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Francij os delega
tas išvyko Rusijon

Rusijos koncesijos 
už paskolą

Anglijos darbiečiai kovos 
už taiką

Kova su ku kluxais Marione 
aštrėja

Francija rūpinasi padaryti 
sutartį su Rusija

Anglijos darbiečiai ves 
kary prieš karą

Francijos delegacija išvažiavo 
į Rusiją tartis apie padary
mą sutarties.

MacDonald pareiškia, kad dar 
biečių valdžia rūpinsis 
sinti karo žarijas.

užge-

PARYŽIUS, sausio 9. — Pa
reikšta, kad Henri Franklin- 
Bouillon, kuris vedė derybas 
dėl Francijos-Turkijos sutar

ties, išvyko į Rusiją susitarti 
apie pamatus sutarčiai 
Francijos ir Rusijos.

tarp

Rusija prašo Sinclair alie
jaus kompanijos paskolos

Jei paskolintų $250,000,000, tai 
Amerikos kompanija gautų 
didelių koncesijų Rusijoj.

MASKVA, sausio 9. — Har- 
ry F. Sinclair sumanymas pa
sigriebti Rusijos aliejaus lau
kus dar neįvykstąs. Rusijos 
valdžia atsisakė leisti išdirbti 
visus vakarinius aliejaus lau
kus, bet svarsto pasiūlymą pa
vesti- du didelius laukus, te 
čiaus su sąlyga, kad Sinclair 
parūpins Rusijai paskolą. Ru
sija gi nori gauti nuo $200,000,- 
(>(M) iki $250,000,000 paskolos.

Dalis komunistų nėra palan
ki toms koncesijoms. Naujojoj 
kompanijoj, jei ji bus sudary
ta, rusai turės pusę šėrų.

Rusija todėl nori duoti kon
cesijų, kad jos pačios valsty
bės trustas neįstengia tinka
mai išnaudoti aliejaus laukų 
ir neturi kur aliejų parduoti.

CHICAGO. — Forest 
kapinių krosnies name 
sušalusį (vien Hurson, 
chemiko, lavoną. Manoma, kad 
jis nusišovė.

Home 
rasta 

28 m.

9.

moteris, geros valios ir 
proto,” sakė MacDo-

“Pirmoji pareiga, prie 
mes pridėsime savo

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.

LONDONAS, sausio 
Vakar milžiniška Albert svetai
nė buvo užpildyta minios, kuri 
apvaikštinėjo darbiečių perga
lę rinkimuose. Didelės minios 
stovėjo gatvėje, negalėdamos 
į t ilpti į salę.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
J. Ramsay MacDonald, busian
tis Anglijos premieras darbie- 
tis. Savo kalboje jis pareiškė, 
kad Darbo partija priims val
džią kaip tik ji bus pakviesta 
tai padaryti. Užėmusi gi val
džią, jis stengsis išrišti visus 
tuos keblumus, kuriuose yra 
pati Anglija, o taipjau Europa 
ir visas pasaulis.

“Mano ir mano draugų tiks
las bus suorganizuoti visus vy
rus ir 
sveiko 
nald. 
kurios
rankas, bus įsteigimas taikos 
ir sutvėrimas taikos sąlygų.

“Šiandie jie kalba, kad ka
ras užsibaigęs. Bet Europoj 
nėra tokios sostinės, kuri ne
turėtų ir nepalaikytų degan
čiomis žarijas, kurias persi
mainęs vėjas gali išnešioti ant 
degančių visos Europos me
džiagų ir sukurti naują karą. 
Aš ir mano draugai norime už
imti vietą su plačiomis kojų 
letenomis ir didelėmis kurko- 
mis, kad galėtumėm užminti 
kiekvienų tų žarijų, taip kad 
jei būtumėm valdžioje šešis 
mėnesius, šešis metus ar še
šias desėtkus metų, nebūtų nė 
viename Europos kampely ug
nies, kuri galėtų būti pavers
ta į liepsną sukūrimui senąja- 
me pasaulyje naujų karų.”

MadDonald išreiškė apgai- 
lavimą dėl esančių Anglijos 
kivirčių su Francija. Jis sakė, 
kad gerai hutų užmezgus susi
pratimą su kiekvienos tautos 
žmonėmis, kurie nenori karų

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabai' 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatys! 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, i
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Naujienų Kontesto 
vedėjas

Naujienų ofise kas- 
taipgi 

seiredomis ir

esti 
dien dienomis, o 
vakarais
subatomiis. Nedėliomis-gi

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

ir tarptautinių barnių. Darbie
čiai rems tautų sąjungą ir 
stengsis ją padaryti tokia, kad 
ji butų reiškėją internaciona
linio teisingumo ir tvertų są
lygas internaciofiialinei tąikai'.

Rusijos valdžia bus pripa
žinta, sakė MacDonald. Ji bus 
pripažinta ne dėlto, kad dar
biečiai pritartų tam ką ji atli
ko, tai nesąs darhiecių reika
las. Anglijai reikia prekybos 
ir reikia taikintis su visomis 
pasaulio šalimis.

Ku kluiai grūmoja Mariono 
šerifui

šėlsta kam šerifas pašaukė val
stijos miliciją malšinti pro- 
hibicionistus ir ku kluxus. 
Prohibicijos agentas areštuo
tas.

MARION, III., sausio 9. — 
šerifas Galligan išgavo war- 
rantą areštavimui prohibicijos 
agento S. Glenn Young. Pasta
rasis yra Whiteside garadžiu
je, kur renkasi visi ku kluxai ir 
prižadėjo šerifui pasiduoti be 
jokio priešinimos. Ku kluxų ir 
puolikų ant munšainerių gal
va Whiteside jau pirmiau rei
kalavo iš gubernatoriaus paša
linti šerifą, nes jis neinąs tik- 
kainai savo pareigų. Bet dabar 
kada šerifas pašaukė miliciją 
suvaldyti tuos ku kluxus, kurie 
susidėję su prohibicijos agen
tais terorizuoja gyventojus, ku 
kluxai visai įdūko ir dabar 
rengiasi ant žut-but pašalinti 
šerifą. Jie rūpinasi pašalinti ir 
visus kitus valdininkus, 
neina
šono pavietas pavirto

kurie 
su ku kluxais. William-

kuopoms valstijos milicijos. 
Dvi kuopos pasiliko Marione, o 
viena išvyko į Herriną. Ku 
kluxai prašo miliciją pašalin
ti, bet gubernatorius nesisku
bina su tuo, iki nebus gautas 
milicijos viršininkų pilnas ra-

tebėra labai rusti. Ku 
pradėjus siausti, SŪ

portas.
' Padėtis 
kluxams 

siorganizavo ir jų priešininkai,
kurie turį 1,700 ginkluotų na
rių.

Federalinė valdžia globoja ku 
kluxais.

Whiteside garadžiuje dabar 
tupi prohibicijos agentas Young 
su kebais desėtkais savo pagel- 
bininkų. Tuos jo pagelbininkus, 
viso apie 6(M> žmonių — visi 
jie yra Ku Klux Klano nariai 
— Washingtono valdžia pada
rė prohibicijos agentų pagel- 
bininkais, juos apginklavo ir 
įdavė po žvaigždę, kaipo ženk
lų autoriteto ir neliečiamybės, 
iie turi ir porą ar daugiau kul- 
kasvaidžių, kuriuos suteikė ir
gi federalinė valdžia. Tie ku 
khixai atvirai sako, kad jie ne
paiso ir visai nesibijo valstijos 
milicijos ir nepaliaus teroriza
vę gyventojus. Young prižada 
kratas ir puolimus ant gyven
tojų atnaujinti už kelių dienų, 
kaip tik pasibaigs jo byla, kuri 
ir iššaukė milicijos pašauki
mą, nes Young su ku khixais 
liek įsidrąsino, kad atėjo į 
teismą ginkluoti ir dar atsiga
beno kulkasvaidžius.

Young dabar aiškinasi, kad 
tie kulkasvaidžiai visados bu
vo gabenami automobiliuose, 
kada tik jo govedos eidavo te
rorizuoti gyventojus ir gink
lus ir kulkasvaidžius į teismą 
atsigabeno todėl, kad atvyko į 
teismą tik ką užbaigę kratas. 
Yra kalbama, kad Young go
vedos netik kad daro kratas, 
bet sumuša gyventojus ir net 
juos apiplėšia. Taip jie sumušė 
ir atėmė $700 iš Hosea Cagle.

Pastarasis dabar išėmė war- 
rantus prieš niekurius govedos 
narius.

su savo go vedomis 
virš 250 žmonių. Nie- 

yra paliuosuoti už 
gi išgabenta į

Filipiniečiai kaltina gen 
Wood

Nebuvo pasikėsinimo ant 
Kernai Paša gyvasties

prisaikino kaipo 
valdininkus ir iš
daryti medžiokles

areštavo 
kurie jų 
kauciją, kitus 
tolimesnius kalėjimus kituose
pavietuose, kad sunkiau butų 
juos pasiekti. Young sako, kad 
jis suorganizavo 600 žmonių, 
sušaukė juos į Carbondale ir 
visus kartu 
federalinius 
ėjo su jais 
ant žmonių.

Po tų medžioklių, laike pa
starųjų trijų dienų, liko sude
ginti trys galiūnai Williamsono 
paviete. Manoma, kad tai dar
bas tų pačių žmonių, kurie ren
gė puolimus.

Ku kluxai kad dar labiau su
stiprėjus ir kad galėjus tero
rizuoti gyventojus be jokio 
trukumo, nori įstatyti visur 
ir sau palankius valdininkus. 
Dabar čia iškjilo tokia neapy
kanta prieš ku kluxus ir tuos 
federalinius agentus, kurie su 
jais susidėjo ir savo autorite
tu pridengia jų terorizavimą 
gyventojų, kad reikia tik ma
žiausio atsitikimo, kad čia 
kiltų didžiausi sumišimai, 
gal ir kraujo praliejimas.

New Yorkietį paskyrė 
mokyklą viršininku

iš-
n

Chicagos mokyklų viršininku 
bus Wm. McAndrew iš New 
Yorko.

CHICAGO. — Nežiūrint mo
kyklų tarybos prižado, kad pasi
traukus dabartiniam mokyklų 
superitendentui Peter Morten- 
son jo vieton bus paskirtas chi- 
cagietis, ištikrųjų jo vieton tapo 
išrinktas new yorkietis William 
McAndrew New Yorko mokyklų 
viršininko pagelbininkas. New 
yorkietį prisiėjo skirti todėl, 
kad tarybos nariai neįstengė su
sitaikinti dėl kurio chicagiečio, 
kadangi jų buvo keli kandidatai 
ir nė vienas negavo reikiamo 
skaičiaus balsų, o nė vieno jų ša
lininkai Aepantiėjo nusileisti. 
Tad ir liko vienbalsiai, vienam 
tarybos nariui susilaikius nuo 
balsavimo, išrinktas new yor
kietis.

Mortensonas bus pakviestas 
eiti dabartines savo pareigas už 
senąją algą iki neatvyks nauja
sis viršininkas — apie už mėne
sio laiko. Naujasis gi viršinin
kas gaus $15,000 algos į metus 
vieton dabar mokamų $12,000.

McAndrevv yra gimęs Ypsi- 
lanti, Mich., 1863 m. Baigęs aug- 
štesnius mokslus mokytojavo 
įvairiose mokyklose. Prieš 25 
mętus atgal jis buvo Hyde Park 
vyduriniosios mokyklos Chica 
goję viršininku. New Yorke jis 
vedė kelias r* 1 yk’as, o paskui 
patapo ir visų mokyklų viršinin
ko pagelbininku, o porą mėnesių 
ėjo ir viršininko pareigas.

RYMAS, sausio 9. — Iš Me- 
ran pranešama, kad Vokieti
jos ex-kronprincas su savo šei- 
mina jau mėnuo laiko gyvena 
Merane, Tyreliu j, paskubusia
me savo žiemos sportais. Betgi 
jis yra pasislėpęs po svetimu' 
vardu ir niekas jo nepažįsta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 9 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 1Č0 frankų .......... $4.34
Danijos, 100 markių ........... $17.80
Italijos, 100 lirų ................... $4.80
Francijos, 100 frankų ...........  $4.94
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $14,48
Olandijos, 100 kronų ....... $87.77
Suomijos, 100 markų ........... $2.48
Švedijos, 100 kronų ........... $26.39
Šveicarijos, 100 frankų .......  $17.41

Gen. Wood peržengęs savo ga
lių ribas. Nepaliauja reikalą 
vę nepriklausomybės.

Oficialiniai užginčijama gan
dams apie Kernai sužeidimą.

Trockis apleido Maskvą
Išvažiavo dviem mėnesiams 

gydytis.

WASHINGTON, sausio 9.
Filipinų salų misija šiandie 
padavė kongresui memorialą, 
kuriame išnaujo reikalaujama 
Filipinams nepriklausomybės 

ir aštriai kritikuojama gen. 
Ijeonardl Wood administraci
ją Filipinuose, kaip tų salų ge
neralgubernatoriaus.

Memoriale kaltinama, kad 
gen. \Vood elgėsi visai priešin
gai Filipinų autominės val
džios principams ir nuolatos 
peržengdavo savo galių rybas. 
Jis be jokios ■atodairos naudo
josi veto galiomis net ir to
kiuose dalykuose, kurie pa
liesdavo vien vidujinius reika
lus ir visai nepailiesdavo Jungt. 
Valstijų ar Filipinų internacio
nalinių obligacijų. Tuo jis ban
dė kontroliuoti legislaturą, ką 
daryti jis neturi jokių teisių.

Gen. Wood taipjau sunaiki
nęs biudžeto sistemą. Jis taip
jau pasistatęs augščiau Filipi
nų legislaturos ir Filipinų įs
tatymų, kurių nėra panaikinę 
nė Jungt. Valstijų augščiausias 
teismas ar kongresas. Jis visai 
pamynė po kojomis filipinie
čių teises ir įstatymus ir vis
kame elgiasi sau valiai, tuo pa
mindamas po kojų Amerikos 
valdžios politiką suteikti vis 
platesnę savivaldybę Filipinų 
gyventojams. Tos gi politikos 
valdžia laikėsi pradedant nuo 
prezidento McKinley ir ne kar
tą tai yra ratifikavęs kongre
sas.

KONSTAOTlNOPOiLIS, sau
sio 9.— Oficialiniai užginčyta 
gandams, kad buk Smyrnoje 
buvo surengtas pasikėsinimas 
ant Turkijos prezidento Kernai 
Paša gyvasties ir kad buk Ke- 
malui taikoma granata sužei
dė jo pačią.

Nužudė 17 policisty
MANIiLA, P. I., fiusio 9. — 

(rautomis gen. Wood žiniomis, 
fanatikai filipinai krikščionys, 
pasislėpę šventuose Surigo kal
nuose, pasigavo ir nukirto gal- 
vas dviem policistams ir 15 
konstabdlių. Gen. Wood pa
siuntė kareivius, bet kadangi 
tai neturį politines reikšmės, 
o yra tik religinių fanatikų dar
bas, tai kareiviams liko įsa
kyta rūpintis prikailibinti fa
natikus geruoju pasiduoti.

MASKVA, sausio 9. — Karo 
ministerija paskelbė, kad pa
baigoj pereitos savaitės Troc
kis, patariamas daktarų, ap
leido Maskvą dviems savai
tėms. Spėjama, kad jis išvažia
vo Juodųjų jurų pakraštin.

Sovietų kongresui Petrogra
de paskelbta, kad Leninas taip 
greitai sveiksta, kad už mėne
sio laiko galės grįšti prie ėji
mo savo pareigų. Jis ir dabar 
norėjęs įsimaišyti į ginčus par
tijoje, bet jam nebuvo leista 
tai padaryti.

Mušis su jurų plėšikais; du 
žmonės užmušti.

Porto Rico irgi reikalauja 
daugiau laisvės

Siunčia Washingtonan misiją 
reikalauti pakeisti pamati
nius šalies įstatymus.

SAN JUAN, Porto Rico, sau
sio 9. — Porto Rico siunčia 
Washingtonan 11 žmonių ko
misiją reikalauti iš kongreso 
pakeisti pamatiniu^ įstatymus. 
Gubernatorius Horace M. Tow- 
ner, kurį paskyrė prezidentas 
Hardingas, yra 
komisijos narys, 
taipjau reikalaus, 
Rico gubernatorius butų [ren
kamas, o ne skiriamas Jungt. 
Valstijų prezidento.

Porto Rico sala pateko po 
Amerikos valdžia 1917 m., ka
da kongresas priėmė Jonės bE 
iių, kuriuo visiems Porto Rico 
gyventojams liko suteikta Ame
rikos pilietybė, išėmus |tik 
tuos, kurie patys panorėjo tą 
pilietybę atmesti.

neoficial'inis
Ta komisija

kad Porto

ŠALTIS VfiL ATEINĄS.

Penktadieny busią 10 žemiau 
zero.

CHICAGO. — Oro biuras sa
ko, kad didelis šaltis vėl at
slenka į Chicago. šiandie jau 
busią daug šalčiau, o ryto šal
tis galėsiąs pasiekti 10 laips
nių žemiau zero.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

WEST PALM BEiACH, Fla., 
sausio 9. — Du žmonės liko 
užmušti ir viena moteris su
žeista mūšy su Ashley-Mobley 
piratų ir šiaip plėšikų šaika. 
Mušis tęsėsi 12 valandų, bet 
plėšikai persilaužė per polici
jos linijas ir dabar juos veja- 
mąsi per Everglades raistus.

Užmušti — plėšikų vadas 
Ashley ir šerifo pagelbininkas 
Baker, kuris vadovavo ’ mušiu 
ir nuolatos sekiojo plėšikus.

Baker buvo pasikvietęs pa- 
gelbon apie 100 žmonių, kurie 
buvo apsupę plėšikų stovyklą. 
Dabar dar daugiau žmonių 
stojo pagelbon ir vejasi plėši
kus.

Uždraudžia Normand 
paveikslus

COLUMBUS, O., sausio 9.— 
Valstijos švietimo direktorius 
Riegel uždraudė rodyti visoje 
Obio valstijoje tuos kruta- 
muosius paveikslus, kuriuose 
lošia MabdlNormand. Tai delei 
skandalo Los Angeles, kur 
Normand šoferis peršovė mi- 
lionierių Dinos.

Mass. nerodys Normand 
paveikslų.

JJOSTON. Mass., sausio 9.— 
Mass. kintamųjų paveikslų te
atrų savininkų asociacija iš
siuntinėjo savo nariams para
ginimą nerodyti Mabel Nor
mand paveikslų.

PARYŽIUS, sausio 9. — 
Francija girjasi turinti puikią 
švietimo sistemą. Bet ta siste
ma aplaikė didelį smūgį, kada 
atklausinėta du nesenai su ver
buotus kareivių pulkus.

Tie kareiviai daugiausia su
rinkti iš kaimų ir vienas treč
dalis jų nemoka nė skaityti, nū 
rašyti. Daugelis nežino, kad 
taikos sutartis jau yra pasira
šyta, o tik keli galėjo pasakyti 
kas leidžia šlics įstatymus.

22c. kalakutiena už 46c.

NsW YORK, sausio 8. — 
Otto Schultz iš Little Ferry, 
N. J., nusipirko šventėms ka
lakutą ir jame rado raštelį 
nuo Manvell, N. D., ūkininko: 
“Aš pardaviau šį kalakutą po 
22c. už svarą. Parašykite kiek 
jus mokėjote.” Schultz gi mo
kėjo po 46c. už svarą.

šiandie — veikiausia sniegas 
ir šalčiau.

Saulė teka 7:18 valandą, lei
džiasi 4:37 valandą. Mėnuo lei
džiasi 8:25 valandą vakare.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos ž mo nes ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NMMENOS

1739 S.Halsted St.
ChicagoIlL
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Protesto demonstracija 
prieš Švenčionių gim

nazijos uždarymą
Kaunas [L-va]. — Barbariš

kas lenkų elgesys su lietuvių 
mokslo įstaigomis ir prieglau
domis sukėlė visos visuomenės 
ir moksleivijos griežtą protes-i 
tą. Nors moksleiviams nerupi 
politika, bet dėl skaudaus tau
tos įžeidimo jie neištvėrė ir ry
žosi viešai išreikšti savo pasi
piktinimą.

Mitingo-demonstracijos ini
ciatyvą. Kaune pasiėmė studen
tai. Gruodžio 16 d. ll1/^ vai. 

studentai gausingai susirinko 
ties Universitetu, šios dienos 
demonstracijai pasirinkta ir iš
rašyta plakatuose toki ©balsiai: 
“Protestuojam prieš juodą len
kų darbą — Švenčionių gimna
zijos uždarymą — gelbėkim 
musų brolius užgrobtoj Lietu
voj”, “Gana lekus glostyt! Rei
kalaujame uždaryti lenkų gim
nazijas!” ir “Tautiečiai, grei
čiau į Vilnių”.

12 vai. studentai tvarkingo
mis eilėmis pradėjo eiseną nuo 
Universiteto rūmų; pakely pri
sidėjo dar “Aušros” gimnazija, 
ir visi drauge nuėjo j Rotušės 
aikštę. Čia jau laukė “Saulės” 
mokytojų seminarija, Aukštes
nioji Technikos Mokykla ir ke
lios žydų mokslo įstaigos.

Atidaro ir pareiškia šio mi
tingo organizacinės komisijos 
pirmininkas stud. Vileišis.

Toliau kalba Šaulių Sąjungos 
atstovas šilingas. “Naujas ne
regėtas pasauly smūgis ištiko 
lietuvius. Pasaulis negirdėjo, 
kad kur nors jaunųjų mokyk
los, gimnazijos vienos ar kitos 
tautos butu uždaromos. Lenkai 
prašoko visus skriaudėjus; jie 
uždaro ne tik politines, ekono
mines, bet ir mokslo įstaigas. 
Nekultunngiausias lenkų pasiel
gimas iššaukė protestą visos 
Lietuvos. Mes žinom, kad mu
sų broliai išturės tą lenkų prie
spaudą, mes žinom, kiekvienas 
lenkų 
eiles.

vardu kal- 
gimnazijos 
“Santaros” 
vardu kal-

“Klastingu bu
rnotus Lenkų

bulkomis, ga-Įnei Vokiečiai. Bet mes esame 
Atsakinėja Seimo Vice-[giliai įsitikinę, jog Lenkija to- 

Jokantas! (mis nežmoniškomis priemonė- 
jmis savo tikslo neatsieks, vie- 
i ton nutautinimo ji sukels dar 

karštesnį kitataučių aplamai 
ir lietuvių ypatingai susiprati
mą, nes tautų nutautėjimo lai
kai senai jau dingo — mes gy
vename šiandien tautų atgimi
mo gadynę.

Lietuvių Tauta iš žilos seno
vės žinoma yra kaipo taktinga, 
teisinga sugyvenama tauta, to
dėl savo senų tradicijų laikyda-j 
mos pradėjo Valstybės atstaty
mo darbą., padėjus pamatau 
visų tautų, visų piliečių lygybės, 
didžiausio liberidiškumo bėi 
tolerancijos principus, užtat ji 
iki šiol nesigriebė tų priemonių 
prieš vietos lenkus, kokių butų 
galėjus griebtis, kad privertus 
Lenkijos valdžią liautis perse-1 
kioti musų vientaučius, 
vos Vyriausybė 
kreipdama Tautų; 
mę į barbariškus 
puotuose Vilniaus 
kėjosi Tautų Sąjungai tarpinin
kaujant mitiguoti Lenkų val
džios darbus. Tamstos matot, 
og Vyriausybės pastangos tei

giamų rezultatų iki šiol nedavė. 
Akyvaizdoje paskutiniųjų Vil
nijoj įvykių Lietuvos Vyriausy
bė visu griežtumu dar kartą 
interpeliuos Tautų Sąjungos Ta
ryba ir neradus tenai teisybės 
ieškos kelių ir būdų skriaudžia
miems broliams Vilniuje pa
dėti. Ir jeigu tektų, galop, pa
vartoti čionai jūsų sjulomas 
priemones, tai, be abejo, ne tam, 
kad keršyti arba skriausti vie
tos lenkus, musų piliečius, bet 
tam kad privertus Lenkų Vy
riausybę nustoti persekiojimus 
musų vientaučius.

šiandien, Piliečiai ir Pilietės, 
mes privalome pareikšti giliau
sios užuojautos Vilniaus 
viams deliai kenčiamu 
persekiojimų, palinkėti 
daug drąsos ir ištvermės 
žiaurumams pakelti, pasakyti 
jiems ir visam civilizuotam pa
sauliui, jog Vilniaus Lietuvių 
pusėje yra teisė ir teisybė — ar 
vėliau ar ankščiau jie tą sun
kią kovą laimės.

Nuo Respublikos Prezidento 
demonstracijos dalyviai eina 
dar prie Švietimo Ministerijos.

Čia studentų vardu kalba čes- 
nulis. šiandien atėjom jus pa
sveikinti studentų vardu ir par 
siskųst dėl įžeidimo, kurį pada
rė mums lenkai, štai šita bal
toji plakatų drobė reiškia mu
sų nekaltas sielas, o parašai gė

žiaurumas tik suglaus 
Mes šiandien pasi

piktinimo vedami šaukiam pa
saulį sustabdyt tą niekšingą
darbą, šaulių Sąjunga vardu
sakau ne protestais, žodžiais, 
bet darbais išvaduosim bro
lius.“ 

Vilniaus lietuvių 
bėjo b. Švenčionių 
mokytojas Butkus, 
ir valstiečių liaudin. 
ba R. Skipitis, 
du prieš trejus
valstybės viršininkas pasiuntė 
savo berną Želigovskį ir išplėšė 
Vilnių. Klastingu budu, nes 
prieš 2 savaites buvo padaręs 
Suvalkų sutartį. Lietuviai pra
dėjo dabar atsibusti ir mokytis 
mokyklose; lenkai nusistatę iš
naikint lietuvius. Mokyklų 
skaičius Vilnijoj auga.

Lenkai, matydami tą dvasios 
galybę, durtuvu pasiryžo ją su
naikint. Mes turėjom daug to
kių priešininkų; su rusais net 
40 metų kovojom ir nuveikėrn. 
Dabar jau ta kova jaunesniems 
nebežinoma ir tik teatre “Auš
ros sunuos” ją matom. Aš ne
abejoju, kad Vilniaus teatre 
mes pamatysim, kaip kovojo 
Vilniaus lietuviai su lenkais.

Mes nieko negailėsim; kiek
vienai progai pasitaikius skir
tim dalį ištekliaus broliams ko
votojams. Mes šiam reikale 
laikysimės vienybėj. Jei ne 
šiandien, tai rytoj, ne už metų, 
tai už kelerių busim Vilniuj. 
Mes tada sudarysim vieną kū
ną, kurio jau nebedraskys lenkų 
erelis“.

brėžė: “Gana, kad lenkai lig šiollmo priemonių, priemonių, kokių 
mus svaidė akmenimis, o mes'nevartojo savo laiku nei Rusai, 
jiems keptomis 
na!”.
pirmininkas Dr.
“Švenčionių gimnazijos uždary
mas yra viena grandis iš eilės 
priespaudos aktų, kuriuos pada
rė lenkų valdžia. Užgrobę mums 
priklausomas žemes, manė, kac 
tuo visa ir pasibaigs, bet visuo
menė ėmė nerimaut. Tada jie 
33 veikliausius visuomenės vei
kėjus išsiuntė, manydami, kad 
liaudis likusi viena aprims. Bet 
ir vėl apsiriko. Nepasitenkini
mas įsišaknėjęs pačioj liaudyj. 
Švenčionių ir Vilniaus gimnazi
joms daromos įvairios kliūtys, 
bet jos pilnos mokinių. Tada jie 
sumanS Švenčionių gimnaziją 
uždaryt, prie kitų gimnazijų da
ro įvairių priekabių, stengiasi 
mokytojus prašalint.

Tautinis susipratimas Vilni- 
j oj nėjo niekad taip ; smarkiai 
kaip dabar. Susipranta net ir 
enkiškai kalbą gyventojai, su
sipranta net ir toli už Vilniaus 
gyvenantieji lietuviai, žodžiu 
sakant, Lietuvos Nepriklauso
mybės idėja eina smarkiais žin
gsniais pirmyn. Mes turim 
džiaugtis, kad tautos atbudimas 
rytuose ziuga. Nė viena tauta 
neišsižadėjo savo krašto dalies. 
Lietuvių tauta niekad 
dės užgrobtų vietų ir 
sieks”.

Toliau kalba darbo
jos atstovas Ambrozaitis. Pra
mena visus lenkų žiarumus ir 
pastebi, kad mums čia bede- 
monstruojant, lenkai daro de
monstracijas ir išmuša iš ran
kų šatrikų bažnyčioj lietuviškas 
maldaknyges. Ragina visomis 
jėgomis ugdyti tautybę ir pra
dėtus žygius prie Rotušės salės 
baigti prie Vilniaus.

Stud. Nekvedavičius primena 
vieną jo užmirštąjį pasiūlymą: 
vietoj 33 ištremtų lietuvių, kad 

'300 lenkų ištremti.
“Aušros” įgimn. mokinių var- 

du kalba Sužiedėlis. Mus moks
leivius čia ne politika suvedė, 
bet skaudus tautos įžeidimas. 
Mes protestuojam prieš barba
riškus lenkų darbus. Lai gy
vuoja Švenčionių kankiniai! Pa
giedoję tautos himną visi de
monstracijos dalyviai eina prie 
Respublikos Prezidento rūmų. 
Pasirodžius Prezidentui, minia 
sušunka“ valio Prezidentas!”

Demonstrantų vardu kreipėsi 
j Resp. Prezidentą stud. jDair- 
gis ir Nekvedavičius, prašydami 
užtarti lietuvius imtis priemo
nių drausti lenkų žiaurumus.

Respublikos Prezidentas atsa
kydamas maždaug taip kalbėjo:

žiaurus Lenkų valdžios elgi
masis okupuotose srityse su 
kitataučiais, o ypatingai su mu
sų viengenčiais — lietuviais, su
judino visą Lietuvos visuome
nę, sukėlė Lietuvos mokyklų, 
mokytojų, jaunuomenės griežtą 
protestą.

Lenkija vyliu, ginklu ir jėga 
turi pavergus daug svetimų ne
lenkiškų gaivalų, taip jog šian
dien Lenkijos kitataučių skai\ 
čius beveik lygus yra pačių len
kų skaičiui. Toksai didelis ki
tataučių skaičius Lenkiją bai
do, ir jo norėtų juos paretinti 
griebdamosii žiaurių nutautjni-

neišsiža- 
tatai pa-

federaci-

Džiaugėsi geru nakties miegojimu.

“AB noriu pasakyti, kad FOLEY PILĖS 
veikė O. K. ant manęs j. porą valandų ir 
skausmai dingo tuojau. Aš suvartojau jų po
rą po pietų, nuėjau gulti ir turėjau labai ge
rą miegą ir miegu dabar labai gerai visada”, 
rašo Con Thiel, 118 E. Columbia St., Fort 
Wayne, Indiana. FOLEY PILĖS yra diu- 
retiškas stimuliantas dėl inkstų ir sustiprina 
jų veikimą. Neimkite panašiai padirbtų.

FOLEY & CO., ADV. DPT., 
2835-2845 Sheffield A v., Chicago, III.

Lietu- 
kartkartėmis 
Sąjungos do- 
įvykius oku- 
kraštuose ti-

lietu- 
tenai 
jiems 
tiems

VISOS MOTERYS
KURIOS DIRBA

Turi žinoti kaip tos darbi
ninkės yra padaromos sti
priomis ir- sveikomis su 
pagelba Lydia E.
Finkham’s Vegeta- 

ble Compound.
Zahl, N. Dakota. — “Aš buvau 

pęrvuota ir silpną ir neturėjau regu-

Kalbėjo dar stud. Nekvedavi
čius ir pasiūlė priimti tą pačią 
rezoliuciją, kuri buvo priimta 
studentų susirinkimo. Karštu 
minios pritarimu rezoliucija 
priimta. Mitingo-demonstraci
jos organizacinei komisijai par
vesta pasirašyt rezoliucija ir į- 
teikt Lietuvos Vyriausybei.

Iš Rotušės aikštės ’ visi de
monstracijos dalyviai eina prie 
Seimo rūmų. Studentų atsto
vas čėpla klausia tautos atsto
vų, kaip manoma reaguoti prieš 
Š venč lon i ii gimnazijos uždary
mą. Kalbą užbaigdamas pa-

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia j mazgą.* - t
Nuraminimui drebančių, durančią 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo iSnarinimų ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada j'.s 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptiekosc,
F. AD. RICHTER & CO.

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

dūlą, šiandien lenkai, Atėję iš 
Poznanės ir Galicijos, plėšia 
brangiąją tautybę iš musų bro
lių. Mes atėjom reikalaut^ i;r 
jei šis reikalavimas nebus įvy
kintas tai gali atsitikti, kad 
mes studentai neišlaikę užgavi- 
mo patys uždarysim lenkų gim
nazijas. Gana glostyt lenkus! 
Jie šiandien pradėjo net musų 
prieglaudas draskyt! šiandien 
reikalaujame, kad lietuviai pa
sistatę Lietuvoje gimnazijas 
turėtų teisę jose mokytis.

Kalbėjo dar stud. KauzA, 
Švenčionių krašto atstovas, At
gimimo Draugijos ir Prof. Mo
kytoju Sąjungos atstovas ir Į stud. Nekedavičius. Kalboms at
sakė švietimo Ministeris. La|i- 
ke Ministerio kalbos buvo gir
dėti šauksmai “uždaryti lenkų 
gimnaziją”, “atimt pašalpas”.

Baigiant mitingą stud. Nek- 
vedavičius prašė jokių ekscesų 
nedaryt, kol nebus gautas iš 
Vyriausybės atsakymas. Pagie
dojus himną, pakeltu upu mi
tingas Sy2 vai. baigiamas.

Niekad Kauno mitinguose de
monstracijose nėra buvusi taip 
griežtai nusistačiusi minia, kaip 
šį kartą.

Demonstrantų iškeltieji pla
katai nenešti į Karo Muziejų, 
kad jie amžinai liudytų musų 
kovas dėl tautybės ir lenkų 
skriaudas darytas lietuviams.

šeimynos sveikatą

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti urnai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s 
Cough Balsam

doj atliuosavimo skreplių. Užlai- 
kykito po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

W. F SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, iOWA

-..'jdaa

liariškumų. Aš Į Q 
teipffi turėjau tan- M 
kiai skausmus. Aš mS 
sirgau per septynis EaR 
metus ir galų gale |j| 
mano nervai visai I r— 
suiro ir turėjau Į 
operaciją. Aš esu I 
dresių ir skrybėlių I 
siuvėja ir moteris 11 
prie kurios aš dir-11 
bu pasakė man 11 

__  apie Lydia E.Pink- ĮI 
ham’s Vegetable Compound. Aš da- j ’ 
bar vartojau juos ir jie padarė mane |UJ 
sveika ir galiu dirbti savo darbą vėl M 
išnaujo. Aš net pagelbėjau savo ser- Į 
gančiai kaiminkai, galit matyti kokia O 
aš esu stipri. Aš labai vertinu jūsų 
gyduoles ir jus galite suvartoti mano į 
laišką, jei matysite kad jis tinka. Aš U 
labai noriu, kad jos pagelbėtų ir ki- Į 
toms moterims”. — Mrs. Ole Nord- M 
lein, Box 23, Zahl, North Dakota.

Daugiau kaip 121,000 moterų iki O 
> šiol yra atsakiusios į musų klausimą, M 
i “Ar jus gavote pagelbą vartojant Em 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- EĮg 
pound?”

98 nuošimčiai iš tu atsakymų yra, M 
“Taip”. U

Tas reiškia, kad 98 iš kiekvieno O 
100 moterų kurios vartoja tą gyduo- M 
le nuo ligų dėl kurių ji yra rekomeri- M 
duojama, gauna pagelbą nuo ju. Par- ĮjĮjj 
davimui pas visus aptiekorius. Rj

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

Specialistas Venerinių Ligų 
Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 

11 iki 1 valandai dieną.
1014 So. Halsted St.

Užsisakykit 

Borden’s 

“Selected” 

Šiandien

Kuris perka Borden’s “Si 
lected” Pieną yra tikras 

kad jis gauna geriausių ga
limybių apsaugojimą svei

katos.

BORDENS
EnnFhductsCo. of- Ims 

Franklin 3110

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Fįroadvay, Nev^ork.NY U

SeILIETUV^.
1 , PER HAMBURGA.MUAVĄ.

]/ / Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu
\s// Lietuviai važiuoja | Piliavą

Aplenkia Lenkų juostų (karidorlų)

7 VISA TRECIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių. 6-šių ir 8-nių LOVŲ

S’. S. ESTONIA ........................  January 16
S. S. LITUANIA ............................ Febr. 6

TRECIOS KLESOS KAINOS I:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ils žinių kreipkitės prie savo agentų

f Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

A
[:h '♦gUU . t į 1 *
.rbanas otudio

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St, kampas May St 

Kalbame lietuviškai
k—.............. . . ........       , ,,,

VALUĘS r ComenX 
AshlaniAv

Tfte South SŠdds ’ 
Gredtest Department Store

llaailSMg»lffiW»SSaagg^KiaMWį|tl'Hll imMifiMlMlHMimi

RYTOJ
Petnyčioj, Sausio 11 d., 1924

CENTU
DIENA

Visoje Musų Krautuvėj
Šimtai Reikalingų Žieminių 
Dalykų Yry Pasiūloma

| Ateikit ir Naudokitės Proga | anūnnoHnnnnnranEiHnnnnnnnnn nnnnnnnHnnnfsnnc?

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

ANT NAUDOS. j

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

■ L.»Wt'J ■■ 1 ”■ ■' *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8328 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PJtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tais- 
rpuosė. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis. (

Tel. Dearbom 9057

i. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namą Tel.: Hyde Park 8395
...... .........................

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus. ;
7 South Dearborn Street i

Room 1538 Tribūne Bldg. U
Telefonas Randolph 3261 i

Vakarais: 2151 West 22 Street į
Telefonas Canal 1667 k

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

1811 Recter Building <
79 Wewt Montoe Street, Chicago, 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted SI. 

Yhrda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advouatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tek: Pullman 6377.
V—"-------------—Z

v. w. Rutkauskas’ 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIN

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

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

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

S. GORUON,
739 W. Ulh St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie llth St.
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Sausio 10, 1924. Eilinis No. 40.
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, III.

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 Peny Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LSS. VIII Rajono konfe 
rencija

LSS VIII Rajono konferen
cija įvyko 6 d. sausio, 1924, 
Naujienų name. Konferenciją 
atidarė Rajono organizatorius 
drg. J. Vilis 12 vai. dieną. Pir
mininku išrinktas drg. A. Nar
butas.

Delegatų konferencijoje da
lyvavo nuo 5 kuopų — 10; ant 
•mandatų buvo sužymėta dau
giau, l>et kai kurie neatsilankė. 
Tu r būt pabūgo šalčio.

Į mandatų komisijų įėjo <ld. 
F. Tverijonas ir J. Vainauskas. 
1 presos komisiją — F. Skama- 
rakas, F. Tverijonas ir J. Vi
lis. J finansų revizijos komisi
ją — A. Narbutas, J. Vainaus
kas ir M. Arbačiauskas; jie 
peržiūrės finansus ir sekamoje 
konferencijoje išduos savo ra
portą.

Po to buvo išduoti įvairiu 
komisijų ir valdybos raportai. 
Visi išgirsti.

Rajono reikaluose buvo svar
styta kaip platinti apšvietę tar
pe darbininkų. Buvo nutarta 
surengti d. P. Griagičiui marš
rutą. Draugai delegatai pasi
reiškė, kad jie norėtų išgirsti 
d. Grigaičio referatą “Demok
ratijos Istorija,” kurią kartą 
jis referavo Raymond Institu
te. Palikta valdybai susižinoti 
su d. Griagičiu.

Tarp kita nutarta, kad Rajo
no iždininkas butų po kauci
ja sumoje 300 dalerių, Taipgi 
nutarta, kad kuopų sekretoriai 
tuoj priduotų savo antrašus 
Rajono sekretoriui, idant rei
kalui esant liūtų lengva su jais 
susižinoti.

LSS. reikaluose tarp kita 
nutarta 'paskatinti LSS Cent
rą, kad jis stengtųsi sutvarky
ti LSS reikalus su Socialistų 
Partija ir kad duotų atskaitą 
kuopoms iš finansinio stovio.

J naują Rajono valdybą tapo 
išrinkti šie draugai:1 organiza
torium — F. Skamarakas; 
prot. sekr. — A. Vilis; fin. 
sekr. O. Banienė; ižd. A. Ke- 
mūža; knygius J. Vilis; nariais 
— F. Tverijonas ir V. Mišei- 
ka. Delegatai į Kauntės Socia
listų Partiją — F. Skamara
kas, A. Kemėža ir J. Vilis.

Sekančią Rajono konferen
ciją nutarta sušaukti kovo 
mėn. pabaigoje.

Konferencija užsidarė 4 vai. 
po pietų.

Reikia pažymėti, kad dele
gatai rimtai ir draugingai 
svarstė LSS ir Rajono reika
lus ir pasižadėjo stropiai dar
buotis ir draugus skatinti prie 
aktivesnio veikimo 'LSS ir dar
bininkų labui. Konferencijai 
užsidarius delegatai skirstės 
geriausiame upe ir linkėjo vie
ni kitiems geriausios kloties 
darbuotėje.

—Presos Komisija.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Draugams
Draugai! Tik keletą žodžių 

noriu tarti jums.
Tik keletą žodžių pasikalbė

ti su jumis, nes žinau, kad jū
sų visas gyvenimas yra pašvęs
tas Socializmo idealams.

Aš žinau iš netolimos praei
ties, kad jūsų prisirišimas prie 
partijos ir pasišventimas dar 
nėra užgesęs. Jūsų praeitis dar 
dega ta meilės liepsnele prie 
partijos, prie draugų!

Bet leiskite man paklausti 
jūsų vieno dalykėlio: kada jus 
buvote paskutinį sykį savo 
kuopos susirinkime?

Negeras oras negalėjo jūsų 
sulaikyti nuo to. Pasiryžimo 
jums nestoka. Tai kas jums 
yra, kad nesilankote į kuopos 
susirinkimus?

Buvo laikai, kad jus su mie
lu noru lankėt kuopos susirin
kimus. Tai kodėl dabar taip 
apsileido! ? Sveikata jums tar
nauja gerai. Pinigų turite už
tektinai, kad užsimokėjus net 
už visus metus iš kalno. Tai 
ko jums stoka?

Kodėl jus leidote apželti sa
manomis tuos takelius, kuriais 
jus vaikščiojot taip labai nese
na i ?

Drauge! Ar nežinai, kad ki
ti draugai jūsų pasisgenda. Ar 
nežinai, kad esi reikalingas jų 
tarpe!

Juk gerai žinai, kad ta kuo
pa, kuriai priklausai, tai kaip 
žmogaus kūne gysla, kuri iš
nešioja gyvybę po visą kūną? 
Juk gerai žinai, jei gyslos nu
stos veikusios, tai kūnas pra
dės sirgti ir galų gale turės 
mirti? Žinau, kad nenori, kad 
taip atsitiktų su ta partija, ku
riai pašventei tiek daug ener
gijos ir savo gerų norų; kad 
ta partija gyvuotų ir neštų ge
ra darbininkų klasei.

Žinau, kad buvo laikai, kad 
jus jautėt, kad jau jūsų dar
bas nereikalingas; kad jau
nieji užims jūsų vietą. Gal būt 
jautėt, kad jus tik trukdote 
jauniesiems daubą. Bet taip 
nėra. Jaunuoliai nori, kad jus 
būtumėt sykiu su jais.

Tai kame priežastis? Jus ne
sate niekam ant kelio. Jus esa
te reikalingi!

Aš žinau, kad jų)s neledsite 
užvilkti savo 'mokesčių. Jus 
taipgi užsimokėsite už tą dar
bininkišką 'laikraštį, kurį skai
tote ir kurį laikote savo ge
riausiu draugu.

Bet jūsų nematyt kuopos 
susirinkimuose jau ilgai. Mes 
reikalaujame jūsų ir reikalau
jame, kad ateitumėt tuojau 1

Jus susirinkimuose visuomet 
rnvote linksmas ir savo links
mumu dar priduodavote links
mumo ir energijos kitiems. 
Kas jums pasidarė? Kodėl už
sidarėte namie? Kas jums ken- 
da?

Jus esate reikalingi mums. 
Vfes norime, kad jus tuojau 
ateitumėt į musų kuopos susi- 
inkimą! —A. Ž.

Anglijos Darbo Partijos 
laimėjimas

USS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas 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 Sekr. A. Banienė, 853 N. 
Hoyne Avė., Cricago, III.

Paskutinis Angluos Darbo 
Partijos rinkimų 'laimėjimas 
parodo, ką susipratę ir mąs
tantys darbininkai gali nuveik
ti. Tie jų laimėjimai parodo ir 
šios šalies darbininkams, ka< 
ir čia galima tą patį padaryti.

Kiek didesnis darbininkų ju
dėjimas Anglijoj ir Ameriko. 
yra prasidėjęs ne taip labai se
nai. Jei paimsite 1860 metus, 
surasite, kad tų dviejų šalių 
profesinės darbininkų unijos 
dar labai mažai turėjo įtakos 
ir reikšmės darbininkų gyveni
me. Tuomet darbininkai už 
mažinusį organizacinį darbą 
buvo areštuojami ir teismų 
baudžiami.

Reikia priminti, kad Ameri
kos darbininkai dar 1827 m. 
jau buvo pradėję šiokį tokį po
litinį veikimą ir buvo suorga
nizavę miestų darbininkų par
tijas, buvo išrinkę net savo at
stovus Philadelphijoj ir New 
Yorkc, 1834 Ely Moore buvo 
išrinktas pirm ritini s '<darbinin
kų kongresmenas. Darbinin
kai laimėjo 10 miestelių pir
mais metais. 20 darbininkų 
buvo išrinkta į kongresą ir į 
senatą. Bdt taipgi yra tiesa, 
kad tie laimėjimai tęsėsi la
bai trumpai ir visas darbinin
kų judėjimas apmirė.

Didesnio įpollitiulio diarbinin
kų judėjimo beveik nebuvo 
net iki 1892 metų Homesteado 
geležinkeliečių streiko. Nuo to 
laiko darbininkų profesinės 
sąjungos pradėjo smarkiau 
veikti.

Anglijos darbininkai buvo 
konservatyvesni negiį Ameri
kos darbininkai laike to pir
mutinio organizavimosi peri- 
jodo. Negailima rasti rekordo, 
kur butų nurodoma žymių ne
priklausomo darbininkų veiki
mo tame laike. Amerikos dar
bininkai buvo pirmutiniai no 
priklausomaine darbininkų vei
kime.

Dvidešimtame amžiuje teis
mų veikimas prieš darbininkų 
unijas abejose šalyse buvo vie
nodas. Indžionkšinai ir teis
mai prieš unijas labai plačiai 
pradėjo veikti. Pirmu sykiu 
Anglijos darbininkai pradėjo 
organizuot nepriklausomą dar
bininkų partijos veikimą. Nuo 
to laiko Anglijos darbininkai 
įgydavo 'laimėjimą po laimėji
mo ir jų unijos tapo labai tvir
tos ir jau nieks negalėjo, net 
ir nesikėsino naikinti jų.

Tuo tarpu Amerikos unijos 
buvo labai persekiojamos ir 
jos atsiliko nuo Anglijos unijų 
bent ant 20 metų. Čia darbi
ninkai neturėjo jokio savo at
stovo, nei kongrese, nei sena
te.

Anglijos darbininkai savo 
nepriklausomą veikimą pradė
jo tik 23 metai atgal ir jau da
bar rengiasi paimti į savo ran
čas valdžios kontrolę. Angli
joj nieks dabar nedrįsta smerk
ti darbininkų unijų, nes jos pa
sidarė nepergalimos, kuomet 
šioj šaly jos dar yra persekio
jamos iš visų atžvilgių. Angli
joj nebuvo to didelio veikimo, 
kad palikus taip vadinamas 
“open shop.” O Čia kas darė
si? Ir nuo to labai daug nuken
tėjo visaš darbininkų judėji
mas.

Bet svarbiausia, Anglijos 
darbininkai įgavo labai dide
lės jėgos politiniame veikime. 
Tas tai ir parodo didelį skir
tumą tarpe Amerikos ir Angli
jos darbininkų. O be to dar, 
tas didelis politinis Anglijos

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko

niškus valgius pirmos kleso's 
Pigiau ir Gardžiau.

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

reikalavimą.

1745 So. Halsted St.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 

darbininkų laimėjimas turi di
delės reikšmės visapasaulinia- 
me darbininkų judėjime. Ki
taip sakant, yra labai didelė 
lekcija viso pasaulio darbinin
kams.

Amerikos kapitalistai pasida
rė taip drąsus ir atkaklus, to
dėl, kad čia darbininkai netu
ri didelės galės politiniame 
veikime. Jie labai lengvai įgau
na visokius indžionkšinu'S prieš 
darbininkus ir plačiai varo 
“open shop” propagandą.

čia būtinai yra reikalinga 
sustiprinti politinį darbininkų 
veikimą, kad pasekus Anglijos 
darbininkus. , —Socialistas.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo.

Tryškiai. Vietos s.-d. organi
zacijai išrinkus naują komitetą 
kuopos darbuotė apmirė. Nau
jas pirmininkas ir kiti komite
to nariai nesirūpina apie susi
rinkimų šaukimą ir kitus orga
nizacijos reikalus. Nario mokes
nis nerenkamas, o kasa tuštėja. 
Gyviau veikia “žiežirbos” sky
rius, kurs surengė paskutiniu 
laiku porą vakarų, platina lite
ratūrą, renka aukas ir tt.

Smilgiai (Panevėžio apskr.). 
Čia gyvuoja L‘. S.-D. P. kuopa, 
įsikūrusį 6 d. gegužės mėn. s. 
m. Narių turi 38, bet kuopa sa
vo vidaus organizaciniame dar
be iki šiam laikui sutvarkyti ne
pajėgia. Nors nuo įsikūrimo die
nos visa eilė buvo susirinkimų, 
bet taikstant draugams inicia
tyvos darbe visas darbas šlu
buoja. Supratimo reikalo orga
nizuotis ir serų norų pas drau
gus smilgiečius yra gana daug.

25. XI. Susirinkę apie 10 or
ganizacijos draugų rimtai turė
si savo reikalais. Smilgių drau
gai gerai supranta, kad Lietu
vos buržuazija su pagalba kleri
kalinės Darbo Federacijos pina 
tamsesnėse darbininkų masėse 
juodos vergijos tinklus ir kur 
sugriebdama tamsesnį darbinin-( 
ką kemsą į savo bučį, Darbo 
Federaciją. Smilgių draugai su
pranta, kad čia nelengva kova

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai
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DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.
k,

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

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

ano 5:80 iki 7:81 vakare.
4

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Garsinkifės Naujienose

teks pakelti, kol darbininkai su
pras tą trilipių klerikalų veid- 
mainingumą. Draugai susirinkę 
padarė nutarimą šaukti 2. XII. 
skubų visuotiną narių susirin
kimą, kuriame: 1) pravesti tik
slų organizacijos narių mokes
čių apsimokėjimą ir atsiskaity
ti su Centru atatinkamais nuo
šimčiais, 2) nustatyti periodi
nius organizacijos susirinkimus, 
3) būtinai skaityti kiekvienam 
nariui savąjį organą “Socialde
mokratą” ir 4) organizuoti ve
dimą darbininkų tarpe propa
gandos.

Naujamiestis. 2. XII. Balta- 
dvario kumetinėse įvyko L. S.-
D. P. Naujamiesčio kuopos na
rių susirinkimas. Darė praneši
mą Seimo socialdemokratų frak
cijos atstovas apie Seimo dar
buotę ir Centro Komiteto vei
kimą, apie politinių partijų reik
šmę visuomenėje ir tt., paskui 
atsakinėjo į visą eilę paklausi
mų. Susirinkimas nutarė: sekan
tį susirinkimą daryti-23. XII. ir 
išrinko 4 atstovus į apskrities 
konferenciją. Nutarė iki kiek
vieno mėn. pirmo sekmadienio 
surinkti privalomus nario mo
kesnius. Nutarta mokėti įstoja
mojo mokesnio po 50 centų. Kuo
pa turi narių 130, bet matyti, 
kad kuopoj liks apie 100 narių, 
nes kiti neužtektinai paslinkus i
partiniame darbe. Naujamiesty 
didelis trukumas socialdemokra
tinių inteligentinių, jėgų, todėl 
ir organizacinis darbas eina lė- 
niu tempu. Vietos draugai susi
rūpinę organizavimu apylinkės 
dvaruose profesinės sąjungos 
■skyriaus, bet nė iškur neturė
dami nurodymų nei patarimų, 
tą darbą atidėlioja tolesniam lai
kui.

Bendrai, Naujamiestis tai yra 
darbininkiškas kampelis, ateity 
čia galima laukti proletarinio ju
dėjimo židinio, tiktai reikia įdė
ti darbo.

Šeduva, čia yra susikurusi 
L. S.-D. P. kuopa jau nuo 1922 
m. rudens. Socialdemokratijai 
čia yra plati dirva veikimui, bet 
yra daug sunkių kliūčių ir tru
kumų. Pirmas tų trukumų tai 
vietos draugų iniciatyvos ir su-

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti. z

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. Washington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel.. Kedzie 7715

pratimo organizaciniame darbe 
stoka, o antra — priešakinių 
draugų didelis apsileidimas. Pa
vyzdžiui, nuo pirmos dienos su- 
siorganizavimo kuopos nariai te- 
įsimoka tik po 10 centų, komi
tetas visai nesirūpina atsiskai
tyti su Centru atatinkamais nuo
šimčiais. Vėliau komiteto na
riams iš Šeduvos pasitraukus ne
lieka išrinkto kito komiteto. 
Kelių draugų iniciatyva mėgina
ma buvo sušaukti susirinkimas, 
bet nevyksta. Priežastis yra to
kia: nespėjus įsikurti kuopai 
tuojau žvalgyba iškrėtė komite
to butą, suėmė visas knygas ir 
protokolus, todėl kuopos nariai 
toliau vengia susirinkimų, bijo
dami represijų. Dar viena prie
žastis: kad Šeduvoj susirinki
mams visai nėra buto. Visgi, 
kuopa nors ir pakrikusi, bet ma
no atgaivinti ir ateity pastaty
ti kuopos organizacinį darbą į 
atatinkamas vėžes.

Susirinkę 1. XII. keletas kuo
pos draugų, apsvarstė esamąją 
padėtį, nutarė imtis visa, kas 
galima, kad atgaivinus kuopos 
veikimą. Nutarta vienam iš 
draugų 9. XII. važiuoti į apskri
ties konferenciją, o 23. XII. 
šaukti kuopos susirinkimą. 
Draugai labai apgailestauja, kad 
negalės nusiųsti savo atstovo į 
Partijos konferenciją delei sto
kos lėšų.

Mis. A MICHNIE VICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 pal 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Palng

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegija; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose priei 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo

I se moterims i: 
j merginoms;

kitės, o 
pagelbą.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5884

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
< 5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tsl. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Kezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

fel. Blvd. 8183 
M. WoitkevridB

BANIS 
AKUŠERKA 

’uriu patyrimų, 
’asekmingal pat
arnauju mote- 
ims prie gimdy- 
no ■ kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
T>atišką prižiurs
imą. Duodu pa- 
arimus moterims 
r merginoms dy-

3113 South 
Halsted St.

----------------------------------------------------------- ----------------------- *

/fir-OR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

b............................į m-   .................................

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Ąfoteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

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

....... .......................................
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 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

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

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

---------- -------------------------------------- i ■ .

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
b ---------- . .. ■ ■ «

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 Ud 12 
Telefonas Lafayette 6061 

■ ___ _____z

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 Šio. Halsted StM Chicago. 
Valandos) 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagų

■ 11"1 ’
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

V—--........ ■■■ i /

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St.,

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

Telefonas Yards 0867 k-...... ................... . ..................
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pastarasis ramiai patarė 
jam:

“Trauk teisman; man
tai bus labai malonu.”

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. <— Telefonas; Roosevelt 8500.

Tai yra vaizdas, kokio rei
kia pajieškoti politinėje vi
so pasaulio istorijoje. Ką 
prieš jį reiškia Biblijos pa
sakojimas apie Judošiaus iš
davystę! Judošius pardavė 
Jėzų už trisdešimts sidabri
nių ir tuo visas jo “pasidar
bavimas” pasibaigė. Ir Judo
šius, kiek yra žinoma, paėmė 
atlyginimą tik iš vienos pu-

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu: 
, Metams...... -.............-..........
, Pusei metų ....................—
[ Trims menesiams —...........
• Dviem mėnesiam............ —.

Vienam mėnesiui ................

Chicago je per nešiotojus:
, Viena kopija ...... .......... -—8c
I Savaitei __________ ________ 18c
. Menesiui  ............    75c

i
Btavienytose Valstijose, ne Chicagoje, 

paštu: i
Metams___ _______________ $7.00,

I Pusei metų ..............*..... ........ 8.50-
i Trims mėnesiams.......... . — 1.75
• Dviem mėnesiam........... -.......... 1-25

Vienam mėnesiui ............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

i Metams ..........  -................ $8.00
Pusei metų ......................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.09
4.00
2.00

. 1.50

.. .75

Apsimaskavę 
judošiai,

Vos spėjome išgirsti apie 
valdžios šnipą Braneganą, 
veikusį Amerikos komunis
tų eilėse, kaip atėjo dar sen- 
sacingesnė žinia iš Estoni- 
jos. Tenai, pasak buvusiojo 
slaptosios policijos viršinin
ko, pusė valdžios žvalgybos 
susideda iš komunistų par
tijos narių! (žiur. N e k a u- 
k ė s str. Komunistai — 
Valdžios šnipai Estonijo-

Kalbamasai valdžios tar
nas, dabar išrinktas atstovu 
į Estonijos Seimą, pareiškė 
iš Seimo tribūnos, kad par- 
sidavusieji slaptajai polici
jai komunistų partijos na
riai, “sąžiningai” dirba už 
savo algą, smulkiai infor
muodami valdžią apie visa, 
kas dedasi jų partijoje.

Vargiai galima abejoti, 
kad jie tokiu pat “sąžinin
gumu” eina savo pareigas ir 
kaipo komunistinio interna
cionalo agentai. Nes ir pa
starasis jiems moka algas. 
Kas šunį lakina, tam jisai 
loja.

Įdomiu budu išėjo aikštėn 
vieno svarbiausiųjų tų gai
valų judošystė, būtent, 
“draugo” Rėjos.

Jisai yra Estonijos Seimo 
narys. Kuomet buvusis slap
tosios policijos viršininkas 
pareiškė, kad daugelis ko
munistų tarnauja už algą 
valdžios žvalgyboje, ir pa
kartojo savo pareiškimą, ne
žiūrint triukšmingų komu
nistinės Seimo dalies protes
tų, tai atsistojo atstovas Rė
ja ir, rodydamas didžiausią 
pasipiktinimą (mušdamas 
kumštimis į savo kėdę), su
šuko jam:

“Turbut jūsų ‘žiniomis’ 
ir aš tarnauju slaptojoje 
policijoje!”
į “Taip,” atsakė kalbėto
jas. “Slaptojoje žvalgybo
je yra Rėjos pranešimų ir 
raportų.”
Paskui į Rėjos grasinimą 

patraukti savo kaltintoją 
teisman už “apšmeižimą”,

O čia prieš mus stovi su
tvėrimas, kuris tarnavo kar
tu ir komunistams ir žval
gybai, gaudamas užmokestį 
iš abejų ir sugebėdamas de
rinti tas dvi tarnybas per 
mėnesių mėnesius, gal net 
per keletą metų. Ir, paga
lios, net tada, kada jisai jau 
mato, kad maska nukris nuo 
jo veido, jisai dar daro des
peratišką pastangą prisi
dengti nuskriaustosios ne
kaltybės skraiste — idant 
tas dvigubas “džabas” neiš
sprūstų jam iš rankų!

Pasibaisėtinas savo šlyk
štumu reginys.

Galima iš anksto numa
nyt, kad mūsiškiai ir kiti ko
munistą mėgins tą Rėjos 
skandalą išaiškinti,' kaipo 
“nelaimingą” atsitikimą, ne
turintį nieko bendra su ko
munizmo tiksalis ir idealais.

Bėda tečiaus, kad Rėja 
yra ne išimtis komunistų 
judėjime, o paprastas tipas, 
taip paprastas, jogei šian
die yra beveik negalima tik
rai pasakyt, kurie jų vadai 
yra provokatoriai, o kurie 
idėjos žmonės.

Apie partiją, kuri nuo ko
jų iki galvos yra užsikrėtu
si šitokia judošystės gangre
na, . galima pasakyt tiktai 
vieną: ji pūva.

Toje ištraukoje polemizuoja
ma su revoliucijos priešais, ku- 
lie atmeta revoliuciją dėlto, 
kad ji esti “nuožmi” ir “kruvi
na”. Jiems atsakoma taip:

“B* t ar galima be jos -(ko
vos) iaisvę įgyti? Ar nors 
viena šalis ramiu keliu atv- 
kratė nuo savųjų despotų? 
Ne! Niekur nebuvo taip, Ert 
senosios tvaikos valdonai bu
tų paklausę žmonių noro ir 
gerumu pasitraukę nuo savo 
vietų. Niekur neapsiėjo be 
susirėmimo nė Anglijoje, nė 
Vokietijoje, nė Suvienytose 
Amerikos Valstijose...”
Po tų išvadžiojimų cituojamo 

jo straipsnio autorius sveikina 
revoliuciją ir ginkluotą sukili
mą.

Tą Grigaičio raštą Brooklyno 
komunistų šlamštelis ir paduo
da, kaipo liudymą, kad Grigaitis 
kitąsyk buvęs kitoks, negu da
bar, būtent — revoliucijos ir 
ginkluoto sukilimo šalininkas.

Nusistebėjęs skaitytojas pa
klaus bolševikų organo: kada gi 
jam prisisapnavo, kad Grigaitis 
šdandio^yra atsižadėjęs tų daly
kų?

Revoliucija ir ginkluotas su
kilimas, apie kuriuos eina kalba 
straipsnyje, tilpusiam 1907 me
tų “Kovoje”, ėjo tuomet Rusi
joje (Grigaitis buvo atvykęs tos 
revoliucijoms tikslams rinkti 
aukas Amerikoje), prieš caro 
valdžią. Bet ar gi Grigaitis kuo
met nors po to yra sakęs, kad 
prieš tokią arba panašią valdžią 
nereikia kelti revoliucijos?

To jisai niekuomet nėra sakęs, 
ir todėl tas “Laisvės” išsišoki
mas yra begėdiškas “triksas”, 
paremtas ta spekuliacija, kad 
jos skaitytojai nepastebės, apie 
kokią revoliuciją kalbama Gri
gaičio straipsnyje. Ne augštą 
nuomonę turi “Laisvė” apie savo 
skaitytojų išmanymą.

Grigaitis šiandie yra toks pat 
despotizmo priešas, koks jisai 
juvo 17 metų atgal. Bet štai 
“Laisvės” phmksnabraižos, tai 
dar mažiaus kaip penki metai 
atgal stojo už demokratybę ir 
žmonių laisvę, o dabar garbina 
visas šlykštybes, kurias tik da
ro bolševikiškieji despotai Mas
kvoje.

BOLŠEVIZMO KRIZIS.

KJ0SV3

Apžvalga
DARBININKŲ ŪPAS 

ANGLIJOJE.

Užvakar, Anglijos parlamen
to atsidarymo dienoje, Darbo 
Partija parengė Londone dide
les prakalbas pažymėjimui sa
vo laimėjimo paskutiniuose rin
kimuose. Ve ką apie tą paren
gimą praneša vieno Chicagos 
laikraščio korespondentas:

“Milžiniškoji Albert hall 
buvo šį vakarą prikimšta nuo 
grindų iki palubės... Darbo 
Partijos vadas, Ramsey Mac- 
Donald, buvo svarbiausias 
kalbėtojas. Ilgos žmonių ei
lės stovėjo lauke baisioje 
sniego pūgoje, kantriai lauk
damos atidarymo durų ir 
leisdamos laiką socialistinių 
dainų dainavimu.”
Tas vaizdas j-odo, kokios be 

galo didelės reikšmes Anglijos 
darbininkų sąmonei turi jų par
tijos pasisekimas rinkimų ko
voj e.

Bet ne tik Anglijos, o 
so pasaulio darbininkų 
šiandie yra atkreiptos'! 
listų žingsnius Londone, 
yra tarptautinio 
viltis.

ir vi- 
akys 

socia- 
Jie

proletariato

SPEKULIACIJA NEIŠMA
NYMU.

“Laisvė”, kuri kiekvieną ber- 
tainį metų mažiausia vieną kar
tą keičia savo “principus”, užsi
manė parodyt Grigaičio “nepas
tovumą ’. Tuo tikslu ji perspaus
dino ištrauką iš Grigaičio straip
snio, tilpusio “Kovos” No. 10, 
1907 m.

išDonald Day telegrafuoja 
Rygos, kad oficialiai sovietų 
laikraščiai, ateinantys iš Mask
vos, rodą, jogei Rusijos bolševi
kų tarpe einanti aštri frakcijų 
kova, kurios rezultate galįs įvy
kti valdžios perversmas.

Maskvos “Pravda” sako, kad 
bolševizmas susilaukė “rim
čiausio krizio, kokį jisai turėjo 
nuo to laiko, kai bolševikai įgijo 
valdžią.”

Rusijos komunistų partijos 
viduje dabar, esą, atkakliai ko
voja tarp savęs 10 priešingų 
viena kitai frakcijų. Bet svar
biausias susirėmimas einąs tarp 
centro komiteto daugumos ir 
Trockio. Rygoje vyraujanti to
kia nuomonė tarpe žmonių, ku
rie seka įvykius Rusijoje, kad 
Rusijoje artinasi toks pat per
versmas, kokį nepersenai įvyki
no Ispanijoje generolas Primo 
de Rivera.

“Laukiama”, sako p. Do
nald Day, “kad Trockis bus 
naujas Rusijos diktatorius. 
Maskvos laikraščiai pripažįs
ta, kad trys ketvirtadaliai ka
rinių garnizonų atvirai kyla 
la prieš komunistų partijos 
diktatūrą, vykinamą per jo
sios centralinį komitetą ir 
politinį biurą. Maskvos karo 
distrikte šarvuotojo traukinio, 
šarvuotųjų automobilių ir 
tankų divizija, lygiai kaip ir 
pėstininkų dalys priėmė rezo
liucijas, remiančias Trockio 
reikalavimą demokratijos ko
munistų partijoje”.
Taigi išrodo, kad Trockis pa

sidarė pavojingas Kamenevo ir 
Stalino klikai.

Dabar iš Maskvos pranešama, 
kad Trockis sergąs ir gydytojai 
jam įsakę apsigyventi šiltes
niam klimate. Ar nebus teisin
giau manyt, kad ta “liga” yra1 
politinio pobūdžio?

Komunistai-valdžios 
šnipai Estonijoj.

Maskvos Komunistų Interna
cionalas pagelba papirkimų ir 
savo samdinių stengėsi įgyven
dinti komunistinę revoliuciją 
pasaulyje. Tuo taksiu rusų liau
dies ir darbininkų lėšomis yra 
laikoma kituose kraštuose šim
tai ir tūkstančiai kominterno 
agentų, imančių už savo darbą 
stambius pinigus. Tie ponai, kad 
įtikti savo darbdaviams Troc- 
kiams ir Leninams skaldė darbi- y 
ninku eiles ir silpnino jų jėgas 
kovoje su buržuazija...

Bet kartą pardavę savo sąžinę 
Maskvos komintemui, parduoda 
ją ir antru kartu tų kraštų bur
žuazijai, prieš kurią jie neva 
dirba. Pavyzdžių nemažai tu
rime. Maskvos agentas tan
kiausiai ima dvi algas — ant
rąją alga jam moka įvairios 
šnipų organizacijos ar žvalgy
bos. štai jums garsus ir ryš
kus pavyzdys.

Komunistai tarnauja valdžios 
žvalgyboje.

Gruodžio 6 d. Estijos parla
mente buvo svarstomas pasiūly
mas panaikinti valdžios šnipų 
skyrių (žvalgybą). Besvarstant 
šitą klausimą, kilo karštų ginčų 
delei pareiškimo atstovo Uibopu. 
Pastarasis pirmiaus tarnavo Vi
daus Reikalų Ministerijoje ir 
buvo Vezenbergo staptosios po
licijos viršininko padėjėjas. Es
tų Seiman Uibopu pateko tau
tinių liberalų sąrašu.

Kalbėdamas prieš komunistų 
pasiūlymą likviduoti valstybinę 
žvalgybą, Uibopu tarp ko kita 
pareiškė, kad estų žvalgyboje 
tarnauja apstus skaičius komu
nistų partijos narių. Uibopu 
tvirtinimu, 50 nuoš. estų žvalgy
bos agentų priklausą komunistų 
partijai. Gaudami geras algas, 
jie ištikimai tarnaują žvalgybai, 
puikiai ir tiksliai informuodami 
savo viršininkus apie tai, kas 
dedasi komunistų partijoj.

Šitas buvusiojo policijos vir
šininko pareiškimais padarė į 
Seimą didelio įspūdžio. Komuni
stų frakcija taip buvo nustelbta, 
kad pradžioje visai nenusivokė, 
kaip reaguoti į Uibopu pareiški
mą, padarytą iš Seimo tribūnos.

Komunistų atstovas Seime — 
provokatorius.

Galop, vienas komunistų at
stovas Rėja mušdamas 
kumštimis į savo kėdę, kreipia
si į Uibopu su sekančiu klausi
mu:

“Turbut jūsų žiniomis ir aš 
tarnauju slaptoje policijoje?”

Visai ramiai Uibopu į tai at
sako:

“Taip, slaptoje žvalgyboje yra 
Rėjos pranešimų ir raportų, ir 
tamsta gali isitikrinti, jei kreip
sies į policijos raštinę”.

Parlamento salėje pakyla di
delis triukšmas. Ypač puola ko
munistus nepriklausomieji soci
alistai, jų kaimynai. Komunistai 
pradeda reikalauti, kad Rėja iš 
tribūnos užginčytų Uibopu pa
sakymą.

Besinervindamas ir suklupda
mas kalboje Rėja aiškinasi Sei
mui, kad žvalgyboje tarnavęs jo 
giminantis, bet jis, atstovas, jo
kių santykių su policija neturįs.

. Dar du provokatorių.

sako: kada buvusios paskelbtos 
pirmosios žinios apie tuodu po
nu, tai juodu mušęsi į krutinės 
ir tvirtinę, kad viskas esą me
las ; bet netrukus abu turėję pri
sipažinti provokatoriais esą.

Išėjusis kalbėti nepriklauso- 
masai socialistas Gustavsonas 
reikalauja, kad į stenogramas 
butų įrašytas pranešimas Uibo
pu apie Rėjos tarnybą žvalgy
boje. Be to, Gustavsonas pažy
mi, kad Rėja savo pasiaiškini
mais nieko neišaiškino.

Komunistai auklėja šnipus.
Karštai kalba į komunistus 

atstovas Jonas (nepriklausomas 
socialistas). Jis nurodo jiems, 
kad jie patys savo darbais ruo
šia dirvą slaptajai policijai. Sa
vo darbais komunistai sudaro 
baisų susmukimą darbininkuose. 
Komunistai ugdo šnipus, siųs
dami į profesines sąjungas savo 
slaptuosius agentus, kuriems 
pavedama šnipinėti ir sekti ki
taip manančius ir pranešinėti 
apde tai savo centro komitetui.

Jonaso kalbą išklauso Seimas 
su dideliu dėmesiu.

Komunistai kelis kartus ban
do pasiteisinti, bet jų kalbos ne
daro jokio įspūdžio. Seimo salė
je visi jaučia turį savo tarpe 
Azefą — provokatorių.

Kada Rėja šaukia Uibopu ir 
grąsina patrauksiąs jį atsako
mybėn, pastarasis ramiai atsa
ko: “Trauk teisman, man tai 
bus labai malonu !”

Demoralizacijos gangrena.
Pora metų atgal Latvijoje ko

munistai buvo sugauti bemoką 
falšyvais, jų pačių, padirbtais 
pinigais savo agentams. Estuose 
visas tuzinas komunistų provo
katorių iškelta aikštėn. Lietu
voje komunistas Dulkinas, bu
vęs Šiaulių Profesinės Sąjungos 
pirmininkas, pabėgo su sąjun
gos pinigais ii* pasirodė esąs 

* Lietuvos žvalgybos agentas ir 
provokatorius. Amerikoje taip 
pat nuolatos iškeliama aikštėn 
provokatoriai, veikiantys komu
nistų partijoje...  Kur galas be-
siplėtojimui tos gangrenos ne
šančios suirutę ir demoralizaci
ją į darbininkų eiles? Galo ne
bus tol, kol darbininkai klausys 
tų šulerių ir suvedžiotojų, kol 
darbininkai jų neišvys iš savo 
tarpo.

Maskvos Internacionalas (Ko- 
minternas) pastaraisiais mėne
siais, ruošdamas Vokietijoje 
“socialistinę revoliuciją”, išaik- 
vojo vieną penktdalį Rusijos iž
do pinigų, sudėtų išbadėjusių 
Rusijos valstiečių ir darbininkų. 
Rusijos komunistai fabrikuoja 
provokatorius ir šnipus, darbi
ninkų klasės nelaimei.

Artinasi dvyliktoji valanda 
komunistams — jų kaukės 
krinta!

Taip, darbininkai ir darbinin
kės, tie, šešeri metai komunis
tinių melų ir šmeižto, skaldymo 
ir ujimo socialistų, tai buvo 
niekas kita, kaip kaukių orgija. 
Dabar jos pačios smunka nuo jų 
veidų ir prieš mus atsistojo ne 
nuoširdus darbininkų reikalų gy
nėjai, bet išdavikai, šnipai, pro
vokatoriai ir besąžiniški vargo 
ir nelaimių spekuliantai.

— Nekaukė.

KORESPONDENCIJOS
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Nors musų miestely daugelis 

skaito Naujienas, bet žinių į 
jas apie vietos lietuvių gyveni
mą niekas nepraneša. O juk 
vis tik butų šio to pranešti.

De Kalb yra apie 60 mylių nuo 
Chicagos į vakarus. Gyvento
jų turi apie 10 tūkstančių. Lie
tuvių yra apie 40 šeimynų ir 
maždaug apie tiek nevedėlių; 
jei paimtum daiktan visus, su 
moterim, merginom ir vaikais, 
butų ajpie trys šimtai galvų. 
Lietuviai turi dvi pašelpines 
draugijas — Ukėsų Kliubą ir 
šv. Petro ir Povilo draugiją, 
be to yra LDLD kuopa ir LMP 
SA kuopa. Daugelis turi nusi
pirkę nuosavus namus, yra trys 
lietuvių užeigos, mėsinė, bar- 
bernė su pulrumlu, minkštu 
gėrimų užeiga etc. Liekamą 
nuo darbo laiką žmonės visaip 
praleidžia. Yra tokių, kur 
šventadieniais ir šiaip iš darbo 
parėję skaito laikraščius, kny
gas, ir su savo šeimyna sugy
vena gražiai. Yra vėl tokių, 
kur laiko tamsybės urvus, ku
riuose eina girtavimas, kortų 
lošimas iš pinigų, ištvirkimas. 
Tokių pramogų mėgėjams jei 
pasiūlysi kokį laikraštį, išgirsi 
atsakymą: “man nereikia, kam 
!aš spendinsiu pinigus nie
kam!” Kas blogiau, kad kai ku
rie tuo patvirkimo bizniu užsi
imančių vadina save progresis- 
tais, bet tas jų progresas ne ki
limo aukštyn, bet puolimo že
myn, ėjimo niekyn...

Darbai šiuo tarpu pas mus 
eina gerai, dėlto nevedėliai ypač 
nieko nepaiso: geria, koziruoja, 
pinigėlius leidžia. Nesirūpina, 
kad gali užstoti nedarbo laikai 
ir vargas į akis pažiūrėti.

—N-nų Skaitytojas.

neles. žmonių buvo daug ir 
matyt ateitiečiai turės pelno.

Gruodžio 31 d. Ateities Cho
ras buvo surengęs vakarėlį 
Naujiems Metams sulaukti. Bet 
vakarėlis nenusisekė. Aš vė
liaus nuvažiavęs jau pačių cho
ristų mažai radau, didžiuma 
buvo išvažiavę į “midnait šou”. 
Susirinkusieji buvo nepatenkin
ti vakarėliu. Muzika taipgi bu
vo prasta. Rengėjai kitą syk 
turėtų žiūrėti daugiaus į paren
gimus, kad nebūtų suvilta pub
lika kaip tą dieną.

Sausio 6 d. 1924 buvo susi
rinkimas SLA 21 kp. Susirin
kimas butų buvęs gana tvar
kus jei ne ginčai dėl vieno 
naujo nario B., kurio darbiečiai 
nenori įsileisti į Susivienijimą, 
turbut bijodami, kad B. neuž
mintų jiems ant “komo”. Del 
to buvo išrinkta iš trijų komi
sija ištyrimui.

Sausio 13 “Ateities” Choras 
'rengia vakarą House of Masses. 
Stato net dvi komedijas: “Spąs
tai” ir “žydas ir Dzūkas”. Sa
ko, kad busiąs vienas iš juokin
giausių vakarų kada nors buvu
sių Detroite.

Darbai. — Detroite darbai vėl 
pradeda taisytis. Daug automo- 
mobilių dirbtuvių pradeda dirb
ti pilną laiką. Ypač daug sam
do darbininkų Fordas. Taipogi 
ir kitos dirbtuvės, kurios jau 
per kiek laiko šlubavo, dabar 
pradeda dirbti pilną laiką.

—Kukulis.

So. Omaha, Nebr.
L. D. L. D. pramoga.

Oetroit, Mich.
Draugijų veikimo kronika.

Tribūną užima socialdemokra
tų atstovas Johanson. Pastarasis 
pabrėžia, kad išklausius Rėjos 
ir Uibopu pareiškimų, gauna
mas esąs aiškus įspūdis, jog abi 
pusės, ir Uibopu ir komunistai, 
labai esą kompetentingi, slapto
sios policijos dalykuose. Kalbė
tojas primena Zubatovo laikus 
Rusuose, provokacinius bolševi
ko Malinausko darbus, Rusijos 
Durnoje ir nurodo komunistams, 
kad esąs nebe pirmas , kartas, 
kad jų draugai tampa-provoka
toriais. Atstovas Johanson pri
mena komunistams jų vadą Var- 
folomejevą, kuris buvęs provo
katorius, nurodo į atstovą Lin- 
korfą, kuris buvo įžymiausias 
komunistas ir tuo pačiu laiku 
tarnavo policijoje. Kalbėtojas

St. Žukauskui, Kingston. — 
Įdėjome ankščiau, atsiųstą žinu
tę; jūsų nebedėsime. *

Kun. L. Brigmanui. — Pašto 
įstatymai draudžia tokius daly
kus skelbti laikraščiuose, dėlto 
tamstos pranešimo begalime įdė
ti.

GERE. Naujienų skai
tytojom ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Gruodžio 23 d. įvyko prakal
bos, kurias rengė Apsdginimo 
Palitinių Kalinių Lyga ir Ame
rikos Darbininkų Apš vietos 
Draugijos 2 kp. Kalbėjo angliš
kai nesenai paleistas iš kalėji
mo vyras, kuris buvo nuteistas 
20 metų už politinį prasižengi
mą. Kalbėtojas papasakojo ko
kia padėtis yra kalinių ir t.t. 
Antras trumpai kalbėjo lietu
vis, Kasparka, apie kalinių pa- 
liuosavimą ir t.t Dainavo Finų 
choras ir Lietuvių Ateities cho
ras šiuo sykiu gana prastai su- 
dĮainavo. Gaji dėlto, kad vis^i 
maža buvo dainininkų. Lituvių 
choras sudainavo vidutiniškąjį.’ 
Kaip tokioj svetainėj, tai ge- 
riaus ir negalėjo, nes Unijos 
tiek butą prirūkyta, kad kurie 
nerūko galėjo ligą gauti. Ren
gėjai kitą syk turėtų parūpin
ti geresnę vietą paimti. Aukų 
politiniams kaliniams surinktai 
suvirš 90 dolerių, žmonių bu
vo neperdaugiausiai, nes buvo 
labai blogas oras.

Gruodžio 25 d. trys organi- 
zacijos ALDLD 52 kp., Moterų 
Susivienijimas ir darbiniai‘ren
gė vakarą. Statė dvi komedi
jas “Lapkus” ir “Statinėj”. Apie 
pirmą — nieko, komedija. Bet 
jau antroji, “Statinėj”, tai reik
tų įrašyti į istorijos lapus. 
Nieks lietuvių tokio veikalo dar 
gal Detroite nėra matęs, ypač 
pusnuogės bobos, kur tame va
kare pasirodė. Mat mūsų dar- 
bfiečiai jau pradeda pralenkti ir 
Amerikos karčiamų kabaretą. 
Jieva su Adomu rojuj buvo pri
sidengę figos lapais, o darbie- 
čių “Jieva”, tai suplyšusiomis 
vasarinėmis kelnaitėmis, kur 
beveik visi daiktai buvo galimą 
matyti:

Gruodžio 30 d. Ateities Cho
ras statė scenoj veikalą “Ant 
bedugnės krašto”. Veikalas 
gana geras ir publikai patiko. 
Vaizduojama Lietuvos liaudies 
gyvenamas. Paskiaus choras1 
sudainavo .vidutiniškai tris dai

Vietos L. D. L. D. 27 kuopa 
gruodžio 29, tai yra baigianties 
seniesiems metams turėjo suren
gusi pramogų vakarą — maska
radą. Kadangi vakaras buvo ge
rai išgarsintas — kuopos narys 
A. žalpis buvo nupiešęs plaka
tą su paveikslu ir išstatęs biz
nierių languose — tai svietelio 
gausiai dalyvavo, ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Buvo ma
noma, kad maskų kostiumais 
apsirengusių vargiai kas atvyks, 
vienok jų atėjo keliolika porų, 
kai kurie gana juokingais kos
tiumais. Tuomet iš publikos bu
vo išrinkti šeši asmenys sprę
sti, kurios maskos nusipefrio do
vanų, ir jų sprendimu dovanas 
gavo keturios poros.

Vietos L. D. L. D. kuopa vei
kia jau čia kuris laikas, bet di
deliais darbais dar negal pasi
girti. Su laiku, be abejo, sutvir
tės geriau ir galės daugiau nu
veikti. Tos draugijos tikslas yra 
prakilnus — dirbti kulturinį 
darbą, skleisti apšvietą — taigi 
rodos ji niekam nekliudo, nie
kam skersai kelio nestoja. O 
betgi ji turi priešų. Iš vienos 
pusės urzgia ant jos bolševikų 
f ana tikėliai — čia yra ypatin
gas fanatikėlis “laisvietis”, kurs 
jei sumanytų, tai vietos L. D. 
L. D. kuopą šaukšte vandens 
prigirdytų, — o iš antros pusės 
vėl tamsus kai kurie parapiJo
nys, toki jau fanatikai kaip ir 
bolševikėhai, kurie net vakaro 
paskelbimus draskė nuo sienų. 
Ne visi toki fanatikai parapiJo
nys, yra tarp jų ir labai pado
rių ir išmintingų žmonių,' su
prantančių dalyką, apie kuriuos 
negali blogo žodžio pasakyti.

Reikia palinkėti L. D. L. D. 
27 kuopai geriausios kloties ir 
stropiau veikti naudingą dar- 
bą.

— Kipšas iš Pakapio.

SUNKI UŽDUOTIS.

Pas vieną piešėją atėjęs tū
las ponas reikalavo nupiešti por
tretą.

“Aš noriu”, jis sakė, “kad ma
ne nupieštam kėdėj sėdintį su 
knyga rankoje ir garsiai skai
tantį, o mano tarnas kad butų 
kampe užsislėpęs taip, kad ne
būtų matomas, bet kad jis vis
ką girdėtų, ką aš skaitau.”
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ŽINIOS

Sportas,
Ką mano žinovai apie Požėlos 

ristynes?

Daugeliui lietuvių dar nebu- Susirinkimas nuodugniai ap- 
vo žinoma, kad Bridgeporto svarstęs laišką, nutarė paimti 
draugijos budavoja didelę sve- “žiežirbą” sau už organą, pla- 
tainę. Kun. Bumšas gerai iš
garsino, tai ir šėrų parduodama 
daugiau. Kliubas sako, kad jo

tinti ją tarpe Amerikos lietu
vių jaunuomenės ir surengti ke
letą. bajių bei vakarų parėmfi-

SLA 36-tos kuopos paaiš
kinimas

Cicero
Besirengiant prie Justo Kudir

kos Koncerto.

Rytoj tilps pasikalbėjimas su 
sporto žinovais apie Požėlos su 
Demetrai ristynes.

žinovai sporto sako, kad Požė
la buvo paguldęs greką. Maža to, 
grekas nesilaikė ristynių taisy
klių ir ritosi amerikonišku budu. 
Smulkmeniškai apie tai bus ry
toj parašyta.

tarpininkystė yra bereikalinga. 
Esą, jei kun. Bumšas nori va- 
dovaut, tai tegul nusiperka nors 
vieną šėrą, kuris kainuoja tik 
10 dolerių. Kliubiečiai sako: 
“jei mes tiek pinigų be kunigų 
pagelbos sutaupinome, tai be jų 
pagelbos mes mokėsime ir ap
saugoti juos’’.

Kliubas yra pirkęs Audito
rium šėrų už $2020.00 ir dar ža
da pirkti daugiaus, nes svetai
nė jiems yra reikalinga.

Išrinktas komitetas išnešti 
papeikimo rezoliuciją prieš kun. 
Bumšą.

—Bubnis.

Lietuvių Rateliuose Mirė Krikščiokiutė- 
Sarpalienė

mui draugų žiežirbiečių mate
riališkai.

Lygiečiai nusitarė veikti ne 
juokais. Jie sako, kad 1924 me
tai turi būti jaunimo organiza
vimo bei švietimo metais. Jie 
užsibriežė L. S. J. Lygą pada
ryti didžiausia jaunimo organi
zacija visoje Amerikoje. Nėra 
abejonės, kad tai galima pada
ryti, nes šiame pasaulyj viskas 
yra galiama, tik reiklia noro, pa
sišventimo ir darbo.

Kaip ir pirmiaus, lygiečiai lai
kys savo lavinimos susirinkimus 
kas penktadienį, Raymond Cha- 
pel svetainėje, 816 West Slst 
g-vė. Tik dabar lavinimas bus 
įvairesnis. Apart paskaitų bei 
diskusijų bus įvairių užimančių 
žaismių.

— P. F. Mauras.

36tos kuopos S. L. A. meti
niame susirinkime sausio 2-trą 
d., š. m. buvo pakeltas klausi
mas delei įvykusio nesusiprati
mo S. L. A. Antrojo Apskričio 
susivažiavime, reikale mandato 
Feliksui Naikeiiui.

Paaiškėjo, kad buvusioji kuo
pos valdyba mandatuose KLAI
DINGAI buvo įrašiusi vardą Dr. 
S. Naikelio, vieton išrinktojo 
kuopos delegato Felikso Naike
lio, daktaro brolio.

Delei tos nemalonios klaidos 
teisėtai išrinktąjam delegatui 
Feliksui Naikeiiui nebuvo su
teiktai balsas Apskričio Susiva
žiavime, kas, suprantama, pada
rė daug nemalonumo gerb. F. 
Naikeiiui ir pačiai kuopai.

S. V. Valančius,
36tos Kuopos Sekretorius.

Veiklesnieji Ciceros lietuviai 
ne juokais subruzdo: dideliais 
šuoliais eina darbas prisirengi
mo prie Justo Kudirkos, didžio 
Lietuvos Operos tenoro, koncer
to. Bilietai jau gatavi ir parda
vinėjami Ciceros lietuvių įstai
gose ir rengėjų, ponių ir pane
lių.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Į Lietuvą

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

TURPENTINE
Sustabdo Krupą.

Kuomet tas baisus smaugiantis 
kosulys ateina, nedaryk rizikos! Vai
ko gyvybė gali būti pavojuje! Tur- 
po’s magiškai gydanti jėga dasiekia 
iki pat dugnui ligos ir tuojau praša
lina pavojingą ligą — laikykite kvė
pavimo organus atdarus!

Mokslas sako, kad nieks taip greit 
nepagelbsti, kaip terpentinas. Nau
jas išradimas ,Turpo, sujungia visus 
terpentino misteriškas gydymo jėgas 
su kitais puikiais gydančiais daly
kais. Su tokiu greitumu ir tikrumu 
veikia Turpo, kuomet įtrinate į kru
tinę arba gerklę, gydantis veikimas 
beveik galima tuojau pastebėti tuojau 
prie kvėpavimo.

Turpo taipgi greitai prašalina šal
tį, skaudamą gerklę, bronchitį ir ne
uralgiją. Greitai veikiai nuo nupli
kimo, įsipjovimo, reumatiškų skaudė
jimų, pleurisy, lumbago ir sprains. 
Nepadaro pūslių, nedegina arba ne
nudažo odos.

Nekentėkite nuo krupo — VEIKI
TE. Nusipirkite Turpo šiandien nuo 
Jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Turpentine Ointmento, kuris turi sa
vyje tuos gerus gydomus prirengi- 
mus, Menthol ir Camphor. Turpo — 
35c. ir 70c. slojikas.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

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

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. P- 
J 545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Draugijy veikimas
Kunigas Bumšas garsinąs Audi

toriją. —Draugijos tečiau sa
ko, kad kunigo garsinimas 
esąs nereikalingas, — ir be 
jo busią galima apseiti.

Trečiadienį, sausio 2 d., Mil
dos svetainėj, susivienijimas 
namų savininkų ant Bridgepor- 
to laikė savo metinį susirinki
mą.

Nauja valdyba užėmė savo 
vietas. Daugelis komisijų išda
vė raportus, kurie buvo priim
ti. ''■■■

Nutarta pasiųsti reikalavimą 
miesto viršininkams, kad apva
lytų eles ir švariai užlaikytų jas 
ateityje. Išrinkta komisija, 
kuri kartu su savo advokatu, 
p. Stasiulėnu, pagamins laišką- 
reikalavimą ir pasiųs, kur rei
kia.

Atsirado keletas narių, kurie 
raportavo, kad per keturiasde- 
šimts valandų šv. Jurgio para
pijos bažynčioj kun. Bumša 
“pašventė” dalį savo pamokslo 
Lietuvių Auditorium “naudai”.

Jis baręs žmones ir draugijas, 
kad jos remia Lietuvių Audito
rium budavojimą. Jis sakęs, 
kam jiems ta svetainė reikalin
ga? Minėjęs ir kitų miestų lie
tuvių svetaines, kurios nėra jų 
kontrolėje. Jis agitavęs, kad 
visi remtų jo vos gyvą federa
ciją.

Susirinkimas pripažino, kad 
Bridgeporto lietuviams yra rei
kalinga Lietuvių Auditorium. 
Kiekvienas, kuris kalbėjo, 
smerkė šį juodą kunigo “pasi
darbavimą”, kuris vietoje skelb
ti Dievo žodį, skleidžiąs neapy
kantą ir ardo jų vienybę. Tapo 
išrinkta komisija iš 4 ypatų, 
kuri turėsianti parašyti pro
testo rezoliuciją prieš kun. 
Bumšą.

Pilki iuvo nebagas, kai šeškas 
į spąstus.

Vakar, sausio 9 d., 10 valan
dą ryte, mirė gerai chicagie- 
čiams žinoma muzikanto ir cho
rų mokytojo, Petro Sarpaliaus 
moteris, Petronėlė Krikščio- 
kiute-Sarpalienė.

Priežastis mirties—palagas. 
Ji buvo jauna, 33 metų mote
ris. Paėjo iš Slavikų parapi
jos, Naumieščio apskričio, Lie
tuvoje. A. a. Petronėlė gražiai 
sugyveno su savo vyru Petru 
Saipalium. Vedę išgyveno, apie 
12 metų.

Paliko nuliu? n;e: vyrą, Pet
rą; dvi dukteris: Aldoną ir Bi
rutę, 10 metų amžiaus; sūnų 
Joną, 8 metų ir dukterį šešių 
valandų. Taipgi paliko du broliu 
Juozą ir Joną Krikščiukus ir 
pusbrolį Pr. Paspirgelį.

Namai, kuriuose randasi kū
nas. 814 W. 33rd St., 3 lubos.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 12 d., 1 vai. po pietų. Bus 
palaidota Tautiškose kapinėse.

—Bubnis.

L. S. J. Lygos 1 kp. 
susirinkimas

“1924 m.,” Lygiečiai sako, “tu
ri būti Chicagos jaunimo or
ganizavimo bei švietimo me
tais.”

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

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

* *

^Šeštadienį, sausio 5 d., Mil
dos svetainėj, Illinois lietuvių 
pašelpos kliubas laikė savo su
sirinkimą.

Komisija nuo Susivienijimo 
Draugijų ant Bridgeporto ra
portavo, kad jų koncertas Au
ditorium naudai įvyks kovo 16 
d., Mildos svetainėj. Jis ragi
no, kad kiekvienas pirktų tikie- 
tus dabar, nes bus geri įžangai 
ir dėl dešimties išlaimėjimų.

Nutarta, kad žadėtus pirkti 
Auditorium šėruM, butų iišmoH 
keta, tūkstantis dolerių, kurie 
buvo padėti ant nuošimčiai 
spulkoje.

Siuntimo pinigų .Mariampo 
lės Realei gimnazijai komite
tas p. Lazauskas raportavo ir 
perdavė rasytę, kad pinigai, ku
riuos nariai ir kliubas aukavo 
yra pasiųsta per “Naujienų”; 
Bridgeporto skyrių taip, kaip 
buvo tarta.

Pasipylė balsai, kas link vie
no žmogiuko, kuris pasak kai 
kurių, praeityj padaręs šelmys
čių. Dabar jis jau kunigas ir 
nesenai šv. Jurgio bažnyčioj 
laikęs rekulekcijas apie Lietu
vių Auditorium.

Sausio 4 d., 8 valandą vakare, 
Raymond Chapel svetainėje įvy
ko lygiečių mėnesinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo gana 
skaitlingas būrys progresyviš- 
ko jaunimo. Pas visus matėsi 
nepaprastas entuziazmas, drau
giškumas bei pasiryžimas bend
rai veikti ir lavintis, kad ge
naus pažinus darbininkų klasės 
reikalus, ir organizuoti darbinin
kiški} jaunimą, padėti jiems 
šviestis ir pažinti vargstančiųjų 
reikalus ir sykiu pasekmingai 
kovoti už geresnį bei laiminges
nį rytoj ų.

Atidarius drg. J. Čeponiui su
sirinkimą ir išsirinkus P. F. Bu- 
driką pirmininku, susirinkimas 
skubiai ėmėsi darbo.

Susirinkimjas ė\jo tvarkiai ir 
dalykai svarstyta rimtai ir gy
vai. Buvo perskaitytas laiškas 
nuo Lietuvos Socialdemokrati
nio jaunimo “žiežirbiečių”, kvie
čiantis lygiečius susijungti su 
jais (“žiežirbiečiais”), phimti 
jų mėnesinį laikraštį “žiežirbą” 
sau už organą ir gelbėti vieni 
<itus visais galimais budais.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA,........ ...... ........................ 2,882,900
3355 So. Morgan St., Chicago, III.

MISS L. NARMONTA, ..;........... ..................................  2,770,265
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

KAZIMER POCIUS, ........  -................ 2,648,333
12053 So. Halsted St, Chicago, III.

TONY WILLIS, ............................................................. 2,539,999
856 W. 122nd St, Chicago, III.

FRANK ŠOVA,...............................................   2,440,212
4014 So. Rockwell St., Chicago, Ui.

STASYS GIRŠTAUTAS, ....... ,..................................... 2,406,994
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

LEON SHVVEGZDA, .....................................................  1,983,666
4917 W. 14 St., Cicero, Dl.

KAZIMER YUCIUS, .......................................................  1,498,600
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

ANTON PAKšYS,...........................................................  1,142,666
220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.

MRS. MILIE PAVLAUSKI,............................................ 786,250
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

ANTON GUDAVIČIUS,....................................... ...1_____ 588,157
P. O. Box 358, Benton, III.

ANTHONY SHARKIS, ....:................................................. 536,300
942 W. 34th St., Chicago, III.

CAZIMER RAŽAS, ....................................................  344,400
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, UI.

MIKE BUDAS, ...................................................... w.......... 293,560
• 7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

KAZ. BRAZZEVICZ, ...........     202,333
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

JOSEPH SPRING, .............................................................  198,531
6059 So. Kilder St., Chicago, III.

L. J3UTKEWICZ, ............................................................... 160,500
2502 W. 69th St., Chicago, III.

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

American Line Su 
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St.. Chicago, III.

lai- 
su-

KOJŲ TROBELIAU
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Del tėvo kosulio.
Sausis paprastai vienas šalčiausių mėnesių, 

ir suteikia daug kosėjimų, persišaldymų ir 
karkimų. Vartokite FOLEY’S HONEY AND 
TAR COMI’OUND nuo pat pirmo kosėjimo 
ar persišaldymo, nes jis paliuosuoja plegmą 
ir greit suteikia palengvinimą nuo uždegtos 
ir paraudonavusios gerklės. “Jūsų HONEY 
AND TAR CQMPOUND padarė daug gero 
mano tėvui, kuris turėjo didelį kosėjimą. Jis 
dabar jaučiasi gerai", rašo Nicolasa Gonza- 
les, Cuero, Texas.

FOLEY & CO., ADV. DPT., 
2835-2845 Sheffield A v., Chicago, III.

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.,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

JįĮS AKYS

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

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

Mee specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių 
prirengimų, “patentuotų 
nepagelbėjo. Mes _
vienam musu iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
parojcyzmus.

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

Yra jums brangesnės už viską. Ne
apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST
3333 So. Halsted St.y Chicago, III.

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

užsiėmi-

pagcl-
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek-

arba
dusulio arba au- 
metodas
pasiųsti 

j kur 
gyduolių, 

durnų* 
norime parodyti

Dykai bandymo kuponas • 
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B, 

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

todo pas:

AKINIAI, KURIE JUMS IKS

Btz

$1 Menicus apskriti lensai C 4 
pritaikinti prie jūsų akių, ▼ ■ 

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSES VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTlCAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 80 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime , 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon. ,>SANDARA
327 E gtr., So. Boston, Mass.

Jei turi rupimą pamėgink
I

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vbfriol 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, Ui.

Dek j j ant kiekvienos rupturos, senos, 
ar šviežios, didelės ar mažos ir pradė
si sveikti; tas įtikino lankstančius.

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

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna

geriausį Ameriko-

jišką btią Sūdy
mo. Dičktll skai
čius gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turįs rupturą, vyras, moteris 
ar va-ilcm*. x>riva.lo tuojnua parašyti W.
S. Kiče, 7 6 C TVla-im St. Adum«, K. Y. ne
mokamam išmčgrinimui jo stebuklingo sti- 

muiluojančio tepalo. Tik uždėk jj ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti ga
ngrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir nie
ko nekaltos rupturos, nuo fokios, dėl ku
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo? Daugybė
dien užsitraukia tokį pavojų, 
turos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis Išgydė to
kias rupturas, į kurias galėjai du kumš
čiu įdėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitą kuponą žemiau.

vyrų ir moterų kas- 
nee jų rup-

v

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir 

Gerklės
Daktaro patarnavi
mas prie gydymo 
jūsų akių ir pritai
kymo akinių, 22 me
tai prie State gat
vės. Iškaba — be
sisukanti Šviesa.
Akiniai taip pigus 
kaip $4. Galvos 
skaudėjimas, ner

viškumas nemigė ir nervirškinimas 
yra tankiai priežastis dėl ne-
sveikatos. Augantis miežis pra
šalinamas. Kreivos akys pataisoma
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

120 S. State st.(2 augštas)Chicago 
Vienos durys į šiaurę nuo Fair 
krautuves. Valandos nuo 9 iki 5, 

Nedėlioj 10 iki 12.

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom 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 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vat 
ną. Panedėlyj, seredĮf^t ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai, vakare.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

DYKAI RUPTURAI
W. S. R1CE, Ine.
76 C. Main St , Adams, N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdinį 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.
Vardas
Adresas
Valstija

švarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
uesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGATES

Physicsl Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathau

Gydau įvairia* ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedėMieniai* nuo 0 iki 12.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Ciceriečiai žado parodyt, kad 
jie moka netik kalbėt — prisi- 
žadėt, ale ir dirbti ir didelius 
darbus nuveikti.

s “Mes parodysime ponams chi- 
cagiečiams, kad mes labiau mo
kame įvertinti musų Tėvynes 
talentus, negu jie,” sako poni 
B. “Jie ten susirinkę į didelį bū
rį, užsidarę nuo žmonių, pasi
kalbėjo, pašukavo, daugybę pri
žadų sudėjo — o ką padarė? 
net sarmata ir sakyt! Mes, kad 
kalbėsim, tai kalbėsim viešai, 
kad visas svietas išgirstų! Ir 
aš tikiu, kad ciceriečiai nepasi
liks kurčiais.”

“Gerai, gerai, sesele,” sako 
poni M., “Mes turime nubrauk
ti chicagiečiams nosį, o jie šį 
kartą pasirodė visai silpni!”

Aš irgi manau, kad mes pa
darysime biskį geriau, negu jie: 
manaig kad Liberty svetainė, 
šiam koncertui pasirodys per- 
maža, ir todėl pasiskubinau nu
sipirkti bilietą, kad nepritruktų. 
Butų gerai, kad ir mano drau
gai tą patį padarytų, nes kitaip| 
gal teks gailėtis.

Ura už Kudirkos koncertą!
— Murmolėjos Inspektorius.

Roseland
“Toweha” kliubo priešmetinis 

susirinkimas ir šeiminiška va
kariene.

Praeitų metų pabaigoje mer
ginų ir moterų k'liubas “Towe- 
ha” laikė savo mėnesinį susirin
kimą Palmer Park svetainėje. 
Susirinkimą vedė A. Laskaitė.

Buvo svarstomi įvairus su
manymai kai dėl kliubo veiki
mo. Nutarta kovo 1 d. surengti 
K. of P. svetainėje Roselande 
balių.

Valdyba 1924 m. išrinkta iš 
sekamų asmenų: P-ia M. Wait- 
ches — pirmininkė; p-lė A. Ski- 
gaitė — vice-pirmin.; p-lė A. 
Lukošaitė — prot. rašt.; p-ia L. 
Samoška — finansų rašt.; p-lė 
A. Frajeraitė — iždin.

Pasilinksminimų rengimo ko- 
misijon įėjo p-lė S. Norvainai- 
tė, p-lė V. Bartauskaitė ir p-ia 
Karečka.

Po susirinkimo kliubas turė
jo Kalėdų “party”. Buvo pareng
ta gardi vakarienė ir papuošta 
Kalėdų eglaitė, po kuria kiek
vienai Tovveha narei buvo sudė
ta dovanos.

— J. Mengelaitė.

čiai, svečiai, žinoma, pasiskubi
no namus apleisti.

Vėliau paaiškėjo, kad minėta- 
sai vaikinas prie savęs tų pini
gų visai neturėjęs; jis buvęs 
juos namie palikęs.

Gaila, kad taip atsitiko. Bu
vo manoma, kad tame vakarė
ly] pavyko ir kokį nors gerą 
darbą atlikti, kaip tai, Mariam- 
polės realę gimnaziją paremti, 
ar ką kitą. Svečiams, supranta
ma, irgi buvo labai nemalonu at
sidurti tokioje padėtyje.

— Gandingos Ignelis.

Keli žodžiai apie velioni 
Kuncevičią.

Jau prabėgo arti devyni me
nesiai nuo to laiko, kaip čia at
sitiko nelaimė su gerai visiems 
žinomu a. a. Juozu Kuncevičią 
(Kenzie), kuris laikė užeigą ant 
kampo Wabansia ir Milwaukee 
Avė. Jo nelaimės priežastis jau 
buvo šiek tiek žinoma.

Mat, du policmonai atsilankę 
apsišildyti ir bevartant revolve
rį iššovė ir pataikė į velionį.

Teismas įvyks vasario 18 d., 
š. m., kame paaiškės visa teisy
bė tos nelaimės. Jis paliko tik 
moterį, vaikučių neturėjo. Bet 
apie velionio mirtį iki šiol jo gi
minės dar mažai, o gal ir visai 
nežino.

Todėl, aš būdamas jo drau
gas, nenorėčiau, idant jo gimi
nės nieko apie tai nežinotų. Aš 
pasižadu visiems jo giminėms 
suteikti informacijų. Kreipkitės, 
laišku ar ypatiškai šiuo antra-j 
su: P. L., 1617 N. Robey St., 
Chicago, III.

Paėjo velionis iš Lietuvos: 
Marslaučiškių kaimo, Miraslavo 
valsčiaus, A'litaus apsk., Suval- 

I kų rėd. Juozas Kuncevičius pa
lik© Lietuvoje senus tėvelius, 
brolį ir gimines.

— P. Lingis.

GIMIMAI.

Sveikatos Departamente įre
gistruota gimę:

Biruta Stiklius, 3825 Kedzie 
Avė., Gruodžio 27 d.

Helen Varelas, 711 E. 87 St., 
Gruodžio 27 d.

Loraine Lukis, 2800 S. Lawn- 
dale, Gruodžio 27 d.

Robt. Rumpšas, 5014 Irving 
Pk., Dec. 27 d.

Walter Valinski, 4802 Hermit- Į 
age, Gruodžio 21 d.

Vlasiutė, 350 E. 115 St., Gruo
džio 29 d.

Sylvia Slikas, 1845 Wilmot, 
Gruodžio 22 d. I

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

Į reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

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

Cicero. — Štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

North Side. — Lietuvių, Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nedė
lioj, sausio 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

Dramatiško Ratelio narių susirinki
mas įvyks ketverge, sausio 10 d. MeL 
dažio svetainėje, 7:30 vai. vak., todėl 
visi rateliečiai būtinai . atvykite, o 
taipgi ateikite kurie norite prisirašyti 
prie D. R. Bus dalinamos lošėjams 
ir lošėjams rolės, veikalo “Karolio 
Teta”. Kviečia visus atsilankyti.

Režisierius ir Valdyba.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 11 d,, 
Raymond Chapel, 8 vai. vakare!

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos metinis susirin
kimas įvyks sausio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Zvenzek Polek svet., 1315 N. 
AshlaiĮl Avė.

Gerbiami nariai, nepamirškite at
silankyti, nes turėsite progos išgirsti 
svarbių pranešimų apie draugijos 
stovį. — Sekr. A. Lungevič.

North Side. — Balius su gražiu 
programų nedėlioj sausio 13 d., Liuo
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
rengia Lietuvių Kriaučių Kliubas 
Savit. Pašelpos, kalbės Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Visas pelnas 
skiriamas Marianųioiės gimnazijai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. %

— Komitetas.

Town of Lake.—Teatrališkas Kliu
bas “Lietuva” rengia šeimynišką va
karėlį šeštadienį, Sausio 12, Žalan- 
dausko svetainėj, '4500 S. Hermitage 
Avė. Pradžia 8 vai. vak. Visi na
riai ir narės kviečiami dalyvauti.

— Komisija.
Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai

kys mėnesinį susirinkimą šiandie, sau
sio 10 d., 8 vai. vak. Davis Square 
salėj. Malonėkit atsilankyt visi na
riai, nes yra labai daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš PAULINA PALEVIčIUTfi pa- 

jieškau savo tikros tėtos Kotrinos 
Baublienės, kuri paeina iš Varėnos 
valsčiaus, Alytaus apskr., Perlojaus 
kaimo. Aš atvažiavau neseniai iš 
Lietuvos ir turiu labai svarbų reika
lą. ž(nau gerai, kad gyvena Pater- 
son, N. J. mieste. Meldžiu to miesto 
lietuvių arba jos pačios pranešti apie 
save už ką busiu labai dėkinga, iš 
kalno tariu ačių. Mano antrašas: 
Miss Paulina Palevičiutė, 3374 T St., 
So. Omaha, Nebr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PECANS

Pirkite labai plonais kevalais rie
šutus Pecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už 
baksą.

U. S. NEW CROP NUTS 
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

KARVELIAI!
Insigykite šių gražių ii* linksmų 

paukščių. Jie lekioja ilgai ir aukštai. 
Jie verčiasi nuo 15 iki 50 sykių vienu 
pradėjimu. Jie vadinasi “Birmingham 
Rollers“, nes jie importuoti iš Angli
jos. Kaina $10 už dvi poras. Reika- 
laukite. St. BURBULIS

814 Bank St., Waterbury, Conn.

~ ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 ruimai flatas, rui

mai visi ką tik iššyarinti, elekt
ra, gasas ir gana patogi vieta 
dėl gyvenimo. Savininkas pir
mos lubos.

3806 Wallace St.

JIESKO KAMBARljr
REIKALINGAS ruimas su 

valgiu vyrui, geistina kad butų 
ir maudynė Bringeporto apielin- 
kėj. Kas turit tokį ruimą prane- 
škit Naujienų Skyriui, 3210 S. 
Halsted St., No. 62.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo, už flat jani- 

torių arba pagelbininką. Esu 
unijistas.

D. MARKUS,
43 E. 100 PI. Pullman 0987

RHKiAOARBININKy
MOTERŲ
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PAJIEŠKAU merginos ar mo
teries prie namu darbo.

Atsišaukite tuojaus.
3225 Auburn Avė.

Yards 6466

PARDAVIMUI

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI restauranas, 
beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatvės. Pardavimo prie
žastis — liga.

11955 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen 
biznis, pigiai, West Pullmane. 
šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygų šaukite te
lefonu Pullman 8284.

PARDAVIMUI grosemė, deli
katesen ir fruktų krautuvė. Ge
ra vieta ir ilgas listas. Nupirk- 
site už gana prieinamą kainą.

Pure Food grocery and Deli- 
catessen, 921 W. 59-th Str.

PARDAVIMUI arba išmainy
mui grosernė, geroj vietoj, biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite
459 W. 26th St.

PARSIDUODA bučernė lietu
vių apgyvento] vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos 

1739 So. Halsted St.
Box 408

---- .-----------------------------------
PARDAVIMUI delikatesen, gro

sernė ir saldainių krautuvė. Sena 
įstaiga, gera biznio vieta, randasi 
darbininkų distrikte. Stakas visas 
naujas, paimsime $1,250 už viską, 
renda $35 į mėnesį su gyvenimui 
kambariais. J. W. Hagerty, 5744 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy
vento j vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Box 410.

NAMAI-2EME
MANO BARGENAIl

Puikiausioj Chicagos Koloni
joj. Aplink Vienuolyną ir ki
tur!

l 2-jų Fialų
Naujas mūrinis namas, po 5 

kambarius, garu šildoma, visi 
įtaisymai su’lyg naujausios ma
dos. Garadžius mūrinis 2 ma
šinom.

Cash reikia $5,000
Kaina tik $12,800

‘ 2.
2-jų Flatų (

Puikus mūrinis namas, po 5 
ir 6 kambarius, garo šiluma, 
viskas sulyg šios mados įtaisy
mai. Porčiai dideli mūriniai 
abiem flatam. Garadžius dviem 
mašinom.

Kaina tik $14,300
Cash reikia $3,000

Tas namas vertas yra $16,000.
3.

Rezidencija
6 kambarių, mūrinė, dviejų 

augštų, po 3 kambarius, labai 
gražiai ištaisyta. Lotas 30 pė
dų pločio ir 135 ilgio. Ant ak
menų pamato . Mylinčiam žmo
gui vienam gyventi ,yra vertas 
$10,000.

Parsiduoda tik už $8,500 
Cash reikia $3,000

4.
2-jų Flatų

' Mūrinis namas, po 5 ir 6 kam
barius; dviem mašinom gara
džius, garo šiluma; 'labai dideli 
kambariai; visi geriausieji įtai
symai.

Kaina šito namo $14,800 
Cash reikia $6,000

NAMAI-2EME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
budavoti.

■ r1: r-

Tel. Prospect 4345

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

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

J. NAMON
REAL ESTATE, 

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

Prospect 8678.

Morgan Park prie Beverly H i Ils
2 lubų naujas mūrinis namas, 

statytas 1923 m. 2 pagyvenimai 
po 5 kambarius, visas aržuolinis 
medis, vėliausios mados plum- 
bing, (steam) garo apšildoma, 
mūrinis garadžius 2 karams ce
mentuotas įvažiavimas, žemė 
50x212 pėdų, namas pastatytas 
taip kad galima padaryti didelę 
rezidenciją. Dabartinė randa- 
$1800 į metus nuo May (Gegu
žio) 1, galima būt $2400 į metus. 
Įmokėti $7000, kaina $15,000.
Chas. J. Bagdziunas & Company

736 West 35th St., 
Boulevard 0012.

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For
das atidarys naują didelę šapą 
apie į 15 d. ir mokės po $6.60 už 
8 darbo vai. Rašykit man laišką. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Str.

Box 407

Nemalonus įvykis.
Kaip tapo išardytas Naujiems 

Metams pasitikti vakarėlis.

A. Gricius, 2054 W. North 
Avė., sumanė linksmai sulaukti 
1924 metų. Jis susikvietė savo 
gimines ir draugus, kad butų 
smagiau Naujų Metų laukti. 
Svečiams besirenkant pribuvo ir 
du muzikantu — vienas su 
smuiką, o kitas su konstantin- 
ka. Svečiams to tik ir betruko: 
susikibo"^ poras ir pradėjo suk
tis. Visi įsijudino, palinksmėjo. 
Tik staiga vienas vyrukas, J. S., 
pareiškia, kad iš jo kišenės din- i 
gę $340.00.

Padaręs tą 'pareiškimą, jis 
įsako svečiams neapleisti namų, 
Gi pats, girdi, eisiąs policmonų 
pašaukti. Busianti padaryta kra
ta, — krėsią visus iki vieno. Su
sidarius tokiai nesmagiai padė-i

Laiškai naujienų ofise
Adomaitis, John 
Baikauskaitė, Mary (Mrs.) 
Braculis
Budzinskis, M.
Burella, Jonas
Burzdas, Jacob 
Doba, J.
Daniunas, Jonas
Gedraitis, Polly
Gudaicinis, Juozas
Jacus, Paul
Kakštys, Ignas
Jamantas, K.
Jokaitis, J.
Josulenas, II.
Kasulis, Henry
Kanuff, Julius
Kawall
Kondrotavičius, J.
Koidaitė, Agnės
Krauklis, Anna 
Litvinas, Z.
Louski Barbora
Louski, Peter
Lukauskas, Jurgis
Markevich, John
Markus, Andrew
Misiūnas, Frank 
Papulis, K.
Petraitis, Alex
Petrauskas, F.
Puceta, Jos.
Sobeskis, John
Sribike, Povilas 
Stokus, Kl.
Tankelevičius, J.
Tamošiūnas, U.
Vaitauskas, M.
Vazakas, J.
Vistart, Anna
Waškis, Walter
Waslys

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo metinį susirin
kimą nedėlioj. sausio 13 d., 1 vai. po 
pietų, Mark White Square svet. 20tos 
ir So. Halsted gat. Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, laiku, nes yra 
daug reikah} apsvarstymui.

— Raštininkas.

REIKALINGOS dvi jaunos 
veiterkos, kurios supranta res
tauracijos darbą. Atsišaukite 
tuojaus. Tel. Prospect 4448 

6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI storo fikčeriai 
labai pigiai. Visi daiktai geri.

Kreipkitės
8308 So. Halsted St.

. CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie
tą. Bilietai gaunami šiose vietose:

Grant Works Pharmacy, 
4847 W. 14th St.‘

Liberty Restaurante, 
‘ 1403 So. 49th St.

Liberty Pharmacv.
49 W. 13th St.

Liberty Ice Cream Parlor, 
1403 So. 49th Court

Darbininkų Užeigoj,
1447 So. 50th Avenue.

— Rengėjai.

REIKIA 50 gabių merginų dirbti 
jrie dešrų supakavimo. Nuolat dar
ias, gera mokestis. Gražus darbo 
kambariai. Pasilsiui laikas. Atsi
šaukite į Superintendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36 St., 

Chicago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa priešai lietuvišką bažnyčią. Ma
šinos visos elektra varomos ir visi 
įtaisymai geri, parduodu pigiai, nes 
turiu du bizniu. Biznio vieta 3303 
Auburn Avė. Kreipkitės prie sa
vininko

3301 Auburn Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PINIGAI.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę jų 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

Taip vyrai, jei jus kalbate lietuviš
kai arba lenkiškai.— jei jus esate 
teisingas ir žmonės pasitki jumis, tai 
jus tuomet galite uždirbti daug pini
gų dirbdami dėl musų.

Kiekvienas lietuvys kuris mano, 
kad jis gali parduoti, turėtų ateiti 
čionai ir daleisti išaiškinti. Kai ku
rie iš jūsų kurie prisidės prie musų 
bus pastatyti distriktų manageriai. 
Tas yra labai geras ir apvertinantis 
biznis. Vice-prezidentas tos kompa
nijos yra žinomas bevik kiekvienam 
lietuviui Chicagoje ir yra žmogus at
sakantis.

Ateikite šiandien ir pasimatykite 
su mumis ir jus uždirbsite daugiau 
pinigų 1924 metais. Atsišaukite Room 
1548 Tribūne Bldg., 7 S. Dearborn St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI arba mainy

siu automobilių Marmon 7 sėdy
nių, vasarinis, 1922 metų. Mai- 
nyčia ant Fordo troko, aiba va
sarinio karo. Parduodu Hud- 
son 5 sėdynių, žieminis karas 
1923 metų arba mainysiu ant 
Fordo troko ar vasarinio karo. 
J. King, 3300 So. Union Avė. 
Tel. Yards 7298. v

RAUNDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

INAMAI-2EME
JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy

venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabar jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koka jo antrašas, meldžiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu.

JUSTINAS GENIS, 
Room 930, 29 So. La Šalie St. 

Chicago, III.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
geležies atkarpų torch bumer, 
kurie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Flaxman Iron 
Co., 37 & Normai Avė.

REIKALINGAS senas žio
gus už porterį; duosiu kambarį 
ir valgį

1458 W. 15 Str.
Tel. Canal 3514

Prašau savo draugų, kad atsiliep- 
tumėt, nes noriu su jumis susižinoti. 
Prašau atsiliepkite greitai.

PAUL BALCHUN,
Calle 1, No. 77. Barta Jardin Casabu, 

Mantrideo, R, Q. dėl Uruguay

REIKALINGAS atsakantis 
barberys, vakarais ir subato- 
mis. i

Atsišaukite
6640 So* Westem Avė. i

Lotai Netoli Fordo
Dabar yra geriausis laikas pir

kti lotus, netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės dirbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksi te dabar, 
žemlapiai ir visos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithuanian Department, 
116 S, Michigan, Avė., Room 
1507, Chicago, III.
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5.
2-jų Flatų

Šitą namą nupirkęs galėsite 
tuojaus užimti flatą. Ką tik 
pabudavotas murinis namas, po 
6 kambarius, garo šiluma, arti 
bulvaro ir parkų. Pirmos rųšies 
įtaisymai.

Kaina $15,300
Cash reikia $5,000

6.
2-jų Flatų

Murinis namas, savininko pa
ties statytas, po 5 ir 6 kamba
rius, karšto vandenio šiluma, 
visi brangiausieji įtaisymai, su
lyg šios gadynes. Savininkas 
priverstas parduoti.

Cash reikia $7,500 
Kaina $15,500

Vertas tas namas $17,000.
7.

4-ių Flatų
2 faitai po 5 kambarius, 2 po 

keturis, murinis namas, garo 
šiluma.

Kaina $23,700
' Cash reikia $11,000

8.
Bizniavus Namas

Ant Western Avenue, arti 
63-čios gatvės. Murinis, 4 fla- 
tai, po 4 kambarius ir 3 Storai. 
Dabar rendos neša apie $500 į 
mėnesį. sLysai yra ant trumpo 
laiko, paskui renda bus daug di
desnė. Namas ant dviejų lotų 
pastatytas.

Parsiduoda dabar už $42,000 
Cash reikia $17,000

Kas nupirks tą namą, už dv:e- 
jų metų gaus $10,000 daugiau.

9.
Ant mainymo

Biznio loto arba automobilio, 
2 faltų murinis namas, po 6 
kambarius, netoli Jackson Par
ko, namas 12 metų senumo, ak
meninis frontas, basementas, 
elektra, maudynės, kietmedžio 
trimingai. ,

Kaina $10,500
Ant mainymo reikia turėt 

cash $3,000.
PIRKITE PER MANE, KUR 

VISI DABAR PERKA, BO PA
VASARI BUS BRANGIAU! 
KAS NORI GREITA, PRIEI
NAMA IR TEISINGA PATAR
NAVIMAI pas ii 1

PARDAVIMUI 3 augštų mu
rinis namas, 6 šeimynos, $84 
rendos. Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

COTTAGE pardavimui, muro pa
matu, furnace apšildoma, 1 karo ga
radžius, 32 pėdų lotas, savininkas tu
ri parduoti tuojaus, reikalauja $1,500 
pinigais, kitus po $60 į mėnesį.

W. SYDNOR,
6421 So. Oakley Avė. Prospect 6358

REIKALINGA prapertė, nuo
šaliai miesto, arba nedidelę far- 
mą. 4 pagyvenimų namas, 2 lo
tų prie šalies. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnes 
prapertės netoli Chicagos. C. P. 
Suromskis & Co., 3352 S. Hals
ted St., Chicago, III. Telefonas 
Boulevard 9641.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Naujas murinis namas, 2 pagyve

nimų, 4-5 kambarių, furnace šildo
mas, elektra, vanos, skalbyklos, 2 lo
tai garadžius kaina $10,500, įmokėti 
$4,000, likusius ant lengvų išmokėji
mų. Telefonuokit Lafayette 1970.

DIDELIS BARGENAS ,
Naujas murinis namas; augštas ce

mentuotas beisementas, 3 flatai ir 
Storas, gasas, maudynės, elektra, ga
radžius dėl 2 automobilių; namas 
randas geroj vietoj arti strytkarių ir 
parkų. Išmainysiu ant geros farmos. 
Rašykit arba atsilankykit pas M. Ab- 
ramavice, 2015 S. Robey St., Chica
go, III.

PARDUODU namą 5 ruimų, rūmas 
augštai, didelė daržinė, gražioj vietoj 
arti Western bulvaro, atiduosiu už 
pusę kainos; priverstas esmu išva
žiuoti ant farmų, tiktai $2,900; kas 
pirmas Jas laimės.

2322 W. 51 St.

MOKYKLOS
1 "
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialia vakarinis 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 

.. ............... . i ■. u i i —

J..
2418 W. Marąuette Rd. 

(arba 67th bl.
Arti Westem Avė.

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos rytą arba vakaraia
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