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Darbiečiai jau per Naujosios socialistų valdžios Anglijoje vadovai

ėmė valdžią
»

Bolševikai šalina opoziciją

Coolidge prašo gelbėti 
ūkininkus

Anglijos socialistu valdžia 
jau pradėjo veikti

Vakar Anglijoje prasidėjo veikti socialistų 
Arthur Hedcrson (kairėj) yra joje vidaus 

partijos sekretorius ir gabus organizatorius.
Grafienė Warwick yra sena ir uoli Darbo

/ 
valdžia.
reikalų ministeriu. Jis taipjau yra Darbo

partijos darbuotoja. J. Ramsay MacDonald
(dešinėj) - naujasis Anglijos premieras ir> užsienio reikalų ministeris.

MacDonald sušaukė kabineto 
susirinkimą kaip tik perėmė 
valdžią.

LONDONAS, sausio 23. — 
Darbo partijos ministerija, va
dovaujama premiero J. Ram- 
say MacDonald, šiandie vidur
dieny formaliniai perėmė val
džią ir jau pradėjo veikti.

Pasitraukiančios Baldwino 
valdžios nariai apsilankė pas 
karalių prieš piet, o neužilgo 
po to atvyko naujasis premie- 
ras MacDonaldas ir jo minis
terija ir perėmė antspaudas ir 
valdžią.

Premieras MaoDdhald" neeik
vodamas laiko pradėjimui sa
vo valdžios veikimo, tuojaus 
sušaukė kabineto susirinkimą, 
kuriame, manoma, bus svars
toma valdžios dekleracija, iš
dėstant! valdžios nusistatymą 

ir politiką, kuri bus perskaity
ta parlamente, kada tasis iš- 
naujo susirinks vasario 12 d.

Nors jau senai buvo spėlio
jama MacDonaldo kabineto 
sąstatas, bet oficialinis paskel
bimas to sąstato parodė visai 
netikėtų dalykų, būtent, pasky
rimą viskonto Chelmsford pir
mu admiraltijos lordu ir John 
VVheatley sveikatos ministeriu. 
Chelinsfordo paskirimas visus 
nustebi no, nes niekas nežinojo 
kad jis priklauso Darbo parti
jai. Jis pirmiau buvo Indijos 
vice-karalium, kur pravedė to
kias administratyves reformas, 
kurios labai nepatiko konser
vą tyvams. Jis taipjau buvo 
Quennsland ir New South 
Wales, Australijoj, gubernato
rium.

Wheatley yra vienas iš Glas- 
gowo kraštutiniųjų socialistų. 
Jis per 22 metus dirbo anglių 
kasyklose, o dabar buvo laik
raščio leidėju GlasgOwe. Skai-

iS-<

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.
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 pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite juro

abiem pageidaujamą mainą.

tomą jį vienu iš laibiausiai ap
sišvietusių tos dalies Škotijos 
socialistų.

Atnaujins derybas su 
streikieriais.

Streikuojančių garvežių in
žinierių ir pečkurių unijos 
komitetas paprašė geležinke
lius atnaujinti derybas. Mano
ma, kad derybos bus atnaujin
tos ir tas duoda vilties,, kad 
streikas veikiai bus užbaigtas. 
Nors jie ir paprašė derybų, uni
jos viršininkai sako, kad jie 
laikysis streiko ir kad unijos 
padėtis streike yra labai gera. 
Kompanijos irgi giriasi, kad 
jos išsigalėjusios šiandie pa
leisti daugiau traukinių.

Anglių trukumas Liverpooly
LlVERPOOiL, sausio 23. — 

Geležinkeliečių streikas pagim
dė čia didelį trukumą anglių 
kaip dėl laivų, taip ir dirbtu
vėse ir gyvenamuose namuose.

Socialistą valdžia pirmiau
sia rūpinsis bedarbiais
LONDONAS, sausio 23. — 

Ramsay MacDonald po suda
rymui kabineto tuojaus pada
rė pasitarimą su darbiečiais at
stovų bute ir išdėstė jiems į 
kur jis pirmiausia kreips savo 
pastangas, kada susirinks par
lamentas vasario 12 d.

Naujasis premjeras mano 
pirmiausia pradėti rūpintis be-( 
dlarbiais. Tai bus svarbiausias 
jo valdžios uždavinis.

Po to ministerija pradės rū
pintis pašalinimu namų tru
kumo, pradės tyrinėti žemdir
bystės padėtį Anglijoje ir taip
jau padarys nuodugnius tyri
nėjimus Anglijos finansinio 
stovio.

Keturi kruizerio Tacoma 
jurininkai žuvo

WASHINGTON, sausio 23.— 
Jungt. Valstijų kruizeris Taco
ma, kuris užvažiavo ant uolos 
prie Vera Cruz, liko galutinai 
sudaužytas naujos smarkios 
audros. Didelė didžiuma juri
ninkų jau pirmiau liko nukel
ti nuo laivo ir išsodinti Vera 
Cruz, paskui gi perkelti ant 
kruizerio 'Richmond, o ant lai
vo pasiliko tik apie 20 jurinin
kų su kapitonu Sparrofw. Užė
jusi nauja smarki audra krui- 
zęrį pribaigė daužyti ir juri
ninkus nuplovė į jurą. Dalį 
jurininkų išgelbėjo sukilėliai ir 
nuvežė į Vera Cruz, bet ketu
ri jurininkai, jų tarpe kapito
nas Sparrow ir du rudio ope
ratoriai žuvo juroje.

Laivas Tacoma visai pasken
do.

bolševikai šalina opoziciją 
iš valdžios

Pašalino iŠ vietų žymiusi bol
ševikus opozicijoje.

MASKVA, sausio 23.— Baig
damas savo kalbą komunistų 
congrese, Stalinas paskelbė, 
kad Maskvos sovietų vicc pir
mininkas Bogoslavski ir galva 
raudonosios armijos politinio 
departamento Antonov-Ovse- 
jenko liko pašalinti iš vietų už 
frakcinę kovą partijoj ir ar
mijoj. N

Komunisty kongresas 
rinks Rusijos premjerą

Spėjama, kad 'Lenino vieton 
bus išrinktas Kamenev, Ry- 
kov ar Stalin.
BERL1NAS, sausio 23. — 

Rusijos ambasadoje Berline 
pasakyta, kad vieton mirusio 
premjero Lenino, kaipo gal

vos kohiunistų partijos, bus 
išrinktas vienas iš šių trijų — 
Kamenev, Rykov ar Stalin. 
Premierą išrinks visos Rusijos 
komunistų kongresas, kuris 
dabar laiko savo posėdžius 
Maskvoje.

Didžiausios Prakalbos
Rengia LSS. 4 Kuopa 

Kalbės Naujienų Redaktorius,
P. GRIGAITIS

Temoje
“Anglijos Darbininku Valdžia” 

Pėtnyčioj, Sausio 25,1924 
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga asmeniui 15c
Ateikite visi, nes šios prakalbos yra labai 

svarbios. Kviečia LSS. 4 Kuopa.

Oficialiniai paskelbta, kad 
Lenino mirtis nepadarys jokių 
permainų komunistų partijos 
politikoje, nė šalies vidaus, nė 
užsienio klausimais. Prisiren
gimas prie to prasidėjęs kele
tą mėnesių atgal, kada buvo 
matyt, kad Leninas jau niekad 
daugiau nebegalės vadovauti 
partija.

Vokietijos specialistai, kurie 
gydė Leniną, atsisakė pasakyti 
tikrąją jo ligą, kadangi val
džia reikalavo tai išlaikyti 
s/lapty'beje. 'įPečiaus specfialistai 
sako, kad artimiausioji Lenino 
mirties priežastis yra sukietė
jimas arterijų. Ambasada gi 
sako, ka<l jis mirė nuo kraujo 
užpludimo ant smegenų.

Lenino lavonas Maskvoje
Leninas bus palaidotas šeštadie

ny. Rengiamos iškilmingos 
laidotuves.

MASKVA, sausio 23. — Tuoj 
po Lenino mirties išleistas ofi
cialinis pranešimas, betgi nepa
sirašytas, sako, kad visos Rusi
jos sovietų kongresas “artimoj 
ateity padarys žingsnių užtikri
nimui valdžios darbo be pertrau
kos, sovietų valdžiai pasilie
kant kietoj sargyboj ant revo
liucijos laimėjimų”.

Netikėta Lenino mirtis, kada 
jis jau buvo bepradedąs pasve* 
kti, įvyko kada partijoj eina aš
trus ginčai ir kada kitas žymus 
bolševikų vadovas, Trockis, ser
ga ir yra pasitraukęs iš šalies 
reikalų.

Valdžia rengia Leninui labai 
iškilmingas laidotuves Maskvoj 
šeštadieny. Dar publikai nesuži
nojus apie Lenino mirtį,.liko vis
kas prirengta laidotuvėms. Vi
soje šalyje bus paskelbtas ilgas 
gedėjimas, o ir partijos kivirčai 
bus užmesti. Laidotuvių rengi
mo komiteto, kuris susideda iš 
žymiausių bolševikų, pirminin
ku yra Dzeržinskis.

Tuoj po laidotuvių susirinks 
visos Rusijos sovietų kongresas. 
Tas kongresas turėjo susirinkti 
kaip ryto, bet dėl Lenino mirties 
jo susirinkimas liko atidėtas iki 
po laidotuvų.

šiandie po piet Lenino lavo
nas liko atvežtas į Maskvą. Nuo 
stoties iki unijų namo, kur jis 
gulės pašarvotas, karstą ant sa
vo pečių nunešė nariai komisarų 
tarybos (ministeriai). Diena 
buvo šalta, bet visgi daug žmo
nių prisirinko tose gatvėse, ku
riomis karstas buvo nešamas. 
Stoty karstą pasitiko apie 20,- 
000 žmonių — sovietų kongreso 
atstovų, komunistų ir įvairių 
sąjungų ir unijų atstovų.

Dar nežinia ar Trockis daly
vaus laidotuvėse. Jam jau pra
nešta apie Lenino mirtį ir mano
ma, kad jis darys viską, kad ga
lėjus dalyvauti laidotuvėse.

Ginčai partijoje laikinai bus 
nutildyti, o paskui susirinks so
vietų kongresas ir tasis nuspręs 
kas bus sekamas Rusijos pre
mieras.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 23, užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų .......  $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.13
Danijos, 100 markių ........... $16.30
Italijos, 100 lirų ................... $4.38
Francijos, 100 frankų .......... $4.54
Lietuvos, 1OO litų ................... $10.00
Norvegijos, 1OO kronų ............. $14.07
Olandijos, 100 kronu .......... $37.10
Suomijos, 100 markių .........  <$2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $25.98
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

Prašo pagelbėti 
ūkininkams

Prezidentas prašo kongreso 
gelbėti šiaurvakarinių valsti
jų ūkininkus.

WASHlNGTOiN, sausio 23.— 
Prezidentas Coolidge speciąli- 
niame pranešime kongrese pa
siūlo stvertis penkių priemonių 
pagelbėjimui ūkininkams. Nie
kur ių tų priemonių turi stver
tis kongresas, niekurių admi
nistracija, o niekurių ir priva
tiniai interesai.

Jis nurodo, kad šiaurvakari
nių valstijų ūkininkai yra keb
lioj padėty, kuri artinasi prie 
rūstaus laipsnio ir todėl jis 
prašo stvertis priemonių pagel
bėti tiems ūkininkams. Svar
biausia prezidento siūloma 
priemonė, tai palengvinimas 
ūkininkams atsimokėti skolas 

ir taipjau suteikti finansinę pa- 
gelbą. Prašoma finansinės pa- 
gelbos ir bankams, kurie ten 
vienas paskui kitą bankrutija.

Nori apkaltinti laivyno 
sekretorių Denby

Bus pareikalauta panaikinti lai
vyno aliejaus laukų išnuo
mojimą privatinėms kumpa- 
nijomSi

WASHINGTON, sausio 23.— 
Senatorius Walsh, deni., pa
skelbė senate, kad jis papra
šys Teapot Dome aliejaus lau
kų išnuomojimą tyrinėjantį ko
mitetą patarti prezidentui už
vesti bylą už panaikinimą tų 
laukų išnuomojimo.

Senatoriai McKellar ir King, 
dem., pasiūlė, kad kadangi lai
vyno sekretorius Denby už- 
gyrė tų laukų, kurie priklau
so laivynui, išnuomojimą, jis 
turi būti priverstas rezignuoti. 
Senatorius Carąway atsiliepė, 
kad jei Denby yra prasikaltęs, 
jis pritartų išnešimui prieš 
Denby regi^arinio apkalti iri
mo (Apkaltinimą gali išnešti 
tik atstovų butas, senatas gi 
butų teismu).

Senatorius Walsh sakė, kad 
jis taipjau prašys, kad komite
to rezoliucijoj butų paprašyta 
paskirti specialinį prokurorą 
nepriklausomą nuo generalinio 
prokuroro Daugherty, kadang 
visoje šalyje Daugherty yra 
nužiūrimas. Jis ilgai buvo ka
binete drauge su buvusiu vi
daus reikalų sekretorių Fall ii 
todėl nenorės vesti bylą prie.', 
savo buvusį draugą.

TRYS DARBININKAI 
UŽMUŠTI

PITTSBURGIH, Pa., sausio 
23.— Erie geležinkelio ekspre
sinio traukinio garvežis, trau
kiniui bėgant 40 m. į vai. grei
tumu, eksplodavo ties Aliųuip- 
pa, Pa. Inžinierius, pečkuris ir 
garvežių foromanas liko už
mušti.

Šiandie —- apsiniaukę, gal 
sniegas į vakarą; maža per
maina temperatūroj.

Saulė teka 7:11 v., leidžiasi 
4:54 v. Mėnuo teka 7:53 v. v.

Amerikos sutartis su Ang
lija pasirašyta

Sutartis leis degtinės šmugel- 
ninkus gaudyti iki 12 m. nuo 
jurų kranto.

AVASHINGTON, sausio 23.— 
šiandie valstybės departamen
te tapo pasirašyta nauja deg
tinės šmugelio sutartis su Ang
lija. Už Jungt. Valstijas sutar
tį pasirašė valstybės ■sekreto
rius Hughes, o už Angliją jos 
ambasadorius Geddes.

Sutartis leidžia amerikie
čiams gaudyti Anglijos degti
nės šmugelninkų laivus ir už 
trijų mylių teritorialinių van- 
lenų zonos, taip kad dabar 
\nierika galės gaudyti tuos 
inugelninkus, kurie stengiasi 
•luptai atgabenti į Ameriką 
degtinę, iki dvylika mylių 
nuo jurų kranto. Bet kad išga
vus tokią sutartį iš Anglijos, 
’urėjo nusileisti ir Amerika. 
Ji turėjo sutikti, kad Anglijos 
[aivai gali plaukti į Amerikos 
uostus ir degtines turėdami, 
tik tie laivai negalės tos deg i- 
pės pardavinėti būdami Ameri
kos vandenyse. Kitų gi šalių 
laivai visai negali Įeiti į Ame
rikos uostus, jei jie gabenasi 
degtinės.

ši sutartis yra paskutinis ak
tas nuverstosios Baldvrina val
džios, taipjau paskutinis aktas 
t ambasadoriaus Geddes, nes 
jis pasitraukia ir dar šiandie 
įteiks prezidentui atšaukimo 
laiškus ir paprašys sugrąžinti 
mandatus. Jis pasitraukia dėl 
menkos sveikatos.

Angliakasių konvencija
Konvencija priėmė prezidento 

raportą. Komunistai nori 
pulti vice prezidentą.

INDIANAPOLIS, sausio 23. 
— Prieš kelias dienas čia pra
sidėjo dvimetinė angliakasių 
unijos konvencija, kuri turės 
nustatyti kokius reikalavimus 
paduoti kasyklų savininkams, 
kada pasibaigs dabartinis kon
traktas minkštose anglių ka
syklose kovo 31 d.

Vakar konvencija išklausė 
rialų prezidento Lewis prane
šimą ir šiandie jį priėmė. Pa
prastai jo raportai iššaukdavo 
ištrių ginčų, bet šioje konven- 
rijoje to nėra. Pirmiau ginčus 
kėlė Illinois angliakasių prezi
dentas Farrington, bet jis jau 
susitaikė su Lewis, o kitas —* 
Alexander Howat iš Kansas li
ko iš unijos visai pašalintas.

Lewis savo raporte pritarė 
darymui sutarčių su kasyklų 
savininkais ir ilgesniam laikui, 
bet apie algas neužsiminė. Rei
kalavimus patieks tam tikra 
komisija.

Komunistuojantys atstovai 
laikė savo pasitarimą ir ren
giasi smarkiai pulti ant vice 
prezidento Hurray, kam tasis 
savo raporte pasakė, kad nie- 
kuriose vietose “raudonieji” 
veikė ir bandė uniją skaldyti, o 
laike paskutinio angliakasių 
streiko tie “raudonieji” laibai 
pasitarnavo kasyklų savinin
kams, ypač 'Pittslburgho dist- 
rikte, kur jie veikė smarkiau
sia. Tekis pasmerkimas komu
nistų tiems atstovams labai 
nepatinka. Lewis gi savo ra
porte apie komunistus ir ne
užsimena.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
diilini'ih filiui ......... Tiri Mliirtiu

Ketvirtadienis, Saus. Ž4, ’24

I KORESPONDENCIJOS ] L—— — - - - ,—- - -
Komunisty darbo vaisiai 

siuvėjy unijoj
Brooklyn, M. Y. — New 

York o Amalgameitą Unijos 
Bendroji Taryba turėjo bylą 
su vienu lietuvišku skebiniu 
kontraktorium J. Briedžiu. Iš 
ko susidarė tas visas “keisas“, 
apie tai nebuvo rašoma nei į 
Naujienas, nei j kitus laikraš
čius, nes ir be to komunistai 
sakydavo, kad tūli žmonės Siu
vėjų Unijoj norį, Jčad Bried
žiai (broliai) tą bylą ‘laimėtų. 
Dabar, kada toji byla tapo ne
garbingai dėl Unijos pabaigta, 
reikia parodyti, kaip visa tai, 
įvyko.

Pereitų metų vasarą vieną 
dieną įvyko kontraktoriaus J. 
Biržiečio dirbtuves darbininkų 
susirinkimas. Toj dirbtuvėj dir
bo keletas patentuotų revoliu- 
cijonierių — komunistų. Po su
sirinkimo susidarė grupė, va
dovaujama komunistų J. Bui
vydo ir B. Jokubonio, ir nuėjo 
“sustabdyti Briedžio skebšapą.” 
Visoj dirbtuvėj buvo apie 6-7 
mašinos ir dirbo arti poros de- 
sėtkų darbininkų. Tie žmonės 
ir atėjo išvesti šios dirbtuvės 
darbininkus į streiką. Įėjus 
grupei žmonių į dirbtuvę tuo 
jau prasidėjo muštynės. Katra 
pusė muštynes pradėjo — sun
ku pasakyti; bet paaiškėjo vė
liaus, kad keletas asmenų tu
rėjo suskaldytas galvas ir pa
našiai.

Tuojau po to įvykio prasidė
jo areštai. Buvb areštuota B. 
Jokubonis, J. Buivydas ir k., 
kuriuos Briedžiai geriausiai pa
žinojo. Byla tapo užvesta ne 
prieš Uniją, bet prieš tuos as
menis kaipo prieš “užpuoli
kus“. Unija už savo narius už
sistojo ir perėmė visą bylą, ku
ri tęsėsi ligi šio laiko. New 
Yorko organizacijos Bendroji 
Taryba visai nežinojo prie ko
kių aplinkybių visa tai įvyko' 
ir manė, kad lietuvių lokalas 
buvo paskelbęs tai dirbtuvei 
streiką. Bet apie tai nežinojo 
nei lietuvių lokalas, nei dagi 
lietuvių lokalo pildomoji tary

ba — executive board. Tas vis
kas buvo padaryta tik (koleto 
susitarusių gaivalų. Susirinki
muose apie tai niekas nieko ne
norėjo sakyti, nes nenorėta 
triukšmo. Bet komunistai per 
Laisvę nepaliovė girtis savo 
“apgalvotų“ darbų, gyrėsi, kad 
net teisme juos “užtarę“ ir t. 
t. Jie per Laisvę stengėsi vi
sa tai pateisinti, kad žmonės 
neimtų jų kaltinti už tokį kvai
lą darbą. Bet žmones juos vis
gi smerkė, nes tie gaivalai at
liko tą savo “misiją“ be jo
kios unijos žinios, be unijos 
komitetų pritarimo ir be jokio 
paskelbimo toje dirbtuvėje 
streiko.

Teismas pagalios pasibaigė. 
Laisvės korespondentai apie tai 
tyli: fžmonės patys šiaip taip 

sužinojo, kad byla pasibaigė, 
bet apie pasekmes niekas nie
ko nežinojo.

Kartą užeinu Unijos ofisan 
ir aš pasiteirauti. Radęs loka
lu sekretorių tuojau ir paklau
siau, kaip pasibaigė unijos by
la su Briedžiais. Ir ką manot? 
Tiesiog nustebau! Nusistebė- 

sit ir jus sužinoję: Unija už
mokėjo Briedžiams $1900.00! 
O visos Unijai išlaidos — ad
vokatai ir k. — siekia keletą 
tūkstančių!

Ar ne puikiai komunistai 
pasidarbavo Unijai?!

Ir kas tuos gaivalus įgalio
jo daryti tokį žygį? Bendroji 
Taryba nežinojo nieko. Loka
las nežinojo nieko. Lokalo Pil
domoji Taryba irgi nieko ne
žinojo^ Jie mat turi dideles gal
vas; jie daug supranta; jie 
“tiesioginio veikimo“ 'šalinin
kai — tai kam dar čia ko nors 
klaustis? Ir kritikuoti jų už 
tokius darbus nedrįskie.

Bet tegul butų šitaip pada
ręs kas nors kitas, o ne Lais
vės išperos, tai jie butų pra
keikę: butų išvadinę provoka
toriais, Unijos griovikais ir pa
našiai. Bet kad tai atliko Bui
vydas su savo šaika ir ištrau
kė Unijai keletą tūkstančių do
lerių, tai visai gerai.

Dabar ir jie vaikščioja nosis 
nuleidę ir akių nenori pakelti 
i žmogų, nes jaučiasi apiplė
šę organizaciją. Tai vaisiai 
skiepi nių mitingų.

A. P. Serbas.

LIBERTY LAND AND INVESTMENT 
KOMPANIJOS AKCININKAMS

Šiuomi pranešame tamstoms, kad 30 d. Sausio-January, 1924 
m., aštuntą valandą vakarą įvyks extra Liberty Land and In
vestment kompanijos akcininkų susirinkimas Mildos Svetainėje, 
3138-3142 South Halsted gatvės, Chicago, Illinois, šitais tikslais.

1. Išrinkti naują minėtos kompanijos Direktorių Valdybą.
2. Įgalioti minėtos Kompanijos likvidavimą.
Įgalioti minėtos Kompanijos Direktorius ir Viršininkus pa

dalyti minėtos Kompanijos turtus taip, kaip jų manymu geriau
sia ir atsakančiausiai tiks minėtos Kompanijos likvidavimo įvy- 
kinimo tikslams,, išmokant jos skolas ir padalinant jos likusius 
turtus tarp jos akcininkų.

4. Padaryti kiekvieną ir visus kitus žingsnius minėtų tiks
lų įvykinimui ir suteikimui minėtos Kompanijos Viršininkams ir 
Direktoriams pilnos galės veikti tuose dalykuose.

5. Apsvarstyti ir nubalsuoti kiekvieną kitą Kompanijos rei
kalą tame susirinkime.

Liberty Land and Investment Co.,
M. ROZENSKI — Prėzidentas, 
J. SINKUS — Sekretorius.

PRIERAŠAS:
Laiškai buvo išsiuntinėti visiems šėrininkams 4tą dieną šio

Sousio mėnesio, bet daugelis laiškų sugrįžo.
Kad nenustoti savo balso taip svarbiame reikale kaip tai

LIKVIDAVIME TURTO, ma'lonSkite neatbūtinai pribūti ant šio
susirinkimo.

Jeigu negalite pribūti ypatiškai, tuojaus priduokite adresą 
į ofisą Auditoriaus J. P. VAHKALA, 3241 So. Halsted St., Chi
cago, III., kuriam bus pavesta likvidacija kompanijos turto.

Jus dabartinis adresas neatbūtinai auditoriui reikalingas 
dėl tolimesnio susinešimo likvidavimo reikale. Bus jums pasių
sta “proxy” kurią malonėkite sugrąžyti iki 29-tos dienos šio Sau
sio mėnesio 1924 m.

Liberty Land and Investment Co.,
M. ROZENSKI — Prezidentas,
J. SINKUS — Sekretorius.

■ši

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis •

“VARPAS
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metų ............................................   1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams..................   3.00
Pusei metų ................................................ 1.50
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, 

skaityk “VARPĄ“, kuris, nieko neužkabindamas,
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į kohvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo“ Administracijai, 
o gausi jį.

tai 
pa-

3251 So. Halsted Street, Chicago, III
Tel. Yards 1234.

Real Estate Aukcionas
Septyni neužbaigti, 5 kambarių bungalow, kurie 
randasi po No. 6122-6124-6128-6130-6134-6136 ir 
6142 So. Mayfield Avė., Clearing, III. (Lotai di
dumo 30x125 pėdų). Bus parduoti subatoje, 
sausio 26, 1924, 3 vai. po pietų.

Ant vietos adresu: 6122 S. Mayfield Avė., 
per Chicago Title and Trust Co., 

kaipo Receiveris dalykuose 
Eastwood’o su Sisson’u.

Bile asmuo žingeidaująs tais dalykais gali gauti 
pilnas informacijas kas link padėties tų namų, 
kaip tai, savybės raštų, (titles), užareštavimą 
(liens) ,skolų ir sąlygas pirkimo atsišaukiant 
prie Receiverio

Chicago Title & Trust Co.
(M. A. James) arba 

Ralf D. Shanesy,
Receiverio Advokatas

Room 738, 232 So. Clark Si.

RALTIJOSAMERIKOC
O LINIJA 9Broadv$y, Ne^Iork.NY U 

iS&ti LIETUVA
PER HAMBURGĄ,PIU.AVĄ 

ARBA. LIEPOjų
Valiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai valiuoja j Piliavą 
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

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

S. S. LITUANIA ............................. Febr. 6
S. S. EStONIA ............................... Febr. 27

TREČIOS KLESOS KAINOS f:

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

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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

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

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antvrerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė.
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).
. Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato- 
?rūmai. Atsišaukite prie vietinių agen- 
ų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago, III.

DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS!
Rengia LSS. 4 Kuopa

Kalbės Naujienų Redoktorius 
P. GRIGAITIS

Temoje
“Anglijos Darbininkų Valdžia”

Pėtnyčioj, Sausio 25, 1924
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted St.'
Pradžia 7:80 vai. vakare.

Įžanga asmeniui 15c.
Ateikite visi, nes šios prakalbos yra 

labai svarbios.
Kviečia LSS. 4 Kuopa.

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 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
P

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
> Parduodam Laivakortes. • 

■■ ■ ■■■m ■ ■ i

šelf-reduciNG
Žemo Liesintmoe num.388, tlk- 

i pigus. Turi temą virtų ir vi
dutini sijoną. U tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
džiai 24 iki 3G ; atsieina tik $3.

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Neirto HyglentoFashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. S.)

Physical Cultare Institute 
DR. 1 A. VELONIS 

Osteopąthas, Chfroprata*, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsieentjusiaB, be vaiste ir opera

cijų, — naujausiai^ budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 111-13 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarų, iiskyrui ketverge. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

Physical Therapy
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant, viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895
m .....................i „.i i i i .... . ■

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Milwaukee Avenue 
Room 212

Kampas North Avė. ir Robey St.
Ofiso valandos 9 iki 9.

Nedėlioj 9 iki 12 dieną. 
Gass Administred

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699L. ... ........ . , , ..... —J

DR. S. BIEŽIS ’
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephons Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

’ Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z, VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandas pagal sutarti

Telephons Yards 5032

DR. N. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Garsink’rtės Naujienose

Office Hourc 10 iki 12 platų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A, L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

k..—   .1.1. N..... I II. M. 11 .1 I . ■...............

Canal 0257 
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.k-—-... . 7 ....... J

Mnkitės Naujienose

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką ir rv^cpe- 
jišką bl X Sūdy
mo. DidlUs skai
čius žmoti^ išgy
domų kasdltU per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai '***■ 
ną. Panedėlyj, sereic,^ ir 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 >*«*t Monroe Street, Cbncągu 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietums Advoutu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SY^

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 19736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

V. w. Rutkauskas' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halgted St. T.Boul. 6737

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Del tėvo kosulio.

Sausis paprastai vienas šalčiausių 
mėnesių, ir suteikia daug kosėjimų, 
persišaldymų ir karkimų. Vartokite 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
ĘOUND nuo pat pirmo kosėjimo ar 
persišaldymo, nes jis palluosuoja 
plegmą ir greit suteikia palengvini
mų nuo uždegtos ir paraudonavusios 
gerklės. “Jūsų HONEY AND TAR 
COMPOUND padarė daug gero ma
no tėvui, kuris turėjo dideli kosėji
mą. Jis dabar jaučiasi gerai”, rašo 
Nicolasa Gonzales, Cuero, Texas.



Ketvirtadienis, Saus. 24, ’24 NAUJIENOS, Chicago, III.

L.S.S. ŽINIOS Demokratija ir politikos 
veikimas

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Sausio 24,1924. Eilinis No. 42

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.

rųšies. 
kad esą 
užsiimti

klausimais 
principais bet 
Tokie žmonės 
politikierių da- 
tokiais daly

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. Keinėža, 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, 111.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

Finansų Sekr. A. Banienė, 853 N. 
Hoyne Avė., Chicago, III.

Daugumui žmonių vardas 
demokratija nereiškia nieko. 
Jie nenori, kad kas juos truk
dytų su politiniais 
arba socialiais 
kokios 
mano, 
lykas 
kais.

Save gerbiantys piliečiai ne
turi laiko pašvęsti tokiems 
reikalams. Jie mano, kad lai
kas praleistas be pinigų uždir
bimo arba be pinigų praleidi
mo — yra tiesiog pamestas 
laikas. Ir pinigų uždarbiauto
jai visuomet suka mintį apie 
tai, kaip čia daugiausiai pada
rius pinigų ir kaip toliau pasi
traukus nuo politinio 
Tokiu nusistatymu 
krėsti visi šios šalies 
jai. Jie tik žiuri savo 
apie tai rūpinasi — 
protaujantieji žmones.

Jeigu pradeda diskusuoti 
apie politiką, tai praktiškas 
biznierius moka pasidaryti 
sau politikierių ir dar iš to 
politikierių padaro sau biznį.

veikimo, 
yra už- 

gyvento- 
biznio ir 
- siaurai

LSS. Pildomojo Komiteto 
Posėdžio Protokolas

skelbs 
tas.

K’ėliau Fondo komi tė

finansai yra sutvarky- 
Finansų Komisija dar 
peržiūrėti. Nuo LDLD.

LSS. Pildomojo Komiteto 
posėdis įvyko sausio 16, 1921. 
Naujienų name. Posėdy daly
vavo šie P. K. nariai: J. Šmo-I 
telis, J. J. Čeponis, A. Kenie
žą, P. Mileris, J. Vilis ir L 
Sekretorius A. Žymontas. 
atvyko posėdin J. Degutis ir 
G rūbelis.

Tvarkos vedėju išrinktas 
šmotelis.

Protokolas pereito susirinki
mo skaitytas ir vienbalsiai pri
imtas.

Drg. Grigaičio LSS. maršru
to sąskaita priimta. Posėdy da
lyvavo ir drg. Grigaitis. Jis iš
davė raportą iš atlikto savo 
maršruto. Atlankė . sekamas 
vietas: Clinton, Ind„ Pitts- 

Baltimore, Md., 
Y., NVaterbury,

Conn., Cambridge, Mass., So. 
Boston, Mass., Montello, Mass., 
Haverhill, Mass. ir Bingham- 
ton, N. Y. Viso iki šiol atlan
kė 10 vietų.

Drg. Grigaitis 
žmonės labai
cialistų parengtas 
tik į organizaciją 
ri. Socialistams » 
miniu visur yra
Ir jie yra musų geri 
Tik nerangus organizacijai pri
klausyti. Toks nerangumas da
bar pasireiškia visose darbinin
kų organizacijose. Dar ims lai
ko kol darbininkai atsipeikės 
iš tos apatijos.

Nutarimai buvo sekami:

burgh, P 
Brooklyn,

e-

sako, kad 
noriai lanko so~ 

prakalbas, 
įstoti neno- 
pri tariančių 
labai daug, 

draugai.

riją duoti nariams dykai. (To
dėl LSS. Kuopos norėdamos 

naują konstituciją, 
kreipties į 
konstitucija

gauti LSS. 
malonėkite 
Sek rotorių, 
prisiųsta).

Paleisti

bus

LSS. 
|pas- 
pasi-

referendumui 
viršininkų nominaciją, o 
kinu ir rinkimus. Kodėl 
vėlino nominacija, ant vietos 
buvo paaiškinta.

Buvo skaitytas laiškas įnuo 
LSS. 34 kuopos. Apsvarstę tos 
kuopos padėtį ir išgirdę nuo d. 
Grigaičio paaiškinimą apie tą 
patį dalyką, P. K. nutarė pa

rų e-
tams laiko nuo mokesčių.

Nutarta, jei reikalas bus, 
remti finansiškai Rytinių val
stijų LSS. maršrutą. Nes ten 

draugai planuoja pradė- 
lį maršrutą, bet neužtek
tu ri lėšų. P. K. padės

pa-

ti did 
tinai 
jiems.

Nutarta išdirbti Sąjungie- 
čiams lavinimosi programą. 
Ant vietos išrinkta tam daly
kui komitetas.. Komitetan įei
na šie draugai: J. šmotelis, J. 
J. Čeponis ir P. Miler.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Rėmėjų Fondo pri
imtos taisyklės. Tuojau ant vie
tos paskirti draugai to Fondo 
viršininkais: J. J. Čeponis, 
pirm., M. Jurgelionienė, Bėk r. 
ir J. Šmotelis, ižd. Tas LSDP-

ti, tik
nespėjo
gauta dar nevisi pinigai, kurie 
tapo atgauti iš komunistų. Ti
kimasi, kad draugai greit tuos 
pinigus prisius.

A. žymontas, 
ILS S. Sekretorius.

sunkuimus

telefonų 
uniją.

Herrin, III.
Herrinas iki 1922 m. buvo 

menkai kam žinomas, bet mi
nimais metais jis paskilbo vi
same pasauly. Paskilbo kasy
klų darbininkų sukilimu ir gin
kluota kova su skobais.

Miestukas mažas, angliaka
sių apgyventas, bet garsus. 
Garsus ne tik tuo, jis garsus ir 
kitais savo gerais darbais. 
Prieš kiek laiko herriniečiai su
organizavo telefono (Bell Co.) 
darbininkus. Jų kova buvo sun
ki,
nugalėjo. Buvo taip. Darbinin
kai reikalavo, kad 
kompanija pripažintų 
Kompanija atsisakė. Tada mie
stelio gyventojai liepė kompa
nijai atsiimti savo telefonus iš 
jų namų. Čia kompanija ir pa
matė, su kuom ji turi reikalo. 
Ir nieko nebelaukdama pripa
žino uniją.

Dabar vėl jie suorganizavo 
automobilių mekanikus — In
ternational Association of Ma- 
chinists (I. A. of M.) Šiuo kart 
kova nebuvo tokia sutiki. Ga
ražų savininkai pasirašė šiokią 
sutartį: astuonias valandas die
nos darbo, už viršlaikį — lai
kas ir pusė, ir IX) centų valan
dai minimum amatninkams. 

Taipgi yra įvesta .minimum 
alga mokiniams, kas šeši mė
nesiai pakeliant algą 8 centais 
valandai. Be to, vietos lokalas 
(No. 1472) suorganizavo ir 
West Frankforte, III., savo 
draugus. Dabar organizuoja 
Marion ir Eldorado, III.

Matyt, miestukas nesnau
džia. Gyvenamas didžiuma dar
bo žmonių (viso gyventojų tu
ri apie 1500) ir yra 100% or
ganizuotas. Jo valdžia organi
zuotų darbininkų rankose. Tai 
paveikslas kitų ^liestų darbi
ninkams.

Kodėl darbininkai turi 
organizuotis?

Štai kodėl. Jeigu organizuo
toje dirbtuvėje darbas suma
žėja, tai visiems darbininkams 
sumažėja; o jeigu darbas pa
sibaigia, tai irgi visiems. O kai 
prasideda, visi kartu pradeda 
dirbti.

Su neorganizuotais darbinin
kais visai kitaip. Juos bosas pri
ima dirbt tada, kada nori ir 
pavaro iš darbo, kada tik no
ri. Neorganizuotas darbininkas 
visados dreba, kad viešpats bo
sas kurią valandą nepasaky
tų: “Man tavo darbo neberei
kia, gali eit sau!” Taigi šian
die dirba, o rytoj nežino — 
dirbs, ar darbo ieškos. Su or
ganizuotais darbininkais bosai

ko praktiški biznieriai pasida
ro sau ir pelno.

! šios šalies pelnagaudos vi
sai nežingeidauja demokratija, 
bet jie žingeidauja valdžia tik 
tuo atžvilgiu, kad turėjus ją 
savo kontrolėje. Mases darbi
ninkų, kurių politinis susipra
timas net nevertas nei minėti, 
nežino, kas demokratija yra.

Jie nežino, kad demokratija 
reiškia ekonominį ir politinį 
apsisprendimą pačių žmonių.. 
Jie dar mažiau kreipia domės 

Į į politiką negu jų išnaudotojai 
—pelnagaudos. Jiems politika 
reiškia kova už ofisus ir jie 
daleidžia tiems ofisų medžio- 

į tojams vesti visą politinį veiki
mą — politinį jomarką.

Darbininkai žiuri, kad ga
vus daugiau algos, trumpas 
darbo valandas, ikrutamus pa
veikslus ir naminėlę. Tie da
lykai tai dar kiek interesuoja 
juos, ir tais dalykais jie pa
tenkinti. Už tuos dalykus jie 
nasirengę kovoti. Bet kas lie
čiasi politikos, jie ją palieka 
politikams, darbininkų vado
vams ir publiškiems kalbėto
jams.

Pelnas darbininkų išnaudo
tojams; tinkamos algos darbi
ninkams; žaidimai, automobi
liais pasivažinėjimai, — be jo
kio protinio darbo visiems. Po
litikieriai gali lošti savo rolę, 
aip kaip jiems patinka.

Daugumas žmonių neskaity
tų nei laikraščių, jei ten ne
būtų prirašyta socialių skan
dalų, skelbimų- ir sporto žinių.

Tokiame stovyje , randasi 
daugumas šios šalies gyventojų. 
Jie yra vadžiojami už nosies ir 
lengvai duodasi vadžioti, nes 
patys nepratę ir visai nenori 
savo politiniais reikalais rūpin
tis. -Ą. Z.

lei tokio stovio pradeda neri
mauti, netekti vilties, kad L. 
S. S. kada nors besustiprės. 
'Draugus [pradeda apimti apa
tija, dar didesnis nepasitikėji
mas savim ir kitais, ir atsiran
da noras “pasilsėti”.

Ar yra tečiaus ko nusimin
ti?

Man rodos nėra. Tiesa mu
sų, L. S. S. narių dabar nėra 
daug. Savo galybe- mes nega
ilime pasigirti, dideliais dar
bais nepajėgiame pasižymėt, 
bet nežiūrint to, mes esame 
stiprus! Musų įtaka visuome
nėje yra labai didelė, gal būt 
didesnė, negu buvo prieš ka
rą. O svarbiausia: Mes esame 
išlaikę socializmo mokslo eg- 
zamena, tuo mokslu persiėmę 
ir artavoti. Mes nesibijome 
pavojaus, iš kur jis nebūtų, 
nes mes žinome savo kelius.

Daug blogesnėje padėtyje 
yra musų pusbroliai, komuni
stai. Jie atsidūrė pelkėse. Jie 
nebeturi po savo kojom nė 
sklypelio sausos žemes. Jų tik
slai, jų siekiai senai veju iš
blaškyti ir patįs nebenumano 
kur suktis ir kur eiti. O kas 
blogiausia jiems, jie susipaka
vo ir nusinešė visas musų ydas 
ir kaipo sunkią naštą turės 
vilkti su savim iki grabo.

Negeriau šioj padėtyj randa
si ir kitos sriovės: klerikalų 
įtaka eina silpnyn su kiekvie- 
nu. metu ir neilgai laukus jį vi
sai pranyks, o liks tik vieni 
prasikeikę jeziutai ir jų tar
nai; sandariečiai neturėdami 
kur keliauti patrepsės ant vie
tos, pasisukinės ir turės skir
stytos ar nau jų kelių j ieškoti. 
Bet ateities jiems nematyt.

Ką mes privalome dabar 
veikti?

Pirmiausia, mes turime mo
kintis ir mokinti kitus. Mes tu
rime skleisti mokslą plačiau- 
soje skalėje ir remti kitus, kas 
skleidžia mokslą. Mes turime 
remti musų draugų kovą Lie
tuvoje ir su jais palaikyt ar
timus ryšius. Mes, tuo tarpu 
privalome būt \ daugiausia ap
švietus organizacija negu poli
tikos, ir kaipo lietuviai, pir
miausia turime rūpintis lietu
vių reikalais.

Dirbdami išlengvo ale rim
tai ir nusaikiai, mes nudirbsi
me .daug ir vaisiai bus gausus. 
Apsišvietusiej i žmonės, kada 
išlaikys kvotimus ateis į mu
sų organizaciją.

— J. šmotelis.

organizacijos susirinkimų tris 
kart iš eiles ir neužsimokė j il
sius laiku nario mokesčio, iš 
organizacijos išbraukti. Išrink
tas atstovas į Partijos konfe
renciją. Priimta kai kurių 
draugų siūlymas kreiptas į s.- 
d. Seimo frakciją, kad butų 
pravesta įstatymo keliu civili
nių vedybų legalizavimas, kad 
galima butų steigti laisvama
nių kapines ir t. t. Paskaityta 
Centro Komiteto aplinkraščiai 
ir nutarta griežtai juos pildy
ti.

Šančiai (Kaunas). 30 lapkri
čio čia įvyko iL. S.D. Partijos 
Šančių organizacijos narių vi
suotinas susirinkimas. Patvir
tinta priėmimas naujų 8 na
rių, išrinktas atstovas į Parti
jos konferenciją. Vienas kuo
pos dr. darė pranešimą apie ei
namąjį momentą. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kad ir kuopos narių 
tarpe yra bedarbių. Nutarta 
sulig galimybės viens antrą 
draugiškai remti pajieškant 
tarnybos, darbo ir t. t.

Tenka pažymėt, kad ši kuo
pelė, nors ir nesenai įsikūrė, 
bet yra energinga ir smarkiai 
varo partinį darbą.

Krinčinas (B. Pasvalio ap.). 
L. S.-D. P. Krinčino organiza
cijos narių eilinis susirinkimas 
įvyko 2 gruodžio š. m. Nutar
ta: patvirtinti naujai įstojusį 
organizacijon narį, išrinkta at
stovas į Partijos konferenciją. 
Beto nutarta kreiptis į Social
demokratų frakciją Seime, kad 
ji dėtų pastangų greitesniam 
išleidimui dvaro darbininkų 
samdymo įstatymo. Iš prane
šimų kai kurių draugų paaiš
kėjo, kad bėdnuomenė daug 
kenčia nuo stokos malkų, ku
rių net ir už pinigus sunku 
gauti, tuo pat gi laiku klebo
nai yra gausingai malkomis 
per valdžią aprūpinti. Nutarta 
šiuo reikalu irgi kreiptis į s.-d. 
frakciją Seime, prašant dary
ti žygius aprūpinimui bėdnuo- 
inenčs malkomis ir naujakurių 
statybos medžiaga.

Šioje organizacijoje yra daug 
veiklių narių, bet ypač pasižy
mi viena draugė, kuri savo en
ergingu darbu prisideda prie 
organizacijos stiprinimo.

vesta delegatams, kurie tik ap
siėmė. Nutarta vasario 3-čią 
sušaukti Chicagos visų tautų 
unijų ir šiaip vietos darbinin
kiškų organizacijų bei kultū
rinių draugijų konferencija 

reikalu šelpimo Vokietijos ba
daujančių darbininkų. Nutar
ta pradėti ruoštis apvaikščioji- 
mui viso pasaulio darbininkų 
šventės Pirmosios Gegužės; 
tam darbui išrinkta komisija 

iš trijų delegatų, kurie patys 
pasiskirs sau padėjėjus. Visi 
pranešimai bus skelbiami, vi
suose socialistų kalbiniuose 
laikraščiuose. Nutarta, kad vi
sos socialistų kalbinės federa
cijos dalyvautų Gegužinės ap- 
vaikščiojime.

Prakalbų rengimui komisija 
pranešė, kad sausio 27 dieną, 
tai yra ateinantį sekmadienį, 
2:30 vai. po pietų Machinists 
Hali, 113 So. Ashland Blvd., 
Paul Blanshard skaitys ang
liškai lekciją tema “Anglijos 
Darbo Partija”. Prelegentas 
pereitą vasarą lankėsi Anglijoj 
ir studijavo Anglijos Darbo 
Partijos darbuotę kaipo orga
nizuoto darbininkų kūno. Ku
rie supranta anglų kalbą lai 
ateina pasiklausyti, išgirs daug 
Įdomių dalykų apie Anglijos 
darbininkų judėjimą, kuris 
šiandie jau paėmė Anglijos 
valdžią į savo rankas.

— Šapos Darbininkas.

Pirmos Gegužės Apvaikščio
simas.

Pirmos gegužės apvaikščioji- 
no komitetas, susidedantis iš 
visų Federacijų ir Cook Coun- 
y Pildomojo Komiteto, turės 
susirinkimą penktadienį, kad 
padarius planus Pirmos Gegu
lės Apvaikščiojimui.

Socialistų Forum.

Pirmas mitingais Socialistų 
Forumo įvyks septin'tadienį 
sausio 27 d. Kalbės Paul Blan- 
diard temoje “Anglijos darbi
ninkai ir jų jėga.” Vieta susi
rinkimo bus paskelbta vėliau.

RF. bus po LSS. Pildomojo Ko- taip daryt negali.
miteto kontrole. Taisykles pa-

Ar verta nusiminti
i Jau ketveri metai, kaip did
žiojo karo vėsula išardė musų 
organizaciją ir išblaškė mus 
kur vienas, kur kitas ar kur 
keli draugų kuopelėmis užsili
ko.

Po to, mes bandėme su kits 
kitu susižinot — susitart ir iš- 
naujo susiorganizuok. Atsiliepė 

Į vienas, kitas draugas, susispie
tė vienas kitas būrelis, bet vi
si tokie nedrąsus, baugus, kits 
kitų nepasitik iantįs, tebesi- 
žvaligome ir tebetunome, lyg 
ko tai bijodami. Po to nelai
mingo pakrikimo dar neesa
me nieko didesnio nuveikę — 
atlikę, 
me.

Toks 
lonus. 
mums, 
jėgos, kad atsilaikėme prieš tą 
didelę audrą, kuri nupūtė į ba
las tūkstančius musų buvusių 
draugų ir išardė nemažai stam-

nors bandymų darė-

stovis, tiesa nėra ma- 
Ypač jis nemalonus 
kurie parodėme tiek

bių musų organizacijų.
— Laisvės Mylėtojas. Kaikurie musų draugai, dė

Iš Lietuvos S.-D. Parti-
tijos Gyvenimo

Skuodas (Kretingos aps.). 
Gruodžio 17 d. valsčiaus bute 
įvyko L. S.D. P. Skuodo kuo
pos visuotinas narių ir prijau
čiančių susirinkimas. Nustaty
ta suma išlaidų važiavimui at
stovo į Partijos konferenciją. 
Dr. 'Šaulys padarė pranešimą 
apie buvusią apskr. konferen
ciją. Apskrities Komitetas 
menkai veikia. Priežastis — lė
šų stoka. Buvo nutarta apskri
ti es centrą perkalti į Skuodą. 
Dr. šaulys nupasakojo savo 
nusistatymą busimoj Partijos 
konferencijoj, kuris buvo pri
imtas. Dr. Bukontas pasveiki
no susirinkimą, pabrėždamas 
anglių darbininkų laimėjimo 
reikšmę parlamento rinkimuo
se. Tatai rodo, kiek anglų dar
bininkai yra susipratę. Nutar
ta išrašyti 5 ekz. “Socialdemo
krato” platinimui.

Ukmerge. 2 gruodžio š. m. 
įvyko Ukmergės aps. L. S.-D. 
P. organizacijos atstovų kon
ferencija. Padarytas praneši
mas iš apskr. K-to veikimo 
Nutarta, kad išsirašytų per sa
vo organizaciją Partijos laik
raštį ‘‘[Socialdemokratą’’. Nu
tarta atkreipti draugų dėmesį 
į reguiliarinį mokėjimą nario 
mokesčio ir organizacijų iždi
ninkų į reguliarinį atsiskaity
mą nuošimčiais su Centro ko
mitetu. Nutarta, kad organi
zacijos siųstų savo atstovus į 
Partijos konferenciją.

Po to įvyko susirinkimas 
Ukmergės L. S.-D. P. Įorgani- 
zacijos, kur išrinktas į Parti
jos konferenciją atstovas ir 
apsvarstyta kiti smulkesni da
lykai.

SocialistŲ Partijoj
Socialistų Partijos Cook Kaun- 

tės Delegatų Susirinkimas.

Tuckerio lekcijos.
Kiekviena trečiadienio va

karą d. Tuckeris skaito lekci
jas apie Amerikos literatūrą. 
Lekcijos būna socialistų kam
bariuose, 1224 So. Albany Av. 
Lekcijas rengia Socialistų Par
tijos žydų kuopa. Visi draugai 
kviečiami dalyvauti lekcijose.

Mrs.A MiCHNIEViCZ-VIDIKIENi 
AKUŠEKKA

‘101 So, Halsted SU, kampan 81
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards H19
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i
<ai praktakavu 
ii Pennsylvaiu 
jos ligjiibučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauta, viso 
dose ligos© prto 
ųJradymą, laik 
gimdymo Ir jx 
gimdymo.

Už dyką pate i 
rimas, da Irkite 
iriuose rtikalut 
«e moterims i 
merginoms; krei)! 
įritės, o rasiu 
pagelbą.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

L. ' - ------- - - ■

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
rakai*.

Tel. Blvd. 818K8
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

4ypatiška prižiuri- 
^jimą. Duodu pa

tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South
Halsted St.

^DR. HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Can&l
3110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonali

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VAIxANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A, BRENZA

Ofiso valandosi
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, UI. 

k ................. . .i-/

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
... ............ .................. ....

I)R. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS 

r 4193 Archer Avė. 
, 9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rietavas (Telšių ap.). Š. m. 
lapkričio mėn. čia įsikūrė L. 
S.-D. P. organizacija. Organi
zacija tuo tarpu susidarė iš 7 
draugų, bet turint omeny jų en
ergiją ir pasiryžimą galima ti
kėtis, kad artimiausiu laiku jie 
partinį darbą praplės.

—.... t. .
Guddliąi ,1 (Mai^iampolės 

aps.). 1 gruodžio įvyko L. S.- 
D. P. Gudelių I org. narių vi
suotinas susirinkimas. Perrink
tas kuopos komitetas. Nusta
tytas nario mokesčio didumas. 
Nutarta narius, nelankiusius

Penktadienį, sausio 18 d. 
County Ofise, 1591 Warren 
Avė. įvyko Socialistų Partijos 
Cook Kauntės delegatų susi
rinkimas. Jį atidarė sekreto
rius Snow. Tvarkai vesti iš
rinkta d.- Hugard. Sekretorius 
perskaitė dviejų delegatų susi
rinkimų protokolus, kurie bu
vo priimti. Buvo skaitytas lai
škas nuo “Workers’ Partijos” 
— kviečia socialistus į kokį 

ten “bendrą frontą”; laiškas 
priimta. Toliaus ėjo komisijų 
raportai. “Biznio” apžvalgą, 

pranešamą apie socialistinės li
teratūros leidimą ir jos plati
nimą davė d. Snow. Ateinan
čią vasarą Socialistų Partija 
rengia du piknikus, —. birže
lio 15 d. ir rugpiučio 31 d. Pi
nigus už literatūrą išplatintą 
Wardų brenčių iškolektuot pa

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

KOJŲ TROBEUAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, jaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ii 
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. Nedaliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirergaa* 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicagg

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, T iki 8:36 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Progpect 0610

DR. B. F. GARN1TZ, 
Gydytoj aš ir Chirurgai 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St 

Valandos nuo 8 iki 10 va), ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
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Ne ‘ Viršgamtiška 
bet visgi ne
paprasta.

voliucija — žodžio laisvę, 
spaudos laisvę, organizaci
jų laisvę ,visuotiną balsavi
mą ir t. t., bolševikai ėmė 
naikinti, kaip tik pasirodė, 
kad tie dalykai grasina pa
vojum jų viešpatavimui. Bet 
revoliucinių laimėjimų nai
kinimas juk yra niekas kita, 

| kaip kontr-revoliucija.
Visose revoliucijose buda- 

ivo taip, kad revoliucija, pa
siekusi tam tikro laipsnio, 
imdavo silpnėti, kol pagalios 
paimdavo viršų revoliucijos I 
priešai, ir tuomet prasidė
davo reakcija. Tas pats li
kimas ištiko ir Rusijos re
voliuciją, bet su tuo skirtu
mu, kad čia reakciją įvyki
no ne revoliucijos priešai, o 
patys revoliucionieriai.

Štai delko Leninas galėjo 
susilaukti naturalės mirties, 
kuomet Robespieras (Fran- 

I cijos revoliucijos vadas) sa
vo galvą pagulė ant gilijoti- 
nos. j

Leninas buvo ne tik tos 
politikos iniciatorius, bet ir 
gabiausias tarpe bolševikų 
josios teisintojas. Net ir 
tuomet, kai bolševikų val
džia jau buvo visai pasukusi 
savo “frontą” prieš revoliu
ciją, jisai mokėjo savo pase
kėjus įtikinti, kad tai esąs L 
tiktai revoliucijos “tęsimas” 
ir “gilinimas.” i

Tuo jisai skiriasi nuo pa- L 
prasto revoliucionieriaus ti-p 
po.

Nabašninką Leniną dau
gelis žmonių laiko “didvy
riu” — taip, kaip jie laiko 
“didvyriu” kiekvieną asme
nį, kuris pasiekė didelės ga
lios: Napoleoną, Mussolini 
ir kitus.

Kiekvienam tečiaus yra 
aišku, kad Rusijos bolševi
kų vadas neįvykino nieko 
pastovaus. Visa, už ką jišai 
agitavo, kovodamas dėl vai-1 
džios, jisai paskui atmetė, 
kuomet pateko į valdžią: 
steigiamąjį seimą, mirties 
bausmės panaikinimą, ka
riuomenės demokratizaciją,1 
darbininkų kontrolę i 
kuose ir t. t. Visa, ką jisai. 
mėgino įvykinti pirmais me
tais po bolševikiško pervers
mo, jisai vėliaus turėjo pri
pažinti, kaipo nepasekmin- 
gą, ir grįžti prie to, ką jisai 
pradžioje griovė.

Jam pasisekė tik vienas 
dalykas — per šešetą suvir- 
šum metų išsilaikyti valdžio
je, nežiūrint to visiems aiš
kiai žinomo fakto, kad jo 
partija yra menka saujalė, 
palyginus su milžiniška Ru
sijos gyventojų mase.

Tai yra tikrai nepapras
tas reiškinys.

Vienas didelis Amerikos i 
laikraštis, mėgindamas iš
aiškinti tą nepaprastą daly
ką, atrado, kad Leninas bu
vęs “viršgamtiškas” (super- 
natural) asmuo. Tik gaila, 
girdi, kad jisai savo “virš- 
gamtiškus” gabumus pavar
tojęs griovimo darbui. Su
prantama tečiaus, kad tai 
yra pats sau prieštaraujan
tis aiškinimas. Griovime 
gabumais negalima palaiky
ti valdžią.

Bolševikų valdžia atsilai
kė dėlto, kad ji, pamačiusi, 
įjogei ji negali įvykinti savo 
revoliucinių tikslų, ėmė vy
kinti kontr-revoliuci ją.

Visa, ką pirm bolševikų 
buvo iškovojusi Rusijos re-'mėgino

Apžvalga
PRIE L.S.S. ISTORIJOS.

Musų korespondentas, A. 
Serbas, praneša, kad p. J. 
Sirvydas, kalbėdamas sanda
riečių jubilejinėse prakalbose, 
Brooklyne, minėjo ir apie savo 
dalyvavimą Lietuvių Socialis
tų Sąjungos steigime. Ji buvo 
įkurta dvidešimts metų atgal 
(po vardu “Lietuvių Socialistų 
Partija Amerikoje,” vėliaus žo
dis “Partija” buvo pakeistas 
žodžiu “Sąjunga”) ir dabarti

nis “Vienybės” redaktorius bu-
. ęs prie jos “lopšelio”.

Apie tolesnį lietuvių socia
listų organizacijos plėtojimąsi 
p. Sirvydas, pasak musų ko
respondento, nupasakojo taip:

“P-no Sirvydo nuomonė, 
apie lietuvius socialistus bu
vusi tokia, kad, girdi, nors 
žmonės priklausydavo prie 
partijos, bet apie socializmą | 
maža kas

O.

gaitis ir 
tikrąją

tesuprato. Ir kai 
Amerikon P. Gri- 
pradėjęs skleisti 
socialdemokratiją, 

tuomet 99% tapę komunis
tais, o vienas procentas (pa
likęs) socialistų. Priežastis 
to menko supratimo apie so
cializmą buvus ta, kad žmo
nės buvę visai neapsišvietę.” 
čia yra ir tiesos ir netiesos.
Tiesa, kad didelė dauguma

žmonių, priklaususių Lietuvių 
Socialistų Sąjungai (arija Par
tijai), nesuprato socializmo ir 
dėlto vėliaus nudardėjo į bol
ševikišką komunizmą. Bet nu
dardėjo ne toks didelis nuo
šimtis, kaip sako “Vienybės” 
redaktorius, ir tas skilimas 
įvyko kitaip, negu jisai pasa
koja.

Grigaitis atvyko Amerikoin 
pirmu kartu gale 1906 metų ir 
veikė čionai apie 7 mėnesius. 
Tuomet jam teko kovoti su p. 
J. O. širvidu, kuris redagavo 
oficialį Sąjungos organą “Ko
vą” ir kuris vėdė organizacijo
je politiką, labai panašią tai, 
kokią vėliaus vartojo Kapsu
kas. Su Žagaru, su A. Berno
tu ir su kai kuriais kitais arti-1 tų pačių metų vasario gale ji 
mesniais prleteliais p. Sirvydas I nutarė atplėšti Sąjungą nuo

• sudaryti (Sąjungoje Socialistų Partijos ir persi-

kliką, kurios pagelba jisai ga
lėtų kontroliuoti organizaciją. 
Bet tas jam nepavyko. Water- 
burio suvažiavime (1907 m.) 
dauguma delegatų buvo prie
šingi Sirvydui, ir jisai rezigna
vo iš “Kovos” redakcijos. (Ta
me suvažiavime, beje, ir orga
nizacijos vardas buvo pakeis
tas, iš “•Partijos” į “Sąjungą”.) 

Ta pati frakcija, kuriai va
dovavo p. Sirvydas, paskui dar 
mėgino tolinus drumsti vande>- 
nį organizacijoje. Jos padaras 
buvo garsioji “13 kuopa” Phi- 
ladelphijoje, kuri skelbė kažin 
kokį “revoliucionišką socializ
mą,” panašų ne tai anarchiz
mui, ne tai Rusijos social-re- 
voliucionierių mokslui. Kuo
met ir šita kampanija neturė
jo pasisekimo Sąjungoje, tai 
p. Sirvydas nutraukė ryšius su [ 
socialistais ir prisišliejo prie 

I tautininkų.
Iš to, kas augščiaus pasaky

ta, yra aišku, kad p. Sirvydas 
anaiptol neturi teisės skaityti 
save prie tų, kurie galėjo žiū
rėti į lietuvių socialistų dau
gumą, kaipo į “neapšviestus” 
ir “nesuprantančius socializ
mo.” Jo vadovaujamieji ele
mentai L. S. S-je reprezenta
vo ne augštesnę, bet kaip tik 
žemesnę socialistinio judėjimo 
rųšį.

Komunistinės frakcijos at- Į 
siradimas tajrpe sąjungiečių 
irgi įvyko ne visai taip, kaip 
piešia “Vienybės” redaktorius. 
L. S. .S. narių dauguma anaip
tol nesipriešino “grynajai so
cialdemokratijai,” kurią ėmė 
skleisti P. Grigaitis, atvykęs 
antru kartu Amerikon gale 
1912 m. Atvirkščiai, jie priėmė 
tą poziciją, kurią gynė P. Gri
gaitis, ir ji tolyn vis labiau 

[stiprėjo ir stiprėjo Sąjungoje.
1 Pirmas tos pozicijos laimėji
mas buvo socialistinių laikraš
čių Sandoros įkūrimas 7-am I 
suvažiavime, 1913 metais. San
dorai pasipriešino tiktai Bal-[ 
trušaitis su savo “Dilgėlėmis” | 
(bet pora metų vėliau ir jis Į 
prie jos prisidėjo).

j Antras tos pozicijos lai
mėj imas buvo atmetimas su
manymo steigti socialistinę su- 
sišelpimo ir apdraudos organi
zaciją varymui konkurencijos 
su Susi vii dni j imu Lietuvių
Amerikoje. Tą sumanymą rė
mė daugiausia Stilsonas.

[ Trečias ir pats svarbiausias 
tos pozicijos laimėjimas buvo 
socialistų dalyvavimas visuoti
nam Brooklyno Seime, kur jie 
pasirodė beveik du kartu stip
resni už tautininkus. Priešin
gi dalyvavimui tame Seime bu
vo L. S. S. centro komitetas 
(ypač J. Šukys), Hermanas ir 
daugelis kitų sąjungiečių ry
tuose.

Th seimo rezultatai taip su
stiprino poziciją, kurią gynė 
“Naujienų” redaktorius L. S. 
S-je, kad ilgoką laiką po to ne-j 
buvo nei kalbos apie kokias- 
nors frakcijas Sąjungoje.

Komunistine frakcija atsira
do po Rusijos bolševikų įtaka, 
kurią pirmiausia ėmė uoliai 
skleisti tarpd lietuvių socialis
tų Angarietis ir Kapsukas. Ji 
ėmė įsivyrauti Sąjungoje, kuo
met Kapsukas, atvykęs Ame
rikon, pateko į “Kovos” redak
ciją ir, tenai bedirbdamas, su
agitavo centro komiteto na
rius, o paskui ir daugumą 
Brooklyno sąjungiečių. Į 9-tą 
suvažiavimą, Chicagon, jisai 
jau atsivežė “savo” žmones, 
kurie aklai rėmė visa, ką jisai 
siūle. |

Čia jam dar nepasisekė už
kariauti Sąjungą, bet, pagrį
žęs Philadelphijon, jisai tęsė 
savo frakcinę politiką toliaus, 
kol jo klikai pavyko paimti sa
vo kontrolei! ne tiktai Sąjun
gos centrą, bet taip pat ir Mo
terų Progresy vio Susivieniji
mo ir Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos centrus.

Ačiū bolševjkiškiani pervers-1 
mui Rusijoje, tos klikos įtaka 
masėse taip sustiprėjo, kad 
pradžioje 1919 m. ji jau ėmė Į 
atvirai reikalauti, kad Grigai
tis butų išmestas iš L. S. S. O

[krikštyti į '‘Lietuvių Komunis
tų Sąjungą.” Ji su savim nu
sivedė apie 90% sąjungiečių.

Jeigu sąjungiečiai butų bu
vę daugiaus apsišvietę, tai toks 
didelis jų nuošimtis, žinoma, 
nebūtų nusekęs paskui bolševi
kus; bet ne vien apsišvietimo 
stoka buvo priežastis jų sukly
dimo. Ne mažesnę reikšmę tu
rėjo dvi kitos aplinkybės. Vie
na, bolševizmo pergalė Rusi
joje, užžavėjusi ne tiktai lietu
vių sąjungiečių, o ir labai dau
gelio kitų žmonių protus; ant
ra, sudarymas frakcinės kovos

meisterių klikos L. S. S-je.
P-as Sirvydas, kalbėdamas 

apie sąjungiečių neapsišvieti- 
iną, nori sukelti publikoje nuo
monę, kad ta organizacija, ku
riai jisai dabar priklauso, sto
vinti apšvietos atžvilgiu aug- 
ščiaus už buvusiuosius |L. S. S. 
narius. Bet 
jame apie 
teisingumą, 
sandariečių
programą veikiausia išmano ne 
daugiaus, kaip tie sąjungiečiai 
išmanė apie socializmą, kurie 
pasidavė bolševizmo įtakai.

mes labai abejo- 
tokios nuomonės 

Didelė dauguma 
apie savo partijos

Anglijos Darbo Partijos vadas 
Ramsay MacDonald.

j Dabar, kai Darbo Partija 
Anglijoj paėmė viršų ant visų 
kitų atskirų buržuazijos parti
ją, ir kai tos partijos lyderis 
Ra m s a y M a c D o n a 1 d 
atsistojo valdžios priešaky, įdo
mu bus skaitytojams arčiau 
su tuo Anglijos darbininkų 
vadu susipažinti. Nėw Yorko 

Į Times bendradarbis Claire 
Price — tikrai ne socialistas

i — patiekia šitokį MacDonaldo 
Į paveikslą:
j Nesenais dar laikais, kai vi
sur buvo kalbama kad kaize
ris reikia Jpakarti, o Vokieti
ją priversti užmokėti už karą, 
populeriausias Anglijoj žmo
gus buvo Horatio Bottomley, 
ultra-patriotinio laikraščio 

“John Rull” redaktorius, o la- 
( biaus-iai ‘ nepopulerus buvo 
James Ramsay MacDonald.

Šiandie — ponas Horatio 
Bottomley pasmerktas ir padė
tas kalėjime, o MacDonald pa
tampa pirmas socialistinis kra
što premieras.

Horatio Bottomley ir Ram- 
say MacDonald — abudu stam- 

I bus žmones. Pirmasis betgi 
kritęs — jis pasmerktas septy- 
neriems metams katorgos. Mac- 
I>onal<L patampa vienas ga- 
lingiausiųjų pasauly .žmonių.

[ MacDonald — škotas, gimęs 
mažoj šiaudais dengtoj grin- 
tclėj mažame 
Lc ssiemouth.
miestelis patapo Škotų aristo
kratijos rezortas ir golfininkų 
rojus, iš kurio, karui 1914 me
tais kilus, Ramsay MacDonald, 
jau parlamento narys, buvo vy
to išvytas..

Bet praslinko keletas ikaro 
,ir po karo motų. Kraštas stip
riai pavargo ir parimtojo, iš
minties pasimokė.

Kai praeitomis Kalėdomis 
MacDonaldas ^sugrįžo į savo 
Lossiemouthą paviešėti, kiek
vienas stoty garvežys, kiekvie
nas uoste laivas laivelis triuk
šmingais švilpimais triubini- 
mais džiaugsmingai sveikino 
jį- 

j Pradžios mokslą gavo jis sa
vo gimtojo miestelio mokyklo
se. Visai 
versiteto 
dėl to 
kad ten 
bus ir liekamu laiku daugiau 
pasimokinus. Susirado vietą 
kaipo | raštininkėlis viename 
prekių sandėly, gaudamas al
gos tris dolerius savaitei. Pie
tų laiko valandą praleisdavo 
Guildhall Knygyne, vakarus -r- 
mokykloj.

I Ilgainiui jis patapo Škotų 
Home Rule Assotctiacijos 'Lon
dono skyriaus sekretorius, 'ir 
čia susipažino su dabar jau mi
rusiu Keir Hardio, kurs 1888 
metais kandidavo parlamen
tai! kaupoj pirmais grynių gry
niausias darbininkų atstovas.

I MacDonald tuomet dar bu
vo liberalas. Jis ėmė intere
suotis politika ir patapo vieno 
liberalų kandidato sekretorium 
su alga apie 375 dolerių me
tams; ta alga nuolatos kilo, 
ligi pasiekė 500 dolerių me
tams. MacDonald ėmė rašinė
ti, jam tatai sekėsi ir pagaliau 
jis patapo laikraštininkas. Jis 
rašė daug, įvairiausiais klausi
niais, ir kaipo rašytojas jis nė 
kiek turbūt neblogesnis kaip 
kad kalbėtojas.

žvejų miestely
Vėliaus tasai

biednas būdamas uni- 
pasiekti jis negalėjo, 
iškeliavo Londonan, 
duonos kąsnį užsidir-

Liberalas jis pasiliko dar 
ir įsikūrus 1893 metais Nepri
klausoma j ai Darbo Partijai. 
Bet jau 1894 metais jis rašo 
daiibiečiui Keir Hardie, pra
nešdamas, kad liberalizmui jis 
nebededąs jokios vilties ir kad 
manąs prisidėti prie Nepri
klausomosios Diarbo Partijos 
— kuri yra Didžiosios Brita
nijos socialistų partija. Metai 
vėliau, taigi 1895, jis jaiu bu
vo vienas tarp dvidešimts aš- 
tuonių Nepriklausomosios Dar
bo Partijos kandidatų parla- 
mentan. šiuo kartu betgi jis 
nepraėjo.

Tos rinkimų kampanijos 
metu viena nežinoma jauna 
moteriškė prisiuntė gausią su
mą pinigų jo kampanijos fon
dui. Kampanijai pasibaigus, kai 
jo sveikata buvo stipriai pa
irus, ji atrašė jam laišką. Vė
liaus juodu susitiko. Ji buvo 
žymaus chemiko duktė ir lor
do Kelvino giminaitė. 1896 me
tais įvyko jųdviejų vestuvės; 
juodu apsigyveno Londone ir 
jo neturto dienos pasibaigė.

Po to juodu daug važinėjo 
po įvairias pasaulio šalis — 
išvažinėjo skersai ir išilgai 
visą. Europos kontinentą, bu- 
vo Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoj, 'Pietų Afrikoj, Austra
lijoj, Naujojo Zelandijoj, |In- 
dijoj. Ne visi pastarojo dvide
šimtmečio Anglijos premjerai 
savo viešpatiją ir pasaulį taip 
gerai pažinojo, kaip kad juos 
pažįsta Ramsay MacDonald- 
as.

Per penkioliką bendro gy
venimo metų juodu Isusilau- 
kė penketo vaikų. Jo žmona 
mirė 1911 metais — jis jos 
po šiai dienai tebegedi.

(Dar ne viskas)

nių, kurie tą draugiją šmei
žia ir stengiasi visokiais bu
dais kenkti jos kultūriniam 
darbui.

Nutarta taipjau surengti va
karą Mariampolės. Realės Gim
nazijos naudai. Vakaro rengi
mo komisijoj! išrinkta J. Alek
sas, J. P. Juzeliūnas ir A. A. 
žalpis.

Be to buvo svarstoma rei
kalas paminėti Vasario 16-tą- 
ją kaipo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šventę. 
Tuo reikalu susirūpinusios vi
sos vietos lietuvių draugijos 
— norima, kad visi vietos lie
tuviai, visos jų organizacijos 
bendrai tą šventę apvaikščio
tų, ir kad butų priimta ir pa
siųsta Tumui-Vaižgantui už
uojautos rezoliucija dėl iškilu
sio Kauno teatre incidento. 
L. D. L. D. 27 kuopa nutarė 
prisidėti prie to bendro darbo 
ir į visų draugijų atstovų su
sirinkimą, kurs išdirbs apvaik- 
ščiojimo planą ir programą, 
išrinkta du delegatai, J. Alek
sas ir A. A. Žalpis.

Kuopos paštininkas.

JUOKAI
Profesoriai dažnai esti dideli 

užsinuršeliai. Kartą vieną tokį 
užsimiršėlį pastebėta einant ga
tve — viena koja jis žengė šali
gatviu, o antra — rynštoku. Su
sitikęs j j vienas pažįstamas pasi
sveikino:

—Labo vakaro, pons profeso
riau, kaip einasi?

—Ne kaip, — atsakė užsimir- 
šėlis. — Išėjęs iš namų jaučiaus 
visai gerai, bet dabar vilkai žino 
kas pasidarė mano kojai — jau 
visas pusvalandis šlubuoju.

Kaip reikia pasielgti su lėtais 
kavalieriais.

ir

LDLD. kuopu darbuotė

So. Omaha, Nebr. — Vietos 
L. D. L. D. 27 kuopa laikė sa
vo susirinkimą sausio 11 die
ną. Narių dalyvavo gausiai, vi
si gerame upe. Tą gerą ūpą 
pakėlė geras kuopos darbuotės 
pasisekimas. Nesenai turėjome 
kaukių vakarą, kurs visais 
žvilgsniais gerai pavyko.

Šiame susirinkime buvo ren
kama nauja kuopos valdyba. 
Išskiriant raštininko, visi ki

ti valdybos nariai pasiliko tie 
patys, būtent, pirmininkas J. 
Aleksas, finansų rašt. J. P. Ju
zeliūnas, iždininkas P. Balkie- 
nė ir iždo globėja V. Kamin
skienė. Protokolų raštininku 

vietoj Onos Žalpienės, kuri 
kuopai raštininkavo nuo pat 
jos įsikūrimo, išrinkta A. A. 
Žalpis.

Kuopon įstojo dar dvi mo- 
;erės.

Nutarta svetainės savinin- 
<ui J. Armoškai už jo malo
nų ir nuoširdų rėmimą musų 
organizacijos išreikšti laiškeliu 
padėką.

Nutarta netolimoj ateity su
rengti agitacijos vakarą, kad 
supažindinus So. Omahos pla
tesnę lietuvių visuomenę su 
Daiįbininkų Literatūros prail
gi j a, kad tuo budu įgijus jau 
didesnės žmonių simpatijois ir 
paramos. Yra mat piktų žmo-

Lietuvos Valstybės 
biudžetas 1924 m.

“Aš gerai žinau, ko tamsta 
nori,” urnai atsiliepė mergina, 
priėjusi prie lėto vyruko, ku
ris pas ją nuolatai ateidavo, 
bet nedrįso parodyti savo lan
kymosi priežasties. “Aš žinau, 
ko tu čia kas vakaras landai, 
trukdydamas man laiką ir nu- 
baidydainas kitus jaunus gra
žius vaikinus. Tu nori, kad aš 
už tavęs eičiau! Ar ne?”

“Te-eip, noriu,” išstenėjo 
akis nuleidęs vyrukas.

“A! Aš taip ir maniau! La
bai gerai: aš eisiu, ruošk ves
tuves.

štai kaip atrodo patiektasai 
Seimo svarstymui busimųjų me
tų Lietuvos biudžetas. Valdžia 
yra pasiryžusi gauti sekamų pa
jamų 1924 metais.
1) Tiesioginių mokės- Litų, 

nių (nuo žemės, 
prekybos, pramo
nės) 23.625.450
Netiesioginių mo
kesčių (muitų, ak
cizų ir degtinės mo
nopolio) 
Papildomieji 
kesčiai 
Rinkliavų
Įmones (gelžkeliai, 
paštas, telegra
fas) 40.748.500
Valstybes turtas 
parduos miškų ir 
kt.) 
žemės parceliacija

8) Valdžios leidžiami
eji laikraščiai ir kt.

9) įvairios įplaukos
10) Iš žemės refor

mos ir užsienių pas
kolos 27.867.302

i ob yauuies uziaiąo 
Heimyno-< svei r La

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 0 
kad prašalinti svarbus susikrovi- R 
mus ligų. Imti

2)

3)

4)
5)

6)

7)

71.971.675.
mo- 

11.018.000
3.467.225

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

19.328.037
15.300

Beverps -kalendorius 1924

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

1.220.638
2.075.036

W » SKVtRA co 
CEDAR RAPIDS, IOWA

E5

Moteris taip sirgo, 
kad negalėjo dirbti

Viso labo 201.337.163
Dabar pažiūrėkime, kam šitie 

pinigai 1924 m. bus išleidžiami.

D

Pasako, kaip Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
sustabdė jos kentėjimus ir 

atbūdavo j o jos sveikatą.Respublikos Prezidentas. 
Seimas ir Minis- 
teriai 2.140.088
Vidaus Reikalų 
Ministerijai (mili
cijai ir kt.) 10.140.088

3) Finansų M-jai 19.761.502
4) žemės Ųkio M-jai 13.644.326
5) Švietimo M-jai
6) Teisingimo M-jai
7) Susisiekimo „ 

Užsienių „ 
Krašto Apsaugos 
M-jai
Žydų ir Gudų M-jai 23.600 Į lo Compound, ir tikrino, kad ir man 
Kontrole 
Nepaprastų iš
laidų

Momence, Illinois. — “Aš tikrai ga
liu rekomenduoti jūsų gyduoles ki

toms moterims ku
rios turi moteriš
kus silpnumus, nes 
jos pagelbėjo man 
visokiuose atsiti
kimuose. Aš dir
bau valgomame 
kambaryje mies
telyje, ir kaip ka
da negalėjau dirb
ti savo darbo, tu
rėjau ( skausmus 

___ apatinėj 'daly kūno 
ir turėjau gulėti lovoje. Viena mano 

A9 000 I kaiminka pasakė, kiek daug gero jai 
I padarė Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 

—■i w***^vi***v», ji ujnnuvj al ancsii

728.573 Pažibės. Aš norėčiau, kad visos mo
terys kurios serga paklausytų mano 
patarimo, nes Vegetable Compound 

30.747.254 padarė tiek daug gero ir sugražino 
atgal man sveikatą ir stiprumą”. — 
Mrs. Albert E. Dechaud, Momence, 

Viso labo 201.337.163 Illinois.
Daugiau kaip 121,000 moterų iki 

Didžiausios pajamos susidaro Šiol yra atsakiusios į musų klausimus, 
iš netiesioginių mokesčių, ku-
riuos sumoka bėdnuomenė. Įvai- Compound” ? 98 nuošimčiai iš tų at- 
rųs turtai kuomažiausiai apdėti ;Taip” mn v. v. . lai 98 iš kiekvieno 100 moterų ku-
mokesčiais. | rios vartoja šias gyduoles nuo ligų

dėl kurių yra rekomenduojama, gavo 
pagelbą. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

2)

8)
9)

10)
11)
12)

18.471.458
5.509.010

45.734.002
3.418.400

Daugiausia leidžiama pinigų 
algų apmokėjimui. Darbininkų 
apdraudimui nuo ligos, senatvės, 
nedarbo, nelaimingų atsitikimų 
neskiriama nė vieno laužto cen
to. Užtai kunigų išlaikymui ski
riama 373.530, krikščioniškai 
blaivybei 100.000 litų. Iš nepa
prastų išlaidų numatyta statyti 
gelžkelis į Klaipėdą, kam skiria
ma apie 20 milionų litų, skoloms 
mokėti 4 nrilionai. Gerai įsižių- 
rėkite į tas skaitlines, nes tie 200 
milionų litų tai darbo žmonių 
sudėti pinigai (S-d.).

GSrčkis Paln-EspellorloTrynbuii'
Nelauk ligi to, RuoincL jau busi pri- | 

vetatas atsigulti. Po sunkiam 
darbui, savo rankom, kojom ir 
suteik palengvininią !

Žmogus, kuris dirba su savo 
negali būti sęrgančlu. Pai 
Expelleriu išsitrinti skaudamu 

gkite 
iariu Pain -Ėk (Mileris 

Mtvjt p* 
ir 70c. už bonka 
F. AD. RICH I R 
4 So. 4tli St., Kire

yjt

peliani

murklį-
mčginkįt
is vietai
diegisn-
palaiko Į J

ekose.

Y. I
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Gimdymo kontrolės šali
ninkai laimėjo.

Teisėjas Ilarry Fisher atsi
sakė išpildyti arcivyskupo 
Mundeleino reikalavimą nelei
sti Chicagoje įsteigti gimdy
mo kontrolės kliniką. Teilsė
jas pareiškė, jog jis nematąs 
jokios priežasties, kodėl tokia 
klinika negalėtų būti Chicago
je.

♦ ♦
♦ 

laimėjo kontestą.

Paul G. Javaras, graikų 
laikraščio leidėjas ir redakto
rius, laimėjo Herald and Ex- 
aminero kontestą. Jo paduotas 
žymiausių žmonių pasaulyje 
sąrašas tapo pripažintas tinka- 
miausį esant. į jo sąrašą įei
na šie 
chenudes, 
thoven, 
Goethe, 
Confucius, Plato, Bacon, 
taire, Danvin, Aristotle, 
te, Kant ir Pasteur.

asmenys: Homer, Ar-
, Shakcspeare, Bee-
ĮLancoln, 'Maxwell,
Newton, Copernicus,

Vol-
Dan-

Chicagos mokytojų kolegija 
esanti blogiausia.

Chicagoje yra mokytojų ko
legija, kur prirengiama pradi
nėms mokykloms mokytoja;. 
Kolegija, pasak p-ios Fefferan, 
esanti neįmanomai apleista. 

Kolegijos profesoriams ir in
struktoriams 
nos algos, o 
m a tinkamų 
O tuo tarpu 
tojai esanti 
pareigų.

P-ia Fefferan sako, kad tuoj 
turi būti 
sutvarkymui

mokama nrizcr- 
per tat negauna* 
ir gabių žmonių.
prirengti moky- 

viena sunkiausių

kas nors padaryta 
kolegijos.

Iš North Sidės Skaito kaip susipratusiais, taip 
apsišvietusiais ir viską žinan
čiais. Tai yra musų ura revo- 
liUcioinjieriai koununistaif. Jie 
dar su didesne energija sten
giasi /pakenkt, negu juodieji 

klerikalai. Kad atsilaikius prieš 
tuos kenksmingus elementus, 
progresyviškai visuomenei pri- 
seina dirbt nenuilstančiai.

Ateinantį nedėldienį, sausio 
27 d., sąryšis rengia ^draugiš- 
ką vakarėlį, Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Pro
gramas susidės iš prakalbos ir

DR. VAITUSH, O. D.rengs puikų programą, o kai dėl 
Naujienų dešimtmetinių sukak
tuvių apvaikščiojimo, tai tame 
programe gal rasime ir netikėtų 
smagumų.

pasižymėjo nepaprastu brutalu
mu, ypatingai grekas. Antra po
ra: Joe Parelli su Young Zbysz- 
tko. Parelli laimėjo į 8:50 su 
“head scissors and arm lock”.

John Evko ritosi su Thor 
Hansen. Evko laimėjo į 4:15 
pirmą, o antrą kartą į :30.

Po šių porų išėjo arenon mu
sų Karolis Požėla. Tik spėjo 
publika jį pamatyta, kaip tuoj 
kilo audra aplodismentų, tiesiog 
kilo ovacijos. Jo.priešas buvo 
George Walker, kanadietis, žy
mus ristikas, laimėjęs Ahgl 
karaliaus turnamente. Publika 
jį pasitiko šaltai.

Arenoje suėjo ristikai Emil 
Tiery (referee), Al. Smith (ve
dėjas), Charley Cutler ir J. Uk- 
tveris (perkalbėtojas).

Sutarta tvirtai laikytis taisy
klių greko-romanų stiliaus ris- 
tynių. Pradėta, susikibo. Tuoj 
matai, kad Walker yra stambus 
vyras apie 195 svarų ir yra gan 
tvirtas. Iš pradžių laikosi taisy
klių ir manydamas, kad jis Požė
lą lengvai nugalės, krečia juo
kus, bet kiek padirbėjęs su Po
žėla, jis pamatė, kad Požėla yra 
jam perkietas riešutas, kad per
kąst jį. Išsišiepęs šokinėjo kaip 
liūtas, — draskėsi, trankėsi, o 
Požėla vis toks pat ramus, malo
nus simpatingas. Jiedu ritosi 
valandą penkias minutes ir tris
dešimts sekundų be perstojimo. 
Tik štai Požėla metė per galvą 
VValkerį ir prispaudė prie mat
roso. Pabaiga reiškia pirmo 
akto.

Publika rėkia, šaukia. “Požė
la! Ura”. Visi net ir anglai ir 
tie su Požėla. O Walkeriui kaip 
tik priešingai. Vieni staugia, 
kiti švilpia, treti vėl kitaip rė
kia. ;

Po dešimts minučių pailsio ir 
vėl jie susikimba. Iš pat prad
žių Walkeris šoka kaip liūtas 
ant Požėlos ir jau naudoja viso
kius budus, neleistinus ristynė
se. Čia publika pradėjo šaukti, 
protestuoti, pats Požėla irgi. Ir 
po 6:50 referee paskelbė Požė- 
a pergalėtojumi.

Publika ir jos įniršimas.
Publikos daugiausiai buvo lie

tuvių. Viso publikos galėjo bu- 
4 apie 1000. 90 nuoš. publikos 
buvo su Požėla ii* mažiausias 
priešo pasįkėsinimas ant Požė- 
os neleistinu budu sukeldavo 

audrą. Kada Požėla ant viršaus 
ir spaudžia priešą, publika šau- 
<ia “Get him, Spausk, Karoli, 
spausk,” o kaip tik Walkeris už
gula Požėlą: “Karoli, nepasi
duok”.

Vieną kartą Požėla buvo atsi
dūręs pavojingoj padėtyje, tai 
.ula senyva moteris sėdėdama 
netoli nuo arenos suriko: “O Jė
zau, Karoli, nepasiduok.” Ir 
Požėla lyg ir išgirdęs jos balsą 
tik strykt iš po apačios ir joja 
ant Walkerio. žinomas ristikas, 
“Soldier” Leavitt, tupėdamas 
prie arenos vis rėkavo ir ran
kom rodinėjo Walkeriui, ką jis 
turi daryti su Požėla, kad pagul
džius. žmonės patėmijo ir pra
dėjo protestuoti. Tūlas asmuo 
pasakė: “Atimkite jį iš ten, prie
šingai aš į jį su buteliu leisiu.”

Referee nuvijo. Kada antru 
kartu susikibo ir vartojo nešva
rius budus, lietuviai tiesiog įkai
to ir kada referee paskelbė — 
Požėlą laimėtojumi, tai didelis 
buryis žmonių, daugiausiai lie
tuvių, nekurie dar su krėslais 
rankose laukė Walkerio nulipant 
nuo arenos, kad jį “pafiksinus”

už žiaurų būdą ristynėse.
Walkeris nebuvo nuleistas 

nuo arenos, kol nepribuvo polici
ja ir kareiviai, kurie apsupę 
nusivedė į rengimosi vietą.

Tai tokios buvo ristynės Ka
rolio Požėlos su George Walke- 
riu.

♦ ♦
♦

Karolis Požėla ritasi vėl atei
nantį šeštadienį Melrose Parke. 
Auditorium svet. prie Lake 
ir 15 gatvių. Jis dar rodys savo 
sunkios atletikos numerius.

♦ ♦

*

Sekmadienį trečią valandą po 
pietų Požėla bus Indiana Har- 
bor Auditorium svetainėje prie 
Michigan ir Grand bulvaro, ten 
jis turės gerą lenką. 

* *
*

Pirmadienį sausio 28 p. Stru
milos svetainėje susikimba dėl 
Lietuvių čempionato Karolis 
Požėla su Pranu Norkų. Jie len- 
ktyniuos vogų kilnojime ir ris
tynėse. Bilietai šioms risty- 
nėms yra gaunami iškalno pas 
aptiekininkus p. Vilimavičių, 
107 ir Michigan p. Tupikaitį, 
233 E. 115 ir barzdaskutykioj 
p. B. Doviat. 10753 Michigan 
Avenue.

* *

*

Pirmadienio vakare Shoenhof- 
fen svetainėje Wladek Zbyszko 
paguldė Charite Cutlerj du kartu 
į visai trumpų

Lietuvių Rateliuose
Chicagos lietuviai rengiasi 

prie iškilmiy
Jubiliejuje programas busiąs ne

paprastai gabiai surengtas.

Sąryšio vakaras.

J. Babravičius apleidžia 
Chicagą šeštadeny

Išvažiuoja tiesiai Italijon prisi
rengti operoms sekamam se
zonui.

Musų dainininkas Juozas Bab
ravičius visgi neturės piktos 
širdies ant Chicagos ir minės ją, 
kaipo vaišingą lietuvių sostinę. 
Anaiptol, čia jo talentas buvo 
simpatingiausia užiakcentuotas, 
suprastas ir paremtas.

Taigi Babravičius neapleis 
Chicagos ant visados, bet kaip 
tik spės savo darbą atlikti Mila- 
ne sugrįš Chicagon.

Ir kada sugrįš, jei viskas taip 
įvyks kaip laukiama, tai mes jo 
dainavimo pasiklausyti jau eisi
me į Chicagos operą.

Ačiū gerb. J. J. Eliaso rūpes
čiai, J. Babravičiui teko čia su
sipažinti su žmonėmis, kurie nu
sprendžia operos ir dainininkų 
likimą, ir rezultate, kada tie 
žmonės tapo užžavėti J. Babra
vičiaus dainavimu, jam vieta 
operoje tapo užtikrinta.

Ponas J. J. Elias čia pasirodęs 
tikru mecenasu ir įprašęs J. Ba
bravičiaus, kad jis važiuotų Ita- 
lijcr., idant iš ten sniofrįžus ope 
ron dainuoti italų kalba. Sako, 
visą riziką p. Elias pasiėmęs ant 
savęs...

Jau šią subatą p. Babravičius 
apleis Chicagą. Jis išvažiuos iš 
Michigan Central stoties (12-tą 
ir Michigan) 11 vai. vakare. Iš 
pasikalbėjimo su p. Babravičių 
mes žinome, kad visu kuo įvyku
siu p. Babravičius labai ir labai 
džiaugiasi. Išvažiuoja jis pilnas 
energijos ir geriausių vilčių. Vi
siems chicagiečiams jis sako 
ačiū ir iki pasimatymo.

Nors jau buvo keletą kartų 
rašyta apie northsidiečių vei
kimą ir kitokius dalykus, bet 
juo daugiau veikiama, tuo 
daugiau atsiranda kas pasakyt. 
Mat, žmonių pasakymu, kaip 
kad jūrių bangos siubodamos 
bėga viena paskui kitos, kol at
simuša į krantą ir pranyksta, 
taip ir northsidiečiai vieną pra
mogą praleidę rengiasi prie ki
tos.

Kaip jau chicagiečiams žino
ma, North Sidėj yra susitve
ręs draugijų sąryšis, kuris už
laiko viešą knygyną ir svetai
nę. Tos įstaigos yra sukurtos 
skleidimui apšvietos tarpe mu
sų brolių lietuvių. Rodos, kas 
tokiam darbui galėtų būti prie
šingas, bet atsiranda tokių ele
mentų, kurie visomis keturio
mis stengiasi pakenkt. Mat, 
juo žmogus tamsesnis, tuo dau
giau iš jo galima pasinaudot 
ir ant jo sprando jot. Pirmiau
sia tai yra juodoji kunigija su 
savo avelėmis, bet jau be jų 
atsirado apšvietei priešingų 
ir iš tų žmonių, kurie save

(Tąsa ant 6-to pusi.)

JUOZAPAS ČERNAUSKAS

47 metų amžiaus persiskyri su 
iiuom pasauliu 22 d. Sausio, 
1924, 1 vai. ryto. Paliko nu
liūdime 3 brolius, Motiejų, Pet
rą ir Vincentą, seserį Patroni- 
lę. Laidotuvės atsibus penkta
dienį Sausio 25 d. iš namų 3202 
Auburn Avė. į Šv. Jurgio baž
nyčią, į ten į švento Kazimiero 
kapines.

Visi giminės ir pažystami 
malonėkite atsilankyti į laido
tuves.

Administratoriai.

Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lfetnviy Dentįstas patar
naus geriau

TMuklmAa dantų be skausmo, 
geriausio aukso. Su triūsą 

ptoitem gaJScaa valgyti kiečiausią mal
sią. Gasantuojame visą savo darbą, ir 
lemas musų kainas. Sergėkite save 
dkntis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47ih Sireot, 
, Netoli Ashland Avė.

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudčjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Compaįnle

JONAS JANELIUNAS

Mirė širdies liga Sausio 22, 1924, 10 vai. iš ryto, 
palikdamas savo moterį Johanną, dukterį Juozefą 
(Rashinskis) ir sūnų Julijoną dideliame nuliū
dime.

— Velionis Jonas Janeliunas paėjo iš Lietuvos 
iš Rozalimo, Panevėžio apsk.

Amerikon atvyko vos tik 2 metai atgal — ir 
darbavosi visa laiką prie Bridgeporto Furniture 
Co.; kur jo sūnūs Julio jonas yra stambiu dalinin
ku. Velionis) buvo 71 metų amžiaus ir per visą 
savo gyvenimą nesirgo, bet Amerikos atmosfera 
pakirto jį.

Jojo pašarvotas karstas randasi po N. 4358 So. 
Maplewood Avė.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 9 vai. iš ryto į šv. 
Kazimiero kapines. Giminės, pažįstami ir drau
gai malonėkite dalyvauti šermėnyse.

Moteris Johanna, 
Duktė Juozefa, 
Sūnūs Jul. Janeliunas.

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akįs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

KOVO 9 DIENA — tai šitos 
dienos dabai' lauksime kol ji ne
ateis.

Taip sako ne tik chicagiečiai, 
bet visi naujieniečiai, kur jie 
nebūtų.

Ir eina jau dėl šitos dienos 
plenavimai. Ir eina kalbos, ir ei
na ginčai, ir tose kalbose ir 
ginčuose vis vienas dalykas vi
siems rupi: kaip gražiau suren
gti ir tinkamiau paminėti.

Tai tą mat dieną bus švenčia
mas ir apvaikščiojamas DE- 
ŠIMTMETINIS NAUJIENŲ 
JUBILĖJUS.

Ashland Boulevard auditori
joj bus iškilmės surengtos ir 
iškilmių programas su ypatingu 
stropumu yra ruošiamas. Pro
grame žinoma bus atatinkamų 
dalykų jubiliejui pažymėti, ir 
visiems malonumo bus suteikta 
grąžiausiomis dainomis; paveik
slais ir šokiais.

Pernai metais Naujienų kon
certo ir baliaus programo suren
gime, kaip visi gerai pamename, 
puikiausia pasižymėjo ponios 
Nora Gugienė ir M. Jurgelionie- 
nė. Visi iki šiol atmena, kaip 
smagu buvo beklausant ir besi
gėrint programo įvairiais dai
liais punktais pernykščiame 
Naujienų koncerte ir baliuje.

Taigi ir šiais metais progra
mo rengėjomis yra tos pačios 
musų gerbiamos Nora Gugienė 
ir M. Jurgelionienė. Nėra abejo
nės, kad ir šiais metais jos su-

nws, 1,000 išgydytų ant rekordo.
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

**
atsisveikino 

Chicagos Opera.

*

šaJiapinas su
Akių, Ausų, Nosies ir 

Gerkles ligas

Antradienį Feodor Šaliapin 
dainavo paskutinį kartą Chi
cagos operoje. Kitų sezoną jis 
dainuos išimtinai New Yorko 
Metropolitan operoje.

Vasario 10 d. Auditorium 
teatre įvyks Šaliapino konccr-

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ..........................  Jan. 30
LA SOVOIE ......................  Feb. 2
PARIS .................................. Feb. 6
ROCIIAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN..........................  Feb. 27

NEW YORK, VIGO (BPA1N). 
BORDEAUX

Rašykite dėl šlngeldšioa aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui arentu! arba | 
didjjj ofisą 19 State Street New York.

Požėlos su Walkeriu ristynės.
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Antradienio vakarą First Re- 
giment Armory įvyko ristynės, 
surengtos p. Charles Curicr.

Prieš ristynės kareivių dūdų 
orchestras sugriežė keletą gaba
lėlių Nors buvo anglų spaudoje 
paskelbtu kad koks tai drutuolis 
Milo kilnosiąs vogas-svarumus, 
bet to nebuvo.

Lygiai puse devynių išėjo pir
ma pora; J. Kilonis (grekas) su 
T. Canon. Grekas laimėjo pirmą 
kartą su “head scissors and dou- 
ble wrist lock” į 27 minutes ir 
antią kartą į 10:11. ši pora

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

- ■■ ■ i . .■ ■ - ■ ■■■■■   -.į...  r .ii i. - i --- - -  

iOUIRE EDGEGATE ““The Express Man Was Careful Aboat Espressing IlimscK

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausis 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

TURĖKIT ŠIRDĮ 
Reikalui esant draugas — yra 

tikras draugas
THE CICERO CENTRAL HOSPITAL

Ne Sektantiška Ne Politiška
Pradedant nuo sausio 21, 1924, musų pasišventę darbininkai 
ateis pas jumis dėl aukų prakilniam tikslui — pastatymui Ge- 
neralio Ligonbyčio Ciceroje, jūsų mieste!
Neatsisakykite, nepaniekinkit jų;
Neapvilkite jų;
Padarykite jų sunkų labdaringą darbą malonų;
Susitikite juos su šypsą ant veido;
Stokite į eiles tą kurie yra jau įstoję ir atidavę savo DALĮ. 
AČIUODAMI jums už jūsų malonumą. KOMITETAS.

Avle»H 1^* suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

“Aš noriu pasakyti, kad FOLEY 
PILĖS veikė O. K. ant manęs į po
rą valandų ir skausmai dingo tuo
jau. Aš suvartojau jų porą po pie
tų, nuėjau gulti ir turėjau labai ge
rą miegą ir miegu dabar labai ge
rai visada”, rašo Con Thiel, 118 E. 
Columbia St., Fort Wayne, Indiana. 
FOLEY PILĖS yra diuretiškas sti- 
muliantas dėl inkstų ir sustiprina jų 
veikimą. Neimkite panašiai padirb
tų. .»< Į

— 4^0 «27P ŠČ.LLŽRS 
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Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kuip sukontroliuoti 
dusUiis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumfit ja musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba nugsta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai Išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mee specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, “patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent viena diena. Rašyki
te tuojuus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B, 

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

todo pas:

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose,
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kitų pamarginimų. jKalbės T. 
Kučinskas apie apšvietos nau
dingumą ir kitus naudingus 
dalykus. Taigi meldžiame vi
suomenę skaitlingai atsilankyt 
ir parenit sąryšį. Pelnas gi, 
kaip visiems žinoma, eina pa
laikymui viešo knygyno ir sve
tainės, kuriais mes taip daug 
naudojamės, nes tai, galime 
sakyt, yra North Sidės progre- 
syviškos visuomenės tvirtovė, 
l’žtad mes ir turime remt kiek 
galėdami tas įstaigas.

— Northsidietis.

žįnąs kriterijaus geram diplo
matui nustatyti. Kai Gabrys 
lindo visiems į akis ir tarškėjo, 
—tai jis buvo skaitomas geras 
diplomatas. Gi dabar bandoma 
įrodyti, jog diplomatas turįs ty
lėti. \

P-as žadeikis atsakydamas į 
yisas kalbas pareiškė, jog viso
kios politikos jam neapeinan
čios.. Jo pareigos esančios žiū
rėti, taip sakant, biznio, o ne 
partijų. Tatai jis visų pirma ir 
turėsiąs galvoje visai nesikiš- 
damas į kokias ten politikas.

Vakarienė pasibaigė apie 
12:30 valandą. — X.

Bus maskaradas

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME

Kas pasidarė su Viekš 
mečiu kliubu?

Chicagos Viekšniečių kliubo 
vardas yra plačiai žinomas ne
tik Chicagoj, bet ir visoj Ame
rikoj bei Lietuvoj. Nes viekš- 
niečiai savo kulturišku darbu, 
įsteigdami ir palaikydami vie
šą knygyną ir gausiai prisidė
dami prie pastatymo keturių 
klasių realės progiminazijos 
Viekšniuose, užsitarnavo rim

tos simpatijos iš visuomenės. I 
Bet paskutiniu laiku nieko neb- 
sigirdi apie Viekšniečių kliu- 
bą. Nekurie net pradėjo klau
sinėti, kas pasidarė su Chica
gos Viekšniečių kliubu? Kaip 
yra sakoma, tyla prieš audrą, 

taip yra ir su viekšniečiais. 
Jie rengėsi ir rengėsi prie rim
to ir nepaprasto pirmą sykį sa
vo gyvavime vakaro — kon-j 
certo. Nepaprastas vakaras I 
tuo, kad rengiamas koncertas I 
įvyks Mildos svetainėj, i Yra I 

pakviesta plačiai ebieagiečiams Į 
žinomas Chicagos Jaunuolių Or-| 
kestras. O po programo šo-| 
kiams grieš Tirkšliečiai muzi-| 
kantai. Taigi viekšuiočiai ren-| 
gia koncertą ir balių. Tirkš-| 
[iečiai gros, o visa Lietuvių iš-1 
eivija Chicagoj šoks ir t. t.

Chicagos Maunuoilių Orkes- I 
(ras, kaip ir visad, žada paro-l 
(lyti ką nors naujo minėtam Į 
vakare. Tarp kita ko, žada pa-1 
sirodyti pirmu kartu Grušų I 
kvartetas. Viekšniečių vakaras 
įvyks šeštadienį, sausio 26 d., 
Mildos svetainėj, 7:30 valandą! 
vakare.

— Žemaičio sūnūs. I

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti, rengia ma
skaradą Meldažio svetainėj, 
vasario 17 d., nedėldienio va
kare. Pripuola patogiausia lai
kas. Specialiai taps papuošta 
svetainė.

Dar niekad panašaus maska
radinio vakaro chicagiečiai ne
matė, ir negreit potam galės 
matyti, nes tam vakarui spe
cialiai yra rengiamas siurpri
zas svečiams. Maskaradan kvie
čiama visi lietuviai ir lietuvės 
ir be maskų — pamatyti ir pa
sigrožėti kitų maskomis.

Todėl, jei kada lietuviai tu
rėjo pasilinksminimo vakarą, 
' ikroj to žodžio prasmėj, — lai 
šis tikrai tokiu bus. Bus to- 
kis, kad ilgai-ilgai chicagieciai 
iį minės, ir gailėsis tas, kurs 
patingės atsilankyti.

. North Sidės kriaučiai,

ghton Parko mulderiai, West 
ren-Sidės jauitoriai, — visi 

?ia maskinius kostiumus: Bus! 
.. bus maskaradas.

Girdėjau, kad ir Dr-as A. L. 
Graičunas bus ir S. L. A. 208 
kuopos narės šoks.

— ^ereporteris.

Netiesa

ne-

Iškilminga vakarienė
Naujojo konsulo, p. žadeikio, pa

sitikimo vakarienėj dalyvavo 
apie 150 žmonių.

Naujienų No. 13 tilpo 
teisinga korespondencija 
Brighton Parko kaslink “At
eities Žiedo” Draugijėlės. “Ma
no Žodis” rašo ir kelia p-ią 
M. Dundulienę į padanges už 
išmokinimą gerai vaidint A. 
Ž. V. Draugijėles narius.

Visai netiesą rašo korespon
dentas. P-ia M. Dundulienė 
musų neniokino ir mes josios 
visai nepažįstam.

“A. 2. V. D.” jau 
ketvirtas metas ir M. 
liene nebuvo musų 
ja-

Mes lošėjai turime
kad mus mokina lošt A. Miller- 
iene, ir jau ji surnokino mus 
lošt sekančius veikalėlius: 
“Žioplių Jonas”, “čigones atsi-, 
lankymas”, “šalaputris”, “Ap- 
tiekorius”

Žemiaus 
jani, jog 
nemokino,
dentui laikraštinės etikos lai
kytis, ir į laikraščius apie mu
sų draugijėlę neberašyti netei
sybės.

gyvuoja
Dundu-

niokyto-

pasakyt,

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia puikų rožinį su skrajojančia 
krasa balių vasario 9 dieną, Mil
dos abejose svet., 3142 S. Halsted 
st. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečia visus Komitetas.

Prakalbos. Apdrauda, ar ji reika
linga? Kokias apdraudos draugijas 
mes turime? Kokis jų stovis ir nau
dingumas? Ar verta lietuviui darbi
ninkui prie jų priklausyti ir prie ku
rių geriausia? Ar žinote kokis pavo
jus gręsia Amerikos lietuviams ? Šie 
visi klausymai tinkamiausiai ir nuo
dugniai bus išaiškinti geriausių kal
bėtojų. Ketverge, Sausio 24 d., 1924, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted 'St., 
ant 2 lubų., Chicago, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. širdingai kviečiame kiek
vieną atsilankyti.

SLA. 36 kp. Komitetas.

PRANEŠIMAS
S. S. VIII Rajono Revizijos Ko-L.

misijos susirinkimas įvyks sausio 24 
d., 7:30 vai. vak. Naujienų name. Visi 
Revizijos nariai turite atsilankyti; ki
tokių kvietimą nebus siuntinėjama. 
Knygų revizija turi būti padaryta iki 
pabaigai šio mėn., nes sausio 27 d. 
jvyks valdybų persikeitimai.

Rašt. M. Kasparaitis.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
North West Sidėj extra susirinki
mas įvyks sausio 24 d., 7:30 vai. va
kare, šv. Mykolo parapijos svetainėje, 
1644 Wabansia Avc.

Susirinkimą bus išaiškinta, kaip 
lengviau išsiimti pilietiškas popieras. 
Taipgi ir norintieji kliubui priklau
syti yra kviečiami atsilankyti.

— Sekr. A. Lungevicz.

Dramatiško Ratelio svarbus lošėjų 
pasitarimas bus ketvirtadienį sausio 
24 d. 7:30 v. v. Meldažio svet. Visi 
dalyvaujantys lošime būtinai atvykit.

Vaidyba.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas jvyks penktadienį, sausio 25 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. — Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

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

J IEŠKAU senovės pažystamų Si- 
mano ir Danieliaus Vituvių, Kauno 
red., Raseinių apskr., šviekšnos para
pijoj 10 metų atgal gyveno West Vir
ginijoj, girdėjau, kad persikėlė į Chi- 
caką. Prašau pranešti apie juos, ar
ba jie patys tegul atsiliepia. Anna 
Ponnell, R. 2, Milrose, Iowa.

JIEŠKAU savo brolių Vaitkus ar 
Kentro Vincas, Laucus Kazimieras, 
Slimą Antanas. Meldžiu atsišaukti. 
Mano adresas: Ziemi Wilinska, Povv- 
jata VVileiskego, Poczta Radaszka- 
wicz, Wies Waiteli, Antonui Kentron.

MOTERŲ
REIKALINGA MOTERIS prie 

namų darbo. Alga, Rūtas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų va
kare. P. SARPALIUS 

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.

PARSIDUODA labai pigiai, nauji, 
naujos mados barai fixtures (intai- 
sos) tinka dėl Coffee Shop arba Ice 
Cream Parlor, viskas pilnai įrengta. 
Taipgi pasirandavoja Storas 6759 So. 
Ashland Avė., kampas 68tos labai ge
ra vieta dėl bįle biznio. Atsišaukite 
3112 So. Halsted St., į krautuvę.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

. budavoti.

rA.S.Michi VICE & CO?

Tel. Prosnect 4345

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PAJIEŠKAU pirmarankio pe- 
koriaus ant juodos duonos ir 
keksų. Atsišaukite tuojaus, 
geram vyrui gero alga. 1434 So. 
49 Ct., Cicero, 1'11.

PARDAVIMUI Storas Cigarų, Ci- 
garetų, Ice Creamo, Sodos, Kendžių' 
ir Notions. Biznis išdirptas per daug 
metų, renda pigi, 6 kambariai gyve
nimui.

3523 So. Halsted St. 
Tel. Victory 6716

NEPAPRASTA proga dėl 5 ener
giškų vyrų veikti kaipo salesmanai ir 
sales nvanageriai dėl senos finansines 
įstaigos. Pardavinėti garantuotas 
notas, paremtas dideliu kapitalu. Al
ga ir nuošimčiai.

GEO. E. BRILL & CO.,
29 S. LaSalle St., Tel. Randolph 6876

BARGENAS
Pardavimui groserne. Biznis ge

ras, ir geri fixtures. Lysas ant 2 
metų. Renda pigi. Turiu parduoti 
tuojaus, nes turiu kitą biznį. Par
duosiu už žemą kainą.

Šaukis
Lafayette 6256

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

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

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne; biznis cash, sena ir iš
dirbta vieta, 4 kamb. gyvenimui 
Parduosiu pigiai.

1833 West 22 Str.

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

arti Western Avė., Chicago, 111.
Prospect 8678,

REIKALINGAS 
bučeris mokantis savo darbą.

Atsišaukite
JOSEPH NEPRIKAS,

612 West 18 Str.

PARDAVIMUI

REIKALINGAS 
prie truoko, duonai 
Darbas pastovus.

Kreipkitės:
658 W. 35-th

dreiveris 
išvežioti.

Str.

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
SALDAINIŲ

KRAUTUVE
PIGIAI — $400.

1007 W. 19-th St.

2 LOTAI Už $1200 ir nereikia vi
sus cash pinigus, randasi geroj vie
toj ant Campbell Avenue tarp (»8 
ir tarp 69 gatvių prie pat Westcrn 
Avenue.

Atsišaukite
2502 West 69-th Str 

Phone Republic 5705

Chicago Title & Trust 
Co., Trustees šiandien par
duoda Stewart Ridge Ad- 
dition prie West Pullman 
Parko, Namas, Bamės, Ga- 
radžiai ir trys bizniavi lotai 
visi aplink geležinėmis dra- 
tomis aptverti. Puikiausiu 
šrub-bušis ir daug augštų 
didelių medžių, pilnas sod
nas. Tų viską galima nu
pirkti šiandien už $10,000. 
Išlygos pas mus taip, kaip ir 
ant lotų: 20% įmokėti. Mu- 
fuokis ir gyvenk mokėda
mas po biskj j mėnesį.

Atsišaukit tuojaus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank 
Building 

68 W. Monroe St.
Tel. Randolph 7400

KAS KO NORI

PARDAVIMUI grosemė daug 
sako, geroj vietoj. Renda $20.00 
j mėnesį 4 metų lysas. Par
duosiu už $200.00 Atsišauki t 

5954 So. Ada Str.

2 FLATAI
Mūrinis namas parsiduoda labai 

pigiai tiktai už kaina $9,500. cash 
reikia įnešti $1,500. Randasi South 
Sidėj.

L. BUTKEWICZ 
. 2502 Wcst 69 Str.

Phone Republic 5705

Pirkti namus, parduoti, mainyti ar 
budavoti. Parduodam? farmas, lotus, 
už gerus bargenus. Taipgi inšiuri- 
nam gerose kompanijose; namus, lan
gų stiklus, mašinas ir rakandus.

J. ŽILEVICZ AND BARZDIS 
658 W. 123 St.

Tel. Pullan 6115
W. Pullman, III.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė gera vieta maišytų tau
tų apgyventa. Graži didelė krau
tuvė, elektros šviesa, priežastis 
pardavimo nesutikimas partne
rių. 2437 Clybourn Avė.

GERA PROGA dėl namų savininkų, 
kur galima suseivinti šimtą dolerių 
dabar statant garadžių, kuris neša 
didelį nuošimtį už mažą sumą pini
gų įdėtų. Tai nelaukite nieko, tuo
jau statykite garadžių. Pastatau 
tvirtus medinius, tvirto materijolo ir 
nebrangiai. Norintieji statyti, gali 
mane matyti vakarais po 6 vai. Arba 
pašaukite telefonu.

Kalbu lietuviškai.
B. G. SHUKIS 
2820 W. 40 St.,

Tel. Lafayette 5211

PARDAVIMUI 2 augštų 3 pagy
venimų su bučerne ir groserne mūri
nis namas. Garadžius dėl 4 karų. 
Namas su naujausios mados įrengi
mais. Parduosiu už prieinamą kainą.

Atsišaukite
3300 So. Union Avė.

5

PARDAVIMUI bekernė su visais 
įrengimais, 4045 So. Kedzie Avė. 
Rendon krautuve, taipgi mūrinis na
mas pardavimui, išmokėjimais. Par
davimui 3 murinės krautuvės, 4245-47 
So. Kedzie Avė. Savininkas

C. HYOUNG, 
70 E. 49th St. 

i ■m;ipiiF n ......................... .... i ;!■■■■ ■ ..................... *

PARDAVIMUI bekernė, biz
nis gerai išdirbtas; turiu par
duoti į trumpą laiką. Priežastis 
pardavimo — turiu apleisti Chi- 
cagą. Telefonas Lafayette 4005, 
4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI duonkepykla; biz
nis senas ir gerai išdirbtas; galima 
pirkti su namu; biznis įtaisytas kuo- 
geriausiai. Savininkas pavargęs per 
daugel metų darbo iš tos priežasties 
nori parduoti.

Šaukit Pulhnan 6115
J. ZILEVICZ AND BARZDIS 

658 W. 123 St.,
W. Pullman, 111.

PARDAVIMUI Pool Ruimis, 
pigiai, $200, pianas. Renda $40. 
Lysas ilgam laikui. Taipgi 
riu didelį karo pasiūlymą.

Tel. Canal 2700

tu-

PARDAVIMUI Ice box—$16, 
3 šmotų parlor setas — $20 
Viena supama kėdė—$6, geleži
nė lova, springsai ir matracas 
$8, 2 siutai storam vyrui $5. 
6421 S. Oakley Avė. Phone Pro- 
spect 6358

PARSIDUODA mūrinis namas su 
3 pagyvenimais; maudynes ir skie
pas cementuotas; prekė tiktai 
$6500. Taipgi parsiduoda 4 pagy
venimų namas du po 5 kambarius 
ir du po 4 kambarius; prekė tiktai 
$3500. Atsišaukit į Naujienų sky
rių No. 63.

3210 So. Halsted St.

NAMAS IŠSIMAINO ANT 
BUČERNĖS

Dviejų flatų muro namas, po 5 ir 
kambarius. Augštas cementavotas 

skiepas. Augštas drabužiams džiau
ti ir visi kiti parankumai vėliausios 
mados. Savininkas parduos už 
$12,700 arba mainys ant bizniavo na
mo, loto, bučernės, arba kitokio biz
nio.

2 Flaty Bargenas

IŠSIMAINO
Bizniavas kampinis muro namas; 

mainysiu ant nedidelio namo su ke
liais lotais; namas turi būti toliaus iš 
miesto. Mainysiu ant faroros, ne
paisant valstijos. Farma turi būti 
nedidelė. Kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

NAMAI-ZEME

Lietuvių Prekybos Butas ant
radienio vakare surengė iškil
mingą vakarienę pasitikimui 
naujai paskirto Chicagai konsu
lo p. Žadeikio. Vakarienė įvyko 
Great Northern viešbutyje. Da
lyvavo apie 150 žmonių.

Tokios vakarienės, kaip pa
prastai, rengiama tam, kad da
vus progos dalyviams “išsikalbė
ti”. šioji išimties irgi nedarė. 
Kas ir ką kalbėjo, žinoma, sun
ku butų surašyti. Bet šį tą visgi 
parašysiu.

Kalbėjo p. Komaiko. Jis labai 
jausmingas žmogus, pertai gan 
jausmingai ir kalba. Buvo skai
toma ir savo rųšies deklaraci
ja su keliais parašais; tai pasi
žadėjimas remti konsulą jo dar
buotėje.

Kun. Bumšas tvirtino, jog p. 
Žadeikį ir jį rišą dvejopi ryšiai: 
abu paeiną iš Žemaitijos ir abu 
dirbusiu armijoje — p. žadeikis 
ėjęs karininko pareigas, o jisai, 
— armijos kapeliono. Gyrė dar 
(<un. Bumšas konsulą ir kaipo 
diplomatą: esą jis tylįs ir ne
barškąs kur nereikia ir kas ne
reikia.

Adv. K. Gugis pastebėjo juo
kais, jog jis nebesusigaudąs: ne-

ir “Kas Bailys.” 
pasirašom ir liudi- 

M. Dundulienė mus 
Pataria m korespon-

Franas Jakavičukas.
Chas. Svenciskas.

John Shestakawski, Jr.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali p risi ra Syti 
;ria Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jai dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

■

NAUJIENŲ 1 
Pinigu Siuntimo Sky- I 
rius atdaras kasdien nuo I 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. Į 
Nedėldieniais nuo 10 v. I 

ryto iki 2 vai. po piet j
I 

s/X ESU

North SIde. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbų referatą temoje Demokratija 
Istorijoje, kuris jvyks ketvirtadieni, 
sausio 24 d., 7:30 vai, vak., Liuosybčs 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Prelegentu bus Naujienų redakto
rius drg. P. Grigaitis, visiems gerai 
žinomas kaipo darbininkų švietėjas ir 
už jų reikalus kovotojas.

Todėl lieturių visuomenė yra kvie
čiama kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
o ypač tie, kurie sako, kad demokra
tija atgyveno savo dienas. Tad atei
kite ir persitikrinkite, ar ištikrųjų 
taip yra.

įžanga dėl lėšų padengimo 10 cen
tų ypatų. Komitetas.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 

nuo 30 iki 38 metų. Aš esu 
38 metų senumo, pasiturintis 
norėsiu gaut sau ligią moterį, 
džiu atsišaukti laišku.

1739 S. Halsted St., 
Box 422

našlys 
vyras;

Mel-

PARDAVIMUI groserne 
nė; geras biznis norinčiam 
pinigus. Parsiduoda pigiai 
daug stako. Geri fikčeriai. 
šaukite

Pullman 6115

ir bučer- 
padaryti 
ir yra 
Reikale

NAŠLĖ turi pardavimui lotą 
ir turi jį parduoti kuogreičiau- 
sia, nes pati serga ir turi būt 
ligonbutyj. 
išmokėtas, 
dėj ir labai 
lietuviams.
ga įsigyti pigiai lotą ir tuo pa
čiu kartu duoti pagelbą biednai 
našlei. Kreipkitės į Naujienas 
ir klauskite Jurgelionio.

Mes budavojame puikius sun pario- 
rus, 2 flatų, visai užbaigtus už $11,500 
ant jūsų loto. Mes suteikiame planu 
ir finansuojame. Kodėl mokėti 
$16,000 už 2 flatų, kuomet jus galite 
uždirbti $2,000 iki $3,000 ant musų 
namų po $11,500 . Atdara kas vaka
rai} ir nedėlioj iki 8 vai. vakare.

NATIONAL BUILDERS CO., 
105 W. Monroe St., 

Central 6012

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES i

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaithavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Cravvford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

PARDAVIMUI bučernė ir 
ne; geriausioj Roselando 
Biznis cash. 
tautų. Daromas puikus biznis. Yra 
vėliausi įtaisymai ir ledo mašinos. 
Ilgas lysas; pigi renda. Gražus fia
las gyvenimui. Parsiduoda prieina 
ma kaina. Atsišaukit

Pullman 6115

groser- 
apielinkej. 

Apgyventa maišytų

PARSIDUODA didelis 
tinkamas prie biznio.

Atsišaukite
465 W. 43rd St.

Chicago, III.

šuva,

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris su 

valgiu ar be valgio. Geistina, kad 
butų telefonas ir garu Šildomas. 
Win. Stanley, 746 N. Franklin 
St. Tel. Superior 0807 po 6 v. v.

DIDELIS bargenas. Kas pir
mas, tas 'laimes. Parduodu bu- 
černę ir groserdę su dideliu mū
riniu namu ir garadžius dėl 4 
mašinų, viskas gerame stovyje, 
Brighton Parke 2859 W. 40 St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė, pigiai. Senas, išdirb
tas biznis.

8453 Mackinow Avė.
So. Chicago, III.

Lotas dar nepilnai 
Randasi North Si- 
tiktų North Sidės 

Geram žmogui pro-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui geras ir pelningas na

mas, su pikninkų daržu 102 lotai ir 
svetainė. ^Narnas 4 flatų, po 4 kam- 
barius! 2 storai; Vienintėlis piknikų 
daržas toj apielinkėj; prie pat bulva
ro, parsiduoda pigiai. Priežastis 
pardavimo — savininkas pavargo. 
Nori parduoti arba mainyti ant ma
žesnio namo.

J. ŽILEVICZ AND BARZDIS 
658 W. 123 St., W. Pullman, 111.

Tel. Pullman 6115

BIZNIO VIETA. Kampinis, 
2 aukštų mūrinis namas, garu 
šildomas, pilnai įrengtas saliu- 
nas. Tile grindys, viršui 6 kam
barių moderniškas flatas, 2 
karų garadžius, 25 pėdos tuščios 
šalę vietos. Bargenas už $16.750 
pinigų reikia $8,000. 
SHEEHAN WITOUS and CO.

1654 West 63-rd StY.
Prospect 1910

MORTGECIAl -PASKOLOS

SUBD1VISION SALES MANAGERS 
PARDAVIMUI'

FORD CALUMET HIGHLANDS

MES NORIME GAUTI NAUJUS 
MANAGERIUS KURIE TURI SAVO 
KARUS IR KURIE TURI PATYRI
MO UŽBAIGTI BIZNI. TIKTAI 
TIE KURIE GALI PRODUKUOTI 
IR GALI TAI PATVIRTINTI, BUS 
PASAMDYTI.

ATSIŠAUKITE
ROOM 201,

168 N. MICHIGAN AVĖ. 
KLAUSKITE MR. CRYER.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam
barius, aukštas beismantas su aukšta 
pastoge. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu, priisiu į mainus, lotus, 
automobiliu arba ane kokį biznį.

2 flatai po 6 kambarius, elektra ir 
maudynės. Garadžius dėl 2 automo
bilių. • Kaina tiktai $5,500.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. BouleVard 9641

WEST PULLMANE

SKOLINAM PINIGUS
Prieinamas nuošimtis, mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Paskola metams. 
Greitas patarnavimas ant gerų stakų 
ir bonų. Pilna marketo vertė. Mes 
perkame, parduodame ir pasakome 
kainas vertybių.

Swanson—Haderlein and Co., Ine.
111 W. Jackson Blvd., Chicago.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo; valgis 
ir guolis.

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted Str. Yards 1546

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Operatoriuj 
prie spėka varomų siuvamų ma
šinų. Patyrimo nereikia.

Inglander Spring Bed Co.
3961 Lov/e Avė.

PARDAVIMUI barber shop 
su trimis krėslais. Gera bizdiui 
vieta, ant pat kampo. Lysą gau
site ant kiek norit. Parduosiu 
pigiai, nes turiu kitą biznį.1919 
Broadway, Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parloras lietuvių apgyventoj ko
lonijoj. Parduosiu visą ar pusę, 
už pigią kainą. Vieta gera, šalę 
teatro.

3146 So. Halsted Str.

MT. GREENWOOD, ILL.
Prie šv. Kazimiero kapinių. Par

duosiu arba mainysiu ant dviejų pa
gyvenimą medinio arba mūrinio arba 
ant mūrinio bungalow. Aš parduo
siu savą namą su viskuom, 2 akrai 
žemės, medinis namas, 4 kamb. sau
liniai ir stikliniai porčiai, viskas ge
rai įrengta, skiepas. Kieto medžio 
užbaigimas. Arklys, karvė, kiaulės 
ir vištos. Bamės, garadžius ir elek
tra, kaina $5500, pinigais reikia 
$5000. Del platesnių informacijų 
ateikite prie.

GEO. D. TULUC, 
2102 N. Leavitt St., Chicago, III.

Tel. Brunswick 6891

Visiems žinoma, nes West Pullma- 
ne sparčiai pradėjo kilti prapertes 
kaip tik išgirdo, kad pradės dirbti 
laivų stotis, praves elevatorių iš m'e- 
sto iki 121 gatvės. Tuomet pradėjo 
kilti visokios nuosavybės, bet tiktai 
svetimtaučiai, nes lietuviški laikraš
čiai to neaprašė. Taigi dar dabar no
rėdami apsipažinti ir pasipelnyti di
deliais nuošimčiais. Turiu gerų lėtų 
ir namų 6 šeimynų, namai pastatyti 
dėl biznio ir 3 lotus prie šalies gali
ma nupirkti už $32,000 įnešdami ma
žą mokestį. Meldžiu kreiptis

S. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2836

WEST PULLMAN

Parsiduoda kampinis namas 5 kar- 
barių ,elektros šviesa, vanos, 2 maši
nų garadžius už $3,500. Meldžiu ne
praleisti progos, nes tik padavė ant 
pardavimo.

Turiu tūkstantį dolerių ir 3 tonų 
troką, noriu mainyti ant namo, nes 
apsikoliečyjau ir nebgaliu važiuoti.

Kreipkitės
S. MARKŪNAS,

654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI — medinė cottag?. 
mūriniu pamatu, furnace šildoma, 35 
pėdų lotas, didelis attic ir skiepai, 
gerame stovyje, tik $5,700. Turi būt 
parduotas pirm- nedėlios.

6421 So. Oakley Avė. 
Tel. Prospect 6358

PARSIDUODA namas ir Hard- 
ware krautuvė biznis išdirbtas 
per 13 m. gera vieta lietuviui 
Pamatykite. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atsišau
kite: 1842 W* 47-th Str*

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643

Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
i Paskiau gausite gerą algą. Musų 
trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGE.
105 So* Wells su


