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Rusija prašo Amerikos pripažinimo
Francija priėmė 

derybas su 
Vokietija

Amerika svarstys 
Rusijos prasimą

Graikijos sostas pavojuje
Vokietija prašo palengvinimų 

gauti paskolą maistui

Rusija maldauja Amerikos 
pripažinimo

Amerika tą maldavimą svars
tys, bet Rusija turi duoti 
gvarantijų, kad ji “pasitai
sys.”

LONDONAS, gr. 17. — Bal- 
tąsis Namas šiandie gavo Rusi
jos užsienio reikalų ministerijos 
notą, vėl maldaujančią, kad 
Jungt. Valstijos pripažintų Ru
sijos valdžią. Nota liko paduo
ta valstybės departamentui ap
svarstyti.

Valdininkai vien tik pasakė, 
kad ši nota, kaip ir kitos Wa- 
shingtono valdžiai paduotos no
tos, bus rūpestingai apsvarsty
tos pirm negu bus padalytas 
nuosprendis.

Savo notoje Rusijos užsienio 
reikalų minitseris čičerinas sa
ko, kad įkvėpimą jo notai davė 
prezidento Coolidge pirmoji kal
ba kongrese, kurioj Coolidge pa
sakė, kad jis sutinka “padaryti 
labai didelių nusileidimų tikslu 
išgelbėti Rusijos žmones.”

Vėliau kada kylo reikalavimai 
pripažinti Rusijos valdžią, Coo
lidge pareiškė, kad jo kalba li
ko klaidingai suprasta ir pasta

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 svarbią ži
nią NAUJIENOSE 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.

tė keturius reikalavimus, kaipo 
būtinas sąlygas Rusijos pripa
žinimo. Šie yra Coolidge reika
lavimai :

1. Rusijos valdžia turi sutik
ti atlyginti nukentėjusiems 
Amerikos piliečiams.

2. Rusijos valdžia turi pripa
žinti Kerenskio valdžios už
trauktas Amerikoje skolas.

3. Rusija turi sustoti rodžius- 
si nedraugiškumą Amerikos įs
taigoms (reiškia, turi sustabdy
ti savo komunistinę agitaciją).

4. Rusija turi padaryti atgai
lą už savo praeities darbus.
Nori susiartinti su Amerika.
NEW YORK, gr. 17. — Rusi

jos Telegrafo Agentūra paskel
bė Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisterio čičerino oficialinę na
tą prezidentui Coolidge. Joje sa
koma, kad Rusijos valdžia “yra 
pasirengusi daryti viską jos ga
lėję, kad atsteigus draugišku
mą su Jungt. Valstijomis.”

Nota sako, kad Rusija visuo
met stengėsi atsteigti draugiš
kumą su Jungt. Valstijomis] ir 
todėl perskaičius prezidento kal
bą kongrese, praneša, kad Ru
sijos valdžia yra prisirengusi 
svarstyti su Amerika visus 
Coolidge kalboj pakeltus klausi
mus. Derybos gi turi būti pa
remtos bendru nesimaišymu j 

vidurinius abiejų šalių reika
lus.
Anglija seka Rusijos žingsnį.

LONDONAS, gr. 17. — Ang
lijos valdininkai su dideliu įdo
mumu seka Rusijos maldavimą 
Amerikos pripažinimo. Anglijos 
diplomatai numato tame Rusi
jos norą nors dalinai pakeisti 
savo politiką ir nors išdalies pri
pažinti savo internacionalines 
obligacijas.

Valdininkai pripažįsta, kad 
Amerikos pripažinimas Rusijos 
padarytų didelę įtaką į Angli
jos atsinešimą linkui Maskvos.

Naujienų Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomiis. NedėJiomis-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.

.........

Bet jie mano, kad Amerika pa
reikalaus stiprių gvarantijų, 
kad Rusija pripažintų savo sko
las Amerikai, pirm negu Ame
rika sutiks atnaujinti normali
nius ryšius su Rusija.

Francija priėmė derybas su 
Vokietija

Derybos eisis apie okupuotąjį 
kraštą ir kontribucijos klau
simas nebus liečiamas.

PARYŽIUS, gr. 17. — Fran
cija ir Vokietija svarstys klau
simus liečiančius Ruhr ir Parei
ni© okupaciją.

Premieras Poincare priėmė, 
niekuriais aprubežiavimais, Vo
kietijos pasiūlymą užvesti tais 
klausimais tiesioginius derybas 
su Francija ir Belgija.

Kad neišeitų kokių nors ne
susipratimų, Poincare vėl pa
kartojo, kad tose derybose ne
turi būti liečiami kontribucijos 
klausimai, kuriuos svarstyti ga
li tik kontribucijos komisija. 
Ta komisija nepaliaus veikus, 
nežiūrint kuo nė užsibaigtų šios 
derybos.

Vokietija prašo paskolos 
pirmenybės

---------------'.'T 'T. ■ f

Bankieriai neskolina pinigų 
maistui nusipirkti, jei talki
ninkai neatsižadą; kontribu
cijos pirmenybės.

PARYŽIUS, gr. 17. — Vokie
tijos komisija šiandie padavė 
kontribucijos komisijai praši- 
mą, kad talkininkai dalinai at
sižadėtų pirmenybės prie gavi
mo kontribucijos, taip kad Vo
kietija galėtų gauti paskolos 
užsieny nupirkimui maisto. Ko
misija tą prasimą veikiausia 
svarstys trečiadieny, bet Fran
cija priešinasi suteikimui pir
menybės Vokietijos paskolai.

Vokietija sako, kad ji iki atei
nančio rudens turės importuo
ti 1,500,000 tonų grudų duonai 
ir 70,000 tonų riebalų. Ypač 
reikalingi yra riebalai ir Vokie
tijos gyventojai neteks riebalų, 
jei nebus gauta užsienio kredi
tų. Tečiaus užsienio bankieriai 
nesutinka duoti Vokietijai pa
skolos, jei kontribucijos turi 
pirmenybę, nes jie negalėtų at
gauti skolos iki nebus užmokė
ta kontribucija, o dar niekas 
nežino, ar kontribucija bus ka- 
da-nors užmokėta.

Amerika irgi sutinka pasko
linti pinigų Vokietijai maistui 
nusipirkti, bet irgi reikalauja 
pirmenybes prie skolos, t. y. kad 
ši Vokietijos paskola butų pir
miau atmokėta, negu kontribu
cija. Amerika be to sutinka, kad 
jei bus suteikta skolos pirme
nybė, nereikalauti tuo tarpu iš 
talkininkų atmokėjimo išlaidų 
už Amerikos kariuomenės lai
kymą Pareiny.

Oarbiečiai reikalauja Frau- 
Gijos atmokėjimo skolų
PARYŽIUS, gr. 17. — Dide

lio sujudimo pagimdė Anglijos 
Darbo partijos vadovo J. Ram- 
say MacDonald pareiškimas, 
kad kadangi Anglija moka sa
vo skolas Amerikai, tai neužiR 
go turės būti pakeltas klausi
mas ir apie Franci jos mokėjimą 
savo skolų Anglijai.

Tikisi nuversti Graikijos 
karalių 
—4--------- —

Nors respublikonai ir pralaimė
jo balsavimuose, bet nepaliau
ja veikę už įsteigimą Graiki
jos respublikos.

ATHENAI, gr. 17. — Mano
ma, kad dinastijos krizis daro
si Graikijoje neišvengtinas ir 
veikiausia karalius Jurgis turės 
sostą apleisti ir iš Graikijos iš
sinešdinti.

Respublikonai rengia demons
tracijas Athenuose, Makedoni
joj ir Trakuose už pašalinimą 
karaliaus ir įsteigimą Graikijo
je respublikos.

Galva dabartinės militaristų 
valdžios pulk. Plastiras pats 
prisipažįsta, kad susirinkus sei
mui turės būti sudarytas naujas 
kabinetas.

Pereito septintadienio rinki
muose betgi liberalai sumušė 
respublikonus. Daug balsų liko 
paduota ir už monarchistus. Bal
suotojų skaičius buvo labai di
delis.

Nors iki šiol žinomieji rinki
mų daviniai rodo, kad rinkimus 
laimėjo nuosaikieji, respubliko
nai jau šaukia apie pergalę, ren
gia demonstracijas ir reikalau
ja pašalinimo karaliaus.

Ikišiol žinoma, kad išrinkta 
250 liberalų, 1201 respublikonų 
ir 6 agrarai (ūkininkai). Svar
biausia monarchistų tvjirtovė, 
Pelopponesus, išrinko valdžios 
priešininkus. Tarp ten pralai
mėjusių yra ir buvęs prie kara
liaus Konstantino premieras 
Triantafillakos.

Lenkijos valdžia puolė sei
mui pasipriešinus

Seimas išreiškė nepasitikėjimą. 
Thuggutt pakviestas sudary
ti naują kabinetą.

VARSA VA, gr. 17.— Premie
ras Witos, kuris valdė Lenkiją 
turėdamas tik nedidelę didžiu
mą balsų seime, turėjo rezig
nuoti seimui išreiškus nepasiti
kėjimą jo valdžiai 229 balsais 
prieš 215. Witos neteko didžiu
mos ir pralaimėjo seime, 15 at
stovų pasitraukus iš Witoso 
“Piasto” partijos ir perėjus 
opozicijon.

Sugriuvus didžiumai, kuri jį 
išrinko, seimo pirmininkas Ra- 
taj tuoj aus pasitraukė iš savo 
vietos ir jo vieton tapo išrink
tas vice pirmininkas Moraczew- 
ski.

Prezidentas Wojciechowski 
pasitaręs su opozicijos partijo
mis, pakvietė opozicijos vadovą, 
atstovų Thuggutt sudaryti nau
ją kabinetą. Jis jau tariasi su 
įvariomis partijomis apie kabi
neto sudarymą. (Lenkijos sei
me nė viena partija neturi ab- 
soliutės didžiumos ir ten gali
ma yra tik koalicinė valdžia, 
susidedanti iš kelių partijų).

PINIGŲ KURSAS

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:•

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.88
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.60
Danijos 100 markių ........... $17,87
Finų 100 markių ................... $2.50
Italijos 100 lirų ................... $4.37

^Francijos 100 frankų ........... $5.28
Lietuvos 100 Litų ................. $10.00
Norvegijos 100 kronų ........ $15.02 
Olandų 100 kronų ............... $38.18
Švedijos 100 kronų ............... $26.33
Šveicarijos 100 frankų ....... $17.46

Sukilėliai buk artinasi juie 
Meksikos sostinės

Obregonas išvyko Vera Cruz 
frontam

VERA CRUZ, gr. 17. De la 
Huertos sukilėliai skelbia, kad 
jų spėkos, aplaikydamos naujus 
laimėjimus, nuolatos artinasi 
prie Meksikos sostinės ir dabar 
vietomis yra už 60 m. nuo mies
to.

Sukilėliai skelbia, kad prie jų 
prisidėję dar keli generolai ir 
kelios valstijos patekusios jų 
kontrolėn.

Obregonas vadovaus 
kariuomene.

WASHINGTON, gruod. 17.— 
Meksikos ambasada gavo žinių 
iš Mexico City, kad padėtis 
Meksikoj nėra persimainiusi. 
Sonora ir Sinaloa tebėra val
džios kontrolėje, taipjau ir Tam- 
pico.

Prezidentas Obregonas jau iš
važiavo į Vera Cruz frontą, kur 
jis asmeniniai vadovaus ofen- 
sivu prieš reakcionierius.

Žemės drebėjimas sugrio
vė Ecuadoro miestą

.. F'*!----------
GUAYAQUIL, Ecuador, gr. 

17? ■— Ecuadoro valdžia gavo ži
nią, kad Tulcan miestas, turin
tis apie 4,000 gyventojus, liko 
visai sugriautas pora dienų at
gal ištikusiam žemės drebėjime, 
kuirs apėmė nemažą žemės plo
tą Columijoj ir Ecuadore. Į ne
laimės ištiktą vietą pasiųsta 
kariuomenę, kad neprileidus 
plėšimų.

Koretz aliejaus laukų tyrinėto
jai sugryžo nieko nepešę.

NEW YORK, gr. 17. — šeši 
žmonės, kurie buvo išvykę į Pa
namą ištirti garsaus spešelnin- 
ko Leo Koretz,kuris pabėgo nu
nešdamas gal iki- $10,000,000 
turčių pinigu, aliejaus laukus, 
kurie turėjo visiems pas jį su- 
dėjusiems pinigus, duoti milži
nišką pelną, šiandie sugryžo į 
New Yorką. Juos siuntė pats 
Koretz ir žadėjo jiems apmo
kėti visas išlaidas. Bet nuvykę 
į Panamą jtie nieko nesurado. 
Jie rado didelėse pelkėse Bay- 
ano upę, kur turėjo būti dideli 
aliejaus laukai. Jie rado daugy
bę krokodilių ir geltonojo dru
gio uodus, bet apie aliejaus 
laukus niekas ir girdėti nėra 
girdėjęs. Nors tyrinėtojai dėjo 
pastangų viską sužinoti, bet ne
surado, kad Koretz butų nors 
vieną colį žemės ten turėjęs. 
Abelnai niekas apie jį ir girdėti 
nėra girdėjęs, nors jis gyrėsi 
valdąs ten kelis bankus.

Pats Koretz pabėgo jiems iš
vykus tyrinėti.

Tyrinėtojai nežino kas jiems 
dabar išlaidas apmokės. Keli jų 
metė gerai apmokamus darbus 
kitose kompanijose, kad užėmus 
svarbias vietas šioj “kompani
joj,” kurios nuosavybės ir tur
tas, Koretzui pabėgus, pranyko 
kaip pernykštis sniegas.

Tyrinėtojai nusiminę daba|r 
gryšta Chicagon.

PARYŽIUS, gr. 17. — Buvęs 
Franci jos premieras Clemenceau 
liko lengvai sužeistas nelaimėje 
su automobiliu. Kadangi jo vei
das supiaustytas, tai jis negali 
nė kalbėti, nė valgyti ir maiti
namas yra šiaudeliu.

Lietuvis neteko advokato 
teisių

SPRINGFIELD, III., gr. 17.— 
Augščiausias teismas šiandie 
atėmė teisę praktikuoti Illinois 
teismuose dviem Chicagos ad
vokatams, John Hugh Lally ir 
lietuviui Joseph Wolon už jų ne
profesionali elgimąsi.

Advokatas Lally buvo kalti
namas, kad jam klaidingai per- 
sistačius dalykus, viena jo klien
tė, sužeista moteris, neteko 
$820 pašelpos iš dirbtuvės. O 
Wolon buvo kaltinamas, kad jis 
pasilaikė pinigus, kurie buvo 
valdžios mokami vieno iš proto 
išėjusio ex-kareivio globėjui.

Atidarė Tutankhaman karstą.

LUXOR, Egyptas, gr. 17. — 
Šiandie archeologai atidarė fa- 
raono Tutankhamen grabvietę 
ir nusistebėjo vidaus puošnumu 
ir taipjau karsto puikumu. Sie
nos ir pats grabas nukloti auk
su ir šiaip labai gražiai išpuošti. 
To faraono kapas jau daugiau 
metų laiko yra kasinėjamas ir 
jame rasta brangių istorinės 
vertės daigtų, kurie rodo į bu
vusią augštą tais laikais egyp- 
tiečių civilizaciją. Kapas yra 
Karalių Klony, susidedantis iš 
kelių puikių kambarių, pripildy
tų įvairiomis brangenybėmis, 
daugiausia aukso išdirbio.

Fiąraono ir jo pačios mumi
jos veikiaulsia melbus judintos ir 
bus paliktos grabvietėj, noirs 
vėliau bus padaryti X-spindulių 
paveikslai, kad patyrus kas dau
giau prie jų yra ir, jei galima 
bus, atspėjus ligą, nuo kurios 
jie mirė, nes yra davinių many
ti, kad faraonas liko užmuštas 
kito j ieškotojo faraono sosto.

Tutankhalmen valdė Egyptą 
apie 3,500 metų atgal.

30 japonų angliakasių uždaryti 
kasykloje.

TOKIO, gr. 17. — 30 anglia
kasių liko uždaryta kasykloje 
pietvakarinėj Japonijoj, įgriu
vas daliai kasyklos. Nemanoma 
kad tuos angliakasius pasiseks 
išgelbėti gyvus.

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
gumo ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

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

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

K. Požėla vėl laimėjo 
ristynes

Parito švedą Peterseną. Bance
vičius parito Pete Zbyško.

CHICAGO. — Vakar “Mažas 
Geležinis žmogus” Karolis Po
žėla Roselande, Strumilo sve
tainėj, ritosi su švedų čempio
nu Chas. Petersenu ir ristynes 
laimėjo. Be to Požėla parodė 
keletą dalykėlių iš sunkiosios 
gimnastikos.

Be jų dar ritosi “Drapiežnas 
Dzūkas” J. Bancevičius su 
“Though Guy” Pete Zbyško. ži
noma, laimėjo J. Bancevičius.

(Plačiau apie tas ristynes bus 
aprašyta ryto).

Milewskis prisipažino užmušęs 
savo pačią.

CHICAGO. — Saliunininkas 
Joseph Milewski, 1901 W. 63 
St., po 36 valandų tardimo pri
sipažino, kad tai jis užmušė sa
vo pačią Juzę ir kad paslėpus 
piktadarybę, sudegino jos dra
bužius.

Užmušęs gi ją dėlto, kad jis 
nužiūrėjęs ją nesant jam ištiki
ma ir barnis iškilęs kada ji no
rėjusi išvažiuoti ir nesutikusi 
pasakyti kur važiuoja. Ji užra
kinusi jį garažiuje, bet jis vis
lieji iš jo išsilaužęs, nusiviję^ 
pačią į namus ir pieno bonka 
sudaužęs jai galvą. Tada nu vil
kęs ją į rūsį, kur pribaigė žmog
žudystę, o paskui lavoną nuvil
ko į garažių, o drabužius sude
gino.

4 žmonės užmušti.
LOS ANGELES, gr. 17 — 

Keturi žmonės liko užmušti ir 2 
sunkiai sužeisti čia šiandie įvai
riose nelaimėse su automobi
liais.

šiandie — veikiausia giedra; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:13 v., leidžiasi 
4:20 v. Mėnuo leidžiasi 1:40 v. 
naktįį.



Antradienis, GruoH. 18,1923

Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės (920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

FRANK ŠOVA, ..................................................................... 849,300
4014 So. Rockvvell St., Chicago, UI.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, ................................................. 707,250
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

MISS L. NARMONTA, ......................................................... 666,600
3223 Parnell Avė., Chicago, UI.

LEON SHVVEGZDA, ............................................................. 637,000
4917 W. 14 St., Cicero, III.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ............................................. 618,900
3355 So. Morgan St., Chicago, III.

TONY VVILLIS, ..................................................................... 539,000
856 W. 122nd St., Chicago, Iii.

ANTON GUDAVIČIUS,.............................................  311,700
P. O. Box 358, Benton, III.

KAZIMER POCIUS, ............................................................... 296,000
12053 So. Halsted Sfc.» Chicago, III.

ANTHONY SHARKIS, ......................................................... 294,300
942 \V. 34th St., Chicago, III.

ANTON PAKŠYS, ................................................................. 219,000
220 Miiwaukee Avė., Kenosha, Wis.

KAZ1MER YUCIUS, ............................................................. 216,600
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

CAZIMER RAŽAS, ............................................................... 211,400
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ, ................................................................... 160,500
2502 W. 69th St., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS, . . ............  j.,................. 136,000
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ........................................... -......... 131,000
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

KAZ. BAZEVIC, ................................................................... 124,000
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

JOSEPH SPRING, .............................................-.................. 122,200
6059 So. Kilder St., Chicago, III.

PETER KAUNET1S, ..........................  119,000
1530 So. 49th Avė., Cicero, UI. )

WM. SHIMKUS, .... .......................................................... 65,100
3817 So. Emerald Avė., Chicago, UI.

MIKE BUDAS, ...........................................  64,900
7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

JOSEPH SANCIULIS, ................   54,000
P. O. Box 253, Bradley, Ohio.

MISS ANNA PORITZ, ........................................................... 52,200
1900 Racine Avė., Racine, Wis.

J. JAKSAHICZ, .......................................................................  47,100
1509 Harvey Avė., Oak Park, III.

JOHN YURKŠAITIS, .........  47,000
Box 163, Harrison City, Pa.

A. KALNER, ...............................    47,000
10929 So. State St., Chicago, UI.

WM. RIPALAS, ....................................................................... 47,000
Unionville, Mich.

JOHN JASULEVIČIA, ........................................................... 42,600
Box 58, Valier, Pa.

KANSTANTAS BULKA, ....................................................... 40,000
Milladore, Wis.

A. MUKEVKH, ..................   40,000
3240 Emerald Avė., Chicago, III.

MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ............................  37,500
1817 String St., Chicago, III.

MISS MARY PHILIPS, ............................................................ 5,600
2213 W. 22nd St., Chicago, III.

SIMON JUODSNUKIS, ..............          5,600
Freemonsforth, UI.

JAMES ATWILL, ...................................................................... 5,000
1012 Geneva St„ Racine, Wis.

JONAS BREHANSKAS, ..............................................   5,000
2227 — 24th St., Detroit, Mich.

ALEX BRAŽUL1S, ...................................................................  5,000
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.

MISS ROSE EIDUKAITfi, ....................................................... 5,000
1134 W. 18th St., Chicago, III.

JOE GRECIAS,............................................................................ 5,000
4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PETER JANUŠKA, .................................................................... 5,000
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

A. LUNGEVICZ,............................................................................5,000
1737 N. Robey St., Chicago, III.

ALEX ODEN, .............................................................................. 5,000
708 12th PI., Chicago, III.

FRANK RINKIS, ........................................................................ 5,000
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PAUL P. SHVELNIS, ..................................................... r........ 5,000
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

ALICE ŠILANIS, ........................................................................ 5,000
470 W. 26th St., Chicago, III.

C. STEVENS, .................................................................*........... 5,000
3449 Lowe Avė., Chicago, III.

ALEX THURSTON, .....................................   5,000
1267 Washington Blvd., Chicago, III.

TED TEKORUS,............................................................................ 5,000
1545 E. Mason St., Springfield, III.

A. A. VASILIAUSKAS, ............................................................ 5,000
4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, III.

J. T. VITKUS,..............................................................................  5,000
1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,................................,v.................
4051 Arcehr Avė., Chicago, UI.

TEDDY VAZNONIS, .............i................................................
833 W. 33rd PI, Chicago, III.

JOE IVITKAUSKAS, ....................................................
1420 So. Union Avė., Chicago, III.

MRS. M. WOITKEWICH,............................................
3113 So. Halsted St., Chicago, Dl.

5,000

5,000

5,000

5,000

Ar esi tame būry prie išlai- 
mėjimo brangią dovanu, 
paaukuoti] išlaimėjimui 

per Naujienas?
Dabar dar yra laikas dirbti! 

“Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys sąvaitčs, bet per tą laiką 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

Šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamą.

Čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimą 
Naujienų cirkuliacijos, už pasie
kimą platesnes minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudą iš jų sem
tu.

Naujienų darbuotojams ----

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

CHAS. H. BERRIGAN
Kontesto Vedėjas.

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

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimą. Čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova
nų, pradedant naują, gražų 
Columbia Sedan, vertą $1700, 
baigiant $5 auksu. Visiems čia 
yra lygi progą laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arba 
paskutinę vertės $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerą pradžią, kiti turi menkes
nę pradžią, bet lyg šiol dar nė 
vienas nėra 'laimėtojir ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus. 
Iki užbaigos konteste dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tą 
laiką, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti kelioliką kartų.

Nereikia nusiminti.
Gal būt, kad nevisi kandida

tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymą ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėra 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar yra pačiam įsisiūbavime ir, 
gali būt, kad tas, kuris dabar 
yra pasilikęs, už savaitės laiko 
bus pirmuoju. Darbas, sugabu- 
mas, energija ir plati pažintis 
čia reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

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

štai Metas musų gyvesnių jų 
kandidatų, kurie bando išlaimė- 
ti didžiąją dovaną, Columbia 
Sedan, vertės $1700.

Jus galite vienam ar kitam 
iš jų pagelbėt paduodami už 
juos savo balsus.

TOTOENUS, CHstp, UI.
■II.ĮIIIKI I I ■<»*■

P-IA MILĖ PAULAUSKIENE 
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

LEO SHWEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.

ANTON PAKŠYS,

Jis pasirodė labai darbštus ir 
gabus ir šiame konteste’ lošia lai
bai svarbią rolę.

C. YUCIUS, 
1579 Milwaukee Avė.,

220 Milwaukee Avė.
Kenosha, Wis.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

Chicago, III.
Chicago, UI.

JOSEPH SPRING,
6059 So. Kildare St., 

Chicago. UI.

TONY WILLIS, 
856 West 122rid St., 

VVest Pullman, III,

ii

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

ANTONAY SHARKIS
942 W. 34th St.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestonc Avė.

Chicago, III.

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

1811 Recter Bu ii din g
7» VVest Monro e Street, Chicago. ;

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Varčia 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telenhonfr Rando!ph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabasli Avė.

Tek; Pullman 6377.
V—— ......  /

V. W. RUTKAUSKAS lį 
Advokatas

29 So. La S’alle St. Room 586
Tel. Central 6390

Vale. 3223 S. IlHlsted St., Chicafo.
a Tel. Yards 4681--  ------ . .................. .. . . 4 

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viMudca 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th Št., Chicago, ®.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parnell Avė. 

Chicago, III.

Kas yra “Kliubas” '
“Kliubas” Naujienų kentės- 

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

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

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

Pabandykit ir pamatysit!

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VfSADOS KREIPKITĖS

809 W. 35th St, Chicago
1 Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
. DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
k Parduodam Laivakortes. • 

k——m,— nn«inr—
—M ............................. ■ i wi\ih~

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room lll’-U 

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

3323 So. HalMed SU. 
Te!.: Boulevard 1310

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

Nedeliomia nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r.’ iki 6 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus t 

lengvomis išlygomis. |

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurtniestyh 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W, Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namą Tel.i Hyde Park 339b

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, | 
Egzaminuoja Abstraktus, Padart I 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus, 

ir įgaliojimus.
7 South Dearbom Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Kandolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667
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Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

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

KORESPONDENCIJOS
Bentono Lietuvių 

naujienos
Iš Benton, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

su

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo: ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbaiidimui

Puikus Shell 
rėmai pagra
žina veidą. 
Nesiųskite nei cento aš uuuiMin Jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Kitholz Spectacle Co., Dept. F L. 5 
1462-64-66 W. Madison St., Chicago, UI

Atsiųskite man porą akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, uA sugrąžinsiu jiioe 
ir už tai nieko nereikėti mokėti. 
Vardas ........   ,....... Amžius.........
Pašto Ofisas ..... . ........
Gatvė ir numeris ...... 
Bok No R F D State

NESIŲSKITE PINIGŲ
A A nepriimsiu ned vie

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko. 
Aš pertikrinau daugiau

kaip 200,000 vyrų ir mo- ....
terų, kad mano dideli "True Vision akiniai, 
prašiais shell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos jūsų 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie Kampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygųa 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
?3.98. arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandvkite juos DABAR — Jie SITJN- 
f-rAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Riz'ku ir mano Lika šėlais. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai m inkštų auwų

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją 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 pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
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 ądresu: % :

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, D1

Gerai žinomas Bentono lietu
viams pilietis Antanas Gudavi
čius pradėjo darbuoties “Nau
jienų” prenumeratos konteste, 
ir įsitikinimui apie Naujienas 
buvo atvažiavęs Chicagon, kur 
viešėjo trejetą dienų, čia jis 
apžiurėjo visą Naujienų spaus
tuvę ir ji jam pasirodė įspudin- 

Didelis presas su dideliais 
kurių darosi 
patiko ponui

lietuvius p.

Didžiojo Lietuvos 
Vytauto Pašalpi- 
Iš šito kliubo na- 
burys šaunių lo-

ga. 
popieros rolais, iš 
Naujienos, ypač 
Gudavičiui.

Apie Bentono
Gudavičius papasakojo, jog mu
sų broliai ten ramiai; ir gan 
dangiškai gyveno. Sako, kadj|4 
vadinasi vieni tokiais kiti kito
kiais, bet gyvena sutikimo ir 

nesibara Todėl, sako,* jiems 
laikraščių “barniai” nepatinka: 
kam, sako Naujienos taip barasi 
su Laisve ir t.t.

Tarp Bentono lietuvių veiki
mu atsižymi 
Kunigaikščio 
nis Kliubas. 
rių susitvėrė
sėjų,„kurių lošimo komisijos pir
mininku yra p. M. Juškauskas. 
Nesenai šio kliubo lošėjai per
statė veikalą “Kryžius” West 
Frankforte pagal West Frank- 
forto lietuvių prašymo. Iš to lo
šimo likę iii- pelno apie $50, kur j 
tai pelną lošėjai skyrė Kliubo 
pašalpai.

Bentono yra ketvertas; mai
nų. Viena iš jų dvejetas metų 
kaip uždaryta. Darbai eina gan 
lėtai. Middle Fork mainose 
dirbama kasdien. Chicago Wil- 
lington Franklin Co. mainose 
dirbama po dvie dieni į savaitę.' 
Franklin Co. mainoje dirbama 
3 dienas į savaitę.

Biznierių lietuvių tarpe yra 
du: Jirgis Kunskis ir Antanas 
Povilavičius; ir vienas ir antras 
turi po grosernę ir bučernę. 
Abiem gerai sekasi. Kone visi 
lietuviai pas juos perka.

BULGARIŠKA ŽIEDŲ 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIEKt
AKUŠERKA

31 UI So. Halsted St, kampan 91 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

TeL Y arda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai Praktakavu- 
si Pennsylvanl- 
jos ligonbučiuo 
ee. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; krei
Įritės, o rasite 
pagalbą.

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

KALĖDOMS deimantai
LAI KASDIEN BŪNA JUMS KALĖDOS

NETIK YRA SMAGUMAS SUTEIKTI DOVA
NĄ — BET TAI YRA FAKTAS, KAD JUS 
SUTAUPĖT TIEK DAUG PINIGŲ — TAI 
YRA TAIP PAT KAIP JUS PADĖTUMĖT j 
BANKĄ.

VERTĖS $19.50 m $1,000.00

Tel. Blvd. 3138 l 
M. WoitkevricH 

BANIS 
AKUŠERKA ’i

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m<o kiekviename 

Teikiu
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 1 
Halsted St. i

KULIONIKAI

DIDELIS PASIRINKI-
MAS. BALTI, ŽALI, 
GELTONI, AUKSINIAI 

IR PLATINO

$1.00 iki $50.00

AUKSINIAI 
PEILIAI

DAUG VISOKIŲ 
SKIRTINGŲ IŠ- 

MARGINIMŲ 
PASIRIN

KIMUI 
$1.25 

ir augščiau

ELGIN LAIKRODĖLIAI
VYRŲ ŽIEDAI SU 
ARMĖNAIS IR SU 

KITAROMIS

Mes turime skyrių tų žinomų laikro
dėlių ir mes galime parodyti jums 
juos su viršeliais ir be viršelių, ža
lio, balto ir geltono aukso.

$17.50 ir augščiau

TIKRO AUKSO
$5.50 

IR AUGŠČIAU

M'T'DR. herzman^
—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 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevąpd 4136

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

................ , 4

Telefonai i

JOS ANT ČIURNIO 
LAIKRODĖLIS

LAIKRODŽIŲ 
LENCIŪGĖLIAI

.$1.00 ir augščiau

Pasakykite mums kokio styliaus jus 
norite ir mes turime jį. Suteikti do
vaną musų vieną wrist laikrodėlį, tai 
yra ženklas labai gero pasirinkimo.

$10.00 iki $150.00

MOTERŲ SU AR
MĖNAIS ŽIEDAI. 
TIKRO AUKSO. VĖ
LIAUSIOS MADOS 

, $3.25
IR AUGŠČIAU

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

- - ■—

ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS IKI KALĖDŲ

METUS 
GERIAUSI 

ŽMONIŲ 
PATARNA

VIMUI 
AUKSORIAI

PER 33

LRY STORE
CHICAfiOJ 1536W.47th. StrM*.

P.O.PEEMUELLER , Prop.

n»iARDS16

TIK BISKĮ 
Į RYTUS 

NUO 
PEOPLES 

STOCK 
YARDS 
STATE 
BANK

> .................. ■ «

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
m i ■■■■■— i ■■■■■■■ n ii. i

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Y arda 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Western 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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:88 vakar*.
AKINIAI. KURIE JUMS PRITIKS

Meninis apskriti lensai C*Į 
M* ■ pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

......... . ......... .................... .. 'U I J feg 
'■HM I ............................... ■■■■'■ nu

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampu 18-th Street. 

Phone Canal 0257

Telephone Y arda 1582

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., 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 sutarti.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

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. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak.

3325 So. Halsted St„
CHICAGO, ILL.

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 Ava.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytu

DR. P. ŽILVIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Beolerard 7179 

Rezid. Tel. Fairfu 557d 
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Bes. 1189 Independence Blvd. Chicagą

30 mėty patyrimo
Duokite savo airis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
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. v.

Telefonas Yards 0867
U........................................... i i —Z
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jau komunistai nori išnau- 
dot parlamentarizmą pilie-* 

i tinių laisvių apgynimui, 
’ valdžios demokratizacijai ir 

panašiems tikslams.
Bet to dar negana, 

munistai ne tiktai atmeta 
visą savo pirmesni nusista
tymą demokratijos ir par
lamentarizmo klausimais, 
dėl kurių jie yra išlieję tiek 
daug tulžies ant socialistų, 
—- jie dar ve ką pareiškia:

“Visur, kur Socialistų 
partija arba kuri kita po
litinė darbininkų grupė 
turi progos* laimėti (rin
kimus), mes remsime ši
tuos kandidatus prieš vi
sas kitas partijas, neišski
riant ir trečiosios parti
jos.”
Ar girdite? Komunistų 

vadai jau atvirai pasižada 
remti socialistų kandidatus 
— tų pačių socialistų, ku
riuos jie per keletą metų 
pravardžiavo “geltonai
siais”, “oportunistais”, 
“buržuazijos klapčiukais1 
“Judošiaiš” 
pardavikais” ir t. t.!

Reikia pasakyti, kad soci
alistai niekuomet tos para
mos nėra prašę iš komunis
tų. Tuo nuostabesnis .yra 
tas komunistų partijos cen
tro pareiškimas. Komunis
tų partija, vadinasi, pati 
siūlosi į talką socialistams, 
neturėdama net užtikrini
mo, ar tas jos pasisiūlymas 
bus priimtas.

Po šitų komunistinio cen
tro pareiškimų galima pa
bausti: kur gi dabar stovi 
mūsiškiai Bimbos, Jukeliai, 
Pruseikos ir visi kiti keikū
nai, kurie nesiliauja draps- 
tę purvais socialistus ir so
cialistų judėjimą?

Ir dar antras klausimas: 
kokios prasmės dabar turi 
komunistinės darbininkų 
partijos gyvavimas, kaipo 
atskiros politinės organiza
cijos? Juk augščiaus išdės- 
tytasai jos nusistatymas pa
naikina viską, dėl ko ji bu
vo susiorganizavus.

Kaipo atskira politinė 
partija komunistai save pa
laidojo.

Edita* P, Origaitla 
1789 South Halatad Stata* 

Chicago, ūl. 
Talephona Rpo—valt 85—

Subscription Rate* t 
88.00 per year ta Canada. 
87.00 per year outsido of Chica*t> 
88.08 per year fa Chicago. 

8c per copy.__________________
Entered m Secoad Claae Matter 

March 17th, 1914, at tha Post Office 
Bf Chicago, 111., undar tha act of 
March 2nd, 1879.
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Komunistai 
jau pripažino 
demokratiją.

Amerikos “kairiaspas- 
niai” arba komunistai jau 
vėl keičia savo frontą. Per 
visą laiką kovoję prieš de
mokratiją, jie dabar nutarė 
remti tą biaurų “buržuazi
jos išmislą”.

Komunistinės Darbinin
kų Partijos centralinis pil
domasis komitetas paskelbė 
gruodžio mėnesio 1 d. š. m. 
oficialiame savo organe 
“The Worker” naują mani
festą savo sekėjams. Tame 
manifeste jisai tarp kitko 
sako:

“Mes stosime į bendrą 
kampaniją su trečiąja 
partija prieš kapitalistų 
klasę už tokius dalykus, 
kaip pilietinių laisvių pa
laikymas, Sovietų Rusijos 
pripažinimas, prieš inter
venciją kapitalizmo gy
nimui Europoje, už val
džios demokratizaciją, už 
gelžkelių ir kasyklų nacio
nalizaciją, už priemones, 
duodančias galimybę far- 
meriams pirkti pigesnė
mis kainomis didžiųjų 
trustų dirbinius.”
Taigi komunistų centro 

komitetas jau stoja už tai, 
kad ne tiktai apgynus tas 
demokratybės teises, kurios 
yra iškovotos Amerikoje, 
bet kad dar praplatinus jas; 
jisai reikalauja valdžios de
mokratizacijos.

Toliaus, jisai pareiškia, 
kad komunistai atsižada ir 
savo anti-parlamentarinės 
pozicijos. Jisai sako:

“Iki šiol musų partija 
buvo pareiškusi principe 
pritarimą parlamenti
niam veikimui, bet prak
tikoje ji buvo anti-parla- 
mentinė organizacija. 
Mes turime šitą padėtį 
pakeisti ir mesti savo par
tiją į rinkimų kampani
jas.”
Parlamentas pirma buvo 

komunistams tiktai “darbi
ninkų mulkinimo įstaiga”, j 
kurią doras revoliucionie
rius galėjo eiti negut tiktai 
tam, kad iškėlus aikštėn ir 
parodžius darbininkams vi
są jos niekingumą. O dabar

Apžvalga
NEŽINO PAPRASTŲ FAKTŲ.

“Vienybėje” vienas gudruo-' 
lis reiškia savo nusistebėjimą, 
kad Vokietija, kurioje didžiuma 
esą socialistai, nesuvaldo bur
žujų. Keista, kad to laikraščio 
redakcija nenurodo savo skai
tytojams (o ypatingai bendra
darbiams), kad Vokietijoje so
cialistai dar neturėjo ir neturi 
didžiumos. Pirma negu disku- 
suoti kokius nors klausimus, 
reikia juk žinoti bent paprastus 
faktus.

MAŽIAU KAIP 400,0000 
NARIŲ.

Amerikos buržuaziniai libe
ralai simpatizuoja Rusijos bol
ševikams, nors ir nepritaria jų 
teorijoms. Bolševikai taip pat 
rodo daug palankumo bružuazi- 
niems liberalams, nes kuomet 
šie atsilanko Rusijoje, tai jie 
priima juos labai svetingai.

Vienas tokių liberalų yra 
Wisconsino senatorius Robert 
La Follette. Praeitą vasarą ji
sai buvo Rusijoje ir apie tą sa
vo kelionę dabai* rašo Hearsto 
laikraščiuose. Jisai giria bolše
vikus už gerą priėmimą ir labai 
mandagų apsiėjimą su juo.

Bolševikų komisarai jam iš-

ex*n

Ko-

“darbininkų

L. Verrus

rodo esą geri ir gabus žmonas, 
tik jie dar nepriėję prie supra
timo tų dalykų, kurie yra priim
ti civilizuotame pasaulyje. Tarp 
kitko La Follette sako:

“Demokratijos, kaip mes 
ją suprantame, Rusijoje nėra. 
Tenai nėra žodžio laisvės, 
spaudos laisvės ir susirinki
mų laisvės. Jokis priešingas 
valdžiai laikraštis negali būt 
leidžiamas. Nė vienas pilie
tis, kuris nėra narys komu
nistų partijos, negali kriti
kuoti ją ir gyventi Rusijoje. 
Sovietų valdžia priėmė caro 
politiką vartoti trėmimą kai
po bausmę už politinius nusi
dėjimus arba net už įtariamą 
opoziciją sovietų valdžiai.”
Kitoje vietoje savo aprašymo 

Wisconsino senatorius nurodo 
šitokius faktus:

“Rusijoje randasi 140 mi- 
lionų gyventojų, iš kurių tar
pe 80 ir 90 nuošimčių yra 
ūkininkai. Rinkimus pilniau
siai kontroliuoja komunistų 
partija, kuri turi mažiau kaip 
400,000 narių”.

Tai yra gana ryškus bolševi
kiškos valdžios paveikslas. 
“Naujienų” skaitytojams jisai 
nepasako nieko naujo, bet visgi 
yra įdomu girdėt, kad tuos da
lykus praneša nesenai sugrįžęs 
išRusijos žmogus, kuriam bol
ševikai, pasak jo, teikė visokių 
informacijų apie gyvenimą Ru
sijoje, kokių jisai tiktai pagei
davo.

Tarpe 140 įpilionų gyventojų 
—mažiaus kaip 400,000 komu
nistų toje šalyje, kuri skaitosi 
“komunizmo tėvynė”! Vadina

si, mažiaus kaip trečdalis nuo
šimčio gyventojų!

Ir tik ta sau jale žmonių turi 
pilietines teises, o visa kita mil
žiniška masė Rusijos “piliečių” 
neturi jokių teisių.

Lietuvos Valstybes 
Teatras.

(Tęsinys)

Ir tėvas Rusteika grįžta į 
grinčią; pamatęs meisterį lar 
jai šaltai jį sutinka ir nesilei
džia į kalbas. Motina stengiasi 
savo vyrą suartinti su “ziegor- 
meisteriu”, bet iš to niekas ne
išeina. Pagaliau meisteris aiš-Į 
<iai Rusteikos giliamas išsineš
dina. Besikalbant apie buvusį 
svečią, kad jam nereikia tikėti 
ir paslaptis pasakoti, kol nepa
aiškės kas jis toks yra, įeina 
ubagė Barbora, ši ubagė palai
ko susisiekimą su visais knyg
nešiais ir lyg paštas gabena 
rankraščius nuo vieno pas kitą, 
kol nueina ligi Prūsų, o knygas 
atbulai — iš Prūsų į Lietuvą. 
Ji savo darbu labai patenkinta; 
žino, kad kvaili rusų žandarai 
nė minties, neturi, kad ji galėtų 
draudžiamus raštus nešioti, o 
be to ji gerai supranta, kokį 
darbą atliekanti, — juk tai 
žmonių švietimas, trynimas 
tamsumo nuo suvargusių aša
roms paplukusių akių. Įėjus pa
duoda Rusteikai kepalą, kuria
me yra įdėtas svarbus raštas 
nuo daktaro iš miestelio. Dak
taras rašąs apie Kražių žudy
nes, kurios ką tik įvyko. Barbo
ra irgi buvusi Kražiuose ir ma
tė kai kazokai nekaltus žmones 
nagaikomis ir šoblėmis kapojo, 
o daugybę ir į ežerą suginę. Tuo 
tarpu įeina žmogelis šatkus, 
patsai Kražiuose nukentėjęs. Jo 
galva apraišiota, ranka parišta 
ir labai pailsęs. Skuba užrube- 
žin, nes žino, kad kazokai jo ieš
ko. Pakyla Rusteikuos trukš- 
mas, tėvas ima keikti masko
lius ir pasižada dar smarkiau 
su caro valdžia kovoti. Ilgai ne
laukdami, įsako Barborai už 
dienos sugrįžti, o patys veda 
šatkų ir neša gautus rastus bei 
žinias užrubežin. Namie pasilie
ka Rože su aimanuojančia moti
na. Rožė ramina senę, kuri nesi
liauja pludusi knygnešius, visiš
kai nežiūrėdama gerų tikslų, bet 
bodama tų nelaimių, kurias gali 
sutikti vyras ir sūnūs Jurgis. 
Nors vėlus vakaras, ateina 

CTJ1KNOS, CEtaga, M.
ziegormeisteris, neva stiklinę 
atnešdamas, kurią su medumi 
iš Rusteikienės gavo. Ziegor
meisteris meilinasi prie Rožės ir 
sakosi norįs pirkti geriausius 
miestelio namus su sodu: kad 
moters patikėtų ir laišką nuo 
savo motinos parodo, jog ta pi
nigų pridėsianti, šios labai 
nežinomam rygiečiui prita
ria ir ima visaip pataikauti. 
Kur buvę nebuvę žandarai 
grinčion įeina. Radę savo pažįs
tamą meisterį alum besi vaiši
nantį, ir jie neatsisako, o dar 
prašo Rusteikienės duonos ir 
lašinių “prysą.” ši ką darys — 
duoda, žandarai geria, vienas 
jų vokietis prie Roželės lenda, 
bet ši smarkiai atsikerta. Stai
ga surinka pelėda. Rusteikienė 
supranta ir išbėga perspėti, jog 
žandarai trioboj. žandarai žiu
ri pro langą ir išgirsta vežimą 
įvažiuojant, supranta, kad su 
krata pavėlavę ir nieko nepešę 
turėsią eiti iš kur atėję. Tuoj 
pasirodo Rusteika ir alpžiurė- 
jęs žandarus nuo kojų ligi že
mės klausia jų kodėl kratos ne
daro. šie atsako, kad neverta 
esą, ir atsiprašinėdami, tupčio- 
dami išeina. Kiek ankščiau ir 
meisteris pasišalino. Rusteikai, 
tėvas ir sūnūs, jaučiasi nuvargę 
ir sėdasi valgyti. Valgo visa 
šeimyna. Kalbasi apie turėtą 
sunkią kelionę. Motina atkalbi
nėja, kad jie liautųsi knygas 
gabenę. Tėvas ima karščiuotis 
ir net meta valgęs. Ateina Bar
bora su raštais. Įėjus ima ko
sėti, tai ženklas ar ko svetimo 
nėra. Atsakoma, jog visi savi; 
tada ji laisvai jaučiasi ir pasa
kodama naujienas sėdasi valgy
ti. Prikraunama Barboros krep
šiai raštais, kurie ką tik iš Prū
sų Rasteikų parnešti. Ubagė 
išeina. Rožė su Jurgiu eina gul- 
tiį svirną. Tėvas ilgai sėdi, jau
čia negalėsiąs užmigti, mat vi
sokį rūpesniai kankina. Svar
biausia tai knygų nešimas, dar
bo daug, o patikimų žmonių 
saujelė, šiuo baigiasi antras 
veiksmas, ■<

Trečias ir ketvirtas veiksmas 
eina prie kampo’Rusteikų sodo, 
kame guli akmuo “Vaidevutis”, 
kuriame slėpė knygas ir viso
kius raštus papuolusius į Ru
steikų namus.

Rožė šventadienį pasipuošus 
laukia savo mylimo meisterio 
ateinant, su ja kalbasi motina 
ir moko dukterį švelniai su jau
nikaičiu apseiti. Jai namo nuė
jus ateina Jurgis ir pasakoja, 
kad ir jis turįs mergelę, kuri 
užsikvietė vakaruškon. Ateina 
tėvas ir paėmę drauge su Jur
giu raštus iš po akmens išeina 
į Prusus. Tėvas dar prieš išei
damas įspėjo Roželę, kad nieko 
į namus nepriiminėtų, butų at
sargios, o ypatingai su mažai 
žinomu “dziegormeistru,” apiie, 
kurį visame miestelyj nieko 
tikro negalima buvo sužinoti.

Rožė ir motina nerimauja vy
rams išėjus, nes žino, kad ka
zokai su žandarais smarkiai 
gaudą kontrabandnešius. Rožė 
dar iš meistro buvo girdėjusi, 
kad už sugavimą jos tėvo yra 
paskirta 300 rublių. Ateina zie- 
gormeistras, glamonėjasi su 
Rožele ir dasižino, kad tėvas iš
ėjo užrubežin. Sako, kad jis 
tikrai paklius į žandarų nagus, 
nes pastarųjų vakmistras susi- 
kirtęs iš 300 rublių, kad turi į 
dvi dienas jo žandarai Rustei
ką pagauti. Esą galima jį dar 
išgelbėti, bet reikia žinoti ku
riuo keliu jis eina. Roželė išsi
gąsta, patiki meisteriui ir vis
ką išpasakoja, net smulkiai iŠ- 
dėstydama kas dirba kartu su 
jos tėvu ir broliu, nurodo “Vai
devučio” paslaptis ir prašo gel
bėti tėvą ir brolį. Meistrui to ir 
reikia, jis kaip nelabasis dūšią 
pagavęs išbėga pas žandarus, 
kad sugauti drąsius kontraband
nešius. Atsiranda prie Roželės 
ubagė Barbora, kuri pasipasako
ja, kad ją žandarai pastebėję, 
bet dar pasisekę ištrukti aplin
kiniais kėliais. Po kurio laiko 
pas akmenį “Vaidevutį” atsi
randa žandarai ir jau dabar 
aiškus šnipas — meistras. Čia 
jie geria degtinę ir laukia Rus
teikų pareinant. Roželė dažino 
savo apsirikimą, ima vaitoti, 
draskytis lyg pamišusi, nežino

'Pakeitimas formalybiy iš
važiavimui iš Lietuvos
Sulyg naujų Lietuvos vyriau

sybes reikalavimų išvažiavimui 
iš Lietuvos Amerikon keleiviui 
yra reikalinga šie dalykai:

1. Vidaus pasas ir valsčiaus 
liudymas.

2. Gimimo metrikai (jeigu 
vedę tai ir šliubo metrikai ir 
vaikų gimimo metrikai).

3. Ištikimybės liudymas iš 
tos milicijos nuovados, kuriai 
keleivis priklauso. (Pirmiaus 
reikėjo liudymo iš apskrities 
viršininko). Tas liudymas tu
ri būt dviem egzemplioriais: 
vienas egz. eina V. R. Ministeri- 
jon su vidaus pasu, Valstybės 
Iždo kvitą, prašymu ir parody
mu affidavito ir gimimo metri
kų užsienio paso gavimui. Ant
rasai egzemp. lieka Amerikos 
konsulato pasų skyriui sykiu su 
užsienio pasu, fotografija, gi
mimo metrikai# (jei vedę tai ir 
šliubiniais, jei yra vaikų, tai ir 
vaikų metrikais), gydytojo liu- 
dymą, affidavitais ir $1 už apli
kaciją Amerikos vizai. Iš tų 
dokumentų, išpildžius aplikaci
ją, Amerikos konsulas grąžina 
tik užsienio pasą ir Fee No. 
Keleivis įrašomas savo katego- 
rijon sulyg taisyklių ir turi 
laukti pakvietimo vizos gavi
mui.

Gerai jeigu keleivis išsiima 
visus dokumentus iš vietinės 
valdžios, bet jeigu atvyksta 
Kaunan kurių neišsiėmęs, arba 
išsiėmęs po 1 egz., arba negavęs 
dėl to, kad jo gimimo vieta 
okupuota, tuomet prisieina 
gauti iš konsistorijos metri
kus, jeigu ne Seinų, arba rem- 
ties liudininkų parodymais ir 
rašyt pas notarą ir tvirtint pas 
vyresnį notarą, teisingumo ir 
užsienio ministerijoj, kaip kad 
ištikimybes liudymo nuorašas. 
Sutvarkymas dokumentų, apsi
mokėjimas valstybės iždui, ga
vimas užsienio paso, atlikimas 
aplikacijos pas Amerikos kon
sulą užiitna dieną kitą laiko, 
žiūrint į tai, ar visus dokumen
tus ir kokioj tvarkoj keleivis 
iš vietinės valdžios atsiveža. 
Ir tik Lietuvoj buvusiems ame
rikiečiams yra aišku, dėl ko ke
leiviai Kaune daug laiko su
trunka. Kas nenori tų formaly
bių procedūros žinoti, tam neiš
aiškinsi.. .

Reformuojanties V. R. Mini
sterijai yra monoma, kad greitu 
laiku užsienių pasus išdavinės 
apskričių viršininkai. Iki šio>l 
išdavinėjo Vidaus Reikalų Mi
nisterijos Piliečių Apsaugos 
Departamento Pasų Skyrius, o 
apmokėt reikėjo Finansų Mini
sterijai. Qi!p|lo|m^tinįus pasus 
išduoda Užsienio Reikalų Mini
sterijos Pasų Skyrius.

Važiuojantiems vieniems vai 
kams reikalinga iš valsčiaus 
gauti asmens liudymus su foto
grafija, paskui — paprasta pro- 
sedura.

Lietuvos pilietės ištekėjusios 
už Amerikos piliečių sulyg Lie
tuvos įstatymų nustoja Lietu
vos pilietybės, o sulyg Ameri
kos netampa Amerikos pilietė
mis. Tokios moterys iš vieti
nės valdžios gauna ‘Svetimša
lio Liudymą”, kurį Kaune, pe
rėjus visas formalybes, pakei
čiama “Svetimšalio (Leidimu”, 
vieton užsienio paso. Amerikos 
Konsulas reikalauja visų for
malybių kaip paprastai.

Vyrai nuo 18 iki 30 metų 
amžiaus reikalingi dar ir Gen. 
ištabo Mobil. Skyriaus leidimo, 
nežiūrint kad ir Amerikoj jie 
butų gimę, bilc Lietuvos pilie
čiais tapę.

Keleiviai nesulaukdami Ame
rikos Konsulo pakvietimo atsi
ėmimui vizos, rašinėja man ir 
konsului, rašinėja Amerikon, 
važinėja Kaunan ir visai berei
kalingai. KeMvių kategorijas 
kvotos atžvilgiu ir Amerikos 
imiinigraci-jos įstatymus mano 
draugai amerikiečiai turi žinot, 
dėl to man apie tai “Naujieiu> 
šie” neprisieina kalbėti. Viskas 
priklauso nuo Amerikos iinmi- 
gracijos įstatymų, kaip sulyg 
savo padėties ir gautų Affida vi-

dama ko stvertis, Barbora nors 
silpna, nesveika būdama, pata
ria pasitikti tėvą su broliu ir 
perspėti. Roželė lyg klejodama 
skubinasi į žinomą gluosnį, pro 
kurį turėsią kontrabandnešiaji 
eiti. Tik apsirinka — jie eina 
kitu keliu, žandarai prie ak
mens laukia. Išdirdę žingsnius 
pasislepia krūmuose. Rasteikai 
atsargiai prieina “Vaidevutį” ir 
žiūrinėjasi aplinkui. Tėvas kiek 
nueina į šalį ir tuo tarpu iššo
ka žandarai su “meistru” prie
šaky. žandarai šauna į Jurgį ir 
mirtinai užmuša, bet atbėgęs 
tėvas vienu šuviu nušauna šni
pą “meistrą”, žandarai gi nuo 
šūvių pabėga. Atsiranda ir ne
laimingoji Roželė. Pasipasako
ja tėvui savo kaltę, dėl kurios 
brolis žuvo. Motina išgirdus šū
vius atbėga ir ne savo balsu 
klykia matydama mištantį sū
nų. Tėvas prakeikia šnipą ir pa
siėmęs Roželę išdumia užrube
žin, . prižadėdamas vaitojančiai 
žmonai dar sugrįžti, šiuo bai
gias taip įvairus dramos veiks
mas.

Artistai atliko savo uždavinį 
kaip tikri menininkai. Rusteikos 
rolėje Kastantas Glinskis, dra
mos teatro režisierius, jau gerai 
Lietuvos teatro publikai pažįs
tamas, stebėtinai puikiai atliko 
savo rolę. Rusteika idealus kon- 
trabandnešio tipas, kurį kasdie
niniame gyvenime vargu bau 
galima sutikti: jame sukaupta 
visos gerosios drąsaus knygne
šio ypatybės. Tokį tipą vaidinti 
nelengvas darbas. P. Glinskiui 
ligi pačių smulkmenų pasisekė 
pergyventi visi knygnešio var
gai ir visos linksmybės. Visur 
vaidinime nebuvo bereikalingo 
gesto, nenatūralaus pasielgimo, 
tos nuolatinės musų vaidilų 
ydos, žiurėjai žmogus ir gėrė
jais.

Jo žmona, Nellė Vosyliūtė, 
taipgi gerai vaizdino kaimietės 
moteriškės tipą. Ypatingai gra
ži ir taisyklinga kalba jos buvo. 
Čia nemažas autorės nuopel
nas, bet ir artistės išlaikiusios 
kalbos savotiškumus nemažai 
svarbi ypatybė. P-lei N. Vosy
liūtei truko kiek dikcijos leng
vumo, keletą kartų jautėsi užsi
kirtimai, bet ši ypatybė gal 
greičiau valandos ūpo iššaukta, 
o ne nuolatinė vaidytojas yda. 
Tenka pažymėti ,kad p-lė Vosy
liūtė nuolat tobulinasi; prieš 
porą metų daug silpniau vai
dindavo, nei šiame sezone ir rei
kia tikėtis laikui bėgant subręs 
į galingą dramos teatro pajėgą.

Rožė—Antanina Vainiūnait)3 
ir Jurgis—Aleksandras Kupstas 
irgi be didelių ydų vaidino. 
Jurgis gal kiek per didelis “in
teligentas” atrodė, kas kaimo 
vyrukui nevisai pritinka, bet 
tat per daug nepeiktina, nes 
dažnai buvodamas Prūsuose ga
lėjo šiek tiek apsitrinti. Roželė 
—kiek per mažai jautrumo pa
rodė, ypatingai tragingose sce
nose. Jeigu ir “kėlė trukšmą”, 
tai be gilesnio atjautimo, neda
vė pagrindinio įspūdžio. Šiaip 
vaidino gana natūraliai.

Meistras — Stasys Pilka, pu
sėtinai gerai atvaidino “rygie- 
čio” — šnipo rolę. Ypatingai 
vykusiai apsirengęs buvo. Su 
žibančiais čebatais, “žiponuku”, 
kaklaryšiu kaimiečiams labai ir 
labai imponavo.

žandarai, nors ir nežymiose 
rolėse, bet ir bendros harmoni
jos neardė, žodžiu vaidinta ge
rai, artistų premjerai pasiruoš
ta sąžiningai, o tas matyti, kad 
ir iš paskutinio veiksmo, laike 
Jurgio užmušimo, publikoje ke
letas poniučių su sdlpnesniiaįs 
nervais alpti pradėjo, o apie 
ašaras tai ir kalbėti netenka. 
Verkė ne tik poniutės, bet ir 
jaunos panelės. Tokiu vaidini
mu ne gėda butų ir Vakarų Eu
ropos scenose pasirodyti.

Publika artistų vaidinimą tin
kamai įvertino siųsdama jiems 
galybės gyvųjų gėlių bukietų 
bei keldama gausingas ovacijas. 
Neužmrišta liko ne dramos 
“Aušros sūnus” autorė p. Sofija 
Čiurlionienė, kuri iššaukta sce- 
non, griausmingai publikai be- 
plojąnt.

Tai tiek apie šį, galima saky
ti, pirmą šį sezoną Valstybės1 
Dramos spektaklį.
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tų keleivis gali būt jiems pritai
kytas, kurių Amerikos Konsu
las kuogreičiausiai laikosi. At
likus aplikaciją pas Amerikos 
konsulą, tik tuomet reikia va
žiuoti Kaunan, kuomet konsu
las pakviečia atsiimt vizą. Jeigu 
aplikaciją pildant kvietėjas ne
buvo Amerikos pilietis, o ta
pęs pasiunčia naują affidavitą 
per Liniją, keleiviui, ar man,— 
su lydimu raštu, Affidavitą pri- 
duodu Konsului, kuris prideda 
prie keleivio bylos ir pakeičia 
kategoriją.

Lietuvos piliečiai gimę kito
se valstybėse, pav. Rusijoj ar 
Lenkijoj, eina tų valstybių 
kvoton. Jeigu jie neturi origina
lo (metrikų, išpildo aplikaciją 
pridedami notarialius liudinin
kų parodymus. Bet konsulas 
daro investigaciją kaip papras
tai, ir tik išgavus metrikų ori
ginalą ir pristačius prie bylos 
konsulatan imama konsideraci- 
jon.

Pereitą mėnesį V. R. Ministe
rija išleido naują įsakymą kad 
Lietuvos piliečiai nevaikščiotų 
su išėjusiais iš laiko užsienio 
pasais, nes gyvenanti su tokiais 
pasais bus skaitomi kaipo gy
venantys be dokumentų. Taigi 
užsienio paso laikuį išsibaigus 
pirmiau negu sulaukiama Ame
rikos viza, reikia išgauti nau
jus liudymus, apsimokėt iždi
nėj ir užsimokėt bausmę už 
praleistą laiką, tą pasą panau
jini, arba atmainyt jį ant V. R. 
Ministerijoje palikto vidaus pa
so, o kuomet ateis konsulo pa
kvietimas atsiimt vizą, — gaut 
naujus liudymus ir išsiims nau
ją užsienio pasą. Bet visų smulk
menų juk nesurašysi.

Amerikiečiai vykstantieji 
Lietuvon apsilankyti šešiems 
mėnesiams, kaipo Lietuvos pi
liečiai, tepasirupina Washing- 
tone iš Lietuvos atstovybės ar 
konsulų gaut užsienio pasą, bet 
ne Certificate—Leidimą, kurio 
Amerikos Konsulas neskaito pa
su ir ant jo vizos nededa. Jis 
yra tik parvykimui vienan ga
lan. Gaunant užsienio pasą 
Kaune reikia gaut visus liudy
mus ir palikt tą Certificate- 
Leidimą, kuris reikalingas par
važiavimo įrodymui. Tokie pi
liečiai turi daug vargo kol visos 
formalybės atliekamos. Tokie 
apsilankytojai privalo parsivežt 
Affidavitą, liudijantį keleivio 
intenciją grįžti Amerikon bė
gyje šešių mėnesių, dviem eg
zemplioriais. Affidavitą pasi
lieka Amerikos Konsulas išduo
damas vizą. Viza išduota ant 
Lietuvoj gauto paso, Affidavi- 
tas likęs Amerikos konsulate, o 
Certificate-Leidimas likęs V. R. 
M-joj, kur buvo gautas užsienio 
pasas. Kol affidavitas nepa
liktas, galima padaryti nuorašą 
ir pas Amerikos Konsulą pa
tvirtinti, arba, sulyg rekalo, ke
leivis pas konsulą pasirašo nau
jus affidavitus, pareikšdamas 
priežastis, dėl ko tas keleivis 
kvoton neįeina. Nes kvotos re
guliacijų liečian tiems kelei
viams Amerikos viza, be Atlan- 
tiko Conferencijos registracijos 
ir kvitos numerio gavimo, ne
duoda teisės įvažiavimui Ame
rikon.

Amerikoj būnant daug kas at
rodo nereikalinga, bet čia tai 
yra svarbu ir būtina.

Tie mano draugai-agentai, ku
rie taip mėgsta skųsties dėl ke
leivių lėto važiavimo etc., turė
tų pagyvent Lietuvoj nors ke
lis mėnesius ir rimtai į visas 
darbo komplikacijas ir smulk
menas įsigilinti, atsižvelgt į ka
tegorijas, Affidavitų vertę, lai
ką laukimo etc., o aš esu tikras, 
kad tuomet pasakytų, kad 
United States Lines atstovybė 
Lietuvoj yra vedama pavyzdin
giausiai, dėl to per trumpiausi 
laiką aukščiausį rekordą Lietu
voj ji pasiekė iš visų laivų kom- 
panijų atstovybių.'

1924 metais pradės veikti 
naujos kvotos reguliacijos, vi
sai kitoj tvarkoj nustatančios 
kategorijas.

United States Lines ir jos 
Jdijentų reikaluose visuomet esu 
pasirengęs su amerikiečiais ko- 
operuoti. Kastantas Norkus 
United States Lines Generalinis

Atstovas Lietuvai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atsidarė “Chauve — Souris”

Garrick teatre sekmadienio 
vakare pradėjo lošti Maskvos 
“Letučaja Miš” (šikšnosparnis) 
teatras. New Yorke tas teatras 
turėjo nepaprasto pasisekimo.

Smulkios Žinios Gaisras Reliance viešbutyje.

Plėšimai padidėjo.
Iš šeštadienio į sekmadienį 

įvyko 24 apiplėšimai.

Nužudyta 8 nariai vienos Šei
mynos.

Bėgiu tik vienų metų žuvo 8 
nariai vienos šeimynos.

Paskutinis nužudytojų, kurie 
tyli, yra Sam Delcasto, 837 Ga
ribaldi PI.

Jis žuvo mirties kampe, kur 
ir jo septyni pirmtakunai tapo 
nukauti. O tas kampas yra Tay- 
lor ir Halsted. Delcastro nu
šautas iš revolverio. Policija spė
ja, kad visi astuoni buvo nukau
ti dėl kokių nors nesusipratimų 
tarp butlegerių. Bet tikrų įrody
mų neturi, nes visi mirusieji ty-

Sekmadienio naktį Reliance 
viešbutyj ištiko gaisras. Apie 60 
svečių turėjo bėgti iš viešbučio. 
Ugniagesiams greit pasisekė 
gaisrą užgesinti. Nuostolių esą 
padaryta už kokį tūkstantį do
lerių.

K. Požėla laimėjo ris tynęs Ci- 
ceroje su Joe Wallace.

Pralaimėjo laižybas, bandė nusi
žudyti.

Northvvestern geležinkelio 
stotyj Samuel Bundac bandė nu
sinuodyti. Policija nugabeno jį 
į Cook County ligoninę. Pasveik
siąs.

Pas jį rasta raščiukas, kur sa
koma, jog paskutinėmis dieno
mis laižybomis jis pralaimėjęs 
$8,000.

Bundac gyvena Madison 
vėj nr. 623. : t •

gat-

Linksmiau nevedus.

Taip mano 18 metų Lillian 
Werle. O ji tatai turi žinoti, nes 
jau spėjo su dviem apsivesti. 
Nelaimei tik ji negavo nuo savo 
pirmojo vyro išsiskyrimo pirm 
apsivesiant su antruoju. Dabar 
policija areštavo ją ir teisėjas 
reikalauja pasiaiškinimo kai dėl 
tų dviejų vyrų.

Bet Lillian nieko neboja: ji 
sako, kad daugiau savo gyveni
me nebepadarysianti kvailybės 
—“more fun” nevedusiai.

Į policijos tinklą papuolė 275 
įtariami asmenys.

Policija ėmė smarkiai veikti. 
Viena tik nakčia ji pagavo 
įtariamus asmenis.

žinoma, dauguma jų bus 
liuosuoti, kaipo per klaidą 
puolę.

275
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pa-

Pabarė — norėjo nusižudyti.

Elsie Stuenzi, Šveicarijos 
konsulo Dr. Gari Bertschingero 
(1012 N. Robey St.) - tarnaitė 
buvo rasta be sąmonės. Pasiro
dė, kad ji buvo nurijusi nuodų. 
Kai ji tapo atgaivinta ligoninė
je, tai ji pareiškė, jog bandžiu
si nusinuodyti todėl, kad kon
sulo žmona bariusi ją.

Pereitą šeštadienį įvyko len
kų surengtos ristynės, kuriose 
dalyvavo Vladek Zbyško, San-i 
ders, Valentini, Poplawski ir mu
sų sporto žvaigždė K. Požėla. 
Jis ritosi su Joe Wallace, “rough 
house”. Laimėtojais buvo: V. 
Zbyško, K. Požėla, A. Valentini.

Publika daugiausiai susidėjo 
iš lietuvių. Nors K. Požėlos 
priešas buvo daug sunkesnis ir 
žiaurus, bet Požėla su juo apsi
dirbo lengvai.

Ciicero publika sukėlė K. Po
žėlai tikras ovacijas.

Kaip girdėti, tai gal greitu 
laiku įvyks K. Požėlos ristynės 
dėl lietuvių čampionato.

Ristynės įvyko Liuosybės sve
tainėje. —Tėmytojas.

Baisioji naktis
Trečiadienį įvyksta svarbios 

ristynės rusų-francuzų stiliumi 
tarpe K. Požėlos ir J. Koudžio.

Kadangi p. J. Koudis jau nuo 
senai kabinasi prie p. Požėlos ir 
leidžia visokias paskalas, tai 
jam yra ir duodama proga.

Nors p. Koudis žadėjo duoti 
$2,000, bet to nepadarė.

Taigi K. Požėla eina ristis to
kiomis sąlygomis:

Kiek minučių p. J. Koudis at
silaikys prieš K. Požėlą, tiek 
gaus kartų po $2.00. Reiškia už 
kiekvieną minutę po $2.00. Jei
gu J. Koudis paris K. Požėlą, tai 
gauna $500.

Ristynės žada būti gana žin
geidžios.

Čia yra originalis raštelis p. 
J. Koudžiio:

Yas sakot doti po 1 dorei koz- 
no minute bet aš noru po 2 do- 
lelu koznu minutu o ja aš pagUl- 
disu P. Pazelo tad aš Noru 500 
dorelu rempion

John Koudis.
Apart ristynių p. J. Koudis 

dar kilnos sunkias vogas.

Bilietai iškalno galima gau
ti: Naujienose, “N.” Bridgeport 
skyriuje, Universal Banke, Ap- 
tiekose pp. Benošiaus, Dalens, 
Urman ir pas p. Meldažį.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

Eina girdai, kad įvyksiančios 
permainos “Draugo” redakci
joje. — K. Požėla laimėjo ris- 
tynes.

Cicero, geriau sakant, senasai 
Grant Works dar po senovei 
gyvuoja. Šioje apylinkėje dau
giausia lietuviai apsigyvenę. 
Nors daugelis šeimynų krausto
si į Park Halme sekciją, biskį į 
pietus nuo Grant Works, bet 
kaip tik viena šeimyna spėjo 
išsikraustyt, tuoj pribuna nau
ja. Iš visko matos, kad lietu
vių skaičius čia aoga.

kaip vaidylos linksminosiArba 
Meldažio svetainėje.

Kas yra tie vaidylos, ką jie 
veikia? Ne vienas chicagiečių 
stato sau tą klausimą. Tas su
sidomėjimas ypač padidėjo, kuo 
met tapo paskelbta, jog Valdy
tų Brolija turės savo “baisiąją 
naktį”, kur visokie nepaprasti 
prajovai pasireikš.

Pereitą sekmadienį buvo pro
gos ir pašaliečiams su broliais 
susipažinti. Pirmoje vietoje pa
šaliečiai pamatė, kad Brolijos 
vienas svarbiausių principų yra 
tarpusavinis brolių susiprati
mas. Brolių marširavimas ir 
sudarymas prie aukuro žvaigž
dės su einančiais į visas puses 
spinduliais rodė tai, jog ap- 
švieta Brolijoje yra statoma la
bai aukštai.

Po mažos ceremonijos prasi
dėjo vakarienė. Vakarienė, su
prantamas daiktas, be kalbų ap
sieiti negali. Kalbėjo vienas, kal
bėjo kitas. Vakarėliui vadova
vo Perkūnas (Dr. Montvidas). 
Adv. Gugis gyrė vaidylų dar
bus, kurių j/is sakėsi dar ne
žinąs, nes vaidylos neskelbia sa
vo veikimą. Karalius

pareiškė, jog Vaidylų Brolijai 
jis galįs tokį pamokslą išrėžti, 
kaip anas kamendorius, kuriam 
buvo pavesta pamokslą pasaky
ti apie mirusį kleboną. Kamen
dorius buvęs naujai atkeltas ir 
todėl nieko nežinojęs apiie miru
sio prabaščiaus gyvenimą ir dar 
bus. Kai jam buvo įsakyta pa
mokslas išrėžti, tai jis pasiryžo 
pirmoje vietoje informacijų pa
rinkti. Nuvyko pas kaimynys
tėj gyvenantį kleboną. Pastara
sis sakėsi nežinąs daug apie mi
rusiojo gyvenimą, bet patarė 
kreiptis į vargonininką. Vargo
nininkas galėjo tik tiek pasaky
ti, jog prabaščius kas metai į 
vyskupą važiavo. Kamendorius

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kuy TROBEUAi! iTerpetinas Pra
šalina Skausmą
Terpentinas prašalina skausmą 

GREITAI! Mokslas sako, kad niekas 
taip greitai nejsisėda kaip naujasis 
Turpo išradimas. Skausmą rodos, 
kad stebuklingai sustabdo.

Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpentine gydan
čiais vaistais. Negadina, neužtrina 
pūslių — netaukuotas ir neatsiduo
da. Greitai prašalina šaltį, skauda
mą gerklę, kosėjimą, tonsilitis, lum
bago pleurisy, katarą ir neuralgiją. 
Taip pat prašalina galvos skaudėji
mą labai geras nuo nusideginimo, įsi- 
pjovimo ir išsisukimo.

Turpo turi didelę galę įsisėsti į ku- 
ną. Tiktai pasitrynęs krutinę labai 
greitai palengvina ir sustabdo skau
smą. Turpo išvarinėja reumatiŠkus 
skausmus sustabdo lumbago, šako 
gerklės skaudėjimą, pleurisy, catarą 
ir neuralgiją.

Nekentėk! Prašalink skausmą tuo- 
jaus su Turpo—Turpentine Ointment 
kuris turi savyje geriausius vaistus 
Menthol ir Camphor. Gauk Turto 
šiandien nuo savo vaistininko — 3oc. 
ir 70c.

Kaip reumatizmas, odos ligos, už
degimas, ulceriai, jaugę 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 pasimatykite su kojų specia
listu

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

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki B. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
'iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

J Lietuvą

$195Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

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

, American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

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

127 So. S'tste St.. Chicago. III.

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

• ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ii* sys- 
temos ’*
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi 
kantai 

musų instrumentus.
rantijos. Už 10c.

3137 W. 51 
Netoli Kedzie Avė.,

Compaftnto

Už tą kainą nupirksite 88

tonų grojiklę pianino, 120

muzikalių rolių ir šuoliu

kas. Priimsiu po $15 į mė

nesį nuo atsakomingų

žmonių. Atsišaukite.

338 S. ASHLAND BLVD

ant kampo Van Buren Sf<

klauskite Mts. Walker’s.

Grojikliai pianai.

Ateikite šiandien arba ry

armom- 
pianų

muzi- 
vartoja 

5 pietai ga- 
Katalogas.
St., 
Chicago, III.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

> $5 iki $25
i **
į ant jubtj siuto arta overkauto. Mes 
’ turime visokio materijolo kokio jųl 
Į tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai $18.50

. ir augščiau ▼ ■
Vaikų siutai ir overkautai CO CH

; ir augščiau ^O«vU

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 vakąre 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Prancšimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

Uman 5147.

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ........................  Dec. 26
LA SAVOJE ................... Dec. 29
ROCHAMBEAU ................. Jan. 9
PARIS ................................  Jan. 16
SUFFREN ....................... Jan. 17

NKW YORK. VIGO (BPAIN), 
BORDEAUK

Rąžykite dėl žlngeidžioa apraiomoa 
kAygutėa jasy vietlnipi agentai arba I 
didjJI ofis® 19 State Street New York.

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

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

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

toj, nedėlioj iki 8 valan

dai vakare.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų,. nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li-

Physical Gulime Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathacų Chiroprata®, 
Naturopalhag

Gydau jvairiao 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 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

sta-

Gčrčkfa Puin-EKpellorioTrjuhiiii
Nelauk ligi to, kuomet jau bu U pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir įtėviam 
suteik palengvinimą !

žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti Hvrganviu. Pamėginkit 
Paia-Exp«ll«ria išsitrinti .skaudama - vietas.

Išvengkite skaudamu pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain>Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėlyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

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

I

Northvvestern universitetas 
tys namus.

Prie Chicago Avė. Ir ežero 
balandžio mėnesyj bus pradėta 
statyti namai Northvvestern 
universitetui. Į tuos namus 
bus perkelti medicinos ir dentis- 
tikos departamentai.

Namą pastatymui ir jų įren
gimui universitetas turi $6,000,- 
000 fondą.6

* * *
Čia eina girdai, kad “Drau

go” redakcijoje įvyksta per
mainos. O tos permainos yra 
tokios: vieton dabartinio re
daktoriaus kun. česaičio paskir
tas esąs kun. B. Bumšas.

Kaip tai galėjo būti, kad chi- 
cagiečiai apie tas permainas 
nieko nežino? 

' i

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVA 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

SOUIRF.EDGEGATE
YvELL V*ELL Ač I

G E R B. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti į tas sankrovai kurio* 
skelbiasi Naujienose.

privatiškų gydymui kambarių

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ^ope- 
jišką bvžą gydy
mo. Dideli* skai
čius žmoti^ ti<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nu® 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredfc^r ir 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

“ Jie Resorts to a Litlle Sclieme in Self-Dcfense BY LOUIS RICHARD
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Musų geriausia paliudijimas yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagelba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:—
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug- 
piučio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš 
dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome panele mindai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas.
Teisingas gydymas užtikrinamas
Clfl X-RAY EGZA- 4

I v MINAVIMAS UŽ * ■
Teisingas egzaminavimas 

nai yra reikalingas geram 
mui. Mes teikiame kiekvienam 
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza- 
minacija, šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavimas prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES 

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas

136 S. Wabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. 

vakare. Seredomis ir subato
mis nuo 9 Vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų.

buti- 
gydy-



NAUJIENOS, Chicago, UL
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Lietuvių Rateliuose To* of Lake
(Tąsa nuo 5 pusi.) Katalikiškai patriotiški kruta 

mieji paveikslai.

Antradienis, Gruod. 18,1923

dar bandęs pas įvairius žmo
nes apie nabašninko gyvenimą 
daugiau žinių patirti, bet kai 
jam pamokslas teko sakyti, tai 
visa, ką jis galėjo pasakyti, bu- 

prabaščius gyveno 
į vyskupą važia-

davė suprasti, kad
ne

nu-
pa- 
da- 

iš 
iš-

vienas neatkreipė atydos į ją. VIII Rajono konferencija. Tos 
Jeigu tai butų parodyta tarpe 
progresyviškos visuomenės, tai 
butų tuoj pasigirdęs didžiau
sias rankų plojimas.

Paskui buvo rodoma keletas 
gabalėlių iš kariuomenės veiki
mų, kaip mokinasi vienas kitam 
galvą nukirsti su kardu. Buvo 
rodoma biskutis apie orlaivinin- 
kus, bet aplamai imant, paveik
slai labai prasti.

Keletas savaičių atgal, aš mal
čiau paveikslus švedų atvežtus 
iš Švedijos. Rodė 
Hali. Tai buvo ko
Nerodė tokių baikų, kaip vienas 
kitam snukius daužo arba kaip 
kariuomenė mokinama vienas 
kitam galvą nukirsti. Viskas bu
vo rodoma kultūriška, o ne bar
bariška, kaip kad katalikiški pa
triotai kad daro pas mus.

Tai taip kulturina šventą Lie
tuvą musų šventi patriotai. Jie 
atsivežę net amerikiečiams rodo 
savo gražiausi “kultūros” dar
bą. Gėda jums katalikai pa
triotai su tokiais nekulturiškais 
paveikslais rodytis.

— J. Beliaskas.

Orchestra 
pažiūrėti.

vo: “Musų 
ir kas metai 
vo....”

Daktaras
ir jis apie Vaidylų Broliją
daugiau galįs pasakyti.

Paskui Karolis Sarpalius 
puikiai sudainavo dvi dainas.

Programui pasibaigus prasi
dėjo šokiai.

Svečių vaidylos turėjo geroką 
būrį — daugiau, negu tikėjosi. 
Buvo išreikšta nuomonė, jog 
trumpoj ateityj bus kuriama ir 
vaidelyčių draugija, kuri gal 
kiek savo mieriais skirsis nuo 
Vaidylų Brolijos. —Buvęs.

gan

JUSTINA PIEŽIENĖ

Mirė gruodžio 17 d., 1923 iš ry
to. Paėjo iš Lietuvos: Drau- 
dėnų kaimo, Žigaičių parapijos, 
Tauragės apskričio. Laidotu
vės atsibus ketvirtadienyj, 
gruodžio 20, iš namų 217 Ken- 
sington Avė., 8 vai. ryto į Visų 
Šventų bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapienes. Paliko 
nuliudime du sunai: Jurgis ir 
Petras ir duktė Marijona Piva- 
runienė, brolis Juozapas Gab
rys. Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. Patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

OK

JUOZAPAS EŽERSKIS

55 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu gruodžio 16, 
1923, 5:30. Amerikoje išgyve
no apie 20 metų. Iš Lietuvos 
paėjo: Girdiškės parapijos,
Kauno rėdybos. Paliko nuliu
dime jo moteris Leonora Ežer- 
skienė ir 3 sunai, Zigmantas 
22 metų, Bronislovas 25 metų 
ir Stanislovas 12 metų. Lavo
nas randasi 4532 So. Hermitage 
Avė. Laidotuves bus ketverge, 
gruodžio 20, 8:30 vai. ryto į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažįstamus meldžiame 
dalyvauti laidotuvėse.

IJekasi nuliūdę
Moteris ir Sunai.

PETRAS GRIGULA

metų amžiaus, persiskirė 
šiuomi pasauliu gruodžio 11 
1923 nv., 11:30 iš ryto po ne

laimingo atsitikimo lapkričio 
22 d. liko automobilio sužeistas, 
iš tos priežasties ir numirė. Li
kos pakavotas gruodžio 14 d., į 
lietuviškas tautiškas kapines; 
paHko Lietuvoj seną motinėlę 
ir Amerikoj moterį Barborą, po 
tėvais Kupetaitė. Dėkavojam 
širdingai visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
skaitlingą dalyvavimą laidotuvė 
se. Taipgi širdingai dėkavoja- 
me graboriui J. F. Eudeikiui už 
gražų patarnavimą.

Pasilieka nuliūdę

Moteris Barbora ir švoge- 
ris Juozapas Kupetis.

5939 S. State St., Chicago.

36 
su 
d.,

Padekavonė
PETRO MIULERIO

I>aidotuvės įvyko Gruodžio 11 
dieną, palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Šiuomi tariu širdingą ačių 
broliams, seserims, giminėms 
ir visiems atsilankiusiems ant 
laidotuvių už tokį didelį atjau
timą ir paskutinį patarnavimą 
mano mylimam vyrui. Lai bū
na jam lengva žemelė.

Dar kartą tariu ačiū visiems 
dalivavusiems laidotuvėse.

CICILIJA MILLERIENfi,

134 E. 110 St., 
Chicago.

Praeitą pirmadienį, gruodžio 
10 d., buvau nuvykęs pasiklausy 
ti katalikiškų prelekcijų, ir jas 
aprašiau Naujienose, o gruod
žio 14 d. suinteresuotas Town of 
Lakiečių progresiviškumu, 
vykau pasižurėti krutamu 
vekslų iš Lietuvos, kuriuos 
bar rodo kokis tai pargrįžęs 
Lietuvos amerikietis. Tuoj
lipus iš gatvekario ant 46-tos ir 
Ashland Avė. einant į vakarus 
daro negerą įspūdį ta katalikiš
ka kolonija. Man tuoj prisiminė 
žodžiai pono česnulio, kuris 
praeitą pirmadienio vakarą lai
kydamas “katalikišką prelekci- 
ją” pasakė: “žmonės, kurie yra 
nekatalikai arba atsitolinę nuo 
katalikų, gyvena labai nešvariai, 
lanko visokias nešvarias vietas 
kaip tai karčiamas, biliardines 
ir tam panašiai.”

I Bet ponas Česnulis labai kly
do taip sakydamas, nes aš jau 
gyvenu Chicagoj virš dvylikos 
metų ir žinau labai gerai visą 
Chicagą ir josios apylinkes, ir 
galiu pasakyti kiekvieną distri- 
ktą, kur kokiame distrikte ko
kio tikėjimo žmonės gyvena, o 
vienok tokio purvino distrikto, 
kaip Town of Lake, tai sunku 
rasti. Kas antras namas — tai 
karčiama arba biliardinė, o ypa
tingai namuose apie lietuvių ba
žnyčią tai taip ir dvokia karčia- 
mų raugas. Apėjęs keletą blokų 
tos garsios kolonijos traukiu į 
svetainę, kur bus rodomi pa
veikslai iš Lietuvos. Svetainelė 
nedidelė, galima sutalpinti apie 
tris šimtus žmonių. Užsimokė
jęs įžangos trisdešimts penkis 
oientus, einu vidun, ir pasirodė, 

|kad vadinamos publikos ne ką 
daugiau, kaip ir ant garsių ka- 
italikiškų prelekcijų 
Teisybę pasakius,
mažos vertės, ir tų pačių labai 
mažai. Kur dar buvo rodoma 
Kauno ūkio paroda, tai da nė šio, 
nė to, bet jau kiti, tai 
tikę. Daug geresnius 
lūs parodė p. Račiūnas 
tai atgal. Jis irgi rodė 
lūs iš Lietuvos. Tik tie
lai buvo daug svarbesni. Matyt, 
žmogus daugiau patyrimo turė
jo tame darbe, negu šitas.

Išpradžių užėmė vieną rylą 
garsinimas vienos laivų kompa
nijos. Parodė kaip amerikoniš
ki sportai snukius daužo vienas 
kitam laivu važiuojant, ir tam 
panašių kvailybių. Buvo parody
ta panelė Marijona Rakauskai
tė, kuri lankėsi savo giminių 
apylinkėj, bet matyt, jinai kata
likams mažai tėra žinoma: nė

panedėly. 
paveikslai

labai ne- 
paveiks- 
keli me- 
paveiks- 
paveiks-

N. GIRDWAIN
JEWELRY STORE

3223 So. Halsted St 
Chicago.

Perlinės Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

k®

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

SLA. 129 kuopos 
prakalbos

Dundulio žodžiai ir darbai, arba 
ką ji kalba ir ką jis darė.

PRANEŠIMAI
Town of Lake. Svarbias prelekci- 

jas rengia Tėvynės 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.

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
les Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Meilės Lietuvių Draugystės No. 1 
priešmetinis mitingas bus trečiadienį, 
gruodžio 19, 7:30 vai. A. česnos svet. 
4501 So. Paulina St. Meldžiame ne- 
sivėluoti. Pirm. J. M. Balandis.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros 23-čios kuopos metinis susirinki
mas įvyks Gruodžio 19 d., Visi na
riai malonėsit pribūti 8:00 vai. vaka
re, North Side, Liuosybės salėj.

— Raštininkas A. A. Baltas.

už kėlimą 
lietuviai 

nestoja j 
su gerais

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-ŽEME

REIKALINGAS bučeris. Dar
bas ant visados.

Kreikpitės
3559 Wallace St.

NATIONAL Traffic Association 
nori pasikalbėti su keletą vyrų kurie 
turi darbą, amžiaus 21 iki 35, kurie 
norėtų gauti algos $250 ir daugiau į 
mėnesį. Turi rašyti ir kalbėti ang
liškai ir būti bent pradinę mokyklą 
užbaigę. Duokite savo telefoną ir 
adresą. “Naujienos” Box 397.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė, su namu, kaina $17,- 
000. Atsišaukite

Z. DUBSKY, 
5358 So. Robey St.

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

4710 So. Lincoln St.
Tel. Lafaytte 4139

KAS 
Pirkti namą,

NORI 
mainyti ar

Tel. 4345
PADARYKITE PINIGU SU 

HENRY FORD

Didžiausiame Calumet Ilarbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
kite biznio lotus už 1/5 pinigais, o 
kitus po 1 nuošimtį į mėnesi. Tie 
lotai yra skersai gatvės nuo Ford 
Motor Co. dirbtuvės, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvešime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.
. Calumet Harbor Realty Org.

Room 800-20 E. Jackson Blvd.
Tel. NVabash 5212

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalovv, fumace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
j mėnesį. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTH, 

29 So. La Šalie St.,
Room1 1032.

Ketvirtadienį, gruodžio 13 d., 
G. černausko svetainėj Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj 129 
kuopa buvo parengusi prakal
bas. Kalbėtojai buvo du: Dr. 
S. Biežis ir T. Dundulis. Pra
kalbos buvo garsinta ant 7:30 
vai., bet prasidėjo vos po devy
nių. Pirmas kalbėjo Dr. S. Bie
žis apie sveikatą ir apie susi- 
šelpimo draugiją. Kalbėtojas 
nurodė, kad yra penkios ligos, 
nuo kurių daugiausiai žmonių 
išmiršta, būtent: vidurių vėžio 
ligos, inkstų ligos, plaučių užde
gimas, džiova ir difterija. Jo 
patarimai —gerti daug vandens. 
Kad visuomet žmogus turėtų 
sveikus vidurius, tai pirmiau
siai neturi gerti nė jokių svai
ginančių gėrimų. O labiausiai 
tų dabartinių visokių “munšai- 
nų”. Dr. Biežis, norintiems ži
noti apie savo sveikatą, patarė, 
kad bent sykį j metus duotų ge
ram daktarui save išegzaminuo
ti — ir kad žmonės išvėdintų 
kambarius. Ypač kad miega
mųjų kambarių — butų 
langai, kad šviežias oras 
žinoma, reikia užsiklot 
gant, kad nebūtų šalta.

Taipgi kalbėtojas agitavo už 
SLA., kad reikia kiekvienam lie
tuviui prie tos draugijos prigu
lėti.

Jam pabaigus kalbėti buvo 
perstatytais kalbėti' T. Dundu-? 
lis. Jis pirmiausiai pradėjo sa
vo kalbą šitokiais žodžiais. Jus, 
girdi, žinote, draugai ir drau
gės, kad aš jau senai priklau
sau prie šios Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje draugijos. 
Bet aš niekada nebuvau tai 
draugijai priešingas. O dabar 
ųs matote iš laikraščių, kad 
;oje musų draugijos eina tą- 
synės. Viena dalis narių trau
kia tą organizaciją į kairę, o 
kiti traukia 
Tie dešinieji
riuosius bolševikus komunistus. 
Bet aš sakau, kad ši organiza
cija, kaip ten nebūtų, ir kaip 
kas nesakytų velkasi darbinin
kišku rubu.

Savo kalboj ir T. Dundulis 
pripažino, kad, girdi, daktarui 
šliupui priklauso garbė kaipo 
pirmam pasidarbavusiam SLA. 
Bet, girdi, nereikia faituotis su 
komunistais, nes ar ankščiau ar 
vėliau tas lietuvių susivieniji
mas, ta draugija, busianti dar
bininkiška (suprask, komunis
tiška),

Toliaus kalbėtojas suminėjo 
keletą nuotikių iš SLA. istori
jos ir agitavo rašytis ir pri
klausyti prie tos draugijos.

Kadangi Dundulis sakosi nie
kad nekenkęs tai SLA. organi
zacijai, tai aš jam 
kad kuriuos 
balandžio 2 d
cialistų salėj, kampas 111 gat
vės ir Michigan Avė., įvyko LSS.

atdari 
įeitų.
mie-

konferencijos pirmininku kaip 
sykis buvo T.Dundulds. Susirin
kime Jukelis, Stilsonas, (Janu- 

- šas) Skibirdis ir pats Dundu
lis visi šaukė-rėkė, kad visi so
cialistai priklausantys prie SLA. 
turi išeiti iš SLA., o jeigu ne, 
tai iš LSS.. Tame LSS. susirin
kime visi, taip vadinami kai- 
riasparniai, iš kurių Stilsonas, 
Jukelis, Dundulis jau, buvo su
tverę komunistų bolševiku lygą, 
buvo griežtai nusistatę prieš 
tuos socialistus, kurie agitavo 
už Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj pašelpinę draugu ją. Tuos} 
socialistus jie vadino Grigaičio 
uodegomis. Mat, toje konfe
rencijoje buvo metamas iš jau 
pradėjusios bolševikuoti LSS. 
P. Grigaitis vien už tai, kad jis 
sutvėrė iš palšųjų minių (taip 
bolševikai tuomet tvirtino) Lie
tuvių Darbininkų Tarybą. O tais 
laikais ėjimas į palšąsias mi
nias, į pašalpines draugijas pas 
komunistus skaitėsi darbininkų 
išdavimas. Gi ponas Dundulis 
da ir po šiai dienai nepametė 
tuos bolševikų principus: tai 
buvo galima numanyti iš jo 
kalbos. Jis visokiais budais 
teisino bolševikus, jų “griekus” 
vyniojo į vatą dr nesmerkė Bim
bos ir jo pakalikų 
SLA. suirutės. Visi 
žino, kad bolševikai 
pašalpines draugijas,
mieriais, kad tai draugijai pa
dėjus bujoti, bet jų tikslas yra 
įeiti į tą draugiją, kuri turi pi
nigų ir užvaldyti jos turtą. Gi 
paskui tą turtą sunaudoti Mask
vos reikalams, štai jum pavyz
dys: komunistai užvaldė Kriau
čių Unijos Lietuvių 269 Sky

rių. Pirmiau kol lokalo valdy
ba buvo nekomunistų rankose, 
tai jie šaukė rėkė, kad mus 269 
skyrius turi atsimest nuo viso
kių lietuviškų draugijų, kaip: 
tai: nuo palaikymo North saidės 
Draugijų Sąryšio, įsteigto Vie
šojo Knygyno,.-į kurį pareina 
visų srovių laikraščiai, ir ku
riuos skaito dauguma darbinin
kų. Komunistąį dėjo visas pa
stangas, vartojp provokacijas, 
melagystes ir, galų gale, per 
komunistų purviną agitaciją 
269 Lietuvių Skyrius atsimetė 
nuo to lietuvių) apšvietos žibu
rio — viešojo knygyno. Vėliaus 
savo kėlimais z triukšmo lokalo 
susirinkimuose atgrąsino lanky
mąsi dauguomos narių į susi
rinkimus. Jie užvaldė lokalą 
ir dabar per kokius pusantrų 
metų Lietuvių lokalas 269 Rusi
jos reikalams jau išeikvojo ke
lis šimtus dolerių, beremdamas 
visokius Rusijos Kareivių vaikų 
fondus ir kitus fondus, kurių 
niekas nežino. O Lietuvos naš
laičiams nė vieną centą lokalas 
nėra aukavęs. Tai jeigu kada 
nors Lietuvių Susti vieni j imas pa
kliūtų į bolševikų
bolševikai taip darytų 
lietuvių draugijos 
kaip su kriaučių kad daro. To
dėl visi turėtų gerai įsidomėti 
bolševikų darbus ir nuimti nuo 
jų veidų maskas, kad parodyt 
jų murzinas bumas. Gerai ži
noma, kad lietuviški bolševikai 
lietuviams nieko gero nelinki. 
Todėl ir iš T. Dundulio visų tų 
teisinimų komunistų ir metimo 
kaltės ant pasaulio suirutės nie
kas daugiaus neišėjo kaip tik 
tarnavimas komisarams, o ne 
lietuviams darbininkams, žmo
nių su kalbėtojais viso buvo 
dvylika. —Prakalbose buvęs.

rankas, tai 
su tais 

pinigais,

perdaug į dešinę, 
kovoja prieš kai-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

L. S. S. 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, gruodžio 19, 
1923 8 vai. vakare, “Naujienų” na
me. Malonėkit visi draugai daly
vauti susirinkime. — Organizatorius.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Marozaus gyvena Chicagoje; turiu 
svarbų reikalą noriu pasimatyti. Jis 
pats ar kiti jį pažįstanti meldžiu 
duoti žinoti man

Adolfas Marozas,
4519 So. Paulina St., Chicago

JIEŠKAU savo giminių Kazimiero, 
Jono ir Aleksandro Žadeikių. Taip
gi Zofijos Žadeikaitės, po vyru, ne
žinau kaip vadinasi. Aš gryžau iš 
Rusijos ir norėčiau su jais susirašyti. 
Jie patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti, busiu labai dėkinga. Ona 
Kudrevcevienė, Panevėžys, Nevėžio 
gatvė, No. 9. Lietuva.

PAJIEŠKAU Juozapo Jucio, paei
na Plungės parapijos ir Kazimiero 
Staponaičio, paeina Gargždų parapi
jos. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti.

LEONAS KUINECKIS,
986 E. 47th St., 

Chicago,. III.

APVEDIMAI,
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos ar našlės, nesenesnės 35 me
tų katra myli gerą ir turtingą 
gyvenimą. Aš esu našlys 30 me
tų, turi vieną vaiką. T. S. 
Berwin, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

ISRENDAVOJIMU!
ANT RENDOS 5kių ruimų 

flatas su vėliausios mados įtai
symais Brighton Parko apielin- 
kęj. J. Batkevičius, 2852 West 
Pershing Rd.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kamba

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

JIESKO darbo
JAUNA mergina (noriu gauti 

darbą į restauraną arba prie na
mų darbo. Atsišaukite laišku, 

1739 So. Halsted St.
Box 396.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

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

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
daiktų krautuvė. 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 6 vakare.’ 
Atsišaukite

928 W. 33-rd St., 
Tel. Fairfax 2619

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502 

W. Division St. 2 flatas.

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

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

iWi

priminsiu 
faktus. 1919 m. 
9-tos Wardos So-

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

K. Kasparaitis, £tkr.

REIKALINGA veiterka į 
Victory Restauraną, turi būti 
patyrusi, gera mokestis ir trum
pos vaandos. Taipgi reikalingas 
virėjas (Cook), atsišaukite grei
tai, 4648 S. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gerai išdirbta, nepra
leiskite geros progos, priežastis 
— dvi bučernės.

Naujienos, Box 395

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

PARSIDUODA grosernė bu ryky- 
ta mėsa; geras biznis, gerai išdirp- 
tas, apgyventas lietuviais ir lenkais. 
Vienas ruimas dėl pragyvenimo, pigi 
randa ilgas lysas; priežastis parda
vimo — turiu du bizniu; parduosiu 
už prieinamą kainą. Atsišaukite

945 W. 33rd St.

PARSIDUODA 2 flatai už 
$12,800. Tik ką pastatytas su 
sun parlor po 5 kambarius. Ga
ru šildomas, pašaukit Wm. Gri- 
tienas, Boulevard 5066.

PARDAVIMUI bekemė, geroje vie
toje, dėl lenko ar lietuvio duonkepio. 
Vieta dabar uždaryta ir galima ja 
nupirkti pigiai. Lysas ilgam laikui. 
Savininkas mirė.

CHAS. DOMKE,
7241 So. Halsted St., 
Tel. Vincennes 2563

PARDAVIMUI medinis na
mas su 5 kamb. 1 stoge. Namas 
gražioj vietoj, netoli Westem 
bū'lv., parduosiu pigiai tik $2800, 
kas bus pirmutinis tas bus lai
mingesnis. 2322 W. 51st St.

RAKANDAI
GRAŽUS dvigubų springsų fono

grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario i - 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. J 
jūsų pačių kaina, 
didelio bargeno. 
ja.

PARDAVIMUI naujas 4 kam
barių namas, viskas įtaisyta pa
gal naujos mados % dalis ake- 
rio žemės, savininkas 31 Avė., 
Melrose Park, III. J. Juhsun. 
Parduosiu už $5000.

setas, miegamo

Parduosiu sykiu ar dalimis, 
Nepraleiskite to 

Viskas kaip nau-

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

$500 CASH ir priimsiu automobilių 
ar lotą ar grosernę į mainus, namas 
randasi ant Bridgeporto, randos į 
mėnesį neša $67, o į metus $804.00, 
spulkon mokama $38 į mėnesį, dar 
kišenėn atlieka $29. Atsišaukit 
greitai. Savininkas gyvena 1957 
Canalport Avė. ant 2 floro, front.

RAKANDAI ant pardavimo: 
1 'lova, šildomas ir virimui pe
čius, gramofonas su deimantine 
adata, vargonai; parduosiu pi
giai. 10929 So. State St.

PARDUODU gražų setą rakan
dų, naujos mados gerame stovyje ir 
daugiau visokių rakandų. Galima 
matyti nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. va
kare. Parduosiu labai pigiai.

1504 W. 20th St.
2nd fl.

Tel. Canal 0415

TURIU parduoti gražų 4 kamba
rių setą, vartotas 5 savaites. Nau
jas moheir parlor setas, valgomo ir 
miegamo kambario setas, karpetai, 
liampos, konsole virtuvės setas. Vis
ką sykiu arba dalimis. Su lysu ar
ba be lyso. Naujas namas.
1433A So. Central Park Avė., 1 Dept.

AUTOMOBILIAI
NAUJI IR GRAŽUS MOTORINIAI 
TROKAI SPECIALIAI APKAINUO- 

TI GREITAM PARDAVIMUI

3 ¥2 Tono Diamond T. Chassis su
Cab ............................................ $200

2% Tono Available su Cab ........ $400
1 Tono Sandow canopy viršus .... $200
2 Tonų Master new demonstrator

Chassis .................................. $1,000
Taipgi didelis bargenas ant perbu- 

davotų Masters, visokio didumo, su 
body arba be bodies. Turime krau >- 
tytis sausio 1 dieną. Nebus atme :- 
tas teisingas pasiūlymas.

MASTER TRUCK, 
USED TRUCK SHOW ROOM

2635 So. Wabash Avė., 
Victory 7800.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

................... . ....... " *
Jau tūkstančiai vyrų — 

pastojo laimingais — 
palikę automobilių 

mekanikais!
Praktiškos lekcijos ant geriau

sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

■ ..................... ... ... ..... . z
IŠMOKITE BARBERIAUTI

Paskiau gausite gerą algą. Musų 
trumpas kursast 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.

Garsinkitės Naujienose




