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Balkanams grę 
šia karas

Kelly yra areštuotas. Tvirti
nama, kad jis įsimylėjęs į Nor
mand ir pašovęs Dines jos ap
saugojimui, nes jis užvydėjęs 
Dines.

Didelis skurdas turtingoje 
Siberijoje

kiek

Jugo-Slavija grūmoja 
Bulgarijai

Amerikiečiai sustabdė šel 
pimą Turkijoje

Tik maisto dabar yra 
daugiau. Mokyklos užsidari
nėja dėl stokos lėšų.

Didelis skurdas Siberijoje
Sustabdė šelpimo darbą 

Turkijoje
Balkanams gręsia naujas 

karas
Jugo Slavija mobilizuoja armi

ją ir grūmoja Bulgarijai; ga
li įtraukti į karą ir kitas ša
lis.

Slavija grūmoja nutraukti ry
šius su Bulgarija ir Įtraukti

ra.
Visį Jugo Slavijos garnizo

nai palei Bulgarijos sieną ga
vo Įsakymą būti prisirengu
siems tuojaus eiti Bulgarijon l 
linkui Pernik, kur yra turtingi 
anglių laukai netoli sienos. 
Tuos laukus Jugo Slavija ir
nori pasigriebti.

Graikijos vaklžios g>»ilva 
pulk. Gonatas pareiškė, kad 
Graikijos valdžia pastatys sa
vus reikalavimus Bulgarijai, 
jei pasirodys, kad Bulgarijos 
premjero Zankov kalba buvo 
teisingai parduota pirmųjų ži
nių. Graikijos valdžia yra labai 
susidomėjusi padėtimi.

Graikijos ambasadorius Biel- 
grade praneša, kad Bulgarijos 
premiero Zankovo kalba, ku
rioj jis pasakė, kad Bulgarija 
turi reikalauti didesnės armi
jos ir priėjimo prie Aegejaus 
jurų skersai Graikijos "Trakiją, 
sužadino Jugo Slavijoje karo 
dvasią. Kabinetas visą dieną 
laikė nepaprastą susirinkimą

Nuolatinis Jugo Slavijos pa
vojus dideliam Graikijos poe
tui Saloniki, kurį Jugo Slavi
ja nori pasigriebti, atsilygini
mui už netekimą Fiumc, gal
būt privers Graikiją ginklu pa
remti Jugo Slavijos ultimatu
mą Bulgarijai, kad tuo pačiai 
apsisaugojus 
pavojaus.

Niekurie 
čiai mano, 
valdžia bando supainioti padė
ti, taip kad galėjus padaryti in
tervenciją Graikijoje ir pa gei
bu Jugo Slavijos mobilizacijos 
atsteig.us Graikijoje monarchi
ją. Dalei to visi graikai nekan
triai laukia atvykimo Venize- 
los, kuris, t ik imąsi, pasiūlys 
padaryti plebiscitą aiprie įvedi
mą. Graikijoje respublikos.

Kiti gi mano, 
vija tik gąsdina 
tuo sutvirtinus 
prieš ^Bulgariją, 
įvyks mažosios 
reneija. 
kad mažoji 
griežtą poziciją prieš 
ją už jos nekliudimą 
niečių puolimams per 
vų sieną.

Jugo Slavija mano, 
lija romia Bulgarijos 
viiną didelės armijos, 
aprubežiuota ir sumažinta tai
kos sutartim.

nuo Jugo Slavijos

Graikijos liaikraš-
a;

kad Jugo Sla- 
Bulgarją, kad 
savo poziciją 

nes neužilgo 
entente konfe- 

Jugo Slavija 
entente

gi nori, 
užimtų 

Bulgari- 
makedo- 

jugo sla-

kad Ita- 
pageida- 

kuri liko

Del aktorės pašovė turčių.

Turkai 
muitus 
ir kitas

reikalauja apmokėti 
už {gabenimą maistą 
reikmenis.

ATHENAI, sausio 2. — Ar
timųjų Rytų šelpimo komite
tas pasitraukė iš Turkijos ke
letą dienų atgal delei Turkijos 
valdžios reikalavimo, kad ko
mitetas apmokėtus muitus už 
į gabenimą maistą, drabužius ir 
vaistu,s, kuriuos a įnori k Pečiai 
atsiunčia šelpimo reikaila'ms.

J u n gt. Valsti j ų valstybės 
sek re t or i aus I hi(ghes prote® tas 
yra turkų visai ignoruojamas.

Turkijos muitinės pareika
lavo 50 nuoš. muitų ant atga
bentų į Konstantinopolį iš 
Amerikos miltų ir tik biskį 
mažiau ■ muito už senus drabu
žius ir vaistus.

Graikijos steigiamasis 
seimas atsidarė

MASKVA, sausio 2 (Rašo F. 
A. MacKenzie). — Keletą die
nų atgal aš užbaigiau 16 savai
čių kelionę pei’ Siberiją, ap
lankęs Vladivostoką ir pada
ręs daugiau 20,000 viorstų ke
lio. Valdžia davė man visas 
proga:; tyrimams, net įsileisda- 
ma į privatinius administraty- 
vius -usirinkimus ir leisdama 
a p! a n k y t i kalėjimus.

Labiausia Įkas yra pąstebia- 
nia, tai didelis skurdas, ypač 
vakarinėj Siberijoj, kur žmo
nių drabužiai yra tiek nuply
šę, kad nebepataisomi.

| Tarp pageriu imu, kokius pa
stebėjau po dviejų metų atsi
lankymo, tai pagerėjimus trau
kinių vaigščiojimo ir padau
gėjimas maisto. Niekurie mies
tai pradeda ir atsibudavojimo 
darbą.

Siiberija labai 
naujo Maskvos 
kad kiekvienai 
užsimokėti savo
gaili gauti paramos iš centrali- 
nės valdžios. To nuosprendžio 
pasekmės ypač pasteibiainos 
Irkutske. Gyventojų ’skaličius 
ten sumažėjo nuo 120,000 iki 
90,000. Ten yra 6,000 bedar
bių, kurie labai mažai gauna 
pašelpos iš unijų, nes ir jos ne
turi lėšų. Miesto gi valdžia ne- 

.... , .gali apmokėti algų ir saviems
rrai-hijos sukilėlių j (įarj)jnĮn|<ains nuoš. miškų 

ga va pu k. 1 lastirasLjarbininku' metė darbą negau- 
visą valdžią ---------

jei jų galima gauti pačioje Ru
sijoje.

Tarp gyventojų yra didelis 
nepasitenkinimas dėl didelių 
taksų, augštų fabrikų išdirbi
nių kaipų ir žemų ukio pro
duktų. Ūkio padargai kainuo
ja 15 kartų daugiau, negu ūkio 
produktai prieš karą. Tečiaus 
atviro pasipriešinimo nedaro
ma.

K onn u n i s t ų S iberi j o! j e
labai mažai. Oficialiniu 
skaitymu, komunistai ten 
lik 5,800 
ventojų 
“baltųjų“ 
numiręs.
amžinai nusibankrutiję — 

dvasiniai

Italija protestuoja prie: 
tmmigracijos varžymą.

2,348 žmonės užmušti 
New Yorke

yra 
ap

turi

Užsienio reikalų mi- 
Ninčič atsisakė pasi- 
su Bulgarijos ambasa-

pūjimą. 
nisteris 
matyti 
doriitm.

Bulgarijos 
privačiai pranešė 
niam korpusui 
Zankovo kalba 
tik palikimui 
rams ir nėra 
niui, bet Jugo
pasiaiškinimu nėra patenkinta.

valdžia1 šiahdie 
diplomati-

Sofijoj, kad 
buvo skiriama 
patiems bulga- 

taikoma užsie- 
Slavija tokiuo

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.

LOS ANGELES, Cal., sausio 
2. — Paskilbusios krutamųjų 
paveikslų aktorės Mabel Nor
mand šoferis Joe Kelly trimis 
šūviais pašovė ir sunkiai, bet 
veikiausia ne mirtinai, sužeidė 
Denverio turčių Courthland S. 
Dines.

Dines atvyko į Los Angeles 6 
savaites atgal, pasiėmė puikų 

ir vakar vakare vaišino 
aktores Mabel Normand ir Edna 
Purviance. Kelly sakosi atvykęs 
parsivežti Normand ir radęs ją 
girtą. Dines nesutikęs jos išlei
sti ir stvėręssi už bonkos. Kelly 
tada sbvęs apgynimui ir palei
dęs kelis šuvius, o paskui nu
vykęs lį policijos stotį ir pašau
kęs policiją. Dines to užsigina ir 
sakosi nežinąs kodėl Kelly pašo
vęs jį.

kenčia nuo 
nuosprendžio, 

distriktas turi 
išlaidas ir ne-

Atsidarė šauksmais už respub
liką. Senoji valdžia rezigna
vo.

narių, kuomet 
yra 2,000,000. 
judėjimas yra 
Ba>l t gvardiečiu i

Bet 
visai 

yra 
mo

raliai, dvasiniai ir fiziniai. 
Permainą gali pasidaryti tik iš 
pačios valdžios, o ne iš kokios 
nors pašalinės spėkos.

Atiduos sukilėliu vadovus v 
karo teismui

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

abiem pageidaujamą mainą.

Naujieny fantasto 
vedėjas

Naujienų ofise kas- 
taipgi 

seredomis ir

esti 
dien dienomis, o 
vakarais
subatormis. Nedėliomis-gi

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

ATHENAI, sausio 2.— Tarp 
atstovų ir galerejų šauksmo 
“Te gyvuoja respublika, šalin 
karalius 
valdžios 
perdavė visą valdžią nesenai |dainij; alo.ų ’ ~ •
išrinktam Graikijos steigiamą- M()kvtojų padėtis yra pasi
jam seimui. . _ . baisėtina. Lapkričio mūn. val-

I nik. I lastiias atidai ė sei- |d.^a nutare uždaryti puse nio- 
mą su prakalba, kuriojjiš iš- kyfelų deI stokQs> T-vai 
dūstu viską, ką nuveikė suki-Lada sudgj0 kjek pinigų, kad 
lėlių jvaldžia, užėmusi savo [palaikius mokyklas. Niekurie 
vietą abdikavus karaliui Kons- mokytojaį gauna tik $7 algos 
tantinui. Plastinas kalbėjo apie L mčnesį
valandą laiko. Jis taipjau sto- ’ Net gaisrų sargvietės !iko už- 
10 už respubliką, nes jo nuo- daryto; dell ,^ų stokos. Mies- 
ione, \isos Graikijos bėdosnegay pasiskolinti pinigų 
neina nuo dinastijas. Lv bankų, nes bankai irgi lietu-

1 o Plastinas sekė prcmieiasLj pinigų# Operos ir teatrai, 
Gonatas, kuris padavė kabinę- L urįuos pj.rniiau užlaikė val- 
o lezignaciją pavesdamas val-|dvja, ypa apdaryti, ar paversti 

džią seimui. . krutamųjų paveikslu teatrė-
Po rezignacijos kabinetas pa-|iius 

sitraukū iš posėdžio, 
pasiliko respublikonai 
mok ratai, kad išrinkus 
pirmininką.

Amerikos ir Angl/jos 
matai seimo atidaryme 
lyvavo. Iš diplomatų buvo ma- Į mažai. Nors valdžia ir pagei- 
tyt tik Jugo Slavijos ir švedi- dauja amerikiečių, Ivienok pa
jos ambasadoriai. Bet daug I čioje valdžioje yra dvi sriovės 
amerikiečių buvo galerejose. Į — viena stovi už koncesijas, o 

Įeita joins prriešinasi. Kelios 
koncesijos jau veikia, bet jų 

yra pemnažai dėl tokios mil- 
pasiule tuo- Į žiniškos šalies, du syk didesnės 

už visą Europą, o ir toms kon
cesijoms ne kaip klojasi. Sibe- 
rijos eksportas yra labai nu
puolęs ir tik sviesto prekyba 
pradeda kiek atsigauti

jLabai mažai kas atgabena
ma iš užsienio. Valdžia tyčio
mis varžo importą, kad tuo su
taupius auksoi 'rezervą. Val
džios pirkėjams įsakyta nie
kad nepirkti prekių užsieny,

Posėdy I
ir de-Į Bandžiau surasti progos sve- 
seimo timų šalių4 kapitalo investavi- 

linui. Nors visa Siberiją yra ne- 
diplo-1 Paprastai turtinga ir dar ma- 
neda-|žai paliesta, vienok progų yra

dan tėvynės,” o ne vardan ką

rą liaus.
Respublikonai

jaus paskelbti respubliką, bet
tapo sutarta palaukti Venize- 
los atvykimo. Jis atvyks ryto 
vakare.

Mayoras apkaltintas už 
graftą

CHICAGO. — North Chica- 
go mayoras Henry M. Deacon 
ir du cfhicagiečiai, kontra k to
rius Donato ir inžinierius Do- 
novan liko apkaltinti už ky
šius.

Mayoras Deacon yra kalti
namas už graftą policijos teis
mų bylose, perkant miesto ang
lis ir reikmenis ir kitais bu
dais ėmimą kyšių. Donato ir 
Donovan yra kaltinami, kad 
jie davė niayorui Deacon $1,800 
kyšį, kad tuo gavus iš mayoro 
kontraktą pratiesimui srutų 
nuovadų. 1

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 2 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.42
Danijos, 100 markių ........... $17.60
Suomijos, 100 markų ........... $2.48
Italijos, 100 lirų ................... $4.30
Francijos, 100 frankų ........... $5.00
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.43
Olandijos, 100 kronų ........... $37.82
Švedijos, 100 kronų ........... $26.37
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.41

MEXIC0 CITY, sausio 2. — 
Karo departamentas padavė ka
ro teismo prokurorui sąrašą vi
sų sukilėlių komanduotojų, ku
riuos traukiama karo teisman. 
Traukiami teisman bus tik suki
lėlių vadovai, paprastųjų karei
vių neliečiant. Suimtus sukilė
lių kareivius paprastai paliuo
sti o j am a. X

Pirmais sąraše yra- generolai 
Sanchez, Maycotte ir Estrada. 
Po to seka ir keli kiti generolai.

Anglijos aliejaus laivas San 
Antonio atvyko į Tampico ir 
pranešė, kad sukilėliai sulaikė 
jį Vera Cruz ir atėmė iš jo visą 
aliejų. Taipjau tapo sulaikyti ir 
kiti du laivai, iš jų irgi atimta 
aliejų, bet juos dar tebelaikoma 
Vera Cruz. Aliejus sukilėliams 
labai reikalingas operavimui ge
ležinkelių.

Pabėgėliai iš Vera Cruz sako, 
kad sukilėlių ūpas yra labai nu
puolęs. Pinigų jie nebeturi ir 
todėl uždeda didelę kontribuciją 
^nt Vera Cruz biznierių ir fabri
kantų. Delei to biznis ir indus
trija yra apsistoję.

VVASHINGTON, sausio 2. — 
Italija padavė protestą valstybės 
departamentui prieš sumanytą 
permainymą immigracijos kvo
tos, kad dar laoiau suvaržius 
immigraciją į Jungt. Valstijas. 
Sekretorius Hughes Italijos pro
testą perdavė atstovų buto im
migracijos komitetui, kuris tą 
sumanymą dabar tvarsto.

Permainymą immigracijos 
kvotos pasiūlė atstovas Johnson, 
immigracijos komiteto pirminin
kas. Savo sumanymą patiekė ir 
darbo sekretorius Davis. Ikišiol 
kasmet buvo įleidžiama 3 nuoš. 
skaičiaus kiekvienos šalies atei
vių gyvenusių Z. merikoje laike 
paskutinio cenzo. Johnsono gi 
projektu butų Įleidžiama tik 2 
nuoš. to skaičiaus, kokis kiek
vienos šalies piliečių gyveno 
1890 m. Italija nurodo, kad tai 
yra bereikalingas ir neteisingas 
varžymas ateivybės iš draugin
gos šalies. Esą kuomet nieku- 
rių šalių kvota bus padidinta 
net 62 nuoš., tai Italijos kvota 
bus sumažinta 19.6

NEW YORK, sausio 2. — 
National lligh\vays Protective 
Assn. paskeilbe, kad New Yor- 
ko valstijoje gruodžio mūn. 
automobiliai užmušė 166 žmo
nes. Per visus pareitus metus 
toje valstijoje automobilių už
mušta 2,348 žmonės. Iš to skai
čiaus 187 žmones užmušė trau
kiniai, tiems žmonėms važiuo
jant automobiliais.

Farmeriai streikuoja

n u oš.

Šeši žmonės užmušti
FRANKLIN, Pa., sausio 2.— 

šeši žmonės, kurie dalyvavo 
atidaryme aliejaus šulinio ant 
John A. Stone farmos, liko už
mušti nitroglycerino eksplozi
jos. Tarp užmuštųjų yra sū
nūs aliejaus šulinio savininko, 
jo pati ir dar keturi žmonės. 
Jie visi buvo įspėti, kad šalta
me ore yra pavojinga vartoti 
nitroglycerlną, bet nepaklausė

DEVYNI ŽMONĖS ŽUVO
GAISRE.

OIiL CITY, Pa., sausio 2. — 
Devyni žmonės žuvo gaisre, 
kuris sunaikino farmerio na
mus ties Tylersburg, Clarion 
paviete. Tarp žuvusių astuoni 
yra vaikai.

SENIS JAUNĄ PAČIĄ VEDĖ.

LONDONAS, sausio 2. — 
John Hudsos, 74 m. senis, ne
žiūrint savo 11 vaikų priešini- 
inos, apsivedė su Mionica Grif- 
fiths, 17 metų mergaite.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

✓

Projektuojamasis 
žymiai sumažintų 
kvotą.

įstatymas 
ir lietuvių

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Chicagos auto

mobilistai pradėjo naujus metus 
paprastu savo nepaisimu. Pir
mą dieną liko užmuštas vienas 
žmogus, bet už tai antrą dieną 
automobilistai užmušė keturius 
žmones.

Policmanas nušovė merginą.

CHICAGO — Policistas Mul- 
cahy su kitais dviem policistais 
ir p-lė Jennie Plarr, 22 m., kaba
reto darbininke, užėjo į cigarų 
sankrovą 754 E. 64 St., išsigerti 
ir pasitikti Naujus Metus. Jiems 
ten begeriant Mulcahy peršovė 
merginą ir taip pavojingai su
žeidė, kad ji neužilgo mirė. Mul
cahy teisinasi, kad tai įvyko ne
tyčiomis — berodant revolverį. 
Mulcahy ir sankrovos savinin
kas liko areštuoti, vienas policis
tas liko suspenduotas ir dar j ieš
koma dviejų buvusių kartu poli- 
cistų.

CHICAGO. — Chicagos apie- 
linkės farmeriai, kurie pristati
nėja Chicagai pieną, sustreika
vo reikalaudami augštesnės kai
nos už pieną, nes su dabartine 
kaina jie negalį išsiversti. Jie 
sako, kad ne jie, bet Chicagos 
pieno kompanijos laužo sutartį, 
nes buvo- prisižadėjusios mokėti 
$2.75 už 100 svarų pieno, o da
bar moka 15c. mažiaus.

Delei farmerių streiko, Chica- 
goje pirmadieny gauta tik 800,- 
000 kvortų pieno ir vakar bisku- 
tį daugiau, kuomet kasdie Chi- 
sagoje suvartojama 2,000,000 
kvortų pieno. Farmeriai sako, 
kad jie yra prisirengę parūpinti 
pieną kiekvienai kompanijai, ku
ri sutiks mokėti jų reikalaujamą 
kaina.

Teisina gen. Wood sumi
CHICAGO. — Valstijos pro

kuroras Crowe sakos nuodugnai 
ištyręs Leonard Wood, Jr., gen. 
Wood sunaus, pardavinėjimą 
beverčių aliejaus Šerų ir jokio 
Kaltinimo prieš jaunąjį Wood ne
suradęs. Visi dokumentai tapo 
atiduoti federalinei valdžiai.

Pats Wood irgi teisinasi, kad 
jis nieko blogo nedaręs ir tik 
sukišęs ir savo pinigus į alie
jaus šulinius, kurie greitai išsi
sėmė.

ŠIANDIE — sniegas, šalčiau 
į vakarą.

Saulė teka 7:18 vai., leidžiasi 
4:30 vai. Mėnuo teka 2:39 vai. 
nakty.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Tiktai Geriausias

1,600,850
yra užtektinai geras dėl ju

ų šeimynos, štai kode] jys
1,498,600
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Užsisakykit 
Borden’s 

“Selected” 
šiandien

PAUL JAUGAS 
1116 Market Str. 

De Kalb, III.

ANTON PAKŠ Y S, 
220 Milwaukee Avė.

Kenosha, Wis.

TONY VVILLIS, 
856 VVest 122nd St 

VVest Pullnuin, III,

LftO SHVVEGŽDA 
4917 W. llth St., 

Cicero, III. ANTONAY SHARKIS
942 W. 34th St.

STASYS GIRŠTAUTAS 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildavę St 

Chicago. III.

PAUL P. SHVELNIS 
1143 N. Paulina Str. 

Chicago, III.

MISS ANNA PORITZ 
1900 Racine Avė., 

Racine, VVis.

KAZIMIERAS POCIUS 
12053 So. Halsted St., 

Chicago, IH.

L. BUTKEVVICZ 
2502 W. 69-th St 
Chicago, BVnois.

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė

Chicago, III.
KAZ. BRAZEVV1CZ

921 So. Sheridan Road 
Kenosha, Wis.

leeted” pieną

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Painei! Avė. 

Chicago, III.

JOSEPH SAUCIULIS 
P. O. Box 253 
Bradley, Ohio.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI 
3355 So. Morgan St., 

Chicągo, III.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė 

Chicago, III.

NORĖDAMI 
pirkti, parduoti ar mai
nyti VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

ANTON GUDAUZIS
Box 358
Benton, III..

JOHN JASULEVIČIA
Box 58, 

Valier, Penna.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St

Chicago, Iii.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus i: 

gabus ir šiame konteste lošia la 
bai svarbią rolę.

J. P. WA1TCHES
LAWYER Lietuvy* AdvoKbtas 

Vienomis Room 514-516 
127 Dearborn SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wąįwk Avė.

TeL: Puilpian 6377.

o. Halsted St. 
ioulevnrd 1310

Valandos; nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrua k et vergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323

JOHN L BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearborn. Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261

Vakarais: 2151 Wesl 22 Street 
Telefonas (Janai 1G67

Prospect 2992
Speciale atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO. 

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav.
Vienatinė dirh- 

& V. bile 
styliaus ir sys- 

[temos armoni- 
_J kų, pianų ir SkKmMMBSBI chroamatikų.

žinomi muzi- 

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

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

JOHN KUCHĮNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tefa- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus 

lengvomis išlygomis.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. •

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

UfUas vidurmiestyj: i
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. W6Hhingtou St. 

Cor. Waahington & Clark

Namų Tek*. Hyde Park 339b

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

A. NAINIS, ..................................................................
21 Chipman St., VVaterbury, Conn 

JOHN TUNKUN, ...............
Rt. 1, Box 

KASTANTAS BULKA, ......
1127 So. Maplevvood St., Chicago, III

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700? 
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920? 

Kas laimės Fordą vertės $428.73?
FRANK ŠOVA, ................................ ..........................

4014 So. Rockwell St., Chicago, III
MISS L. NARMONTA, .......... ...................................

3223 Pamell Avė., Chicago, III.
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ...........1......................

' 3355\So. Morgan St, Chicago, III.
KAZIMER YUCIUS'.............................. ....................

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
STASYS GIRŠTAUTAS, ...........................................

8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
LEON SHVVEGŽDA, ...................................................

4917 W. 14 St., Cicero, III.
TONY VVILLIS, ................................. ?.........................

856 W. 122nd St., Chicago, IU.
KAZZIMER POCIUS, .................................................

12053 So. Halsted St., Chicago, III.
ANTON PAKŠYS, .............................+........................

220 Milvvaukee Avė., Kenosha, VVis.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, ......................................

3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind,
ANTON GUDAVIČIUS, .............................................

P. O. Box 358, Benton, Iii.
ANTHONY SHARKIS, ..............................................

942 VV. 34th St, Chicago, IU.
CAZIMER RAŽAS, f................................ ....................

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, Iii.
L. BUTKEVVICZ, .................................. .......................

2502 W. 69th St., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ..............................................................

7018 Eggleston Avė., Chicago, III.
VVM. SHIMKUS, ...........................................................

3817 So. Emerald Avė., Chicago, III.
KAZIMER STALMOKAS, ..........................................

1417 S. 50th Avė., Cicero, III.
PAUL P. SHVELNIS, .................................................

1443 N. Paulina St., Chicago, IU.
KAZ. BRAZEVICZ, .....................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, VVis.
JOSEPH SANCIULIS, ................................................

P. O. Box 253, Bradley, Ohio.
PAUL JAUGAS, ............................................................

1116 Market St., De Kalb, III.
JOSEPH SPRING, ........................................................

6059 So. Kilder St., Chicago, UI.
PETER KAUNETIS, ....................................................

1530 So. 49th Avė., Cicero, III.
MISS ANNA PORITZ, ................................................

1900 Racine Avė., Racine, VVis.
KASTANT GALDIKAS, ................ .'.............................

3016 Normai St., Chicago, UI.
J. JAKSAVVICZ, ............ ...r....................................... .

1509 Harvey Avė., Oak Park, IU.
JOHN YURKŠAITIS, ...................................................

B6x 163, Harrison City, Pa.

Advokatas
29 so. U Sf.ll. st. Ko.™ w

• Tel. Central 6390
v.k- 9223 S. ntotęd St.. <’ Tel. bartis 4«>oi

BORDENS
EnnFIoductsCo. op Illinois 

Frankfin ŠUO

g. VV. BANES, Advokatė 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
7» Weat Monroe Street, Ckkago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. t

A. KALNER, ............ ....................... .........................
10929 So. State St., Chicago, II!

VVM. REPALIS, .............. ............................. ...............
Box 4, Unionville, Mich.
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Ketvirtadienis, Saus. 3, 1924 NAUJIENOS, Chicago, III; 3

ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais \

Sausio 3, 1924

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

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

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

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. .1. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

Itas turtas, ką darbininkai pa
gamina, taip būtinai yra reika
lingas?

Amerika yra turtinga šalis ir 
kaip paduoda skaitlinės, tai čia 
išpuola sekamai: Geografiškas 
plotis šalies, su salomis ir Alas- 
ka, yra 3,026,789 ketvirtainių 
mylių arba 1,937,144,960 akrų. 
Abelnai išpuola apie 18 akrų že
mės kiekvienam Amerikos gy
ventojui, arba apie 90 akrų kiek 
vienai šeimynai, susidedančiai 
iš .5 asmenų. Daleiskime, kad pu
se tos žemės yra kalnai, pelkes, 
pustynės, nevartojamos žemės, 
tai dar lieka 45 akrai kiekvienai 
šeimynai susidedančiai iš penkių 
narių.

Jungtinėse Valstijose yra apie 
devyni šimtai milijonų akrų dir
bamos žemes, bet vartojama 
yra tiktai apie trys šimtai mili
jonų akrų žemės. Be to dar, pel
kės galima išdžiovinti ir paver
sti jas į gerą dirbamą žemę, iš 
kurios galima gauti daug milijo
nų tonų maisto.

Kaip Jungtinės Valstijos yra 
turtingos, parodo paskiausios 
statistikos skaitlinės:

Pasauly 40% geležies ir plie
no yra išdirbama Jungtinėse 
Valstijose.

Apie 40% pasauly vilnų yra 
pagaminama Jungtinėse Valsti
jose.

Daugiau kaip 50% pasaulio 
komercijai lentų yra pagamin- 
nama Jungtinėse Valstijose.

50% pasaulyje anglių yra pa
gaminama Jungtinėse Valstijo
se. 60% pasauly vario yra paga
minama čia. 60% alumino, 60% 
pasauly cinko, 60% vatos, dau
giau negu 60% aliejaus, 25% 
pasaulio kviečių ir 25% pasaulio 
kornų.

čia yra % pasaulio geležinke
lių. Viso pasaulyje yra apie 
750,000 mylių ilgumo geležin
kelių, Jungtinės Valsijos turi 
256,0000 mylių. O automobilių 
Jungtinėse Valstijose išdirba
ma 85% negu kitame visame pa
saulyje. Bet daugumas gyvento
jų Jungtinėse Valstijose yra per
daug bėdni, kad nusipirkus For- 
duką.

Rudeny 1921 buvo šeši milijo
nai darbininkų be darbo. Bet jei
gu priskaityti dar ir šeimynas 
tų bedarbių, tai pasidarys apie 
30,000,000 (trisdešimts milijo
nų). Beveik galima laukti, kad 
tokia padėtis bus ir sekamais 
metais.

Nežiūrint, kad šalis yra kupi
na visako, bet darbininkai turi 
goglinėti po miestų gatves be 
darbo. Tokia neteisybė viešpa
tauja todėl, kad čia viskas yra 
privatinėse rankose, — kol vieš
patauja kapitalistinė systema. 
Socialistai sako, kad tą kapitali
stinę systemą reikia pakeisti ge- 
geresne systema — Socialistine 
systema. —-A. ž.

Bedarbės

Bedarbės yra didelė draugiji
nė nelaimė, jos priverčia milijo
nus darbininkų vaikščioti be 
darbo, kurie nori dirbti. Tokia 
padėtis negali būti perkeista, 
kol draugija yra suorganizuota 
tam tikslui, kad kontroliavus 
industriją privatiniam pelnui. 
Lopymas tos kapitalistinės sys- 
temos nieko nepagelbės, kol mes 
nesuteiksime nuolatinį darbą 
darbininkams, kurie nori dirbti. 
Net ir taip vadinamuose geruo
se laikuose, labai daug yra dar
bininkų, kurie neturi darbo, ir 
tai nėra iš priežasties jų pačių. 
Daug industrijų yra tik sezoni
nių ir jos vartoja darbininkus 
tik tuomet, kuomet būtinai 
jiems reikia išdirbti tam tikrų 
produktų, kurie neša jiems pel
ną. Tuo budu milijonams darbi
ninkų reikia kraustytis iš vietos 
i vietą, iš miesto į miestą, kad 
gavus darbą pragyvenimui.

Kaip tie sezoniniai darbai pa
sibaigia, tai tuomet darbininkai 
turi vėl kraustytis į miestą ir 
gyventi pigiuose viešbučiuose. 
Tankiai tie sezoniniai darbai 
taip yra mažai apmokami, kad 
vos tik užtenka pragyvenimui. 
Darbininkui nepalieka nieko iki 
kito sezono. Tos klesos darbi
ninkams namų gyvenimas yra 
negalimas. Kiti milijonai darbi
ninkų, kurie dirba nuolatinį dar
bą, gauna labai mažas algas, taip 
kad normalis šeimyninis gyveni
mas yra beveik negalimas. Bet 
darbininkų darbas visuomet yra 
reikalingas. Visas pagamintas 
darbininkų turtas, su pagelba 
mašinerijos, yra reikalingas.

Visa civilizacija remiasi mate
rialiniais pagrindais, bet darbš
tumas ir našumas darbo absoliu
čiai priklauso nuo maisto, rūbų, 
namų, šilumos, pasilsio ir lais
vės. Tai reiškia, kad mes pri
valome turėti užtektinai turto, 
kad gavus užtektinai gero mais
to, gerus rubus, gerus namus, 
laiko ir progų pasimokinimui, 
pasivažinėjimui, taipgi pasiklau 
symui geros muzikos. Tų daly
kų žmonėms reikia, kad gyvenus 
normaliu gyvenimu. Labai ne
daug žmonių rasite, kurie atsi
sakytų nuo tų būtinų gyvenime 
dalykų. Bet jei jus gerai prisi
žiūrėsite į žmonių-darbininkų 
gyvenimą, jus pamatysite, kad 
milijonai jų nesinaudoja tomis 
paprastomis gyvenime progo
mis. Ir tas yra todėl, kad mes 
dabar gyvename alginėje syste- 
moję, — kapitalistinėj syste- 
moje.

Tokioje turtingoje šalyje, 
kaip Jungtinės Valstijos, vie
nok kas ketvirti metai mes turi
me abelną industrinį krięį, kur 
milijonai turi vaikščioti be dar
bo. Tuo budu atsiranda dau
giau valkatų, plėšikų, prostitu
cija labiau išsiplėčda. Ir tas dau
giausiai priguli nuo ekonomiš
ko sunkumo. Juo didesnės būna 
bedarbės, juos prasižengimų 
skaičius esti didesnis. Kąip dar
bininkai gali būti be darbo, kad

Dr. Purėnienės prakalba

Eilinis No. 39

pasakyta Lietuvos Seimo posė
dy 28, XI, svarstant palaikų 
mokesnį 3-ju skaitymu (pa
duota sutrumpintai).

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Piimininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

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

Chicago, III.

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

Finansų Sokr. A. Banienė, 1642 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Aš tik trumpai norėčiau pa
matuoti socialdemokratų frak
cijos įneštąsias pataisas, dėl ko 
jie tas pataisas įnešė ir palai
ko. (Pataisas žiur. “S-to”. N51. 
—Red.)

Pirmučiausia mes siūlome 
išmesti žodžius “bažnyčioms ir 
vienuolynams.” Reiškia, mes 
norime, kad bažnyčios ir vie
nuolynai nebūtų paliuosuoja- 
mi nuo palaikų mokesnio. Se
niau privilegijuoti luomai no
rėdavo apskritai nuo visų mo
kesnių pasiliuosuoti; seniau ir 
dvasininkai ir dvarininkai bu
vo paliuosuojami nuo mokėsi
mų ir buvo motyvuojama tuo, 
kad dvasininkai valdžiai tar
nauja savo malda, o dvarinin
kai — kardu ir krauju. Todėl 
jie turi būt paliuosuojami nuo 
visų mokesnių. Dabar taip jau 
nemotyvuojama ir dvasininkai 
taip pat turi įmokėti mokesčius, 
kaip ir visi kiti. Nežinia, kodėl 
dabar čia įvedamas straipsnis, 
kad bažnyčios ir vienuolynai 
paliuosuojami: nei referentas, 
nei kiti nemotyvavo, kodell tai 
daroma. Kodėl bažnyčia ar 
vienuolynas, gaudami veltui 
turtą, negali nešti pareigų, ku
rias neša visi kiti?

Toliau, kode! žemės ūkiai 
paliuosuojami nuo svarstomo
jo palaikų mokesnio? Čia nori
ma tik proteguoti žemės ukius 
ir tas protegavimas praveda
mas visuose įstatymuose. Svar
stant muitų tarifus buvo atsi
žiūrima tik į stambiųjų žemės 
ūkio savininkų reikalus, taip 
pat ir čia. Socialdemokratų 
frakcija siūlytų tą punktą iš
braukti.

Mes suprantame, jieįigu siū
lytų paliuosuoti nuo mokesnio 
bednesniuosius žemės} savinin
kus, vangi ilgesniuosius. Tada 
butų kitas klausimas. Bet Čia 
paliuosuojami visi dvarinin
kai. Dėlto socialdemokratų 
frakcija yra prieš tą paragra
fą. (Vailokaitis iš vietos: rei
kia pataisyt, ne braukt). Kas 
dėl pataisų, tai mes jas įne
šami į visą įstatymą. Mes pri
imame minimumą 5,000 litų, 
kuris bus palmosuojamas nuo 
palaikų mokesnio, ir mums 
nesvarbu, kokios rųšies bus tas 
turtas. Duoti kokių tai ypatin
gų privilegijų žemės ūkiams 
socialdemokratų frakcija ne
randa reikalinga ir nemato 
prasmės.

Toliau, 
progresiją 
kad jis 
pik kad 
resyvus 
buk tai
Bet aš nesuprantu, apie kokią 
čia techniką kalbama. Juk pa
liktojo turto įkainavimas vis 
viena turės būti atliktas. Jus 
irgi įvedate progresiją atsižiū
rint į tai, kuriems giminėms 
paliekamas yra turtas, būtent: 
kuo tolimesnė giminystė, tuo 
didesnis yra nustatytas nuošim
tis. Tai yra gera ir mes su tuo 
sutinkam, bet be to, mes siū
lome įvesti progresiją dar at
sižiūrint į paliekamojo turto 
didumą. Man matos, kad toks 
reikalaviimas yra kiekvienam 
demokratui aiškus ir visai ne
reikia būti socialistu, kad rei
kalauti visur, kur tik galima, 
įvesti progresiją. Mes norime 
prieiti prie to, kad mokesčių 
našta vienodai .gultų ant visų 
pečių. Juk tam, kuris gauna 
100 litų, sumokėti 10 litų yra 
daug sunkiau, negu tam, kuris 
gauna 1000 litų, sumokėti 100 
litų. Jeigu gaunančiam 1000 li
tų tektų sumokėti ir 200 litų, 
jam butų lengviau tai padary
ti, negu gaunančiam 100 litų 
sumokėti 10 litų.

Reiškia, purinam Jengviau 
užsimokėti 2%, negu antram 
užsimokėti tik vieną nuošimtį. 
Man rodos, kad šitoji abėcėlė 
yra visiems žinoma. Iš vietos 

, man sako, kad čia negalima esą 

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Av9. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 16 rY' 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

įmes siūlome įvesti 
Referentas sako, 

sutinka su tuo princi- 
turi būti įvestas prog- 
mokesnis, bet pažymi, 
technika neleidžianti.

įvesti progresijos, bet tegu at
stovas Vailokaitis vieton kelti 
triukšmą išeina ir iš šitos tri
būnos lepaaiškina, kokios tam 
yra sunkenybės, čia norima tik 
apsaugoti didžiaturčius nuo di
delio mokesnio. Teisingai yra 
pasakęs Ozerovas, kad kokia 
mokesčių struktūra yra kurioj 
nors valstybėj, tai iš tos struk
tūros galima matyt, kokios vi
suomenės grupės dalyvavo su
daryme tos mokesčių sistemos 
ir kokios grupės kieno reika
lus gina. Svarstant šitą įstaty
mą irgi aiškiai matyt, kad Sei
lina nėra nei vienos frakcijos, 
išskyrus socialdemokratus, ku
ri gintų darbininkų reikalus 
(darbo federacijos eilėse truku
mas. Pirmininkas: kviečiu 
tvarkon). Darbo federacija, ne
žiūrint į savo pavadinimą, no
romis (balsuoja prieš visas įs
tatymų pataisas, kurios gina 
darbininkų reikalus. Kuomet 
buvo svarstomas muitinių tari
fas, njei viena darbininkų gru
pė negalėjo balsuoti už tai, kad 
butų įvesta aukšta muito rink
liava nuo įvežamos duonos, 
bulvių, silkių ir t. t. (Pirmi
ninkas: įprašyčiau kalbėtojos 

kalbėti dėl palaikų mokesnio). 
Įnešamas yra palaikų mokes
nio sumažinimo įstatymas, kur 
visi dvarai paliuosuojami nuo 
mokesnio ir darbo federacijos 
atst. Raulinaitis iš tos tribū
nos irgi pritaria (darbo federa
cijos eilėse nerimastavimas, 
nuolatinės kalbos ir šukavi
mai. Pirmininkas skambučiu 
kviečia darbo federaciją tvar
kon). Jis sutinka, kad dvarai 
butų paliuosuoti nuo to mokes
nio; jis sutinka, kad ir bažny
čios ir vienuolynai butų paliuo
suoti nuo to mokesčio; jis su
tinka su tuo, kad nebūtų įvesta 
progresija į tę mokesnį; jis su
tinka su tuo, kad ta mokesčių 
našta gultų ant pečių neturtin- 
gesniųjų. Žinoma, prisipažinti

prie to jis nenori ir todėl sako, 
kad čia technika kalta. Bet aš 
norėčiau išgirsti, kuo tas pasa
kymas pateisinamas (Bielinis 
iš vietos: buržuazinė širdis ne
leidžia). Jau svarstant muitinių 
tarifus paaiškėjo kieno jus, 
gerbiamieji, reikalus ginai. Jei
gu čia negalima įvesti progre- priešakyje. Šiuo laiku

Lietuviai Daktarai
I i • ’ /

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
DR. A. J. BERTAšIUS 

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

Tel. Boulevard 5918
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2261 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone CanaI 6222

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

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 5:80 Ud 7:81 vakare. 
........

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso val.t 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SU Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Garsinkitės Naujienose 

yra 
tur-
SIl-
yra

syvinį mokesnį, tai kodėl jus 
galvojate, kad galima^ bus įves
ti progresijos principą, imant 
inokcs/nį nuo tarnybos ir užsi
ėmimo? Jus nerasite niekur pa
sauly demokratinės valstybės, 
kur nuo turto mokesnis butų 
mažesnis, negu nuo uždarbio. 
Mokesnis nuo uždarbio 
daug mažesnis, negu nuo 
to ar kapitalo, ir tai visai 
prantarna. Palaikų turtas
gaunamas be jokio vargo, gau
namas klovanai, o jus čia mo
kesnį ųorite sumažinti ir atsi
sakote įvesti progresiją, bet 
nuo uždarbio nuo visų darbi
ninkų, valdininkų ir visokių įs
taigų tarnautojų jus norite pa
imti didelį mokesnį.

Man rodos, kad tai nesutai
koma su jokia demokratybe. 
Sakoma yra, kad negalima 
'biudžetą suvest ir dėlto išme
tami yra į gatvę valstybiniai, 
etatai mažinami, nustatomas 
ubagiškas atlyginimas valdi
ninkam ir tas viskas teisina
ma tuo, kad pinigų nėra. Bet 
kada įvedamas yra palaikų mo
kesnis, mokesnis nuo turto, 
kuris gaunamas yra veltui ir 
kurį galima butų apdėt dideliu 
progresyviniu mokesniu ir su
rinkti didelių 'lėšų, tai musų 
krikščioniškoji dauguma pasi
sako prieš tai.

(“Socialdemokratas”)

Iš Lietuvos S.-D. Parti 
jos gyvenimo

nuoRadviliškio organizacija 
pat savo įsikūrimo ilgą laiką, su
sipratusių jų draugų dėka buvo 
gana gyva ir veikli, viskas buvo 
tvarkoj ir ėjo kuogeriausiai. Bet 
tik iki rinkimų į II Seimą. Po 
rinkimų kampanijos, prie kurios 
daugelis draugų daug kuo prisi
dėjo, organizacija aptilo, narių 
mokesnis pradėjo būti mokamas 
nereguliariai arba visai nemoka
mas, susirinkimai šaukiami re
tai ir neskaitlingai lankomi.

Lapkričio m. pradžioje buvo 
sušauktas susirinkimas, kuria
me tapo išrinktas k-tas iš veik
lesnių draugų su drg. Kromeriu 

kuopos

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Danty Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų; 

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 D. Washington St 
Valandos: nue 18 iki 12 nrto

Telephone Central 8666 
1824 Wabansla Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 11d 8 vakaro

- Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7829

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

Tel. Prospect 1938 
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
Nerišliomis ofisas yra 

ufdarytae

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

8315 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

gyvenimas pradeda įeiti į nor
males vėžes ir draugai darbinin
kai atbusti.

Labai malonu, ka<^ draugai 
“žiežirbininkai” stengiasi kuo 
galėdami prisidėti prie musų 
darbo, duodami savo kliubo butą 
susirinkimams ir komiteto po
sėdžiams, padėdami rengti va
karus ir tt. šis pavyzdingas mu
sų jaunųjų draugų elgimasis ro
do, kad ir jie greitu laiku stos 
kovon už savo ir visų darbo žmo
nių teises., “žiežirbos” Radviliš
kio skyrius, jo komiteto narių ir 
kitų jaunuolių pastangomis sto
vi gana aukštai organizaciniu 
žvilgsniu ir yra viena iš pirmų
jų “žiežirbos” organizacijų Lie
tuvoje. Pravartu butų ir ki
tiems dar nesusiorganizavu
siems darbininkų jaunuoliams 
imti jš radviliškiečių pavyzdį.

—Radviliškio Esdekas.

Šakiai, šių metų lapkribio 18 
d. žydų liaudies mokykloje įvy
ko LS.-DP šakių miesto ir vai. 
organizacijos narių susirinki
mas Susirinkimas išklausęs ko
miteto pranešimo ir eidamas 
dienotvarkės punktais nutarė: 
papildyti knygynėlį, jo papildy
mas pavesta Komitetui. Taipgi 
nutarė padidinti narių mėnesinį 
ir įstojamąjį mokesnį — mėne
sinį ligi 50 et., o įstojimo orga- 
nizacijon bus imama 1 litas. Iš 
išnuomuotos žemės nutarta pa
silikti organizacijai 8 hektarai 
ir 8 ha paskirta išdalinimui 
šiaip miesto darbininkams, že
mės išdalinimo pravedimui išrin
kta komisija iš trijų draugų: P. 
Pavalkio, R. Leivos ir Barzdai- 
čio. Iš sumanymų nutarta su
rengti Kalėdų šventėms praleis
ti šeimyninį vakarėlį ir surengi
mui išrinkta komisija iš šių 
dr-gų: Kasparo, šalniaus ir Ar
dicko. Baigiant susirinkimą 
priimta dar pageidavimas, kad 
visi nariai skaitytų savo Parti
jos laikraštį “Socialdemokratą”. 
Per šį susirinkimą įsirašė 4 
nauji nariai, o per busiantį su
sirinkimą tikimasi, kad ir dau
giau atsiras protaujančių darbi
ninkų ir įsirašys organizacijom

Susirinkimui užsibaigus na
riai išsiskirstė pakilusiu upu ir 
pasiryžimu pildyti nutarimus.

—Kapsas.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z, VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Prišmimo valandos nuo 8 Ud 12 iš 

ryto Ir nuo 7 Ud 9 vai. vak.

8325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Ud 4 po plot, 
6 11d 9 vakare

Nerišliomis nuo 9 Ud 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.
L I I ■ ................... ■ ....... —

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8248 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfau 5574 
CHICAGO, ILL.

fcl. Blvd. 8188
M. WoitkewicR 

BANIS 
AKU5FRKA 

’uriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju moto* 
ims prie gimdy- 

kiekviename
Įsitikime. Teikiu 
patišką prižiūri- 
imą. Duodu pa-

merginoms dy-

3113 South 
Halsted St.

A^DR. HERZMAN'^K
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
motų 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 plati, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

/ Dienomis: Canal
Telefonai: ■< 3110. Naktį leieronan < Drexel 095(J

( Boulevard 4186

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

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

b ................ ' | | —ii ' ' ii

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. Nedaliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 ikr4 
po pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

r———,. ' ..............
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 Ave^
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

k

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

30 mėty patyrimo o
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti JJ, 
Dr. J. Ginsburg A Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt RdL, 
Phone Crawford 8140

... ................................... ......................... ... ............... .. .......... .n—■i.-i^

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
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me krašte tokiu svarbiu da
lyku, kuris galėtų sulaikyt 
socialistus nuo ėjimo į val- 
džią. Anglijos karalius tu
ri labai nedaug galios, daug 
mažiaus, negu kai kurių res
publikų (pav. Amerikos ar
ba Francijos) prezidentai. 
Jisai daro tiktai tą, ką jam 
pataria ministerių kabineto 
galva arba, kuomet nėra mi
nisterių kabineto, politinių 
partijų vadai. Jisai, anot to 
pasakymo, “karaliauja, bet 
ne valdo”.

Butų, be abejonės, ge
naus, jeigu ir tas neturintis 
galios karalius butų pašalin
tas, nes jo užlaikymui išlei
džiama daug pinigų. Anks- 
čiaus ar vėliaus jisai ir bus 
pašalintas. Bet kuomet so
cialistai valdys Angliją, tai 
jie suras progą įvykinti Ši
tą atmainą taip, kad ji ne
iššauktų bereikalingo sumi
šimo ir suirutės krašte.

Ir kam tuomet "Draugas” nie
kina “bedievius”? Juk jisai 
pats pripažįsta, kad tuo laiku, 
kai kunigai nieko neveikė liau
dies apšvietai (būdami visu kuo 
aprūpinti), tai “bedieviai” ėjo į 
liaudį, mokino ir švietė ją. Ku
nigai gyveno, kaip parazitai, 
liaudies išnaudotojai, tuo tarpu 
kad “Draugo“ keikiamieji “be

dieviai” darbavosi liaudies la
bui, kaip genaus išmanydami.

Mes gerai suprantame, kad 
“Draugui” nepatinka ta apšvie- 
ta, kurią nešė liaudžiai “bedie
viai”, nes ji buvo priešinga ku
nigų bizniui. Bet kiekvienas be
šališkas žmogus pripažins, kad 
ji, tarnaudama liaudžiai, ir ne
galėjo būti kitoki, kadangi Mek
sikos kunigija, kaip matėme au- 
kščiaus, buvo liaudies parazitas.

J. Dangius.

Partijų kova Lietuvoje
(Tęsinys)

ženklų/su 
Tik, ben- 

aukom, 
išpirkus,

Karalius ir 
Socialistai.

MEKSIKOS ŽMONĖS IR JŲ 
PARAZITAI.

Lietuvos Kalėjimų Pragaras

Jeigu Anglijos socialistai 
paimtų valdžią į savo ran
kas, tai jie susidurtų su mo
narchijos klausimu.

Socialistai nepripažįsta 
monarchijos, vienok jiems 
tektų Anglijoje nuolatos tu
rėti reikalą su karalium. 
Formaliai Anglijos karalius 
“skiria” ministerį pirminin
ką; jisai “tvirtina” ministe
rių kabineto sąstatą; jisai 
vadinamoje “sosto kalboje” 
išdėsto valdžios programą, 
atsidarant parlamentui; ji
sai “priima” ministerio pir
mininko raportus, ir t. t.

Kaip prie šitokių sąlygų 
elgtųsi Anglijos Darbo Par-j 
tijos vadai, patekę į minis
terių vietas?

“Kairių-kairiausiojo” ra
dikalizmo atžvilgiu, sociali
stai Anglijoje turėtų visai 
neiti į valdžią, koliai tenai 
gyvuoja monarchija, nes 
priešingame atsitikime jie 
sulaužytų savo “principą”. 
Arba jeigu socialistai įeitų į 
valdžią, tai jie turėtų tuo- 
jaus pasiūlyti parlamentui 
panaikint monarchiją ir pa
skelbt respubliką. |

Aišku kiekvienam te- 
čiaus, kad mėginimas stai
giai panaikinti monarchiją 
reikštų valstybinį pervers
mą, t. y. revoliuciją. Ta 
aukščiaus paduotoji nuomo
nė tuo budu, jeigu turi ko
kią prasmę, tai tiktai tą, 
kad socialistai Anglijoje ne
privalo eiti į valdžią tol, kol 
neįvyks revoliucija.

Bet revoliucijos, kaip ži
nia, “pagal užsakymą” nesi- 
daro. Ji kyla ne tada, kai 
jos užsimano ta arba kita 
partija, bet tada, kai ją iš
šaukia gyvenimo sąlygos. 
Gal būt, kad Anglijoje dar 
praeis dešimtis kita me- 

kils

“Draugas” iš savo didelės ar
timo medi ės pasigailėjo musų 
“negabumo” ir davė atsakymą jį 
musų klausimą, kodėl Meksikos 
žmonės pritarė “bedieviams” ir 
“masonams”. Atsakymas skam 
ba taip:

I “štai dėl ko. Meksikoje ka- 
I talikai seniaus taip gyveno, 
| kaip nesenai gyveno lietuviai 

katalikai. Tikėjo į Dievą, 
meldėsi bažnyčiose, pildė įsa
kymus taip, kaip suprato. Ir 
manė, kad to užteks. Mažai

I teplatino katalikiškos spau
dos, tikėjo bedieviškiems 
šlamštams. O didžiausia jų

I klaida buvo ta, kad visuome-
| nės nesuorganizavo į katali

kišką vienybę. To reikalo ne- 
i suprato nei pasauliniai katali- 
į kai, nei dvasiškija. Nes dar 
I Leonas XIII nebuvo pasakęs: 
I ‘Išeikite iš zakristijos.’

“Bedieviai užbėgo katali
kams už akių, ir dėlto Meksi
ka dabar kenčia.”
Taigi visą Meksikos vargų 

priežastį “Draugas” atranda ta
me, kad jos katalikai buvo apsi
leidę. Apsileidimas ėjęs, girdi, 
taip toli, kad Meksikos katalikai 
ne tiktai mažai tesirūpino kata
likiškos spaudos platinimu, bet 
net “tikėjo bedieviškiems šlam
štams”.

Ir Meksikos kunigėliai ramiai 
žiurėjo į tai ir snaudė — tol, kol 
“bedieviai” įsigalėjo tiek, kad 
pravedė dvasiškuos turtų kon
fiskavimą!

Labai gražų paliudijimą duo
da savo broliams Meksikoje Chi- 
cagos kunigų laikraštis. Iš jo 
žodžių mes patiriame, kad kuni
gai Meksikoje (taip pat, kaip ir 
Lietuvoje) per šimtus metų gy
veno kaip didžiausi tinginiai, ne
sistengdami net paskleisti’liau
dyje savo katalikišką “apšvie-

tų, pirma negu 
revoliucija — nejaugi 
tad per tą laiką Ang
lijos socialistai turėtų būt 
pasiryžę neiti į valdžią, nors 
dauguma žmonių to reika
lautų iš jų?

Anglijos darbininkų par-

Jeigu jie to nedarė, tai gali
ma numanyti, kad jie dar ma
žiaus rūpinosi bendrosios ap- 
švietos reikalais. Bet kunigija 
Meksikoje turėjo daugiaus ga
lios, negu kurioje kitoje šalyje. 
Aną kartą “Draugas” pripažįs- 
no, kad ir turtų ji turėjo bega
les.

Iš to išeina, kad Meksikos ka
talikų dvasiškija, turėdama ga
lią ir turtus savo rankose per 
šimtmečius, laikė Meksikos 
žmones tamsybėje. Rezultatas 
gi to yra tas, kad šiandie Meksir 
kos liaudis nesugeba tvarkytis, 
nors ji jau yra pasiliuosavusi 
nuo svetimo (ispanų) jungo.

“Draugo” aiškinimas tuo bu
du patvirtina tą nuomonę apie 
Meksiką, kurią mes išreiškėme, 

. l._ J .if '■

Tuojau po smarkiųjų audrų 
išėjusiame “Vairo” No. 9 mar
ža pasireiškė kovos 
savo kontragentais. 
draminčių sudėtom 
Smetoną iš kalėjimo
“Vairo” No. 10 Smetoną ir Di
džiulis visu smarkumu pradėjo 
kapoti savo priešininkus. Ta-{ 
me pačiame numery abu net po 
kelius straipsnius išpiškino, bet 
daug kur tas pačias mintis kar
todami ir prie tų pačių dalykų 
iš įvairių pusių grįždami. Pir
miausi Smetoną, remdamasis 

savo paties ir jo priešininkų iš
leistais įstatymais, stengiasi į- 
rodyti, kad administratyviniu 
keliu niekas neturėjęs teisės jo 
bausti. Jis rašo: “Musų laiki
noji valdžia lapkričio 30 d. 1919 
m. išleido tam tikrą spaudos į- 
statymą (L. V.-Ž. No. 17), ku
rio 19 ir 25 panaikina (Sm. 
pabr.) cenzūrą ir paveda spau
dos grasmę ne administracijai, 
bet teismui”. Toliau jis išrodo, 
kad visuomet valdžia ar cenzū
ruoja ar baudžia teismo keliu. 
Dar p. Smetona nurodo į spau
dos įstatymo § 24, kuriame sar
koma: “Dalykai, apie kuriuos 
karo metu arba karo stoviui 
esant, “draudžiama spaudoje 
kalbėti, nurodomi tam tikrais 
įstatymais (V. ž. No. 18)”. Gi 
lig šiol nesą išleista įsakymo už
draudžiančio apie šį ar apie tą 
rašyti. Esą: “spaudos laisvė 
;urėtų pasilikti, kaip buvusi”. Ir 
karo komendantap teturįs tei
sės laikraštį sustabdyti, bet ne
nubausti. Girdi musų viešpa
taujančios partijos teisėtumą 
laikančios pasipuošimu. Ištikro 
esą: “Vieniems berybė nežabo
ta laisvė, kitiems — neteisėta 
nelaisvė: tai dabartinė musų 
gadynė”. Toliau p. Sm. prime
na p. Ašaičio posakį, kad ne
gražu buvusį prezidentą kišti 
kalėj iman. žinoma, Sm. su tuo 
sutinka, kad jis buvę negražu 
salėj iman kišti. To dar nega
na, skundžias Sm., ir kalėjiman 
. į ne automobiliu norėję vežti, 
bet pėščią varyti. Tik jo koks 
tai draugas paskolinęs automo
bilį kalėjiman nuvažiuoti. Vo 
kiečiai, kai jį kalėjiman sodinę, 
tai nors automobiliu nuvežę ir 
vieną atskiroj kameroj pasodi
nę. Kalėjiman jis ėjęs tyčfla 
nes “norėjau šūkterėti, jog 
spaudos įstatymas, kurį aš pasi 
rašiau, grąso Lietuvos laisvei”, 
čia tai įdomu, kodėl Sm. tai 
mini. Man rodos, nedaug gar
bės, nors ir kalėjiman einant, 
šūkterėti, kad jo išleistas įsta
tymas yra netinkamas, nes kaip 
pats sako, grąso Lietuvos lais
vei. Daug kame Sm. gana są
moningai atsako įC—dr. Cki.4 
niui, ir d r. Klevui—Karveliui.

Esą “Lietuvos” redaktorius, 
sakydamas, kad “Vairas” ga
lėjęs tuos 2000 1. sumokėti, nes 
turįs pamatinio kapitalo 50,000 
1., klydęs. “Jei aš bučiau”, sa
ko Sm. “taip paklydęs, kaip 
‘Lietuvos’ redaktorius, tai ma
ne butų nubaudę už melagingų 
žiųių platinimą”.

Kitas pažangos šulas, Iz. Di
džiulis, (kuriam jei kas kaukę 
nuimtų kaip Sm. daro, tai pa
matytų ji kun. prof. Tamošaitį 
esant). Tas p. Didžiulis, būda
mas didelis džentelmenas, la
biausi bara, kodėl tą Voldemar 
ro žinią apie derybas su lenkais 
pavadinę melu, ne prasilenkimu 
su teisybę. Jis gana keistais 
sofizmo budais stengia^ įro
dyti, kad žmogaus meluojant 
niekas negalįs sučiupti, nes

iki 300 1. gi ne 
vairininkams pritai- 
visu smarkumu, 
šį gan užsitęsus]

nąs, kaip kalbąs, ar ne. Ir, esą, 
nors aš ir neteisybę sakyčiau, 
bet manyčiau, kad tai teisybė 
ir tą tvirtinčiau, tai išeitų tei
sybe, o ne melas. Mat, svar
biausi, kad mintis žodžiams ata- 
tinka. žinoma, tohjfio melo 
idealizavimo dar niekas negir
dėjo! Vieną dalyką p. Didžiu
lis labai teisingai pastebi. Esą, 
PĮ’asfrmalonSjusiain “Echo” (ru
sų kalba einančiam dienraš
čiui) valdžia bausmę nuo 3000 1 
sumažinusi 
lankstiems 
kę bausmę

Baigiant
straipsnį, reikia žvilgterėti, kas 
pagaliau iš to išeina. Pirmiau
sia reikia konstatuoti faktas, 
kad “L. ž.” lyderis K. labai ne
gudriai pasielgė. Ne tik, kad 
tame juodame spaudos laisvės 
mirdžiojimo darbe negarbinga 
di’iyv*uti, bet jis visai užsi
miršta, kad krikš. dem., apsi
dirbę su vairininkais, stengsis 
parodyti savo geroj izmą ant 
liaudininkų galvų. Ir, iš tikro, 
tos pačios “L. ž.” praneša, kad 
Seimo lapkr. 13 d. posėdy ate. 
kun. Šmulkštys, klausdamas 
ministerį pirmininką apie Sm.- 
Vold. baudimą, pabrėžia, kad: 
“Tas pats griežtumas turįs bū
ti taikomas ir “L. žinioms” už 
melagingų žinių skleidimą, ži
noma, min. pirm, pasižadėjo, be 
kitų, ir liaudininkų neužmiršti.

Toliau reikia pastebėti k> 
dem. veidmainiavimo politiką. 
Juk, visiems žinoma, kad kr. 
dem. ir seime ir min. kabinete 
absoliutę daugumą turi ir jų 
prezidentas viešpatauja. Sa
vaime aišku, nuo jų pareina ir 
pažangininkų nubaudimas. Bet 
tas pate kun. Šmulkštys, kuris 
Seime kr. d. bloko vardu kalba, 
daro min. pirm, paklausimą, lyg 
apie tai nieko nežinodamas! Be 
to, kas tai (buk Vailok.) siūlęs 
Sm. išsipirkti pinigų. Reiškia, 
nori ir papešti ir paglostyti ir 
vėl nekaltą veidą

Pažangininkai, 
įšėldinti, matomai, 
griaus ne statys.

Del visuomenės
stebėti, kad nors ir pažanginin- 
kams, kaip partijai, nepritaria, 
bet teatre smarkiausiai palaikė 
Tumą ijr smerkė valdžios sau
valę, varžančią spaudos ir pi
liečių laisvę. Valdžios autori
tetui tas ir nesveika, žinoma, 
tuo Lietuvos priešininkai labai 
džiaugiasi.

Bet nereikia manyti, kad Lie
tuvos piliečiai tokie nesąmo
ningi ir bendrai jausti ir tų pa
čių tikslų siekti, rodo paskuti
nis, lapkr. 20 d. “Draugijos T. 
S. remti” susirinkimas, kuria
me visi griežtai parodė pasinį- 
žimo neužleisti Klaipėdos len
kams ir, žūt būt, atsiimti Vil
nių.

parodyti.
tokio žybio 
dar daugiau

svarbu par

(Pabaiga)

DARBŠTI POLICIJA.

Paleidžiant iš kalėjimo tūlą 
prasikaltėlį, policija jį šešis sy
kius iš įvairių pusių nufotogra
favo ir tas fotografijas išsiun
tinėjo policijai keliuose mies
tuose. Vieno miestelio policijos 
viršininkas, po kelių dienų pa
siuntė sekarilį pranešimą:

“Nepersenai gavau nuo jūsų 
šešis prasikaltėlių paveikslus. 
Penkis iš tų niekšų jau suareš
tavau, o šeštas yra žinomas ir

tautai ne
kalsimai 
paversti 

Dabar jos 
valstybės

Buvusis Lietuvos Prezidentas 
Smetona nieko nežinojo, kas yra 
nepriklausomos “demokratinės” 
Lietuvos kalėjimas, kur be kal
tų daugybe ir visai nekaltų žmo
nių kankinama, ligi jam pačiam 
neteko ten keletas dienų pasė
dėti. Tik po to, kai jis patsai 
ne savo noru ten atsidūrė, jis pa
matė visą kalėjimo pragarą, ir 
susisielojęs šaukia, kad dalykai 
turi būt tuojau taisomi. “Vairo” 
11 num. straipsny j “Pamirštie
ji” jis rašo:

Pavergtosios tautos, iškėlu- 
sios didžiojo karo sūkuryje lai
svės obalsį, pačios steigėsi kalė
jimo namus, pačios, kai įgijo 
valdžios, kalino juose savo prie
šininkus ir nepaklusniuosius jų 
nustatytai visuomenės tvarkai. 
Gi ir laisvė tegali būti tvarkin
ga, įstatymų nustatyta, žmogus 
nepriaugo palaidos, jokiais vals
tybės dėsniais nevaržomos lais
ves, ir veikiausiai niekuomet jos 
nepriaugs.* Taigi nelaisvės na
mų, kalėjimų, buvo ir bus. Gali
ma tik rūpintis, kad jie nebūtų 
tiek skaudus kaliniams, kaip esti 
ištikrųjų skaudus. Ir kalėjimo 
skaudumas yra destis Šalis, des
tis jos kultūros aukštis, destis, 
kiek yra vertinamos žmogaus 
teises; Tačiau ir kaž kaip gerai 
aprūpintum kalėjimą, kaž kokių 
ištaigų patiektum kaliniams, jis 
vis dėlto paliks nelaisvės namai.

štai Lietuva, lietuvių tauta, 
atgavo laisvę, bet jos kalėjimai 
yra daug pilnesnį, negu prieš ka
rą, kada tebebuvome Rusijos 
valdžioje. Tai rodo tik, kiek 
musų radikaliosios partijos visų 
krypčių klydo ir mito iliuzijo
mis, kad įgijus musų 
priklausomą laisvę, 
tapsią tušti ir busią 
kultūros įstaigomis, 
kelinti metai sukioja
vairą, o kalėjimai eina pilnyn, 
jau visai perpildyti. Neteisinga 
butų, žinoma, tvirtinti, kad vien 
per jų kaltę taip pasijuokė gy
venimas iš jų laisvės idealo, bet 
visai teisinga atminti joms, kad 
prakilna atsijusi idėja, susidu- 
ru&i su realybe, pasijuokia iš 
jos nešiotojų.

Kiek viso yra dabar Lietuvo
je kalinių, tiksliai nestengtume 
pasakyti. Viena aišku, kad jų 
yra daug daugiau, jog mes dau
giau pamėgę kalėjimus, nei Ru
sija. Nei ji, nei Lietuva negalė
jo jų mėgti. Kalėjimas neišven
giamas socialinės tvarkos reiški
nys, ypač po didžiojo karo kada 
socialinės tvarkos pagrindai bu
vo išjudinti iš pamatų. Lietuva, 
norėdama palaikyti įstatymų 
grasmę, noroms nenoroms turė
jo griebtis baidymo priemonių 
prieš socialinės tvarkos ardyto
jus.

Viena, ką mes galime reika
lauti, tai kad kalėjimai neka
muotų kalinių ir neardytų galu
tinai jų sveikatos. Tai žmoniš
kumo reikalavimas. O Lietuvos 
kalėjimai tuo atžvilgiu yra tie
siog baisus: kimšte prikimšti, 
nuo prieškarinių laikų netaisyti, 
be mažiausių sveikatai reikalin
gų sąlygų.

Man teko patirti Kauno kalė
jimas, ir ką apie jį sužinojau, 
norėčiau į tai atkreipti musų vi
suomenės domesio. Prieš karą 
jame buvę skirta vietos 450 
žmonėms, o dabar jų esą apie 
1200. Kaip buvę prieš karą, taip 
ir dabar tebesą: jokio didesnio 
remonto nedaryta. Kai vasarą 
esą langai atidaryti, tai galį ka
liniai nors pro langus tyresnio 
oro įsikvėpti. Bet rudenį, pava
sarį, o ypač žiemą, kada langai 
negali būti visą laiką atviri, oras 
toks troškus, toks sugadintas, 
kas nebėra kuo dūsuoti. Įsivaiz
duokite kokį miestelį iš 1,000 
su viršum gyventojų, pastatytą 
ant kelių šimtų ketvirtainių 
sieksnių, tai suprasime, kas bu
tų jo per gyvenimas! O čia.gi 
dar blogiau: didesniame musų 
mieste toks miestelis, aplinkui 
namais apstatytas. Kaliniams 
tenka paprastai atlikti savo rei
kalus kambariuose, kur gyvena 
po kelis ir po kelioliką žmonių. 
Kas nori suprasti, kokio ten oyp

rytą tarp 6 ir 9 valandos, kada 
kaliniai valo kambarius, karido- 
riais nešiodami savo “paraškas” 
į išeinamąsias vietas. Gi tūks
tantis žmonių sujunda mėšlu ne
šini. Tuomet nuo pasklidusios 
smarvės reikia alpti. Man teko 
būti vonioje pačiam aukštajame 
gyvenime. Kalinys, kurs mane 
ęlaugė tenai, nuolat pilstė karbo
lio į vieną vietą grindyse: taip 
neišsakomai tvankus buvo oras. 
O drėgmės kai kuriose kamero
se, tai net per sienas varva, o 
blakių ir kitokio gyvio eibės! Jei 
šiltinė ar kita kokia epidemija 
užpultų, tai išguldytų mirtinai 
bent trečdalį kalėjimo. Ryto me
tą ne tik kalėjimas esti pilnas 
nebepakenčiamos smarvės, bet 
ir aplinkui kalėjimą tenka vaik
ščioti užsikišus nosį. Dar dau
giau: visas kvartalas esti pa
smirdęs.

Kasdien išeina darban tik ke
linta dalis kalinių; kiti sėdi sa- 
vo kamerose uždaryti ir kvė
puoja sugedusiu oru. Jei valdžia 
parūpintų daugiau sargų, tai ka- 
liniai dažniau galėtų išeiti dar
ban. Kiekvienas laukia, kaip 
kokio išganymo, tos dienos, ka
da eis darbo dirbti ir galės tyro 
oro prisikvėpuoti. Jei kalinys tik 
po 2 litu dienai teuždirbtų, tai 
Kauno kalėjimas duotų iždui 
kasdien apie 2000 litų. Dabar, 
sako, kaliniai mėnesiui tik apie 
10,000 litų teuždirbą. Ir čia ten
ka kaltinti ne kalėjimo adminis
traciją, bet įstatymų leidimo 
įstaiga, kad ji maža tepaskiria 
pinigų kalėjimo sargybai. Dabar 
vienas sargas lydi darban 5 kali
nius, o sargų nedaugiausia.

Ką darys kalėjimo adminis
tracija, kad ji turi tris kartus 
daugiau kalinių, negu yra, svei
katos atžvilgiu, norma nusta
tyta. Prie tokios kamšaties nie
ko negalima padaryti, ir geriau
sią administraciją turint.

Prieš karą, kada rusų valdžia 
tebebuvo, Kauno kalėjimas bu
vo daugiau arešto namai. Dabar 
čia sėdi ligi gyvos galvos nutei
stieji, kurie prie Rusų būdavo 
gabenami į centrinius kalėjimus 
— Petrapilin ir kitur. Dabar vi
sa sumaišyta: tie, kurie tardo
mi ir metus dvejus teismo lau
kia, tie, kurie pasodinti arešto 
vadinamieji politiniai ir krimi
naliniai.

Kaliniai, leidžiamieji pasivai
kščioti kieme, visai maža teturi 
vietos kur vaikščioti: tik siauras 
ir trumpas ruoželis tėra tam tik
slui šalia kalėjimo namų tarp 
aukštų mūrų.

Koks kalėjimo valgis, negaliu 
pasakyti. Tur būti ne geriau
sias. Bet jei ir geresnis butų, 
tai per sušvinkusį orą dingsta 
noras ir valgyti. Su apdaru visai 
blogai: kiti teturį po vieną eilę 
baltinių, bet ir tie sudrįskę. Va
dinamoji pirtis ir nekokia: ma
žutė ir prismirdusi.

Taip esant, ir sveikiausias 
žmogus, pabuvęs kelerius metus 
kalėjime, lieka be sveikatos, 
tampa morališkai ir fiziškai su
laužytas asmuo — degeneratas.

Kur gi musų valdančiųjų par
tijų obalsis, kad kalėjimas turė
tų būti auklėjimo įstaiga? Aš 
netikiu, kad jis ir gerai aprūpin
tas galėtų doros mokyti kalinius, 
bet manau, jog pasiekiamas yra 
daiktas, kad jis bent negadintų 
žmonių. Tai yra lengviau pasie
kti, nei kita, nei auklėjimo įstai
gą padaryti iš kalėjimo. Tai ko
dėl gi to valdžia nedaro? Kalėji
mu smerkiant žmones, atimant 
jiems kartais piliečio teises, rei
ktų pasirūpinti, kad kalėjimas 
butų bausmė, o ne pragaras, iš 
kurio nebėra išeities. Kaip skur
džiai atrodo musų partijų lais
vės bei žmoniškumo idealas ant 
kokio apleistų kalėjimų dugno, 
koks žodžio ir fakto kontrastas!

Taip toliau nebegali palikti. 
Reikia Lietuvai statydintis nau
jas centrinis kalėjimas, sekant 
kultūringų šalių pavyzdžiu, rei
kia taisyti Kauno kalėjimas ir 
jis kiek galint praretinti. Saky
site, valdžia neturi pinigų, bet 
ji, turi teisės tik kalinti žmones, 
o ne juos kamuoti, kad sveiki bu-

•tatydintis teatrai ir kitos kul
tūros įstaigos, bet didelė yra 
valstybės priedermė teisingai el
gtis su žmonėmis, kuriam laikui, 
ar visam gyvenimui jos atimtais 
laisvės.

Sako, ir kiti Lietuvos kalėji
mai, ne vien Kauno, esą perpil
dyti, nesveiki, netaisyti. Taigi 
kalėjimų klausimas Seime turė
tų būti vienas aktualiausiu. Ki
tiems metams outinai reiktų pa
skirti tam tikra suma iš valsty
bės lėšų naujiems kalėjimams 
statydinti ir seniesiems taisyti. 
Tai liūdnas, bet neišvengiamas 
darbas. Gi žmoniškumaę liepia 
bent kiek daugiau susirūpinti 
kaliniais. Jie nėra kokios likimo 
prakeiktos esybės, o iš tos pa
čios musų visuomenės išėję. Jei 
visuomenė nestengė jų apsaugo
ti nuo kalėjimo, tai ji turi nešti 
kiek už juos ir atsakomybės.

Antra vertus, ne visi kaliniai 
yra nustoję per savo kaltę lais
vės. Kaip visur, taip ir pas mus 
teismas ir administracija ne vi
suomet esti be klaidos.

Tuo klausimu turėtų daugiau 
susidomėti ir kalinių globos ko
mitetai.

Minų pavojus Balti
jos juroje.

Anot latvių laikraščių žinių, 
paskutinių dienų vėjai privarę 
prie Suomijos pakrančių labai 
daug minų, nes tralieriams jas 
išgaudžius minų Suomijos pa
krantėse neturėtų būti. Todėl 
kilo abejonių, ar tos minios ne
bus Giliosios minos, apie kurias 
Baltijos jurose nei rusai nei vo
kiečiai1 nėra palikę jokių pla
nų.

Darydami tyrinėjimus, Suo
miai užėjo skersai Suomijos į- 
lankos išstatytą didelį minų 
lauką 30—40 metrų gilumoje. 
Antra tokia juosta, tur būt, ei
na nuo Ganges į Samų salą, 
šios minos, matyt, buvo padėtos < 
kaip priemonė apsisaugoti nuo 
nardomųjų laivų. Suomai yra 
tikri, kad ir kitų pabaltės vals
tybių pakrantėse, tarp kitko — 
Rygos įlankoj, yra giliųjų minų, 
kurios daro pavojingą ramų ju
rų susisiekimą. L-va)
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eities į šviesią ateitį. Pasakoji
mai iš žmonių kultūrinės istori
jos. Laisvas vertimas iš rusų 
kalbos. 1923 m. —220 psl.

J. Baronas: Gamtos pradžia
mokslis. III dalis. Gyvoji gam
ta: žmogaus Kūnas. 1923 m.— 
137 psl.

St. Brasiškis: Raštas. Jo mo
kymo naujieji keliai, ir 19 ran
kos rašto pavyzdžių. 71 psl. 
teksto ir 1—XIV psl. rankos raš
to pavyzdžių.

1924 Sodžiaus Kalendorius. — 
128 psl. teksto ir 32 psl. skelbi
mų. (Be kalendorines dalies yra 
daug naudingų ir gražių skai
tymų bei informacinių žinių).

Kainų savo leidiniams Euro
pos lietuvių knygų leidėjai ne.
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tą į 2.17.
Stasys Zbyszko laimėjo nuo 

Joe Zikman vieną kartą į 56 mi
nutes. Jie du net kelis kartus 
buvo nusiritę nuo pagrindų.

pirmadienį, Liuosybės svetainė-1 
IJ e.

* *

Smulkios Žinios
50 gaisrų.

Daugelis chicagiečių Naujus 
Metus pradėjo neperdaug lai- 
minįjai. Netikėtai užklupęs šal
tis paskatina žmones pečius kū
renti. Kai kurie gerai neapžiu- 
rėjo pečius ir ačiū tam mieste 
kilo apie 50 gaisrų. Nuostolių 
padaryta už daug tūkstančių do
lerių.

Karolis Požėla gavo telegramą 
iššaukimą nuo Vladek Zbyško 
(brolio Stasio Zbyškos) ristys 
rusų-francuzų stiliumi. Vladek 
Zbyško sakosi esąs pasaulio čem
pionu ristynėse ir apsiima Požė
lą paguldyti du kartu į valandą. 
Diena ristynems skirta siitusio 
21 d.

Požėla iššaukimą priima, bet 
nesutinka su diena ir todėl ne
galima prieiti prie sutarties.

♦
Sporto skyrius gavo laišką ir 

paveikslą nuo p. Kowal, Juozo 
Kamarausko manadžieriaus iš 
New Yorko. Jiedu greit bus 
Chicagoje ir čia jiems bus suren
gta ristynės tarpe amerikonų su 
geriausiais ristikais. Juozas 
Kamarauskas yra 24 metų, sve
ria 230 svarų. Jis jau turi nuo
pelnus paguldyme į trumpą lai- 
krj. Vladek Zbyško.

Rengiamą yra K. Požėlai nau
jas programas.

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

VYRAS SAKE KOREI 
NEPABANDYTI JĮ)

Moteris pasakė ji pabandys. 
Pasekmė, Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Com- 
pound padarė ją svei

ką ir stiprią.

Ligoninės remontas atsieisiąs 
$1,250,000.

Taisoma West Suburban Hos- 
pital, Austin blvd. and Ontario 
St. Pataisymas atsieisiąs $1,- 
250,000. Tai busiąs didžiausias 
privatinis ligonbutis Cook pavie
te. Lovų turėsiąs 500, o slau
gių 200.

* ♦

Sausio trečią Ashland Boule- 
vard Auditorijoje jįvyksta ris- 
tynės, surengtos pagarsėjusio 
promoterio “Doc” Krone.

Programas ristynių yra maž 
daug šiokis:

Jonas Meyeris su Joe Parelli.
Karolis Požėla su Jack Starr 

iš Californijos ir kitos poros.

įvyksta Broad-Basket Bali
way Armory-Broadway ir Thor- 
ndale gatvių. Pradeda sausio 8 
d. 8:30 vai. vakare. Dvi kompa
nijos lošia. Devers Big su Calu- 
piet K. of C. ir Capper and Cap- 
per su White Eagles. Įžanga 55 
centai.

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

American Line Su

White Star Line Sykiu
N. Y. — Plymouth — Southampton — 

Cherbourg — Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisieldmas 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 pasl- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. Stote St.. Chicago, III.

East Hardwick, 
žiemą aš negalėj;

‘ , Vt. — “Pereitą 
iau dirbti jokio dar

bo vįsai. Aš turė
jau nugaros, gal- 
vos. Šonų skaudė
jimų. ir buvau sui- 
ganti nuolat per G 
menesius. Mes 
skaitėm apie Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegeteble Comp
ound laikraščiuo
se ir mano vyras 
sako man, ‘kode! 
tu nebandai jų’ ?

Mrs. a mighnievicz-vioikien;
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si PennsylvanP 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie 
gimdymų, laik
gimdymo ir po 
gimdymo.

Numirė nuo šalčio.
Louis Pohlman, 2046 Ilomer 

St., elevatorių platformoje stai
gu sugniužo ir numirė vietoje. 
Daktarai sako, kad jis turėjęs 
širdies ligą. Šaltis gi prisidėjęs 
prie tos ligos pabloginimo.

*Policmonas sužeidė merginą 
kabarete.

Cocoanut Grove kabarete (63 
ir Drexel Avė.) tapo sunkiai su
žeista Jane Plarr, 23 metų mer
gina. Ją sužeidęs jos numylėti
nis policmanas John P. Mucahy. 
Kaip sužeistoji, taip ir policma
nas sako, kad tai buvę padaryta 
ne tyčia — įvykęs nelaimingas 
atsitikimas.

* ♦

Automobiliai užmušė tris Nau
jais Metais.

Naujų Metų diena praėjo vi
sai nekaip: nuo automobilių žu
vo trys žmonės. O tai duoda la
bai mažai vilties, kad šiais nau
jais metais Chicagos gatvėse 
bus užmušta automobilių ma
žiau, negu pereitais metais.

S
Mirė Billy Miške.

Pagarsėjęs pasaulyje 
tininkas VVilliam Arthur 
(kiti sako, kad jis lietuvis Mic
kevičius), 29 metų amžiaus, mi
rė Minneapolis ligonbutyje nuo 
Brights disease — inkstų ligos.

kumš-
Miske

♦ * «
Naujų Metų dienoje Chicagos 

Coliseume įvyko dėl pasaulinio 
čempionato ristynės. Ritosi Ed. 
Strangler Lewis, pasaulio čem
pionas, su Tarro Mayaki, Japoni
jos čempionu ir specialistu Jiu 
Jitsu stiliaus.

Ristynės buvo ,gana žingeid
žios, nes tai buvo maišyta kova: 
vartota abu stiliai ir, nežiūrint 
to, Ed. “Strangler” Lewis laimė
jo du kartu pagrečiui. Abu kar
tu jis pavortojo prieš japoną 
savo gerai išdirbtą ir jam laimė-' 
jusį pasaulio čempionatą “Hea- 
dlock”. Pirmą kartą laimėjo į 
15 min. 46 sekundas, antrą kar-

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

rimas, da Ir kito 
kiliose rsIluduo-
SO motarlmi ii 
merginoms; kreip 
kitas, o rasite 
pageltų.

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

088 011-

Palengvins akių įtempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamų akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus.
Vai.: 1O iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

J545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Aš pasakiau, kad pabandysiu, jis nu
ėjo ir nupirko man tuziną butelių. 
Jis padare man daugiau gero, negu, 
kad aš galiu pasakyti ir mano drau
gai sako. ‘Ką tu sau padariai, tu iš- 
rodai taip sveika’. Aš pasakiau 
jiems, kad tai padarė man Vegetable 
Compound, kad aš esu sveika ir stip
ri. Todėl neverta kentėti nuo galvos 
skaudėjimo ir kitų skausmų. Aš pa
sakysiu kiekvienam ką jos padarė 
man”. — Mrs. Fred Primo, Route 
No. 2, East Hardwick, Vermont.

šeimininkės daro didelį klaidą da- 
leisdamos sau būti sergančiomis, kad 
jos negali atlikti savo nei paprastų 
naminįu darbų.

Paskutiniu laiku visoje šalyje pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš kiekvieno 100 rapor
tų, jie yra labai pasekmingi vartoji
me. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Pilnas žmonių Dr 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
šių. Garantuojame visų savo darbų, ir 
šernas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai,

1545 West 471 h Street, 
Netoli Ashland Are.

ritasi

Ką Tik Atspausta
Knyga dėl piano solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina 75c. 
dekvieno, apmokėtu persiuntimu.

o

PLUMINGO
BARGENAI

& VITA K MUSIC CO.
So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Požėla
Armory, 16 ir

Sausio S. K
First Regiment
Michigan Avė. Jis ritasi su ži
nomu Chicagos greku Bill Deme
trai (Greek Demon).

Atrodo, kad Ciceriečiai turės 
progos pamatyti savo atletą K. 
Požėlą sunkiame darbe ateinantį

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU .................. Jan. 9
PARIS ................... ............ Jan. 16
SUFFREN ......................  Jan. 17
CHICAGO ..........................  Jan. 30
LA SOVOIE ......................  Feb. 2’

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDKAUZ

Raiyklt. dėl AlnseUUioa 
ja.q ▼lėtiniu! **et

<lid|j| ofta* lt State Street

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per 

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

o

GEORGI
4639

t

Specialus kainos visokių rusiu plumingo materijolo šį menesį nuže- 
mentomiš kainomis pirpi apskaitjiavimo inventoriaus. Dykai da- 
statymas. :

i

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

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

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

$5 $5

Halsted Cloak Co
Didžiausis Dresiųk Kau 

tų Namas West Sideį
1245 So. Halsted St., kampas O’Brien

Šio laikraščio skai
tytojams

padėsime išpardavimui 
tiktai ketverge, pėtnyčioj ir 
subatoje 500 dresių, puikiau
sių stylių ir materijolo, kaip 
tai: Canton Crepe, Šeržo, Poi- 
ret Twilles, Jersey, Valoure, 
Plaids, Charmiosp’ negirdėtai 
pigiomis kainomis. Kad ga
vus dvi tas dreses vienam kos- 
tumeriui, jus turite atsinešti 
šį apskelbimą su savim. Mie- 
ros iki 52.

Žiūrėkite musu didelę 
baltą iškabą.

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

Kautai visokių rūšių 
Pigiau negu '/z kainos

Nužeminta kaina Chino eloseto 
autfitas $22
52 colių Roll Rim, vieno šmoto 
sinkos $21
5 pėdų, Roll Rim, vanos ant 
kojų $22
Closeto sėdynė Mahogany 
užbaigimo $1.75

Sąuare Deal Plombine Supply House
1725 So. State Street

GCrCkis Pani-ExpellerloTryniniu
N pjauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimą I

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Expe)leriu išsitrinti skaudamas vietas.

_ Išvengsite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Eupelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viA&lo* 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chlcttso, EU.

privatiikų gydymui kambarių .
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
niškų k m3fbpe- 
jiškų bv3f gydy
mo. Didrili skai
čiui žmoitffy £$jy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progų duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimų že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereike 
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesų. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dcarborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai du. 
ną. Panedėlyj, seredc.^s ii 
subatoje nuo 10 vai. ryk 
iki 8 vai. vakare.

jys AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums, pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETR1ST
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

e

AKI I. KURIE JUMS PRITIKS

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko

niškus valgius pirmos klesos 
Pigiau ir Gardžiau.

Draugės ir Draugai! Prašome atsi
lankyti į musų valgyklą, o mes pa
tarnausime kuogeriausia namuose pa
gamintais lietuviškais ir amerikoniš
kais valgiais, arba pagal jūsų pa

reikalavimą.
1745 So. Halsted St.

urnaanbhhb■■■■&■■■
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Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

lėsite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjas turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių ©verkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir ©verkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIII^

A Pranešimas pacientams ir
Jį 4 draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

■V

Menkus apskriti lensai C 4 
pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI. 

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTTCAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

I Physioal Gultum Instituto
DR. J, A. VELONIS 

Osteopathas, Chkopratas, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingoj 
užsisenėjuslas, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrų ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

KOJŲ TROBELIAI! «
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu- 
niui. 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 Dearbom 4514.
Valtnd?š .Huo 9 iki 5. Vakarais:
8 N. Diyision St. Valandos nuo 6 

iki 9. Nedėliomis ir Šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Kama $60

Švarus dantys, tai 
geras dalykas — tfu 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGATES

Tuomi padarysi didelį smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitų, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str

DYKAI

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bū

dą reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankina skausmai 
prie kiekvienos oro at
mainos, tai čia tavo
proga išmėginti naują, prastą būdą/ 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS. .
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis. 
Šimtams yra pagelbejęs Šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide- , 
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT MET1IOD CO..
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Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

pas mus. Kad 
duosime jums 

jei jus iš sykio de-

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mes 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertės 50c 
pozituosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite įstoti į inusų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai musų depozitorių gauna pas mus 

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Skala State Bank
966-970 W. 181 h St., Chicago, III.

RALTIJO8-AMERIKO£‘U LINIJA 9Broadvay, Nev^tork.NY LJr
Sėi LIETUVI

PER HAMBURGĄ,P1LIA\Ą 
ARE>Ą LIEPOJŲ.

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų. 4-rių, 6-4ių ir 8-nių LOVŲ 
S. ESTONIA ..........................  January 16
S. LITUANIA ............................. ....... Febr. 6

TRECIOS KLESOS KAINOS T :

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
-- LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

PROTO OILZIMI
K U R t E 1^ I GYJA MOKS L A N AM IE 

KNYGAS BESKAITYDAMI &

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Pik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
siems prisiunčiame dykai.

MARGERIO 
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.

Jau metas užsisakyti 1924 metams 
didžiausias ir pigiausias Lietuvoje visuomenės ir politikos dienraštis 

G LIETUVA
“LIETUVA” nepartinis 8 puslapių dienraštis, skiriamas Lietuvos ne

priklausomybės gynimo, jos stiprėjimo ir visuomenės kultū
rinio brendimo reikalams.

“LIETUVA” seka ir nagrinėja Lietuvos vidaus ir užsienio, taip pat 
ir kitų valstybių politiką.

“LIETUVA” duoda rimtų straipsnių iš visų gyvenimo sričių.
“LIETUVA” deda daugiausia žinių iš Lietuvos, iš visų lietuvių išei

vių kolonijų ir iš užsienių gyvenimo, ir telegramų iš viso 
pasaulio.

TIK “LIETUVOJE-” dedama valdžios įsakymai, pranešimai, kuriuos 
bitinai privalo žinoti valdžios ir privatinės įstaigos ir visli 
piliečiai. Taip pat spausdina visų draugijų ir organizacijų 
trum-pus preniimus.

“LIETUVA” spausdina apysakų, feljetonų, eilėraščių, ir t. t., skiria 
savo skiltyse vietos muzikos ir teatro reikalams.

“LIETUVOS” prenumerata: laetuvoj metams kainuoja 36 litai, pusei 
metų — 18 litų, 3 mėn. — 9 litai, 1 mėn. — 3 litai. Atskiro 
numario kaina 20 centų. Užsienyje metams 72 litai, pusei 
metų — 36 lit., 3 mėn. — 18 litų (10 litų = 1 dol.).

“LIETUVOS” prenumerata ir privatiniai skelbimai, apmokama iš kal
no. Petito eilutė prieš tekstą 1 lt. 60 centų, po teksto — 
80 centų ir tekste — 2 litu 40 centų.
Atskirų pardavinėtojų domei, “Lietuvą” galima užsisakyti 
didesnį egzempliorių skaičių ir pardavinėti: atskirais, nume
riais, pasiliekant uždarbiui, susitarus, nuošimtį. 'Atskirų 
n-rių pardavinėtojai atsiskaito su Administracija kas du mė
nesiai.

“LIETUVA” labiausiai išsiplatinęs dienraštis Lietuvoje ir užsieniuo
se; turi daugiausia įvairiausių skelbimų.

Laikraščiui užsakymus ir skilbimua drauge su pinigais 
siųskite šiuo adresu:

Kaunas, Kanto g-vė Nr..l4, 
“Lietuvos” Administracijai.

Prašome gerbiamuosius prenumeratorius, agentus iš anksto užsisakyti 
arba panaujinti užsakymus 1924 metams, kad neapsunkinus Admini
stracija ir kad tuoj po Naujų Metų, be pertraukos gavus dienraštį.

Atskirų

Lietuvių Rateliuose
Paskaita apie Kristų

žmonės labai susiinteresavo 
klausimu, kas buvo Kristus.— 
Susirinko pilnutėlė svetainė 
paskaitos pasiklausyti.

jisKas buvo Kristus? Ką 
skelbė? Kur ir kaip gyveno?

Į tuos klausimus buvo atsaky
ta Mokslo Draugų paskaitoj pe
reitą sekmadienį. Paskaitą laikė 
Kl. Jurgelionis.

Prelegentas visų pirma pabrė
žė tą faktą, kad Kristaus gyve
nimą tyrinėti yra labai sunku. 
Daugelyj atvejų prisieina spėji
mais vaduotis. Sakysime, nėra 
tikrų žinių, kada Kristus gimė, 
šventraštis (Evangelijos) apie 
tai nieko nesako.

Prelegentas taipgi pasakojo 
apie evangelijas. Senovėj evan
gelijų butą labai daug. Tik vė
liau tos evangelijos tapo peržiū
rėtos ir keturios jų pripažintos 
teisingomis. Bet ir tas keturias 
palyginus pastebiama didelių 
prieštaravimų. Iš visko esą ga
lima spręsti, kad tik šv. Mor
kaus evangelija yra labiausia 
patikėtina. Kiti gi evangelistai 
greičiausia rėmėsi Morkaus 
evangelija, pridėdami nuo savęs 
daug pramanytų dalykų.

Kristaus mokslo esenciją, ku
rią randame evangelijose, visai 
skiriasi nuo dabairtinės krikščio
nybės. Gyventi pagal Kristaus 
mokslą vargu bau butų galimy
bės. Jis yra labai nepraktiškas ■ 
ir gyveniman nepritaikomas. ’

Tai buvo nepaprastai įdomi 
paskaita. Nebereikalo tat ir 
žmonių susirinko nepaprastai

tą mano apsirinkti Čikagoje. Jo 
uždavinys — sudaryti Amerikos 
lietuvių teatrą, kurį galėtų rim
tai patenkinti išsiilgusią meno 
Amerikos lietuvių visuomenę. P. 
Vaičkus, apsipažinęs su vietinė
mis sąlygomis, mano parsikvies
ti iš Lietuvos keletą jau prity
rusių ir senesnių scenos darbi
ninkų, o visą kitą dalį paimti iš 
vietinių gabesnių bei teatro 
mėgėjų ir sudaryt taip vadinamą 
rimtą skrajojamą lietuvių dra
mos trupą, kuri galėtų važinėti 
po lietuvių kolonijas ir vaidinti. 
Ponas Vaičkus yra šalininkas 
realistinio teatro ir todėl Die
giančiai realiai galvoti Amerikos 
lietuvių visuomenei, jo idėjos ir 
darbas negalės nepatikti. P. Vai
čkus scenos darbą yra pradėjęs 
dar 1905 m. tais pačiais, kaip 
žinoma sunkiausiais metais, 
šiandien Lietuvoje yra daug iš
siblaškiusių dirbančių ir nedir
bančių scenos darbą jo priruoš
tų artistų. Nuo 1907 m. iki 1917 
m. p. J. Vaičkus suruošė net 180 
spektaklių Lietuvoje, neminint 
jau tai, kuriuos jis yra suruošęs 
Rusijoje lietuvių būreliuose. 
Reikia pažymėti, kad dabar gy
vuojantieji Kaune dramos teat
rai, valstybinis ir šaulių teatras 
yra jo (įsteigti ir sutvarkyti re
guliariam ir normaliam darbui. 
Taip pat turėjęs bent keletą 
vaidybos studijų, kuriose lanky
davosi vis maždaug apie 3 su 
viršum mokinių. Iš jų, kaip jau 
aukščiau minėta, dauguma jau 
senai darbuojasi teatro srity.

Taipgi mums pranešama iš 
Kauno, kad neužilgo atvažiuos 
Chicagon ir žinomas poetas Juo
zas Tysliava, kuris padės p. Vai
čkui dirbti teatro srityj.

PRANEŠIMAI. JIESKO PARTNERIĮI PARDAVIMUI

Aklas tas, kuris nemato,ZdUUUių MUU111KU liepapi U&lcU ***>**♦» nulio

daug. Ir jie tikrai buvo paten- j šlubas tas, kuris šlubuoja, 
kinti. Prelegentas nepaprastai Nebylys, kas galva krato, 
vaizdžiai atpasakoja tas saly- J Nekantrus, kas aimanuoja; 
gas, I 
gimtinėje.

Sekamą sekmadienį Kl. Jurge- ( Uodega tasai, kas seka, 
ionis kalbės apie tai Kas Kris

tus nebuvo. Tai labai įdomus 
klausimas. Kristui yra priskai- 
;oma daugybė pasakingų daly
tų. žodžiu, iš Kristaus padary
ta legendarinis asmuo. Paskai
toj ir bus išaiškinta, kas yra 
apie Kristų pramanyta. Milionai 
žmonių tiki tiems pramanytiems 
dalykams, o todėl, kad jie nežino 
teisybės.

Jeigu norite sužinoti apie tik
rojo (o ne legendarinio) Kris
taus gyvenimą, tai sekamą sek
madienį ateikite į Raymond In
stitute (816 W. 31 St.) 10:30 v. 
išryto. — Girdėjęs.

U (V 1J | A 1 VA UU j Vw-* A*AC4AA Lt VJ Cv y

kurios egzistavo Kristaus _ Tas netyli, kas'daug šneka;
Tas ne augštaš, kas mažiukas;

Atvažiuoja artistas Juozas 
Vaičkus

Sausio 7 d. chicagiečiai susilauks 
paskilbusio Lietuvos artisto 
Juozo Vaičkaus.

O kas šoka, tas ožiukas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne: 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

LSS. VIII Rajono Konferencija, 
jvyks pirmą nedėldienį sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo- 

. pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.
f -------------------------

“Birutės” repeticijos
| “Birutės” choro repeticijos įvyksta 
reguliąriai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
dkalas “Cukrinis Kareivis” — tri- 

Į jų veiksmų opera. Labai yra pagei- 
Idaujama, kad buvusieji seniau biru-

Gruodžio 18 d. išvažiavo iš veikalas “Cukrinis ______
Kauno į Ameriką, kur bus Čika-! Ju veiksmų opera

• ___ •• — ry J y* I dailjaiWa> Kad buvusieji BdUttu mhu"
goję sausio men. 7 d. žinomas; tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
musų teatralas Juozas Vaičkus, perstatyme.
kuris Amerikos lietuvių koloni
jose visų pirma padarys visą ei
lę meno paskaitų, supažindins 
tenykščius lietuvius su Lietuvos 
teatro padėtimi ir tt. Ponas Juo
zas Vaičkus nuolatinį savo bus-

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

Scveroš Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalieti svarbus susikrovi
mus lifiAj. Imti

Severa’s
Cough Balsam

def atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.*

Saveros Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus. x

W. F. SEVERĄ CO.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, sausio 5 d., 8 vai. 
vakare, Mildos skiepe, 3142 So. Hal
sted St.

Visi kliubiečiai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, nes randasi 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

— A. J. Lazauskas, rašt.

S. L. A. 109-tos kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 4 d., 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., ly
giai 7:30 vai. vakare.

Norintieji prisirašyti yra kviečia
mi atsilankyti.

.— Valdybą.

LOS ANGELES and Kauno 
Art Studio 2102 N. Leavitt St. 
3-rd fl. Tel. Brunswick 6891 Chi
cago, III. Pajieškau pusininko, 
kuris turi $350.00 ir nori pusi
ninku būti prie malevojimo pa
veikslų: mažų ir didelių. Mokslo 
jokio nereikia; katras nemoka 
aš išmokinsiu.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras ir pigia kaina parsi
duoda. Viena ant cielo bloko; viso
kių tautų apgyventa. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3656 So. Union Avė., 
Chicago, III.

NAMAI-2EME

JIESKO KAMBARIO
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
budavoti.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 4 d., 7:30 valandą 
vakare, A. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė.

Malonėkite laiku susirinkti, nes 
turime daug reikalų apsvarstyt kas 
link Draugystės gerovės. Atsiveskite 
taipgi naujų narių.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, 4 Sausio, 7:30 v. v. 
Meldažio svetainėje, bus perskaitytas 
veikalas “Karolio Teta” ir pąsiskir- 
sim roles. Meldžiu bukit laiku.

— Režisierius.

Laisvamanių Federacijos kuopos 
ekstra susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, Sausio 3 d., 7:30 v. v. “Aušros” 
kambariuose, 3210 So. Halsted. Yra 
svarbių reikalų, visi nariai būtinai 
doalyvaukite susirinkime.

— Valdyba.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos ,rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nedė- 
lioj, sausio 18 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

L. S. S’. VIII Rajono pramogų ren
gimo Komiteto susirinkimas, dėl at
skaitų, bus penktadienį, sausio 4 d., 
“Naujienų” name, 8 vai. vakare.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujiem,: 
Lailvakorčių Skyrius.

JIEŠKAU savo draugo Antano Mo 
taičio kuris gyveno Kenosha, Wis. 4 
metai, o dabar nežinau kur gyvena 
Meldžiu atsišaukti ant šito adreso:

G. KENDERIS
128 E. Kensington Avė., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Gaudučio, jo 
12-kos metų duktė sirata. Jis paeina 
iš Kartinuos parap., Baltmiškio kai
mo, Lietuvoj. Kas žinote kame jis 
gyveno prieš karą, malonėkite praneš
ti, už ką busiu labai dėkinga.

BRONĖ GAUDUTAITĖ, 
4340 S. California Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Felikso 
Kastantino, paeina iš Kalniškių so
džiaus, Raseinių pavieto. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji malonėkite pranešti, 
už ką busiu dėkinga. Antanina Armo- 
nienė (Kastantiniukė), P. O. Box 12, 
Ix)chgelly, W. Va.

JIEŠKAU savo kūmo Jono Red- 
lauskio, dirbo anglių kasyklose, Bcl- 
laire, Ohio, 1920 išvažiavo į Chicagą, 
iš ten sugryžo atgal. Jei yra gyvas 
meldžiu atsišaukti ar kas žinote pra
neškite :

V. RUDZIANIS,
P. O. Box 211, Bellaire, Ohio.

APSIVEDIMAI.
Aš vaikinas pajieškau apsivedimui 

merginos ar našlės, nuo 30 iki 45 me
tų amžiaus, kad ir su porą vaikų,bile 
mylėtų, gyventi poroje. Aš moku 
kalvystę, karpenterystę, turiu kelis 
centus. Su pirmu laišku prisiųskite 
paveikslą. Atsakymą duosiu kožnai 
ir sugrąžinsiu paveikslą. Aš turiu 
37 m.amžiaus. J.Miller, Tipple, W.Va.

JIEŠKAU kambario merginai prie 
inteligentiškų žmonių ir mažos šei
mynos. Kambarys turi būti garu 
šildomas ir kiti parankamai. Valgio 
namie nesigaminu. Už gerą kambarį 
ęerai apmokėsiu; be skirtumo apie- 
inkes. Telefonas Republic 4581, 
Jauskite Anna.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
10 patyrusių moterų sortavi- 

mui regsų.
P. Goldman Ph. Seeley 0234

1017 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA mergina prie lovų 
paklojimo viešbuty j, kambarys, val
gis ir gera mokestis. Darbas nuo 9 
ryto iki 5 vai. vak. Atsišaukite Tel. 
Dearborn 9574.

MIKE RUTKAUSKAS,
Jeigu pasidabosime viens kitą ga

lėsime apsivesti.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS
ANTRARANKIS 

DUONKEPIS.
ATSIŠAUKITE: 

1208 East 93-rd Street

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis prie juodos duonos; 
darbas ant naktų, mokestis ge
ra, meldžiu atsišaukt. Taipgi rei 
kalingas paprastas darbininkas, 
prie kepyklos. 1043 W 13 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

groseraė, labai puikioj lietuvių 
kolonijoj, biznis geras.

Atsišaukite:
Telephone Roosevelt 8626

PARSIDUODA radio, Westinghou- 
se R. C. Modelis, galima gauti muzi
ka labai balsią iš visų miestų Ameri
kos ir Canados ir Cubos, mizikos sto
tis yra labai lengvai atrandama ant 
šitos mašinėlės, kad ir 5 metų vaikas 
gali operuoti.

Su šviesomis, betereis ir triuba 
kaštuoja $261.65, parsiduoda žemiau 
kaip už pusę kainos. Taipgi parsi
duoda 5 sviesų Neutrodyne radio se
tas už pigią kainą. Galima pamatyti 
ir girdėti pas

DR. C. Z. VEZELE,
6438 So. Troy St., 

Prospect 7107.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų, Saldainių, Tabako, Ciga
rų. Vieta išdirpta per daug metų. 
Rendos į mėnesį $25.00. Lysas ilgam 
laikui. Nupirksit pigiai, 5 ruimai gy
venimui. Priežastis pardavimo liga.

3642 Parnell Avė.

RAKANDAI

Z S . MiOiCTž: / a c o
Tel. Prospect 4345

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

automobilius, faunas 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

IIMMM
REAL ESTATE,

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Western Avė., Chicago, III.

Prospect 8678.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 3 pagyvenimų. Rendos neša 
į mėnesį $67.00. Namas visai geras. 
Garadžius dėl 2 karų. Kaina tik 
$3000, cash. Kreipkitės prie savi
ninko.

. 6046 So. Wallace St.

PARSIDUODA mūrinis 2 fin
tų 5 ir 6 kamb. lotas šaly garad
žius 2 karam. Parduosiu labai pi
giai. Savin, ant 1 lubų.

5445 Turner Avė.

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
medinis namas, 2 rendos, 4 ir 6 kam
bariai. Garadžius dėl dviejų didelių 
mašinų. Geras dalykas dėl aukšto 
biznio. Kreipkitės bile laiku.

2033 W. Canalport Avė. 
l-mos lubos. 

Kaina $4,650.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukšti] 4 pagyvenimų, maudynės, elek
tra, namas visas gerame stovyj, kai
na $7,500. Rendos į metus $876.00

Atsišaukite
942 W. 33rd St., 
2 lubos frontas

MT. GREENWOOD, ILL.
Prie lietuviškų kapinių parduosiu, 

arba mainysiu namą ant dviejų pa
gyvenimų, 6-4 kambarių, elektra ir 
beizmentas. Su dviem akrais žemės 
ir ką tik turiu; arba namą vieną ant 
pardavimo, reikia $1000 cash. Mainy
siu ant namo vieno arba su bizniu 
arba tik ant biznio: bučernės, groser- 
nes ar kendžių Storo nebrangesnio 
kaip $10.000.

Del plotesnių informacijų meldžiu 
atsilankyti prie

GEO. D. TALUC, 
2102 N. Leavitt St., 3rd F. F. 

Tel. Brunswick 6891, 
Chicago, III.

TĖMYKITE ŠITĄ BARGENĄ 
Vienų metų senumo mūrinis 
namas geroj kolionijoj prie 63 
St. ir Western Av., 3 pagyveni
mai ir štoras ir 2 karų mūrinis 
garadžius, parduodu už $24,500 
su 10,000 cash. Platesnių infor
macijų kreipkitės pas Wm. Gri- 
tenas, 3241 S. Halsted St. Tel. 
Boulevard 5066.

MOKYKLOS

D.L.K.Keistučio Dramos-Sk. rengia 
vieną iš gražiausių teatrų, kuris 
įvyks Sausio 5 d., McKinley Parko 
svetainėje, netoli nuo Westem ir 39 
gatvių. ‘

Scenoje statoma dvi geros komedi
jos “Sulyg Naujausios Mados” ir 
“Kuprotas Oželis”. Tikietus įsigyki
te iš kalno pas dramos Skyriaus na
rius. Durys atsidarys 6:30 vai. vak. 
lošimas prasidės 7:80 vai. vak.

— Dramos Skyrius.

“Pirmyn” mišraus choro repetici
jos įvyks sausio 6 d., 12:30 vai. die
nos, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė.

Visi dainininkai privalo atvykti j 
repeticijas, nes tą patį vakarą turė
sime dainuoti. Kurie dar negavo ti- 
kietų vakarui, tai tegul praneša apie 
tai atvykę repeticijon. Norintieji sto
ti į chorą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašelpos ren
gia gražų koncertą ir balių nedėlioj, 

I sausio 6 d., Schoenhoffen svetainėj, 
; kampas Ashland ir Milwaukee Avė. 
1 — Komitetas.

f L. S. J. Lygos metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 4 d., 7:30 
vai. vak., Raymond Institute.

Visi nariai yra kviečiami atvykti,

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
nuo 35 iki 40 metų senumo gali būti 
ir našlys, bet be vaikų. Turi būti in
teligentiškas žmogus, mažai vartojas 
svaiginančių gėrimų. Turi būti pa
siturįs arba amatininkas. Atsi
šaukite. Naujienų Skyrius No. 61, 
3210 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrių n. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS

Parsiduoda naujo stako 25,000 
yardų lininių gijų dėl mezginių ir 
uuvinių, 275 yardai už 10c., antros, 
irečios ir ketvirtos rūšies 15c, 20c, 
30c ir 40c.

)
Parsiduoda vilnonios gijos nėri

niams ir labai geros siųsti Lietuvon 
saviškiams dėl nėrinių 15,000 matkų, 
raina ui matika 22 V2 c, 25c, 35c ir 

40 centų.
PARSIDUODA Svederiukai be ran

kovių, mergaitėms ir vaikams. Kaina 
nuo 50c iki $2.00. Parsiduoda šil
kinės pančiakos moterims ir mergi
noms.

Meldžiu nepraleisti šios progos, nes 
tas bargenas tik bus iki 15 dienai 
sausio. Perkant daugiau, pigiau par
siduoda. Kreipkitės

FRANK SELEMONAVIčIA, 
504 W. SSrd StrMt.

RAKANDAI ant pardavimo. Par
siduoda 6 kambarių mažai dėvėti ra
kandai. Parduosiu visus sykiu arba 
po šmotą atskirai. Taipgi parsiduo
da S. Grand Pianas.

1510 N. Hoyne Avė.
Sčios lubos iš fronto V

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

PARDAVIMUI rakandai 3 kamba
rių beveik nauji, taipgi galima gauti 
r kambarius. Parduosiu pigiai, nes 
Įvažiuoju j kitą miestą.

Atsišaukite
CHARLES, 

1-mes augštas iš priekio
1613 Racine Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 3 kavalkų 
setas skurinis, aržuoio medžio 
ir kiti daiktai, visi geri, parduo
du pigiai. Kreipkitės

5436 So. Bishop St.

PEKARNfi pardavimui, ga
lit pirkti su praperte ar tiktai 
vienų biznį.

KreinkitUm

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; Žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės Šian
die i

Lietuvių Automobilių
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

rumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
tariame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi-


