą pra
dėti oficiali nes derybas tarp 
Francijos ir Vokietijos valdžių 
okupuotame krašte. Premieras 
Poincare išklausęs tą maldavi
mą paprašė parduoti raštišką 
memorandumą. Kiek žinoma, 
Hoesch apie kontribuciją ir se
paratistus ir neužsiminė.

Vokietijų prašys sumažinti 
armiją.

BERLINAS, gr. 16. — Tik 
vieną sąlygą Vokietijos valdžia 
pastatė notoje Paryžiui, kuri, 
tikimasi, prives prie Vokietijos- 
Francijos derybų apie okupuo
tąjį kraštą. Vokietijos atstovui 
įsakyta nurodyti premierui 
Poincare, kad derybos negali 
prasidėti, jei jos paliestų Vo
kietijos suverenitetą okupuota
me krašte.

Vokietija prašo, kad Francija 
sumažintų skaičių kareivių oku
puotame krašte, kad tuo suma
žinus okupacijos išlaidas iki 
tiek, kad Vokietija pajiegtų už 
ją užmokėti.

Nota pasiųsta liko po atsar
gaus atklausinėjimo per Nor
vegijos ambasadorių. Anglai 
taipjau ragino padaryti tą žings
nį, kadangi Anglijos rinkimų 
pasekmės ir Amerikos sutiki
mas neoficialiniai dalyvauti 
ekspertų komitete duoda pro
gą bandyti susitaikinti su Fran
ci j a.

Gal priseis uždaryti Vokie
tijos teismus

BFRLINAS, g'r. 16. ---- Nau
jasis justicijos ministeris Em- 
minger paskelbė, kad perėjimas 
nuo popierinės markės iki auk
su paremtų pinigų gimdo dide
lių keblumų, kadangi auksu pa
remtos pajamos neplaukia į val
stybės iždą reikiamu greitumu.

Jis sako, kad niekurios vals
tijos neįstengs išlaikyti teismų, 
negi galės išlaikyti kalinių ka
lėjimuose, delei didelių išlaidų. 
Per sekamus 3 ar 4mėnesius vi
sa brangioji teisminė mašineri
ja turės būti sustabdyta ir jos 
vieton pastatyta daug papras
tesnė, o ir privatinės bylos tu
rės būti atidėtos mažiausia 
trims mėnesiams laiko.

Išpildė 79 m. svajonę

NEW YORK, gr. 16. — Mrs. 
H. C. Wright, 79 m. amžiaus, iš 
Dalias, Tex., išpildė savo jau
nystės svajonę. Ji visą savo am
žių norėjo būti koncertų daini
ninke. Bet jos tėvas mirė ir ji 
muzikos mokintis negalėjo. Pa
skui ji ištekėjo ir kiti reikalai 
neleido jai įkūnyti savo svajo
nę. Bet sulaukusi senatvės ji, 
pagalios, įstengė keletą mėne
sių atgal atvykti į New Yorką 
ir pasimokinti muzikos. O va- 
<ar ji davė savo pirmą koncer
tą, kurio pasiklausyti susirinko 
apie 500 žmonių. Ir koncertas 
parodė, kad iš jos butą tikrai 
geros dainiminkės, nors senat
vė jau uždėjo savo žymę ant 
jos balso. Niekurias ir tai sun
kias dainas ji padainavo laba;
gerai ir publika žilgalvei daini
ninkei aplodismentų nesigailė
jo.

Amerika dar toli nuo pri
pažinimo Rusijos

Tik išpildžius tris svarbius rei
kalavimus Amerika sutiks 
svarstyti ar pripažinti Rusi
jos valdžią. '

WASHINGTON, gr. 16. — 
Prezidentas Coolidge ir valsty
bes sek rotorius jaučiasi nesma
giai, kad prezidento kalba kon- 
grese liko klaidingai suprasta 
klausime Rusijos pripažinimo. 
Esą tuoj po to gauta daugybę 
telegramų, raginančių priapižn- 
ti bolševikų valdžią.

Amerika gi tuo tarpu esanti 
dabar toliau nuo Rusijos pripa
žinimo negu buvo pirmiau per 
pastaruosius kelis metus. Ame
rika niekad negalėsianti pripa
žinti Rusijos iki nebus išpildyti 
mažiausia šie trys reikalavimai:

L Rusija turi pripayinti ma
žiausia Rusijos atlyginimą Jun
gtinėms Valstijoms.

2. Rusijos valdžia turi sutikti 
sugrąžinti amerikiečiams visus 
konfiskuotus Rusijoje jų tur
tus.

3. Rusija turi nustoti vedus 
komunistinę propagandą ir kur
sčiusi prie steigimo komunisti
nių valdžių kitose šalyse.

Rengiamasi prie didelio 
mūšio Meksikoje

Abi pusės gabena kareivius mu- 
šyn už Mexikos sostinę.

MEXICO CITY, gruodžio 16.
Kaip valdžia, taip ir sukilė

liai renka dideles spėkas ir ga
bena vis daugiau kariuomenės 
niušyn už Meksikos sostinę, ku
ris neužilgo turės prasidėti. 
Prezidentas Obregonas sugrįžo 
į sostinę ir turbūt pats vado
vaus mušiui su dc la Hucrtos 
sukilėliais.

Obrugonas buvo išvykęs 
frontan prieš gen. Estrada ir 
prirengė pienus karui su tuo su
kilėliu'. Paskiausiomis žiniomis, 
valdžios kareivių ofensivas 
prieš gen. Esitrada jau prasidė
jęs ir federaliniai kareiviai at
siėmė vieną miestelį. Kad nelei
dus federalinialms kareiviams 
skubiai veikti, gen. Estrada su
naikino visus tiltus tarp jo ir 
fe derail i n ės flrm i j os.

Valdžios kareiviai atmušė 
sukilėlius ir Durango valstijoje.

Atidos ratifikavimą sutar- 
čiy su Meksika

WASIIINGTON, gruod. 16.— 
Senato užsienio reikalų komite
te pasakyta, kad senato ratifi
kavimas nesenai padarytų su
tarčių su Meksika bus atidėtas 
iki neužsibaigs dabartinis suki
limas Meksikoje. Delei to bus 
atidėtas ir Meksikos valdžios 
pripažinimas.

22 žmonės gal žuvo ant 
laivo

Amerikos pakraščiuose pasken
do norvegų laivas.

SAVANNAH, Ga., gruodžio 
16. — Gauta žinių, kad norve
gų laivas Runa paskendo ties 
Frying Pan. Kitas laivas išgel
bėjo 4 žmones, bet daugiau 
žmonių išgelbėti neleido audro
ta jura. Manoima, kad ant laivo 
žuvo mažiausia 22 jurininkai.

Senato atgaleiviai 
nepasiduoda

Bet atstovu bute jie turėjo nu
sileisti.

WASH.INGT()N, gruodžii 16.
Senate atgaleiviai republiko- 

naf nenusileidžia ir nepaliauja 
piršę į tarpvalst/ijines komisijos 
pirmininką senatorių Cummins, 
kuriniu 'labui priit'ši n-U'si 
gieji rcpublikonai, nes tas se
natorius yra geležinkeliečiams 
labai priešingas ir pravedė įsta
tymus, kuriais geležinkeliečiams 
uždraudžiama streikuoti. Pa
žangieji pasiūlė kompromisų, 
bot atgaleiviai kompromisą at
metė.

Senatorius La Follette, kuris 
vis dar tebeserga ir senato po
sėdžiuose dalyvauti negali, pa
tarė savo šalin inkams balsuoti 
už demokratą Sniits į komisi
jos pirmininkus jeigu negalima 
susitaikinti su atga'le.iviais re- 
publikonais. Niekurie to tikėjo
si ir keli šalininkai jau pirmiau 
balsavo už Smitli, kuris pasku
tiniuose balsavimu i se jau buvo 
pralenkęs republikonų kandida
tą. Jei dar du Lal'ollette šali
ninkai balsuos už Smithą. tai 
S.mith bus išrinktas. Balsavi
mas atsinaujinsiąs pirmadieny.

Atstovų bute atgaleiviai bu
vo priversti nusileisti ir priim
ti svarbiau taisyklių komitetai! 
pažangųjį republikoną John M. 
Nelson iš Wisconsino. Jį priė
mus komitetan, atgaleiviai var
giai įstengs tą komitetą kontro
liuoti. Nelsoną rėmė ir demo
kratai.

Kabineto krizis Indijoj
Gandhi šalininkai laimėjo rin

kimus.

CALCUTTA, gr. 16. — Indi
ja susilaukė savo pirmo kabine
to krizio. Rinkimuose į Bengal 
provincijos legislaturą laimėjo 
senio Gandhi šalininkai, kurie 
kovoja už šalies nepriklausomy
bę ir skelbia valdžiai savotišką 
boikatą — ne kooperavimą. De
lei to provincijos valdžia rezig
navo. Bengaliaus gubernatorius 
pakvietė Gandhi, kuris dabar 
yra kalėjime, šalininkų vadovą 
Das sudaryti naują valdžią. Jis 
pasitars su savo partija ir ta
da nuspręs ką daryti.

Dovanų
Naujiems Metams

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

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

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

85 žmonės žuvo žemės 
drebėjime

Miesteliai sunaikinti palei Ecu- 
ador sieną.

BOGOTA, Coliunbia, Ccnt- 
ralinūj'C' Amerikoje, gruodžio 
16. — Daug žmonių liko užmu
šta ir dar daugiau sužeista ir 
<lu miesteliai palei Golumbijos- 

sienų liko k<li uit ik i ii t i 

žemes drebėjimo. Gumbą! mie
stely iš po griuvėsių jau atkas
ta 85 lavonai. Chilc irgi labai 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo, kuris, manoma, pasidarė 
deki Chile ugniakalnio išsiver
žimo.

Kadangi žemės nuslinkimas 
nuo kalnų uždare susisiekimą 
su Gumbai, tai negalima patir
ti kaip platus buvo žemės dre
bėjimas. Manoma, kad ir dau
giau miestelių yra apgriauta. 
Valdžia siunčia komisiją ištir
ti nelaimės ištiktą vietų. Dau
gelis žmonių liko be pastogės 
ir jaučiama yra stoka maisto ir 
pastogės. Žemės drebėjimas vis 
dar tęsiasi, bet jau daug men
kesni

Pasikvies du amerikiečius
Gen. Damos ir Owen 1). Young 

bus pakviesti atstovauti 
Ameriką ekspertų komitete.

PARYŽIUS gruodžio 16. — 
Gen. Charles G. Dawes iš Chi
cago ir General Electric Co. 
direkcijos pirmininkas (>\ven 
1).. Young bus pakviesti atsto
vauti Jungt. Valstijas kontri
bucijos komisijos skiriamam 
ekspertų komitete, kurio užda
viniu bus surasti budus kaip 
Vokietija gali subalansuoti sa
vo biudžetų ir pakelti savo pini
gų vertę. Apie tai paskelbė 
kontribucijos komisija, kuri ke
tina išleisti formalinį pakvieti
mą neužilgo įvyksiančiame tos 
komisijos pilname susirinkime.

ŠIANDIū — giedra; nedidelė 
permaina tetmepraturoje.

Saulė teka 7:12 valandą, leid
žiasi 4:20 valandą. Mėnuo leid
žiasi 1:40 valandą nakty.
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Kas Dedas Lietuvoj
Užstojo žiema r

2 Dideles Dovanos 2
Nušovė du vaikinus. plėšiko Reikausko kuopos ir pas 

I jį atrasta piuklelis geležims 
apskr.). Pbuiti ir Reikauskio kepurė. Su- 

1 imtasai kaltinime prisipažino.
nu-

Griškabūdis (šakių
Griškabūdžio miestelis stovi 

gana toli nuo giriu, todėl ir ple-1 ^ePa dar tebėra gyvas ii 
.šuny Čia lig šiol nebūdavo, šie- gabenta Telšių ligoninėn, 
met tačiau plėšikams atsiradus, ---------------- .

mums baisiu atsi-

PINIGUS LIETUVON NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Lietuvoj šiemet turėjome to
kius metus, kokie nežinia kada 
be yra buvę. Lijo pavasarį, li
jo vasarą, lijo ir lig šiol ir taip; 
beveik be paliovos. Nuo lapkri- : 
čio pradėjo snaiguliuoti, lapkri-! 
čio 22 d. pradėjo truputį šalti, I 
o nuo 23 lapkričio didesnėje . 
Lietuvos dalyje — apie Radvy- j 
liškį, Šiaulius ir kitose vietose 
prisnigo nemažai sniego ir da-! 
bar jau sala. Kaune ir apylin
kėse lig šiol dar sniego nebuvo, l 
bet šiandien, lapkričio 26, jau 
pradėjo diktokai snigti ir čia 
Nemunas tebeteka kaip vasarą. ■

Sniego provincijoj prisnigo j 
daug, o žemė tebėra neįšalusi i 
ir baisiai įmirkusi. Yra pavo- • 
jaus kad nesuputų rugiai. Taip 
nenormaliai užstojus žiemai,! 
vietomis dar liko nesuimto va-| 
saro.jaus, paklotų linų ir nekas- ;

• Garsinkities “Naujienose

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

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

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie-

Kreipkitčs 
kimų su Lietuvos Bankais. 

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

S. L. FABIONAS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
B Parduodam Laivakortes. *

Apvogė paštą

Turtas virš $8,000,000.00

—Lietuvos darbininkas.

Tel. Dearbom 9057

t. ARI ABU

Mes 
jų*

?a-

rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
)kias bylas visuose Uis- 
Egzamfnuoja Abstraktus 

adirba visokius Dokumentus,

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Nam-ų Tel.: Hyde Purk 839b

Specialė atyda taisymo.
ITALO-AMERICAN

ACCORDION MIG. CO
Petrotnilli & Piatanesi Bros

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

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

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

Musų pigi renda ir mažos išlaide^ 
daro galimu sutaupyti jums

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto.
turime visokio materijolo kokio 
tik' norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai CIO E O
ir augščiau ■ O«vU

Vaikų siutai ir overkautai C* O f“ p 
ir augščiau vOivU

nu ;

Kenosha
Lietuviai

■it

mali

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Tejephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wahash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390

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

c> 
k; 
rt 

AQl I f AM.

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

ė P

nreikalavo šeimininko 
ingus. Tuo tarpu uki-

Žarėnai. (Elta). — Naktį Į 
I lapkričio 8 d. tapo apvogtas 
1 Žarėnų paštas. Piktadariai, 
Įlindę pro langą, pavogę grynais 

' pinigais 1.841 lt. 55 cnt., pašto 
ženklais 361 lt. 54 cnt. sumai, 
žyminio mokesnio ženklais — 
713 lt. 10ct., du laišku su 8 do
leriais ir apdraustą pakietą, ku
riame buvo 250 lt., 23 doleriai, 
1 svaras sterlingų 40 šilingų, 
šiuo reikalu vedama tardymas.

laukan ir Įbėgti pas kaimyną.
1 , šio ga\ęs arklį jojo Į Griška
būdi milicijom Plėšikai, atėmė
iš šeimininko pinigu pabėgo.
Tuoj atsiskubino milicija, bet
nelaimei. Plėšiku suimti kiek
vėliau už mi'iicija atvyko ketu-
ii k limenu vaikinai. Jiems k'e-
me bestovint išėjo iš kambario
milicininkai pažiebę elektra pa
matė kieme stovinčius keturis
vyrus, kurią vienas laikė šau
tuvą. Milicininkai manydami.
jog tai plėšikai, paleido šūvį.
Yier.as vaikinas krito negyvas,
antras, miltinai sužeistas, dar
pašę di«. noc kankinosi.

gilu

i nike. vElta). Luokės nunk-
t mili( ija so i kaimą t ik>-
ii.si ; as mnnii ką Liepa ir pa
reikalavo. Ignas Liepa ap
sirengtu. nes esąs areštuoia-
mas. Apsiicneęs Ignas buvo
jau beeiną-’, bet paprašė n.ili-
ciic.-, kad ifi-tu eiti iam i io
skrynutę pasiimti skepetaites
kaklui už.-iristi. Tai iam buvo
leista. A t \ ozo.'■ skrynutę pa
griebė skustuvą ir patraukė sau
po majų. \'^ri pasiplauti ne
pasisekė. Skustuvas krito jam

rankos. Milicijanlas vos spė
jo pn"Tiel>ii skustuvu, tuo tar
pu l.ieiia pro milicininką spėjo
išsprukti Į kiemą ir krito že
myn galva i šulmi. P»et ir čia
nepasisekė: mii.cininkai greit
i.-tiatikė, įas -ulinys buvo ne-

■CUNARD
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI- 

MINĖS J AMERIKĄ

2629 Lietuviai atvažiuos į čia
1 m

raštui

Cunard Line ( 
■]40 N. Dearborn I 
® Street 
■Chicago, III.

Petrotnilli & Piatanesi Bros., Say.
Vienatinė dirb- 

'■ »\V‘ i avė S. V. bile
bliaus ir Syą- 

: temos armoni-
L iT."~lki.i. pianų u 
NyMHBSHBR chroamatilcų.

Žinomi muzi- 
v kantaį vartoja 

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plunibing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vu ūdos 
patarnauju kuogeriausiaJ

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chivato, JJ.

VIENYBĖ,
193 G r and Street, Brooklyn, N. Y.

Gal jums reikalingi 
akiniai

paprasto laikraščio negalit*

K. GUGI?
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

EVAPORATED MILK•'4

Jūsų Kalėdų Pietus
Į METĄ jūsų Kalėdų pietus tini būti 

geriausi negu kada nors pirmiau. Jie 
turi susidėti iš daug valgių, kurie suteik
tų jums daug smagumo ir laimūs, kurie 
valgys tuos pietus. Tegul pirmu valgiu 
jūsų pietų būna namie pagaminta tumei- 
cižių sriubų, takia kaip jūsų motina būda
vo pagamina jums.

IENAS lengviausių būdų, kad gavus 
smetonini skoni iš tumeidžių sriu

bos, reikia vartoti Borden’s Evaporated 
Pieną, todėl, kad Borden’s Evaporated 
Pienas yra tyras pienas su palikta jame 
smetona. Verdant tą sriubą vartokite tiek 
pat Evaporated Pieno kiek jus vartotume! 
Smetonos. Atminkite, kad jus sutaupysi 
te pinigų vartodami Borden’s pieną.

miltų

Smetona dcl tumeidžių sriubos
puoduku Bnrden’a Evapo- 1 arbatinį šaukštelį

rated 1 
p .ledukas

Jieno 
vandenio ‘h arbatinio šaukštelio

puodukai iš keno nrha 1 arbatinį šaukštelį
Aviež-ai virtų tumeidžių

šaul.atf'lipgriežinius svorunų 1 į arbatinio
Valgymui šaukštų maltų 

|J
mm Modos

pet ruski 2 arbatiniu šaukšteliu

druskos 
pipirų 

cukraus 
lupi-

Dndel.itc prie: konuu prie tumeidžių ir lengvai pavirinkite 15 
mnulti. I’nykau išsunkite per sietelį ir atšildykite. Ištirpykite 
sviesti) dvigubame katilėly), supilkite miltus ir išmaišykite ly- 
K a>. Al kieskitp pieną vandeniu ir supilkite pamažu į sviestą ir 
miltus — maišykite nuolat kol mišinys sutirštės. Dadėkite sodą ! 
tume.<les. ir sykiu su baltu sosu, paduokite valgiui.

Tyras farmų pienas su paliktalame Smetona
-MSin

THE BORDENS COMPANY
Borden Building, Ncw York

Chicagos Ofisas:
510 N. Dearbom Street

TELEPHONE DEARBORN 3105

SALE TO, kad jis yra geriausias pienas 
dėl sriubos, taipgi jis yra geriausias 

pienas dėl visokiu virimų ir kepimų ir pri
valo būti vartojamas ten, kur reikia var
toti paprastas pienas arba Smetona, jūsų 
Kalėdinių pietų valgiams.

L y/BAIKITE jūsų pietus su kava, kuri
I privalo būti užbaltinta su Borden’s 

Evaporated Pienu. Jūsų kava turės kito
kį skonį. Jus tuomet tikrai turėsite link
smas Kalėdas.

UNSVVEETENED 

^APORATE5 
milk5i

JEI
skaityti su viana ūkia kuomet lai
kot* 12 colių atstu nuo akių.

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudono*.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1301 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausioms žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, 111.

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukec Avė., 

Kenosha. Wis.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o s e.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t.
Telephonaa Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams
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KORESPONDENCIJOS
ras Sadauskas, baritonas, p-lei 
Steponaitei palydint pianu, pa
dainavo solo “Oi kas“, ir “Kal
vis” Petrausko.

Lietuvių programo dalyviai

girdėjau, kad konferencija bu
vus gana rimta ir skaitlinga.

Pittsburgh, Pa.
Aukos Vilniaus Našlaičiams.

Per prakalbas laikytas gruo
džio m. 9 d., 1923 m. Slavokų 
svetainėj, N. S., sekantieji as
menys maloniai suteikė aukas 
Vilniaus našlaičiams ir prie
glaudoms.

Po 2 dol: P. Pikšris, J. .Avi
žius, S. Bakanas, J. česnaitis, J. 
Demantovvski (lenkas).

Po 1 dol.: A. Levickas, J. 
Mažiukiai, P. Savickas, K. J. 
Laudauskis, K. Bernotas, J. 
Virbickas, J. Kazlauskas, B. ka
peika, M. Katkienė, M. Vaidyla, 
J. Kumbauskas, L. Kazlauskas, 
J. Petrikas, J. Vėlius.

J. Dargis aukavo 10 dol.
Smulkių aukų $6.50.
Viso labo $10.50
Prakalbų išlaidos $10.50

Liko $30.00
Pinigai pasiųsti šiuo adresu:
Dr. J. Basanavičius, Poland, 

\Vilno, Domininkauska 12 m. 23. 
(Kvito No. 8657—Kilbock Post- 
office, Beaver Avė., gruodž. m. 
11 d. š. m.)

Aukavusiems tariame šir
dingą ačiū. 
Vilniaus Vadavimo Komitetas.

arti ir gerą sėklą sėti visuome
nės labui. O tokių veikėjų 
mums reikia.

Taip “Šviesietėms” pasižy
mėjus, dabar laukiama, kurios 
kitos vietos lietuvių draugijos 
paseks jų pėdomis, juo labiau, 
kad tas darbas, Mariampolės 
Gimnazijos reikalas turi visiems 
pažangiesiems lietuviams rūpė
ti. —N-nų Korespondentas.

Montelfo, Mass.

So. Omaha, Nebr.
Graži šviesos Moterų Draugi
jos auka Mariam polės Realei 

Gimnazijai

Visuose Lietuvos reikalais 
darbuose mes, sautomahiečiai, 
nebuvome niekados paskutiniai. 
Nesigailėjome nė vargo, nė žy
gių, nė pinigu padėti Lietuvai
los kovose dėl nepriklausomy
bės ir savarankaus gyvenimo.

Lietuva išsivadavo nuo išlau
kinių priešų, bet jos viduj da
bai’ Įsivyravo juodoji jėga — 
klerikalizmas, kurs kai slogutis 
spaudžia visą Lietuvos gyveni
mą, gniaužia žmonių laisvę, 
varžo kiekvieną laisvesni judėji
mą, persekioja spaudą ir savo 
sunkią leteną stengias uždėti 
ant žmonių švietimo židinių, 
ant mokyklų. Mes dar neuž
miršome caru laiku, kur žmonės 
prispausti vaitojo, sunkų jun
gą nešdami; dabar Lietuva iš- 
siluiosavo iš to svetimo jungo, 
tai saviškiai klerikalai užsisė
do žmones engti, — tenka su 
jais vesti kova. Klerikalizmas 
labiausiai bijo šviesos, o todėl, 
kovoti su juo, reikia šviesti 
žmones, reikia remti laisvesnes 
Lietuvos mokyklas. Viena to
kių laisvų nuo klerikalų Įtakos 
mokslo Įstaiga yra Mariampo
lės Realinė Gimnazija. Ji iš vi
sų pusių yra klerikalų perse
kiojama, dėl to tenka jai sun
kiai kovoti už savo išsilaikymą. 
Nesenai ji atsišaukė Į Amerikos 
lietuvius, prašydama paramos 
—Jai būtinai reikia Įsitaisyti 
nuosavi namai. Ir Įvairių kolo
nijų pažangieji lietuviai su
bruzdo veikti — aukoti ir rink
ti aukas, kad padėti tai gimna
zijai Įsikurti savus namus. At
siliepė ir sauthomahiečiai. štai 
vietos Moterų šviesos Draugija 
pirmutinė padarė gražią pra
džią. Savo susirinkime gruo
džio 2 dieną, p. Kotrinai Jana
vičienei pristačius reikalą, Mo
terų šviesos Draugija paaukojo 
net 135 dolerius, iš kurių 108 
dol. skiria Mariampolės Realinei 
Gimnazijai, $25.75 Vilniaus lie
tuvių našlaičiams, o už $2 už
sisakoma draugijai “Socialde
mokratas”.

Pinigai tapo pasiųsti į Chica- 
gą Lietuvos Mokytojų Prof. Są
jungos Atstovybei d. K. Augus- 
tinavičiaus adresu, 1739 S. Hal
sted st.

Už šitokį prakilnų darbą Mo
terų šviesos Draugija ir jos na-
rėš nusipelno didelės
Malonu ypač pažymėti, kad p. 
K. Janavičienė, daug pasidar
bavus pirmiau vietos lietuvių 
judėjime, bet kurį laiką nuo 
veikimo pasitraukus, dabar vėl 
žada imti lietuviškus dirvonus

Gruodžio 10 d. čia buvo su
rengtos d. P. Grigaičiui prakal
bos. Jos prasidėjo vakare apie 
aštuntą vai. ir tęsėsi iki pusę po 
vienuolikos, žmonių buvo susi
rinkęs nemažas būrys. Pirmos 
kalbos visi atydžiai klausėsi, 
nes d. Grigaitis beveik porą va
landų kalbėjo vien apie Lietuvą.

Petraukoj, pirmininkui prisi
minus, buvo renkama aukos 
Lietuvos Socialdemokratams ir 
surinkta septyni doleriai. Po to 
d. Grigaitis vėl tėsę savo kalbą 
apie Lietuvą, bet jau kliudė ir 
Ameriką, kas čia yra Įvykę po 
karo ir kas yra tų Įvykių kalti
ninkai. Čia jau komunistėliams 
pasidarė karšta, jie jau nebe
norėjo ramiai nusėdėt, ėmė rei
kalaut klausimu, — mat d. Gri
gaitis pradžioj savo kalbos pa
sakė, kad jei kas turės faktinių 
klausimų, jis mielai atsakinės. 
Ir prasidėjo klausimai, bet vie
nam Į klausimą atsakant, keli 
kiti nelaukdami atsakymo pa
baigos jau duoda savo “klausi
mus“, tuo budu norėdami pada
ryt triukšmo. Komunistai mat 
nebūtų komunistai, kad žmoniš
kai apseitų. —A. Jelin.

moterys ir merginos buvo pa
sirėdžiusios lietuvik tautiškais 
kostiumais, išskiriant p-lę Ven- 
sloviutę. Buvo norėta ir vyrus 
šokikus apvilkti tautiniais kos
tiumais, bet kai kurie iš jų 
pasipriešino sakydami, kad da
bar ir Li/ctuvoj rėdosi taip, 
kaip ir Amerikoj, — nors Ba- 
zare buvo vaizduojama ne kaip 
dabar rėdosi, bet kaip praeityj 
rėdėsi, ir vyram drabužius ren
gėjos turėjusios pagaminusios.

Iš susirinkusios publikos di
džiausias nuošimtis buvo lietu
vių, ir pelnas kiek jo liks bus 
paskirtas Lietuvos našlaičiams. 
Rengėjų triūsas tat nenuėjo dy
kai! —■ ne tik sutrikę lietir- 
viams garbūs prieš kitas tau
tas, bet ir našlaičius kiek su
šelps.

Prie lietuvių daiktų dcrba- 
vosi pp. M. Grinienė, B. Ber- 
ret, Keldušienė ir iL ukošiu n ie
tie; padėjo viską prirengti p. 
Gurevičiene, o programo pri- 
rengimu rūpinosi p. Grinienė 
ir Dumbliauskienė —Reporteris.

Detroit, Mich.
Ruožai iš draugiją veikimo.

Pruseikos prakalbos.
Gruodžio 8 d. čia lankėsi 

Pruscika ir vietos darbiečiai 
buvo surengę jam prakalbas. 
Savo kalboj tasai Brooklyno ko
munistų karžygis skundėsi: 
Draugai, visur važinėjau, visko 
aš patyriau, bet dabar žmonės 
tik rėkia ir rėkia: tu šmugelnin- 
kas, tu parsidavėlis! O aš dirbu 
kaip man reikia — klaidų pasi
taiko padaryti.... Ir staigu pa
leido burną: Jus socialistai, jus 
“kairieji“ niekas kitas nesate 
tik barabančikai, šunis. Mes tu
rime jus braukti iš visų musų 
organizacijų — jus turite mu
sų klausyti, kitaip ir būti nega
li. O kuris musų neklauso, mes 
prakeikiame — niekšas “Kelei
vis“ — “Naujienos” — išma
tos. Ir taip per visą savo pra
kalbą keikė ir koliojos. Dagi kai 
kurie darbiečiai tokia savo kar
žygio kalba piktinosi, nes Pru- 
seikai baigus kalbėti atsistojo 
vienas darbietis ir sako: Aš esu 
A. D. P. narys, bet aš noriu ži
noti, argi gali darbininkai ką 
nors pasimokinti iš tokios pra
kalbos, kur kalbėtojas moka tik 
šunimis išvadinti darbininkus... 
Tai išgirdęs Pruseika tuojau 
spruko nuo astrados, pasakęs: 
mes rytoj dar pasikalbėsime.

Gruodžio 9 d. 2:30 vai. po 
pietų vėl nuvažiavau pasižiūrė
ti, ar Pruseikos pasėkėjai su
kels jam revoliuciją. Pirminin

kas paaiškino, kad, girdi, šian
dien kalbėtojas kalbėsiąs apie 
Lietuvos poetus. Visai kita te
ma. Ir Pruseika skaitė mirusio 
jauno poeto J. Janonio eiles. 
Paskaito kiek ir sako: Matote, 
darbininkai, Lietuvos valdžia 
sako, kad J. Janonis niekad ne
buvo prisotinamas, jam vis var
gas, vis ašaros. O mes sakome, 
kad jisai rašė, tai tikra teisybė! 
Baigdamas kalbėti vėl pradėjo 
rėkauti: Jus bijote ir musų 
remti nenorite, mes turime 
nuosavą namą Chicagoj įsisteig
ti. Jei šiandie turėtume nuosa
vus namus, tai “Naujienos” 
žlugtų, jei šiandien musų drau
gai visi butų su mumis, tai 
“Keleivis” subankrutytų,....

Kad ir taip rėkavo Pruseika, 
bet reikia pasakyti, kad savo 
prakalbom jokio įspūdžio klau
sytojams nepadarė. Ir abejose
prakalbose buvo gal tik po šim
tą žmonių. Pruseika, matyt, 
stipriai nusmukęs dagi savo 
sekėjų akyse. Kiek rimtesni 
darbiečiai patys sako, kad Pru
seika likęs tik keikūnas, bet ne 
vadas, kuriuo darbininkai gale- 
tų pisitikėti. Ir ištiesų, Prusei
ka yra toksai pat kaikunas 
kaip klerikalų Račkus. Jam dar
bininkų reikalai nei nerupi, ji
sai su darbininkais nieko ben
dra neturi ir nenori turėti. Ji
sai trankosi po lietuvių koloni
jas, propaguoja bolševizmą, ko
munizmą, rusų degutą, dikta
tūrą, etc., tik dėlto, kad už tai 
gauna gerą lovį ir migį, čiobras

Mrs.A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa. 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims i) 
merginoms; kreij 
kitės, o rasi 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 
PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai. 
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdiniinas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NUILSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Lapkr 28 d. Detroito Lietu
vių Draugijų Sąryšis buvo su
rengęs vakarą, kur buvo vaidi
nama veikalas “Bosiene.“ Vai
dino Liet. Progresyvė Dramos 
Draugija, ši draugija patarnau
ja veik visoms draugijoms, iš
skyrus extra revoliucionierius 
“darbiečius.” Veikalą suvaidino 
gana gerai. Teko jau daugelį 
sykiu matyti L. P. D. Draugi
ją lošiant; kas l>art ji vis gė

Tel. Blvd. 8188 1
M. WoitkewicB

BANIS j 

AKUSERKA ’
Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam! 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South ’ 
Halsted St. i

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
m , . . J 3110. NaktįTelefonai: -j DrexeJ 095()

( Boulevard 4136

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

Pittsburgh, Pa,
Tarptautinis Bazaras. — Lietu

viai pasirodė gerai.

Gruodžio 7 ir 8 dienomis di
džiulėj Syria Mosųue trioboj 
buvo surengtas Tarptautinis Bu
žams. Bengimu vadovavo 
Young VVomen’s Christian Asso- 
riation (Y. \V. C. A.). Bazare 
dalyvavo keturiolika tautų. 
Kiekvienos tautos moterys tu
rėjo išstačius ios savo rankų 
dirbinius, ir buvo, pasirėdžiusios 
savo tautiniais kostiumais. Vai
kščiodamas žmogus tame baza
re j a teis lyg kad važinėtu m po 
Europos šalį, nes matai ne tik 
skirtingai pasirėdžiusias, girdi 
keturiolika skirtingu kalbu, bet 
matai ir tų tautų skirtingus 
moterų pagamintus ir išstatytus 
daiktus, dažnai primenančius 
tų tautų senovę.

Lietuvių skyriaus prirengi- 
imi rūpinos South Sidės lietu
vių moterų karšų kihibas. Ži
noma, pridėjo ne mažai tru- 
so, kad visą ką taip rūpestin
gai prirengti. Ir ištiesų lietu
viai čia gana gražiai pasirodė 
ne tik su išstatytais daiktais, 
bet ir su programų. Mat per 
abudu vakaru kiekviena tauta 
pasirodė ir su savo programų 

su dainomis, tautiniais šo
kiais, muzika ir 1.1. Programų 
cic iyviai daugiausiai būvi' pasi
rėdę savo tautiniais kostiumais.

Lietuviai turėjo savo progra
mą šeštadienio vakarą. Pir
miausia pora jaunų mergaičių 

V. Va rasiu t ė ir O. Lukošiu- 
naitė pašoko keletą klasinių šo
kių, paskui Marcele Grinienė, 
.>(iprmu.s, sudainavo solo, p-lei 
Adelei Vensloviutei palydint 
pianu, sekančias dainas: “Kur 
bakūže samanota”, “Dul-dul dū
delė“ ir “Jausk ir mylėk”, ku
rios publikai patiko: tolesnis 
programas buvo šokiai: ketu
rios poros susidedančios iš Bi- 
kiuo, Maišėj aus, Pauliukonio ir 
Virbicko, ir merginų: Slenčaus-

garbės, kaitės, Griškiutės, Sapenkiutės

riaus prisirengia. Ji turi gerų 
spėkų, pajėgi ir didesnius vei
kalus pastatyti scenoj. Po vai
dinimo Sąryšio pirmininkas pa
aiškino, kad šio vakaro pelnas 
yra skiriamas Į dvi dali: puse 
pelno eina į Detroito Lietuvių 
Draugijų mokyklos palaikymui, 
kurią yra Įsteigęs Sąryšis, kita 
pusė skiriama sunkiai sergan
čiam gerai žinomam detroitie* 

įčiams V. Tarauskui, šen i aus 
buvusiam darbuotojui socialistų 
116 kp., kuris dabar sunkiai 
serga akių liga ir yra blogoj 
padėtyj (gyvena Pennsylvani- 
jos valstijoj). Vėliaus pirminin
kui pradėjus aiškinti, kad pub
lika nesiskirstytų, bet dar bus 
ir daugiau programo, tai dai
nuos Lietuvių Ateitės Choras. 
Ir turįs dar ką pasakyti. Pir
mininkas pradėjo aiškinti kaip 
gali draugijos sugyventi

Po to Ateities Chorui sudai
navus keletą gražių dainelių 
tęsėsi šokiai.

Reikia pasakyti, kad šiame 
parengime buvo publikos viso
kių pažvalgų. Teko girdėti, kad 
ir socialistų 116 kp. mano pri
sidėti prie D. L. D. Sąryšio. Tik 
kuomet to vakaro pirmininkas 
pagarsino, kad gruodžio 2 d. 
įvyks Sąryšio konferencija, tai 
darbiečiai priėję prie Sąryšio 
valdybos narių prikaišiojo, kad 
buk Sąryšio valdyba lošianti 
politiką, — tyčia darą gruodžio 
2 d. konferenciją, kad darbie
čiai negalėtų joje dalyvauti, 
nes tą dieną busią metinis mi
tingas SLA., kur jie visi turį 
dalyvauti. Ko, girdi, jus musų 
bijote? Pirmininkas su kitais 
valdybos nariai atsakė: Mes 
darbiečių nesibijom, bet SLA. 
kuopa nepriklauso prie Sąryšio 
ir mes neturime žinios kada jos 
susirinkimai įvyksta. Darbie
čiai vis tiktai šukavo, kad Są
ryšio konferencijoj jie nedaly
vausią ir nepripažįstą jos, nes 
jiems būtinas reikalas būti SLA 
kp. susirinkime. Valdybos nariai 
sake, kad tai jų valia, ką. jie 
norį, tą lai darą, bet konferen
cija įvyks.

Publikos šiame vakare buvo
ir Riškiutes pašoko Suktinį 
Klumpakojį ir Noriu miego, 
šokiams griežė J. Kazlauskas, 
pnli Steponaite ir dar pora vai
kinų, kurių avardžių nenugir
dau. Ant galo! dar Aleksand-

daug, todėl turėjo likti gražaus 
pelno.

Gruodžio 2 d. įvyko D. L. D. 
Sąryšio konferencija. Kadangi 
tik delegatai ten dalyvavo, ne
žinau, kas ten nuveikta. Tiek

[susivienijimas liet. amerikoT
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T8-

| vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
J Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

_ ................................ —M

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

KOJŲ TROBELIAI!
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 skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet — •

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

Phone Dearborn 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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

O f ishs
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288®

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
k --------- ... Į ■

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

k ...— .................... 1 ' ■■■'   — ------------------------------------------- — ’

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
į- . ■■ - -

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

------------------------------ ----*
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
i --------------- . J

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

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

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

’ Tel. Lafayette 3415
V .... ! ■ i

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted SL Chicago. III,

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8060 
1824 Wabansia Are.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R, BLUMENTHAL

Optum«tri*t
T«L Bonlcvard 6487 
4640 8. Aihland At« 
Kampu 47-toa gat.

2-roa Inboba

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Office Hours: 10 iki 12 pietį - 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEQN 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 k .. , .... i.

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
__________________________________

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. 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.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moterišku, Vyriškų, i
Vaikų ir visų chroniškų ligų < 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po jpiet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagg

>■
DR. V. A. RIMKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
I

3315 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

................ ................

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfaa 5574 
CHICAGO, ILL.

M ........ ■ —X

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

3639 W. Roosevelt Rd^
Phone Crawford 3140 /

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v.

Telefonas Yards 0867 *■
f........   i.. n....m —
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fuhllshad Daily, aaeapt Budai ty 
The Blthuanlan >awa Pnb. Ca., Ina.

Idltor P. OrigaltU 

1789 {South Halstad Straat 
Chicaro, BĮ. 

Talephone RooMvalt 86H

Subacription Katėsi 
18.00 per year in Canada. 
17.00 per year outaido of Chlcage. 
18.01 per year in Chicacs.

8c per copy.

Entered m Second Class Matter 
March 17th, 1914, et the Post Office 
frf Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III. — Telefonas i Rooseralt 8600.

Užsimokėjimo kainai
Ehlcagoje — paltui

Metami ........ $8.00
Pusei metų ............................................4.00
Trims mėnesiams____ ._________ 2.00
Dviem mėnesiam ___________i 1.60
Vienam mėnesiui.76

Chicsgoje per neėiotejasl
Viena kopija---------------——, 8c
Savaitei----------------------------—. 18c
Mėnesiui------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, na Ohicageje, 
paltui

Metams.... ......................................$7.00
Pusei meta------------ -------  8.60
Trims mėnesiams____________ 1.76
Dviem mėnesiam 1.26
Vienam mėnesiui.76

Lietuvon ir kitur ažsienluosei 
(Atpiginta)

Metams.............................. $8.00
Pusei metų...................................... 4.0®
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Amnestija politi
niams kaliniams.

Prezidentas Coolidge ‘‘su
simylėjo” ant politinių kali
nių, kurie buvo nuteisti už 
karo meto įstatymų peržen
gimą, ir įsakė paleisti juos. 
Kova dėl amnestijos politi- 
niems kaliniams tuo budu 
tapo laimėta.

Ji tęsėsi ilgai. Daugiau, 
kaip penkerius metus nuo to 
laiko, kai sustojo karas, 
Amerikos valdžia laikė ne
laisvėje savo priešus, kurių 
vienintelis nusidėjimas bu
vo tas, kad jie turėjo drąsos 
reikšti savo nuomones. Eu
ropos valdžios pasirodė 
daug liberalingesnės šituo 
atžvilgiu, kadangi jos jau 
senai paliuosavo savo politi
nius kalinius.

Kova dėl amnestijos pra
sidėjo tuojaus po sustojimo 
karo. Ją pradėjo Socialistų 
Partija. Kaip tik buvo pasi
rašyta mūšių paliaubos Eu
ropoje, Amerikos Socialistų 
Partija atsišaukė į darbi
niu, ragindama juos reika
lauti, kad valdžia paliuosuo- 
tų iš kalėjimų nubaustuo
sius dėl politikos prasižen
gimų žmones. Kad suinte
resavus šituo reikalu pla- 

' tesnius visuomenės sluogs- 
nius, Socialistų Partija pra
džioje 1919 metų nutarė 
šaukti tam tikrą Amnesti
jos Konferenciją ir pakvies
ti į ją ne tik savo narius, 
bot ir atstovus kitų pažan
giųjų visuomenes grupių, 
kurie stoja už konstitucinių 
teigiu atsteigimą.

Keistu budu šitam suma
nymui pasipriešino dalis So
cialistų Partijos, būtent, tie 
josios elementai, kurie tuo
met vadinosi “kairiuoju 
sparnu” Socialistų Partijo
je. Jų eilėse figūravo be 
garsiojo provokatoriaus 
Frainos ir keletas svetim- 
kalbių Federacijų sekreto- 
rių-vertėjų, tarp jų ir lietu
vių Sąjungos sekretorius, 
J. V. Stilson. 1919 m. kovo 
jnėn. 26 d. tie sekretoriai 
įteikė Partijos viršininkams 
protesto raštą, kur tarp kit- 
fco sakoma:

“Mes iš visos širdies 
priešinamės Nacionalio 
Pildomojo Komiteto nuta
rimui šaukti tokią konfe
renciją ir reikalaujame, 
dėl musų partijos labo, 
kad ta konferencija nebū
tų šaukiama.”

“Del partijos labo”, jie 
norėjo, kad politiniai kali
niai nebūtų paliuosuoti, nes 
jiems buvo svarbu tuos “pro
letariato kankinius” turėti, 
kaipo medžiagą savo “revo
liucinei” agitacijai. Savo 
laikraščiuose “kairiaspar- 
niai” rašė, kad Debsas kalė
jime esąs naudingesnis dar
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mo reikalui, negu kad jisai 
butų paleistas iš kalėjimo.

šitoks “kairiasparnių” 
nusistatymas tečiaus nesu
laikė musų narsiojo Stilso- 
no nuo to, kad jisai pasislėp
tų nuo valdžios, kuomet ji
sai pats buvo vėliaus nuteis
tas kalėjiman; nepaisė jisai 
nei to, kad, šitaip jam pasiel
gus, pražuvo stambi pinigu 
(rodos, apie 15,000 dole
rių!), kuri buvo uždėta už 
jį, kaipo kaucija. Savo “re
voliucinių” principų tie ele
mentai laikosi tiktai tol, kol 
jie nepaliečia jųjų kailio.

Tas “kairiasparnių” sabo
tažas žymiai sutrukdė Soci
alistų Partijos pradėtąją ko
vą dėl amnestijos. Vėliaus 
tie "patys elementai sudavė 
jai dar skaudesnį smūgį, su- 
skaldydaipi Socialistų Par
tiją vardan bolševikiško ko
munizmo ir tuo suparali- 
žiuodami visą josios veiki
mą.

Tame yra, be abejonės, 
viena pamatinių priežasčių, 
delko šioje šalyje reikėjo 
taip ilgai laukti amnestijos.

Kadangi savo ardymo 
darbu “kairiasparniai”, pas- 
kiaus išsivysčiusioj i į “ko- 
mlmistus”, sutrukdė tą ju
dėjimą dėl amenstijos, ku
rio priešakyje stovėjo Soci
alistų Partija, tai politinių 
kalinių paliuosavimo teko 
laukti tol, kol Amerikos bur
žuazijoje liberalizmo mintis 
paėmė vifšų ant karinės 
hysterijos. Kaip matome, 
ėmė labai dauk laiko, kol tai 
įvyko.

Tik trečioji nuo karo me
to administracija Washing- 
tone, anot senatoriaus Bo- 
rah, pagalios, “atidengė 
pirmąją pataisą prie konsti
tucijos ir turėjo drąsos pa
skelbti tą atidengimą”, pa
naikindama bausmę žmo
nėms, kurie drįso naudotis 
laisvo žodžio ir laisvos spau
dos teise. Bet ir tas senato
rius užmiršta padaryt logiš
ką išvadą iš savo pareiški
mo — ta, būtent, kad jeigu 
tie žmones buvo neteisingai, 
priešingai konstitucijai, lai- 
komi per keletą metų kalėji
me, tai valdžia turėtų atly
ginti jiems už padarytąją- 
skriaudą!

Reikalaut teisingumo, 
buržuaziniam liberalizmui 
išrodo perdaug.

Lynčiavimai sumažėjo.

COLUMBUS, O., gr. 13. — 
Kristaus bažnyčių konferenci
joje paskelbta, kad kaip išrodo, 
šiemet lynčiavimų bus per pusę 
mažiau, negu kad jų buvo pe
reitais metais. Bet padėtį blo
gina ko kluxai, kurie savo nuo
latiniais puolimais kelia tik ne
apykantą tarp žmonių ir veda 
prie prievartos.

Apžvalga
ANGLIJOS DARBO PARTIJOS 

REIKŠME.

Tolyn vis labiau darosi aišku, 
kad Anglijos Darbo Partija tu
ri didelės reikšmės ne tiktai 
savo šalies, bet ir tarptutinėje 
politikoje. Po to, kai ji paskuti
niuose rinkimuose laimėjo dide
lę pergalę, pravesdama į parla
mentą 192 atstovu, susidarė pa
dėtis, kad artimoje ateityje į 
jos rankas gali patekti valdžia.

Su šita galimybe užsienis pra
deda labai rimtai skaitytis. Chi- 
cagos “Tribūne” koresponden
tas, pav. praneša iš Londono, 
kad iš tikriausių šaltinių jisai 
patyręs, jogei Francijos pre
mjeras Poincare per tam tik
rus tarpininkus jau stengėsi su
žinoti iš Darbo Partijos vado, J. 
Ramsay MacDonald’o, kurios 
politikos užsienių klausimuose 
laikysis darbininkų valdžia, kuo
met ji, gal jau ateinantį mėne
sį, užims Baldwino kabineto 
vietą. Paminėtasai korespon
dentas sako:

“Ponui Poincare buvo pra
nešta, kad darbininkų valdžia 
reikalausianti išmintingo el
gimosi sulig Vokietijos, bet 
ji neketinanti versti Franci- 
ją užmokėti karo skolas Di
džiajai Britanijai.”
Darbo Partijos vadas esąs tos 

nuomonės, kad Anglija kartu 
su kitoms šalims turinti išdirb
ti planą karo skolų panaikini
mui. Jisai esąs griežtai prie
šingas p. Poincare politikai ir 
nesenai pasakęs vienam Fran
cijos diplomatui, kad nedėldie- 
nio pamokslai, kuriuos įvairiose 
vietose sako p. Poincare, skelb
damas kerštą Vokietijai, esą 
francuziškas vertimas Vdkieti- 
jos militaristų dainos “Deutsch- 
land ueber Alles”.

Daugelis žmonių šiandie ma
no, kad Anglijos Darbo Parti
jos laimėjimas rinkimuose pri
vertė Francijos valdžią sutikt, 
kad išnaujo butų persvarstytas 
Vokietijos “reparacijų” klausi
mas, dalyvaujant Amerikos 
įgaliotiniams.

IR JI SPIRIA.

Tautininkų “Sandara” išspau
sdino šitokią pastabą apie “Nau
jienų” redaktoriaus prakalbas 
rytinėse valstijose:

“ ‘Naujienų’ redaktorius p. 
Grigaitis įsileido (?) į koloni
jas su prakalbomis, kad at
gaivinus LSS., arba sustipri
nus menkai gyvuojančias kuo
pas. Bet p. Grigaičio autori
tetas kažin dėl ko taip nusi
dėvėjo, kad darbininkai nė 
klausyti nenori, gad dėlto, 
kad p. Grigaitis, kaip musų 
kunigai, vienaip kalba, o ki
taip daro.”
Negana to, kad šituose žo

džiuose yra pasakyta melas, ka
dangi į Grigaičio prakalbas lan
kėsi, kaip dėl dabartinio ūpo 
lietuvių kolonijose, gana daug 
žmonių: kai kur norinčių išgirs
ti tas prakalbas buvo net dau
ginus, negu vietų svetainėje.

Biauresnė tečiaus, negu tas 
melas, yra tautininkų organo 
insinuacija, kad Grigaitis “vie
naip kalba, o kitaip daro.” To
kiais šmeižtais nuolatos sten
giasi diskredituoti “Naujienų” 
redaktoriaus vardą klerikalų 
bei komunistų “literatai”. Ar 
“Sandara” nori stoti į lenkty
nes su jais, — kaip toje Krylo
vo pasakėčioje, kur vienas ke
turkojis herojus tarė: “Duokš, 
ir aš jam spirsiu, tegul jisai pa
žįsta ir mano kanopą!?”

K? sugrįžusis iš bolše
vikuos pasakoja apie 

“Darbininky Rojų"
Jaunas darbininkas K. L. dėl 

tūlų priežasčių palikęs savo tė
vą ir seseris Rusijoj, Pskove, 
1922 metais sugrįžo į Lietuvą 
ir išsyk buvo apsigyvenęs Tel
šiuose pas ūkininką. Kadangi 
jis buvo atpratęs nuo žemės 
ūkio darbų, tai sodžiaus gyveni
mas nepatiko ir dėlto pagyve
nęs sodžiuje keletą mėnesių at
vyko į Kauną.

Apsigyvenęs Kaune, dirbo 
kur rasdamas darbo padieniu, 
paprastu darbininku, o butą tu
rėjo prie savo giminių. Tokia 
savo padėtimi jaunuolis buvo ne
patenkintas ir buvo pasiryžęs 
grįžti atgal į Rusiją, nes pati
kėjo Lietuvos bolševikų pasa
kojimams, kad ten dabar apla
ma šalies padėtis labai pasitai
sius ir darbininkams geriausis 
yra gyvenimas, o kas svarbiau
sia — kaip jis nekartą yra iš
sireiškęs — ten esanti darbi
ninkų valdžia. Taigi K. L. tik 
mukę geresnės progos, kad už
sidirbus kelionei pinigų kuo- 
greičiau iškeliaut į Bolševikiją.

Pagalios laimė šyptelėjo. 
Praeitą rugpiučio mėnesį ga
vęs prie žemės Ūkio Parodos į- 
rengimo darbų gerai apmoka 
mo darbo, susitaupė pinigų, nu
sipirko švaresnius rubus, laik
rodėlį, ir pradžioj rugsėjo mė
nesio iškeliavo Rusijon. Iške
liavo slapta, be jokių formalių 
dokumentų.

Bet ve pradžioj lapkričio mė
nesio jis vėl atsirado Kaune. 
Sugrįžo ir apsigyveno tam pa
čiam bute, kurį buvo apleidęs. 
Ir štai kokių žinių jis man pa
pasakojo apie Rusijos dabarti
nę padėtį. Nuvažiavęs į Rusiją 
jis lankęs Pskovą, Vitebską, 
ir Smolenską. Aplama krašto 
padėtis tebesanti labai sunki. 
Kur tik pasisuksi, visur matyti 
didžiausis žmonių skurdas ir jų 
suvargimas. Miestuose švariau 
pasirėdžiusių žmonių visai ne
matyti — jų drabužiai apdris
kę, nudėvėti, daugiausia apsi
vilkę senais kareiviškais smė
liais. Kadangi jis iš Lietuvos 
nuvažiavęs geriau apsivilkęs, 
tai einant jam Pskovo gatvė
mis vietos gyventojai labai do
mėjęsi tiesiog pirštais rodyda
mi pusbalsiais viens į kitą kal
bėję, kad, girdi, tas jaunas 
žmogus turbut esąs koks nors 
atvažiavęs iš Maskvos žymus 
komisaras.

Krautuvės nors atdaros, bet 
visai apituštės; prekių tesą kaip 
Lietuvos ką tiktai atidarytoj 
menkoje krautuvėlėje, ir tai jau 
skaitosi ten turtingiausia krau
tuvė. Gerų prekių, kaip būda
vo prieš karą, mažai tesą ir ne
kalbant jau apie kitką net ir 
gerų silkių, kaip Lietuvoj, nesą, 
esą tik plačiosios napiautais 
kaklais, taip vadinamos “astra- 
chanskos” silkės.

Bedarbių visur esą labai daug 
ir prie visokių darbų darbinin
kus tepriima tik per Darbo 
Biržas. Bet gauti darbas labai 
sunku — prisieina laukti po ke
lis mėnesius. Prie darbų ar 
tarnybos įvestįa labai ašt!Įi) 
drausm ė disciplina, už men
kinusį apsileidimą tuč tuojau 
pašalinama. Dėlto turintieji 

darbą ar kokią tarnystę žmonės 
brangina labiau negu savo ūkį.

Drausmė Bolševikijoj dabar 
aplamai visur labai griežta. Pa
vyzdžiui, išeiti be bilieto į sto
ties peroną griežtai uždraustą 
ir už išėjimą be bilieto dienos 
metu reikįa mokėti pabaudos 
5 rubliai, o naktį— 10 rublių 
aukso kursu, kurių nesumokė-

Kaimiečiai, ūkininkai už že
mę apkrauti dideliais mokes
niais, kurių laikų nesumokėjus 
išparduodamas ūkininko turtas. 
Del to jie kaip įmanydami sten
giasi paskirtu laiku mokesnius 
sumokėti.

Komunistų partijos narių 
skaį^us neaugąs, bet mažėjąs, 
tačiau valdžios partija tvirtai 
laikosi ir aštriai persekoija prie
šingų įsitikinimų piliečius.

Rusijos piliečių dabartiniu pastarasai kviečia Jurgį į save 
metu ūpas esąs toks, kafp kad pinigų užsidirbti. Darbai esą 
pergyvenus 1919—21 metų- be- ena gerai ir greitu laiku butų 
galo sunkų visokeriopą krizį;' galima turtingam tapti. Moti- 
dabar jaučiasi jau begyveną na mažai abejodama sutinka
šiek tiek geriau, bet gi nuvažia
vusiam ten iš Lietuvos žmogui 
atrodo labai bloga — taip blo
ga, kad blogiau rodos nebegali 
nei būti. Dėlto jis paragavęs 
bolševikiško rojaus gerumų nie
ko nelaukdamas sprukąs atgal 
į Lietuvą.

Tokių tai žinių suteikė ką tik
tai sugrįžęs iš Bolše viki jos tik
ras proletaras-darbinnnkas. Ir 
be abejo pasakojo tiesą, nes li
gi išvažiuojant į Rusiją jis la
bai girė bolševikus ir per buvu
sius Seimo rinkimus kiek galė
damas agitavo už Darbininkų 
kuopos bolševikų) sąrašus. Jo 
bute dar ir dabar tebėra išlip
dytos sienos bolševikų agita
ciniais plakatais.

— Lietuvos darbininkas.

L. Verrus

Lietuvos Valstybes 
Teatras.

“Aušros sūnus”

Del kun. Tumo “ofenzyvos” 
iširęs pirmasis' lapkričio 11 d. 
vaidinimas pasikartojo lapkri
čio 14 d. Statoma “Aušros sū
nus” S. Čiurlionienės keturių 
veiksmų drama iš spaudos drau
dimo laikų. Publika pirmojo, 
nenusisekusio karto pamagjnta 
laukte laukė šio spektaklio ir 
kur dar prieš vaidinimo pra
džią išpirko visus bilietus. Jei
gu atsirastų Teatro bilietų 
spekuliantų, tai nemažai pini
gų uždirbtų, nes norinčių pa
tekti spektaklin begalės, gi bi
lietų tik apie aštuoni šimta|i.. 
Negavę žmonės mokėtų dvigu
bai, trigubai, kad tįk ,teatran 
pakliūtų. Teatro rūmuose neli
ko nė vienos vietos, kuri butų 
neužimta. Ši aplinkybė rodo 
kiek rupi Kauno visuomenei 
teatras ir skatina artistus kiek 
galint geriau savo užduotis at
likti.

Apie teatro rumus, jų “ele
gantiškumą” nekalbėsiu, pažy
mėsiu tik kad Kauno piliečiui, 
pratusiam drėgnuose rūsiuose 
gyventi, šie rūmai tai tikra die
viška šventykla.

Veikalas “Aušros sūnus” au
torės sukurtas gana vykusiai ir 
Lietuvos krašto žmonėms labai 
artimas. Reikia pažymėti, kad 
p. S. Čiurlionienė, tai viena iš 
žymiųjų lietuvių dramos veika
lų kūrėjų. Tik prisiminkime 
jos “Pinigėlius”, “Kuprotą ože
lį”, “Gegužį” — tai nedideliausi 
veikalai, ne storiausios knygos, 
bet kiek čia dailės, grynojo me
no sukaupta! Neatsilieka šiais 
žvilgsniais ir “Aušros sūnus” 
ir dar vaizdiną vieną iš svar
besniųjų Lietuvos istorijos lai
kotarpio — spaudos plėtojimąsi 
laikų. Ne tik lietuvis patriotas 
su širdgėla prisimena šiuos ca
ro žandarų sauvalės, žmonių 
tamsinimo laikotarpius, bet ir 
kiekvienas pilietis šiuo ar tuo 
rišąsis su šiuo kraštu. Del to 
suprantama tas entuziazmas, 
kuriuo buvo sutiktas veikalas 
su fabula iš spaudos draudimo 
laikų. Pažymėsiu trumpai vei- 
Icalo turinį, tuomet ir jo verte 
bus lengviau suprantama.

Veiksmas dedasi pasienio 
ūkininko Rusteikos namuose, 
kuris mažai bodamas ūkės rei
kalų, visa širdimi atsidavęs 
knygų gabenimu Lietuvon iš 
Prūsų.

Drama prasideda pasikalbėji
mu Rusteikos dukters Rožės su 
broliu Jurgiu. Jirgis atneša Ro
žei maišus taisyti ir tai bedir
bant skaito nesenai gautą “Auš
ros” numerį. Matyt jau jis di
džiai apimtas knygų gabenimu 
ir lietuvystės idėjos; nuolatos 
kalba kaip i- Lietuva atsikratys 
rusų valdžios ir turės savo ka
ralių ir “Žalnierius.” Sesuo ma
žai dar tat supranta ir džiau
giasi tik brolio linksmumu. 
Jiems bekalbant įeina inotina 
ir atneša ką tik gautą iš Ame
rikos nuo dėdės laišką, kuriame 

sūnų leisti “vieną kartą” per 
jurą perplaukti, kad tik pinigų 
užsikaltų. Sesuo gi bijodama 
skirtis su mylimu broliuku vi
saip įkalbinėja, kad tasai nesi
ryžtų Amerikon. Tuo tarpu įei
na tėvas Rusteika, ir sužinojęs 
apie laišką paskaito jį ir lyg su 
ironija sako sunui, kad šisai ga
lįs važiuoti, bet širdyje visai 
priešingai nusistatęs. Sūnūs su
pranta tėvą. Motina ima įkalbi
nėti tėvą, kad leistų sūnų, nes 
čia be nelaimių nieko gera ne
są, knygų gabenimas jokio pel
no neduodąs. Kas neša spiritą, 
medžiagą, tas uždirba, bet Rus
teikai nieko neuždirbą. Tėvas 
sako daug darbo turįs ir sunku 
jam be sunaus Jurgio butų ap
sidirbti. Sūnūs galų gale pasi
žada Amerikon nevažiuoti. Juo 
labiau, kai tėvas nupasakoja at
sitikimą iš savo gyvenimo. Ta
tai buvę prieš devynerius me
tus. Jis susitikęs Tilžėje su ne
pažįstamu ponu, gražiai apsi
rengusiu ir su žibančiomis aki
mis. Ponas sakęs Rusteikai, ką 
jis savo gyvenimu atsiekė, ar 
nesutiktų mainyti savo darbus 
ir tapti knygnešiu, o ne būti 
medžiagos ar spirito nešėju. Ši
sai pagalvojęs gana ilgokai pa
matė, kad jis be keletos skati
kų, girtuokliavimo nėra daugiau 
nieko padaręs. Nesvyruodamas 
padavė ponui ranką ir nuo to 
laiko pasiliko knygnešiu. Iš to 
paties pono gavo knygų ir be
nešant dar neįgudusį per rube- 
žių sargyba pastebėjo ir iššo
vė, pataikydama į ranką, bet 
visgi Rusteikai pasisekė pabėg
ti. Išvengęs nelaimės, peršautą
ją ir krauju tekančią ranką pa
kėlė į dangų ir prisiekė visą lai
ką būti knygnešiu ir tarnauti 
ne savo geru, bet viso krašto 
žmonių naudai. Motina vis dar 
prieštarauja tėvui, atkalbinėda
ma henešti knygų, bet tėvas jos 
neklauso ir juokauja linksmas, 
sunui Amerikon nevažiuojant, 
bet pasiryžus kartu su tėvu kny
gas gabenti ir drauge sunkius 
kontrabandnešio vargus vargti.

Motina pasilikusi su Rože 
kalbasi apie dukrelės vedykas. 
Tuo tarpu ateina “ziegormeis- 
teris” su laikrodžiu. Rusteikie
nė džiaugiasi laikrodžiu, kuris 
“muša ir eina” ir atsilyginda
ma meisteriui išeina suriuko 
paieškoti. Meisteris meilinasi 
prie Rožės ir sakosi nelaimingas 
esąs. Buk motina gyvenanti Ry
goj, o jis čia vienų vienas savo 
meisteryste užsiima. Roželė 
juo nevisai tiki, bet aiškiai jau
čia simpatiją nežinomom rygie- 
čiui.

(Bus daugiau)
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

PAMIRŠTI NUOPELNAI.

Londono “Times” praneša, 
kad Lietuvos valdžia apdovano
jusi medaliais Britų parlamen
to delegaiiją, kuri lankėsi Lie
tuvoj pareitą rugsėjdĮ mėn< ši. 
m. Beabejo tas yra geras ir pa- 
girtinas žingsnis. Anglai man- 
^agųs ir nuoširdus Lietuvai; jie 
remia mus kur tiktai gali ir 
nemažai prisidėjo prie sukūri
mo nepriklausomo Lietuvos gy
venimo. Bet nelaimė, kad meš 
ne visad atsimenam savo parei
gas. Iš šimto gal tik vieną 
kartą atliekam tą, kas mums 
reikalinga atlikti. Britų deleJ 
gacija pervažiavo Lietuvą ir ga
vo medalius. O Edinburge, Ško
tijoj, žymus prof. J. S. Simp
son jau.penki metai darbuojasi 
Lietuvos naudai ir niekas jo ne
atsimena. Jis vykusiai ir iš
mintingai prayedė sienas tarp) 
Lietuvos ir Latvijos; jis Pary
žiaus taikos konferencijoj gy
nė musų kraštą nuo inkorpora
vimo į Lenkiją. Nors šis stri- 
psnis neleidžia man daug apie 
tai pasakoti vienok negaliu su
silaikyti nepaminėjęs, jog prof.

Simpson pirmas įkalbėjo Lloyd 
George’ui remti Lietuvos ne
priklausomybę. Prancūzai, į-
tardami mus draugaujant su vo
kiečiais, reikalavo kad Lietuva
butų sujungta su Varšuva. 
Simpsonas atsilankė pas lietu
vių delegaciją Paryžiuje, paėmė 
prezidento Smetonos laiškus, 
išvertė į anglų kalbą ir nubėgo 
pas Lloyd George’ą pranešei, 
jog prancuzų-lenkų tikrinimai 
yra be pamato. Kai Vilnius 
tapo atiduotas Lenkams, prof. 
Simpsonas pakėlė protesto bal
są ir reikalavo išnaujo peržiū
rėti visą klausimą. Ir šiandien 
sekant periodinius anglų žur
nalus ir laikraščius rasime daug 
jo straipsnių apie Lietuvą.

Už jo tokį .triūsą ir pasidar
bavimą mes beveik jam nepa
sakėm ir ačiū. Net buvusia 
musų užsienių reikalų ministe- 
ris J. Purickis atsisakė jį pri
imti audencijoj, aiškindamas, 
jog pasimatysiąs Berline. Nu
važiuoja Simpsonas į Berliną, 
o Purickis ir čia ignoruoja jį. 
Prie visų kitų nepateisinamų 
pasielgimų musų politikos ir 
visuomenės veikėjai pridėjo dar 
tą, kad į privatinius jo laiškus 
beveik neatsakydavo. Nekartą 
skundėsi jis, kad iš Lietuvos 
jam niekas nieko neatsako. Mu
sų valdininkai ir ministeriai yra 
tokie arogantai, kad su niekuo 
nesiskaito, net su pamatiniais 
mandagumo reikalavimais. Jei
gu kas patenka į užsienio rei
kalų ministeriją Kaune, tas tuo
jau įsivaizduoja esąs dvidešim
tojo amžiaus Napoleonas, prieš 
kurį turi nusilenkti visa Euro
pa. O toksai neišmintingumas 
daugiau negu kas kitas kenkia 
musų tėvynei.

Kaip elgiasi šiuo žvilgsniu 
latviai ir estai? Jie abieji į- 
kainavo prof. J. S. Simpsono 
nuopelnus ir įteikė jam aukso 
kryžius, kuriais jis džiaugiasi 
ir didžiuojasi.

O kiek kartų prof. Simpsonas 
yra daugiau padaręs mums ne
gu latviams arba estams? Aš 
pasakysiu, jog dešimtį kartų. 
Niekad nebus pamirštas jo ke
liavimas į Vilnių, per mūšių 
frontą, užprotestuoti prieš Že
ligovskio elgesį su lietuviais, 
žydais ir kitais. Jam teko susi
pykti net ir su prancūzų atsto
vais, kurie simpatizavo len
kams.

Prisimenant šiuos visus da
lykus tiesiog nejauku lietuviui, 
kad musų valdžia yra taip trum
pai reginti, taipi išdidi, jog ne
randa net reikalo padėkoti as
meniui, kurs tiek daug gera 
yra mums padaręs. Nejaugi 
valdžia mano, kad tokie anglai 
turi Lietuvai tarnauti, kaip ko
kie nusamdyti bernai, be jokios 
padėkos iš musų pusėsi Kodėl 
elgiasi žmoniškai latviai ir es
tai, o kodėl mes to negalim pa
daryti, Kuomet Lietuva gau-! 
na kokį nors diplomatinį smū
gį, musų atstovai! skelbia nuo 
stogų, kad didžiosios valstybės 
elgiasi prieš šventąjį teisingu
mą; kad nusideda doros princi
pams; kad visi blogi, tiktai jie 
geri. Bet rimtesnis žmogus var
giai ar tam tikės, nes musų val
džia buvo pati kalta dėl nemo
kėjimo pritraukti savo pu
sėn įtakingų asmenų užsieniuo
se ir atstūmimo nuo Lietuvos 
tų, kurie jau nuo senai darbuo
jasi.’

I-.a.il<£LS butų su tuo atsisvei
kinti ir pradėti kitaip elgtis. 
Jeigu Lietuvos valdžia to nepa
darys, Amerikos lietuviams teks 
eiti ir pataisyti klaidingus žin
gsnius ir nedovanotinus pasiel
gimus. Mes norim padėti savo 
tėvynei, o ne nužeminti jos 
vardą Vakarų Europos akyse.

—M. V.

Šveicarija išsirinko naują pre
zidentą.

BERN, gruodžio 13. — Švei
carijos parlamentas 189 balsais 
iįs 219 balsų išsirinko federalinį 
patarėją Chuard iš Lausanne, 
Šveicarijos prezidentu seka
miems metams. šiais metais 
jis buvo vice prezidentu ir vi
daus reikalų ministerius. Vice 
prezidentu išrinktas Jean Musy 
iŠ Fribourg.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Motery kova dėl kiaušiniu
Kiaušiniai jau tiek pakilo, 

kad kai kurioms gaspadinėms 
yra nepasiekiami. Supyko ir 
milionierkos netik ant vertelgų, 
bet ir ant kiaušinių. Jos lapkri
čio 27 d., 2:30 po pietų, Cohon’s 
Grand Opera House sušaukė 
mass-mitingą, kad apkalbėjus 
apie kiaušinius. Chicago Wo- 
men’s of Commerce leidės va
dovavo ir atakavo ten esančius 
vyrus.

Chicago Women’s Federated 
klubo pirmininkė kalbėdama mi
nėjo moteris, brangumą ir blo
gumą kiaušinių ir cukraus. Ji 
sakė, kad daugelyj vietų moka 
90c už tuziną ir daugiaus. Esą 
darbininkai gauna geresnius 
kiaušinius pigiau, o jos turi 
mokėti brangiau ir tie kiauši
niai daug prastesni. Sandėliai 
pilni, o joms meluoja, kad nėra.

Ponas Davis, kiaušinių par
davėjas, teisinosi. Esą, tik 200,- 
000 keisų kiaušinių Chicagoje; 
dabar sumažėjo, nes vištos ne
deda, todėl pabrango, šaltųjų 
sandelių kiaušiniai yra po 26 ir 
27 centus tuzinas; švieži buvo 
36, 37 ir 39 centai tuzinas olse- 
liu.

Kalbėjo American Federation 
of Labor vice pirmininkas p. 
Nelson. Jis sakė, kad jį kvietė 
“Examiner” laikraštis telefonu, 
kad jis kalbėtų ir perleistų re
zoliuciją, kad miesto taryba at
kreiptų atydą į tai, kad vertel
gos parduodami supuvusius 
kiaušinius nemeluotų, kad jie 
geri, kad miesto komisija iš tri
jų peržiūrėtų ir per laikraš
čius paskelbtų savo patarimus.

Kalbėjo ir Egg Candelers 
Union biznio agentas. Jis sakė, 
kad jis girdėjo, kad moterys 
nori apskelbti boikotą. “Jei jus 
paskelbsite baikotą, jus palei
site iš darbo daugybę darbinin
kų,” sakė agentas. Jis žinąs, 
kad kiaušiniai blogi, bet jei 
žmonės perka nuo jų, tai gauna 
gerus. Tai patvirtint galį Uni
ted States Food departamen
tas.

Kalbėjo dar kokis tai advo
katas, miesto tarybos narys. 
Jis pasakė: “Kiaušinių yra ap- 
ščiai, nes yra siunčiama net į 
Europą; tai yra Water gatvės 
komisionierių trustas, kuris 
kiekvienai apielinkei paskiria 
kainas ir groseriai privalo jų 
laikytis.” Esą tas privalo būti 
panaikintas.

Pasidarė triuKsmas, nes Wa- 
ter gatvės agentai pradėjo rėk
ti. Advokatas jiems atsakė: 
“Jus patys sau biznį gadinate, 
New Yorkas prisiusiąs kiauši
nių tiek, kiek tik reikia.”

—Bubnis.

Gal bus bus duota progos J. 
Kuodžiui, žinoma, jeigu jam 
bus duota proga, tai K. Požėla 
mėgins įrodyti kaip publikai, 
taip ir p. Kandžiui, kad šukavi
mas nieko negelbsti.^,

* *

Dabartiniu laiku musų žmo
nes labai yra užsiinteresavę 
sportu. Pavyzdžiui, kada įvyko 
ristynės gruodžio 10 ir ant ry
tojaus Naujienos nesuspėjo pa
talpinti'ristynių pasekmes^' tai 
tą dieną Naujienose užrekor- 
duota 56 paklausimai telefonu 
apie pasekmes.

Tūlas vaikas apie 10 metų 
ateina į Bridgeporto Naujienų 
skyrių ir klausia kas laimėjo 
ristynės gruodžio 10 d. — Po
žėla ar lenkas.

Paklausta, kam jam reikalin
ga yinoti.

Sako: “Aš su papa susibeti- 
r.au iš 50 centų, kad Požėla pa- 
i i s lenką. Papa sakė, kad len- 
kasparis Požėlą.”

Atsakyta vaikui, kad Požėla 
laimėjo. Vaikas pašoko iš 
džiaugsmo, bet vėl susiraukė ir 
sako:

“Je, papa sako, kad man 50 
centų nemokės, kol nebus ‘Nau
jienose’ parašyta.
Karalis Požėla priėmė J. Koudį.

Kaip žinoma, p. J. Koudis tu
rėjo daug pretenzijų prie K. Po
žėlos. žadėjo net $2,00, kad jis 
K. Požėlą parisiąs. Gauta net 
apie tuzinas laiškų, kuriuose 
jis sakosi esąs Rygos čempio
nas, turįs medalių ir esąs sun
kių vogų kilnotojas. Kad tai vi
si įrodžius, ir kad lietuvių vi
suomenę žinotų bei matytų, tai 
jam yra duodama proga. O vi
suomenė yra kviečiama pama
tyti. Tie ginčai bus užbaigti 
ant visados tarpe K. Požėlos ir 
Koudžio trečiadienį, gruodžio 
19 d. M. Meldažio svet.

Požėlos su Koudžiu ristynės.

Požėlos ir Koudžio ristynės 
įvyks gruodžio 19 d., M. Melda
žio svet., 2244 W. 23 PI.

Bilietai galima gauti iškalno 
“Naujienose,” 1739 So. Halsted 
S t., “Naujienų” skyriuje, 3210 
S. Halsted St.,Universal banke, 
3252 S. Halsted St. Apiekose: 
p. G. Benošiaus, 1616 W. 47 St., 
P. Dalians, 4193 Archer Avė., 
p. J. Urmano, p300 S. Leavitt 
S t. ir pas p. M. Meldažį, 2244 
W. 23 PI. Meldžiame pirkti bi- 
l’etus iškalno.

Lietuvių Rateliuose
iš Palaimintosios veikimo

Draugyste Palaimintos Lie- 
tuvos laikė priešmetmį susirin
kimą gruodžio 9 d. Pirmininkui 
atidarius susirinkimą buvo 
skaitytas iš praeito susirinkimo 
protokolas, kuris liko priimtas. 
Po to buvo priėmimas naujų 
narių. Priimta du nariai. Pas
kui buvo rinkimas naujos val
dybos ateinantiems 1924 me
tams. Išrinkta šie draugai: 
Pirmininkas — senasis Fr. 
Bacevičia; pagalbininkas A. 
Tamkevičia; nutarimų rašti
ninku — senasis Ig. Žilinskas; 
turtų ar finansų rast. — Fr. Mi
klumas; kontrolės rast. — A. 
Gurskis; kasierius — J. Jac
kus; kasos globėjai — senasis 
St. Mažeika ir K. Kazlauskas; 
maršalka — senasis V. Balsevi- 
čia.

Taipgi buvo! renkamos kitos 
komisijos, kurios nėra svarbu 
minėti laikraštyje. x v

Besvarstant draugystės rei
kalus, buivo pristatytas delega
tas iš Lietuvių Auditoriumo 
Bendrovės, kuris paaiškino 
naudą ir svarbą prisidėti prie 
minėtos Bendrovės. Šiek tiek 
padiskusavus, nutarta iš I>rau- 
gyštės iždo už 100 dol. nupirkti 
Šerų. Tas gerai. Bet kas link 
Mariampolėis Realės Gimnazi
jos niekas nė žodelio neužsimi
nė. Gal ir dėlto, kad paprastai 
priešmetiniai susirinkimai ilgi 
esti. DPL paprastai titulu jjasi 
esanti progresiviška draugystė, 
todėl butų didelė sarmata, jei 
prio šio taip prakilnaus tikslo, 
kaip parėmimas Mariamolės 
realės Gimnazijos nerisidėtų. 
Kitos draugystės šį sumanymą 
labai remia, gal ir DPL nepa
norės pasilikti užpakaly. Netoli
ma ateitis tai parodys.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

-   ............ .........- ————----------- '

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arkanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

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

n tiniinfrfTi iiiinmi.

1 ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb- 

| tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
< Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
1 A. BARTKUS, Pres.

6 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Sportas
šiandie K. Požėla šokdins švedą

šiandie 8 vai. vakaro Karulis 
Požėla susikibs su Chas. Peter- 
sen, švedų čampionu, p. Strumi
lų svetainėje, kampas 1074 In
diana Avė.

* **
Nors K. Požėla ir neperge

riausiai jaučiasi, bet visgi jis 
yra pilnas pasitikėjimo savimi.

Paklausiau: “Ar tamsta ne
manai pralošti ?”

—Aš mirsiu, o nepasiduosiu 
niekam. Mane Chicagos lietu
viai širdingai priėmė ir įverti
no, tai man da daugiau davė 
energijos. Aš neduosiu lietuvio 
vardo išnaudoti bei suteršti.

* *♦
Apart ristynių, K. Požėla iš

pildys dar keletą sunkių atle
tiškų dalykų.

* **
Ateinantį trečiadienį p. Mel- 

dažio svetainėje įvyks ristynės 
K. Požėlos su geru oponentu.

* *

Garsinkitės Naujienose

DDVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III
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Čia ir Tamstos Reikia!
GYVENIMAS

Mėnesinis mokslo, sveikatos ir lyties reikalų žurnalas. 
Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius.

“Gyvenimas“ tai vienintelis Amerikoje mėnesi
nis žurnalas, pašvęstas mokslo reikalams. Mokslo da
lykai gvildenama taip, kad kiekvienas lengvai skaito 
ir dar lengviau supranta. “Naujienų” skaitytojai ge
rai žino, kad Dr. Karalius moka sunkius mokslo daly
kus aprašyti taip, kad visi supranta.

“Gyvenimas” visiems patinka — patiks ir tanki
stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

“Gyvenimas” auga kas numeris, eina didyn, turi
nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin gyvų 
raštų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite.

Užsirašyk “Gyvenimą” šiandien ir užrašyk jį savo 
giminėms Lietuvoje. Prenumerata: doleris visiems 
metams iki Naujų Metų.

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto
jai jau gauna pirmąjį priedą — Dr. Karaliaus “Vene
rinės arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”. 
Šita knyga yra verta daugiau dolerio, šitas priedas 
duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų. 
Pinigus siųskite kaip parankiau: money orderiu arba 
įdėjus dolerį į laišką. Visada adresuokite:

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str., Chicago, III.

Tik K a 1 ilk ivcį
Atėjo

Didvyrių Paveikslai
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštų jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
i 3. Vysk. A. Baranauskas

4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
\ 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
t /
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 471 h Street, 
Netoli Asblrod Avė.

LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Jei jus norite žinoti 
kelią prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip dažinoti 
apie Chiropractic, rei
kia paklausti tų kurie 
jau buvo tenai.

Jie išbandė kitus bu
dus pirmiau, bet pas
kiau sugryžo prie Chi
ropractic ir pasveiko. 
Chiropractic yra trum
pas kelias į sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban
dė.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Ncdėlioj 10 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. JakubauskasNAPRAPATH
— 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. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa,
' Naturopathag

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
-------------------------------------------------------- /

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 gatves

-----------------------------------------—
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

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

. 3250 So. Halsted St.
Ant viršaus UniversaJ State Bank 

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

Phone Yards 4951

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away enc, 

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

It is a clean, whitc ointment, mądc 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
better than a mustard plastef
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Pirmadienis, gruod. 17, 1928

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Prie progos reikia paminėti, 
kad daugelis narių pasigenda 
“Naujienose” žinučių iš Palai
mintosios veikhno. Mat, senie
ji korespondentai dėl nežinomų 
priesasčių į “Naujienas” nera
šo, todėl dabar ta našta yra už
dėta ant nutarimų rašt. Aš mie
lu noru tai atlikčiau, bet bėda 
tame, kad draugystė tam daly
kui nepagamina medžiagos. 
Juk paprastai susirinkimai ap
rašyti laikraštyj, tai tik butų 
1 m re i k ai iin gas lai k rašt y j vietos 
eikvojimas.

Ateinančiais 1924 m. draugy
stės susirinkimai įvyks kaip 
paprastai, tai yra antrą sek
madienį kiekvieno’mėnesio pir
mą valandą po pietų, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St.

— Ig. Žilinskas.

Springs” pas p. Krasauską, kur 
juos lauke gardus pietai. Puota 
buvo užbaigta kalbomis, daino
mis ir kitais pamarginimais. 
Aristokratai, brolyti, musų bi
rutiečiai...

žinomas musų pianistas ir 
“Birutės” rėmėjas p. J. Byans- 
kas gana sunkiai susirgo. Buvo 
jam padaryta labui kebli vidu
ryje nosies operacija. Tečiaus 
ligonis sveiksta. Gaila mums 
“Jonuko”, tečiaus reikia džiaug
tis, kad jau sveiksta.

Tai tokios žinios tarpe 
[ rutiečių. —Ten Buvęs.

“bi-

Iš Lietuvos Ouktery Drau 
gystės susirinkimo

Iš “Birutės"
Narių susirinkime da

rančias 130

• v
1S-Ciceriečiai turės progos 

girsti “Birutę” sausio mėnesy. 
Tenai rengia vakarą Vyrų ir 
Moterų” pašelpos Kliubas, ku
ris pakvietė “Birutę” suvaidin
ti dramą “Audra Gedroje”. ir 
chorą sudainuoti keletą dainų.

Dramatiškas skyrius jau ren
giasi.

Iš garsios Chicagos “traicės”, 
kuria sudarė “Mariutė” Onutė” 
ir “Nora”, pasiliko tarpe musų 
tiktai “Nora”. Gi anos dvi Lie
tuvos operoj kukuoja. Tečiaus 
ir “Norą” mums labai retai ten
ka girdėti. Regis ji pasirodys 
“Cukriniame Kareivyje”.

Gerai žinomi birutiečiai pp. 
Al. Micevičius ir A. Olis Kalė
das priversti bus praleisti ry
tuose. Mat, pirmasis važiuoja 
su komp. reikalais į Buffalo, gi 
advokatas savo reikalais j Phi- 
ladelphią.
Y orke, 
vietinį 
viešėję 
home”.

Jiedu susitiks New 
kur nori išgirsti tenai 
“Operetės” chorą ir pa

grįš “Home, svveet

* * *
Kvedarienė ir Krasaus-Ponių

kienės (Sylvijos) birutiečiai ap
vaikščiojo gimimo dienas. Ir 
ar žinote kokiu budu? Jie visi 
nuvažiavo išgirsti “Carmen” 
operą, o po operos automobi
liais nuvažiavo i “Willow

JUOZEFA MILIAUSKIENĖ
Po tėvais Tirunaitė

Paėjo iš Šilalės miestelio, Ra
seinių apskričio. Gimė 5 dieną 
Liepos, 1891 metuose, mirė 
Gruodžio 13 dieną, 1923 m.

Pamaldos atsibus utarninke, 
gruodžio 18 šv. Kryžiaus baž
nyčioj, 46 ir Wood gatvių, 8:30 
vai. iš ryto. Iš bažnyčios velio
nė bus nuvežta šv. Kazimiero 
kapinėsna.

Dabar velionės kūnas ran
dasi 1901 W. 63rd St., Chicagoj.

Visi giminės, pažįstami ir 
draugai esate kviečiami kaip į 
namus taip ir pamaldose da
lyvauti.

Nuliūdę:

Dvi sesers, vyras, Alena ir 
Alvira dukterys ir giminės

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benešios
1616 W. 47th Street

PRANEŠIMAItarpe vietinio klebono ir savęs 
palaikyti be korespondento 
“Bubnio” tarpininky&tes.

Kasiiink laisvumo šios drau
gystės, tiek galima pasakyti, 
kad ši draugystė nebuvo įsteig
ta prieš tikėjimą kovoti nei 
laisvaimanybę platinti. Kitaip 
sakant, tie dalykai niekuomet 
nėra paliečiami draugystes su
sirink imliuose. Šį draugystė yra 
pašelpine pirmoj vietoj, taipgi 
tuo ir rūpinasi. Taipgi remia vi
sus kitus dalykus vertus para- 
mos pagal draugystės suprati- |NoPrka™®K paMnanFRupiSklo'^val.8 
mo ir jos nutarimo.

Dr-stės SBL įgalioti:
P. Jakubonis
Joseph Gaudrimas
J. Blankus.

c- Town of Lake. Svarbias prelekci- 
jas rengia Tėvynes Mylėtojų Draugi
ja No. 1 du vakaru, gruodžio 20 ir 
21, 7:30 V. v. J. Ežerskio svet., 4600 
So. Paulina gat. Gruodžio 20 d. Dr. 
M. T. Strikolis, tema “Abelna žmo
gaus sveikata”, o 21 d. Dr. A. J. Ka- 
salius tema “Kaip atjauninamas žmo
gaus kūnas arba kaip atitolinti se
natvę”.

Kviečia T. M. D. No. 1.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Gegužinės kaimo. Turiu svarbų rei
kalą su juo. J j patį ar kas kitas, kas 
žino priduokite jos adresą. Brolis 

JONAS KEPALAS
36 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Juožapo 
Marozaus gyvena Chicagoje; turiu 
svarbų reikalą noriu pasimatyti. Jis 
pats ar kiti ji pažįstanti meldžiu 
duoti žinoti man

Adolfas Marozas,
4519 So. Paulina St., Chicago

ISRENDAVOJIMUI

AUTOMOBILIAI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARSIDUODA

Stearns K. Limosinas geras dėl 
taxi cab; galite su šituo karu įstoti 
į katrą nors kompaniją priims, jei 
dėl Taxi tai duosiu visus pritaisi- 
mus carui; karas garanti eis gerai; 
parduosiu pigiai už $850 bo turiu 
du karu.

S. THOMAS
Tel. Brunsvvick 3087

1523 N. Ashland Avė. iš užpaka-

VARTOTŲ ir PERTAISYTŲ mo
torinių trokų specialiai apkainuoti 
greitam pardavimui.

3 pusės tonų Diamond T. chassis 
su cab — $200 2 pusės tono galima 
vartoti su cab — $400. 1 tono san- 
dow su viršų ir body —< $250. 2-jų 
tonų Master naujas demonstrator, 
chassis — $1,000. Taipgi didelis bar 
genas perbūdavote 
didumo, su body arba be. 
kraustytis sausio 1 dieną, 
pasiūlymas nebus atmestas.

MASTER TRUCK 
Vartotų Trokų Parodymas 

2635 So.. Wabash Avė., 
ViCtory 7800

demonstrator, 
$1,000. Taipgi didelis L„. 
luaavotu Masters visokio 

Turime 
Geras

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm'. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 8326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

Ii........ >................................................. . ..............

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas 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. Wells St.. Chicago. III.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

Lietuvos Dukterį) Draugys- 
stė priešmetinį susirinkimą lai
kė gruodžio 9 d. Mark White 
Scjuare parko sv., 30 ir Halsted 
gatvių,
lyvavo 114 (viso 
narių). Buvo renkama valdyba 
ateinantiems metams. Kitus rei
kalus besvarstant kilo klausi
mas kai dėl to, kas daryti su 
Tautiška Lietuvos Draugystės 
valdyba, kuri nesiliauja kabinė- 
jusis ir niekinus musų L. D. 
Draugystės nares. Ji net ra
šinėja atvirutes musų narėms 
ir vartoja musų Draugystės 
vardą. Visos narės matyda
mos, kad musų draugystei tatai 
kenkia ir kad vėl neliktų įtemp
ta į klampynę dėl kelių fanati
kių, nutarė išnešti sekančią re
zoliuciją:

Mes, Lietuvos Dukterų Drau
gystės narės, laikytame prieš- 
metiniame susirinkime gruo
džio 9 d. Mark White Square 
svet. varde 130 narių griežtai 
pareiškiame protestą prieš tas 
tris ypatas, kurios kalba Tautiš
kos Lietuvos Dukterų Draugi
jos valdybos vardu, būtent, 
prieš A. Cheplinskienę, K. Smer- 
gelienę ir P. Bunkartienę.

Kadangi musų draugystė 
šiandie atsistojo ant tvirtų pa
matų ir turėjo praeityje 'kaip 
morališkai, taip ir materialškai 
daug nukentėti, ir

Kadangi musų draugystės 
vardas yra brangus ir gerbia
mas kaipo susišelpimo draugijos

Tat vardan Lietuvos Dukte
rų draugijos, turinčios 130 na
rių, protestuojam prieš tas na
res,kurios naudoja musų drau
gystės vardą ir rašinėja atvi
rutes, kur pasirašo pirm. A. 
Cheplinskienė ir rašt. H. Kairie
nė.

Jeigu ateityje nesiliausite ir 
vėl imsite musų draugystės var
dą naudoti, tai mes busime pri
verstos kreiptis į valdišką teis
mą.

Pasirašo rezoliucijos kom.:
A. Miller
M. šniukienė
A. Grigonienė.

Dr-tės Susivienijimo bro 
liy lietuviy pareiškimas

1641
Tran 5 63^*

No. 1641. Patogi, graži ir pigi ru
deniui suknia. Jeigu pasisiūdinsi ją, 
tai vartok tamsiai mėlyną materiją 
arba šilką. Apikaklei gali vartoti 
juodą, pilką arba šviesiai mėlyną ma
teriją ir apsiūk ją su blizgančiom mar
gom stugelėm, kurios šiame rudenyje 
dėvėjamos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3 yardų 54 colių 
materijos ir % yardo apikaklei.

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 365 — 
jo kaina extra 15 centų.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba

ANT RENDOS 4 kambariai, 
dideli ir šviesus, dubeltavi bed- 
ruimai ant aukšto beismanto. 
Randa $16.00 į mėnesį. Klausk 
antrų lubų.

820 W. 35th Place

MAINYSIU
Aš noriu gero ir uždaryto karo ir 

biskį pinigų kaipo pirmą įmokėjimą, 
turiu 5-6 kambarių namą, kaina 
$11,000, namas mūrinis, savininkas, 

3542 So. Francisco Avė., 
Wentworth 5510

NAMAI-2EME

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ,
PĄSIRANDAVOJA kamba

rys vienas arba du, dėl inteli
gentiško Vyro arba dėl vedusios 
poros. 5636 So. Winchester Av., 
Tel. Prospect 4824.

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. Prospect 4345
PADARYKITE PINIGŲ SU 

HENRY FORD

RENDAI kambarys vienam 
ar dviem vyrams. Kambarys 
gerai užlaikomas garu šildomas 
3246 So. Halsted St. viršui Uni- 
versal Banko, Tel Yards 4812.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

Francis Hughes and Co..
1405 W. 21 Str.

REIKIA DARBININKŲ

Didžiausiame Calumct Harbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
ate biznio lotus už 1/5 pinigais. o 
eitus po 1 nuošimtį į menes;. Tie 
otai yra skersai gatvės nuo Fore 

Motor Co. dirbtuvės, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvešime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.

Calumct Harbor Realty Org.
Room 800-20 E. Jackson Blvd.

Tel. Wabash 5212
NEJIEŠKOK geresnio bargeno, 

bo nerasi 6 flatų puikiausia na
mas, prie pat Jackson Parko, sun 
3arlor. Savininkas liepė parduo
di, > numuša kainą $3,000.

Pasinaudok. proga.,,
Taipgi keletas puikių, gerų namų 

dėl mainymo.
OVERTOWN-KELLY

6313 Dorchester Avenuc 
Tel. Fairfax 2439

Klausk Mr. Slonks

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lub<u)

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams! 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. UnioT, 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno menesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

VYRŲ
PARDAVIMUI PRIE 

HELMHURST

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Reikia patyrusių vyry lan-
F • ¥1 •!_ • J j • ftJCyiD I plovėjų, gera alga.Laiškus reikia adresuoti: ot F ° °

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. RoOm 21
Talsted St., Chicago, III. |
r-------------------------------------- s 62 W. Washington St.
' NAUJIENOS Pattem Dept.
I 1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
j siųsti man pavyzdi No............

čia įdedu 15 centų ir prašau at- RAKANDAI
Mieroa per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

GRAŽUS dvigubų springsų fono
grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

50 pėdų lotas tik už $100 
Kitus mėnesiniais išmo- 

Yra gasas, vanduo, suros 
Taipgi yra gražus, 5

Didelis 
įmokėjus, 
kėjimais. 
ir šaligatviai. ' _ ,
kambarių bungalovv, furnace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
j menesį. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTH, 

29 So. La Šalie St.,
Room 1032.

PARDAVIMUI lotas prie 
Western Avė. ir 70 St. Geriau
sioj vietoj, Britigans subdiVi
sion. Parduosiu pigiau kaip pir
kau. Man kainuoja $900, par
duosiu už $750. 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

Naujienose lapkr. 17 d. tūla 
ypata, pasirašiusi “Bubnis”, ra
šydamas žinutes antgalviu “Iš 
visų žampų”, aprašo Dr-stės 
Susivienijimo Brolių Lietuvių 
balių, įvykusį lapkričio 11 d. 
Apvedzdos Dievo parapijos sve
tainėje. Tur būti gavęs daugiau 
informacijų iš draugystes nario 
jis pamini draugystės turtą, pa- 
šelpą ir duokles. Gi užbaigia 
savo aprašymą visai netikusiai, 
įžeisdamas vietinį kleboną kun. 
Albaivičių už jo prielankumą 
šiai draugystei paskelbiant šios 
draugystės balių po pamokslo. 
Tikslas tokio netikusio paneigi
mo minėto! korespondento yra 
pramatomas ir pilnai supran
tamas ir dėlto Dr^stė Susivieni
jimo Brolių Lietuvių savo prieš- 
metinianne susirinkime, laiky
tame gruodžio 9 d., vienbalsiai 
pasmerkia šį nepageidaujamą 
korespondento .pasitarnavimą 
“Bubnio” ir kaipo neturinti tie
sos kalbėti1 už šią draugystę. 
Taipgi pareiškia, kad ši drau
gystė pasilieka sau pilną teisę 
savo! reikalus tvarkyti taip, kaip ’ 
jai, patinka ir gerus santykius Jįjįo

Pranešimai PARDAVIMUI
PIGIAI parsiduoda grosernė 

ir bučernė lietuviais ir lenkais 
Kas. ka. kur. kain ir (apgyventa vieta. Kas pirmesnis 

kadarengia^ veikia laimės, priduoda išpne- 
igj v. žasties ligos. Naujienos,

ar kviečia. 1739 s. Halsted St. Box 392

KASDIEN tamsta gali prisirašyti I pipn AVTMTTT hnčprno tiv 
rTie Naujienų Spulkoa, ir pririrašvkl FAKDAV1MU1 bUčerne (11) 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda- grosernė. Gera vieta, pigi ren- 
Xt«mysi8k™pS da- Parduosiu pigiai. Atsišaukit
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. I 508 W. 81 St., Chicago.

Tel. Stewart 78571739 b. Haistea bu |

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

K. Kasparaitis, Sekr.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučėmė, su namu, kaina 
000. Atsišaukite

Z. DUBSKY, 
5358 So. Robey St.

$17,-

WEST PULLMANE Kalėdų 
dovana, žmonės aukoja 2 pagy
venimų namą po 5 kambarius, 
gasas ir kiti visi įrengimai, tik
tai $500 ar $1,000 įmokėti, ki
tus kaip rendą. Rendos neša 
$720 į metus, kaina $5,800 S. 
Markūnas, 654 W. 120 Str. 
Pullman 2856

ENGLEWOOD PASIŪLYMAS
Moderniškas 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 flatai su rakandais, ren- 
dos $2,000. Kaina $8,000. Na
mas bus parodytas pagal sutartį 

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

Wentworth 0578

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayctte 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadrilo 
svet., 841 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 
TSS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; tuit. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsteo' 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas menesį 
paskutinį šeštadienj, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd Pi.

CIČeROŠ LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KL1UBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandrayiče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno menesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm1, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 \V. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kariū
nas, 3959 W. 16th St.; kasos gl<b. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfit 1d 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.! 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt, M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vaL 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Kūgis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJI' DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAlZ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienj 

svet., 1315 North

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. 1. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. 'A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

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 lietusių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

GROSERNĘ parduosiu pi
giai, už pirmą pasiulinimą, ran
dasi geroj vietoj.

4710 So. Lincoln St.
Tel. Lafaytte 4139

MOKYKLOS

Vaidylų atydai. Pagal isakynrc 
Didžiojo Perkūno, visi vaidylos ren 
kasi vakaruose, pirmadieniui gruo 
džio 17tą. — Vaidilai

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
daiktų krautuve. Geroj vietoj prie 
pat Šv. Jurgio bažnyčios. Renda pi
gi apsukriam žmogui gera vieta. 
Parduosiu pigiai iš priežasties mir
ties. Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Atsišaukite

928 W. 33-rd St., 
Tel. Boulevard 7656

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus 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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė. Ne
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 n».

DRAUGYSTES ATGIMTIES LTETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.; 
nut. rašt. V. Pakeltis, 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas. 
3601 So. Union Avė.; kasierius S. 
Balsis, 8543 So. Morgan St.; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasos globėjai 
A. Rimkus ir D. Matuzas; durų sar
gas F. Stulgaitis.
Susirinkimai laikomi pirmą sekma

dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Bažnytinėj svet., 35th lt S, Union

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma rr 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
svo 18 iki 40 metų *mž,iar>a,


