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Lenkija išsirinko naują prezidentą
Zydq armija Rusijoje

Turkai nusileidžia dėl Dardanelų

Voiciechovskis išrinktas 
Lenkijos prezidentu

Naujasis prezl-Jentas priklauso 
Witoso (Piasto) partijai.

VARSA VA, gruodžio 20. — 
Lenkijos seimas vieton užmuš
tojo prezidento Gabrieliaus 
NarutaviČ’aus šiandie Lenkijos 
prezidentu išrinko Stanislovą 
Voicechovski (Wojsiechowski), 
dabartinį Lenkijos ambasado
rių Anglijoje.

S. Voiciechovskis 'gavo 298 
balsus (t. y. tiek pat, kiek ir 
Narutavičius) iš 519 paduotų 
viso seimo (seimo ir senato) 
balsų. Jis priklauso buvusio 
premjero Witos “Piasto” val
stiečių partijai. Tai yra vi
durine partija, greičiau kryp
stanti prie dešiniųjų. Jis buvo 
vidaus reikalų ministeris Skul- 
skio kabinete.

Paskutiniame balsavime ki
tu kandidaitu buvo Krokuvos 
universiteto profesorius Mo
rą wski, kurį rėmė radikalai.

(Iš žinios išrodo, kad nacio
nalistai su klerikalais arba vi
sai nestatė savo kandidato į 
prezidentus, arba kad jie pra
laimėjo pirmesniuose balsavi
muose, (sulig konstitucijos, 
prezidentas turi gauti absoliutę 
didžiumą balsų ir balsuojama 
tol, kol vienas kandidatų tos 
didžiumos neįgauna, kiekvie
name balsavime nuimant po 
vieną kandidatą, kuris gauna 
• mri.ausia balsų). Prieš 
cinlov&kį bitvv pėduota 
ba.sų, 6 bala is mažiau,

džio 29 d. Jį teis civilinis tri
būna las.

Gedėjimas armijoj dėl už
mušimo prezidento Narutavi
čiaus tęsis šešias savaites, o 
civilinėj valdžioj dvi savaites.

• ....... . ,r -

Žydų gynimos armija 
Rusijoje

žydai turį suorganizavę ir ap
ginklavę 500,000 žmonių armi

ją gintis nuo pogromų.
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ei j a gali pairti. x
Rusai šiandie tylėjo ir nebe- 

protestavo prieš talkininkų 
pieną, nors vakar jie kėlė dide
lio triukšmo ir ypač protestavo 
prieš siūlymą pavesti kontrolę 
ant Dardanelų tautų sąjungai.

“Jungt. Valstijos, Vokietija 
ir Rusija nepripažįsta tautų są
jungos”, sakė čičerinas. “Są
junga net neįstengė suvaldyti 
ir vieną lenkų 
Vilniuje. Ji nieko 
Lietuvos ginče. Ko 
tok i os ergą nizac i j os 
jos?”

Kalbama, kad turkus nusi
leisti perkallbinę amerikiečiai, 
nes turkai buvę pasirengę griež
tai atmesti talkininkų pieną.

Vėl susikirto su turkais
Nesusitaiko dėl teismų.

Fašistai turės savo milicija
Ta juodašimčių milicija (tar
nausianti “Dievui ir tėvynei.”

generolą 
neatsiekė 

yra vertos 
g va ra n t i-

LAUSANNE, gruodžio 20.— 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencijos kapituliacijų subko- 
misija vėl susikirto su turkais 
ir negali su jais susitaikinti 
teismų klausime.

Talkininkai sutinka panaikin 
ti konsulų teismus svetimša
liams Turkijoje, bet reikalau
ja, kad Ilaagos teįsmo paskir
ti svetimų šalių teisėjai sėdėtų 
teismuose kartu su Turkijos 
teisėjais, kada teisiami yra 
svetimšaliai prasikaltėliai. 
Turkai tam griežtai priešinasi,

Bet tą pieną talkininkams vei- • stovėdami už tai, kad Turkijos 
kiausia priseis taisyti, nes teismai teistų visus prasikal- 
Amerika pasipriešino skirimui. tėlius Turkijoje, nežiūrint pra-

RYMAS, gr. 20. — Pienai 
pavesti karinę dalį fašistų or
ganizacijos į “šalies saugumo 
miliciją” jau yra įteikti pre- 
mierui Mussolini ir pirmiausia 
bus apsvarstyti fašistų vado
vų, o paskui ir ministerių ka
bineto.

Tais pienais, naujoji Milici
ja butų nepriklausomi, bet 
veiktų išvien, su policija. Ji 
tarnautų “Dievui ir tėvynei.” 
Išpradžių į miliciją butų pri
imta 70,(MM) žmonių. Jie butų 
parinkti iš geriausių fašistų, 
kurie jau spėjo pasižymėti sa-
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Lietuvos žinios
Lenkija Klaipėdos 

klausimu

i ntcr naapnal i neis k dm i si j o s,
stovėdama už tą, kad clel Dar
danelų .ir jų laisvės reikia 
daugiausia atsidėti ant sutar
ties su Turkija, o ne ant ko
kių nors komisijų.

Priešinasi talkininkams
LAUSANNE, gruodžio 20.
- Amerika pasipriešino talki

ninkų pasiūlymui, kad Darda
nelus valdytų internacionalinė 
komisija. Pasipriešinimas ty~. 
po padarytas formoje memo
randumo, kurį Amerikos am
basadorius Childs įteikė arti
mųjų rytų taikos konferenci
jos sekretoriui.

Tarp kitko memorandumas 
sako: “Pilnai laisvei pertakų 
dėl visų šalių, be jokios išim
ties, bus geriausia pasitarnau
ta, jei bus atsidedama ant su
tarties teisių ir susitariThų, o 
ne ant bendrų ar internaciona
linių komisijų kontroliuoti per 
talkas.”

sikaltėlių tautybes

Nori iškraipyti istoriją
CINCINNATI, gruodžio '20. 

— Veterans of Foreign Wars 
susirinkime tos ex-kareivių 
draugijos vyriausiais koman- 
duotojas pulk. Iluston pareika
lavo peržiūrėti visus mokyklo
se dabar vartojamus Amerikos 
istorijos rankvedžius ir išmes
ti iš jų viską, kas prieštarauja 

^“amerikoniškiems idealams”, 
t. y. taip perdirbti Amerikos 
istoriją, kad ji pilnai atitiktų 
suidiotėjusięms patriotams. Tą 
darbą atlikti busiąs pasikrtas 
tam tikras komitetas.

Du žmonės užmušti
--------T-

CHICAGO. —- Vakar ant
chigau Avė. ties 11 ir 13 gat- 

užmuše 
Wilkes

Mi-

žmonių. Laike 
pataptų armijos

butų mažai, ka-

kitų partijų 
karo milicija 
dalimi.

Išlaidų esą 
daugi milicionieriai algos ne
gautų, tik gautų mažą atlygi
nimą kada jie dirbtų toliau 
nuo savo namų. Milicijos uni
forma butų dabartiniai fašistų 
juodieji marškiniai.

E. VARŠAVA. — Ambasado
rių konferencijoj, kur buvo 
svarstomas Klaipėdos reikalas. 
Lenkija pasiūlė tokį išrišimą:

1. Klaipėdos tęvi tori j a pasi
lieka autonominiu vienetu, ku
riuo priešaky busią prancūzų 
(autos vyriausias komisaras, 
kuris bus didžiųjų valstybių 
patvirtintas. Klaipėdos užsie
nių reikalus vos Prancūzija.

2. Busianti įsteigta uosto Ta- 
i yba, kurios pirmininku busiąs 
vyriausias komisaras, o nariais 
Klaipėdos, Lenkijos ir Lietu
vos atstovai; Taryba valdys ne 
• ik uostą, bet ir gelžkelį bei 
Nemuną Klaipėdos teritorijoj.

3. Klaipėdos uoste busianl 
įsteigta laisva zona (zone 
franche) Lenkijos naudai.

4. Klaipė<los teritorija 
sianti autonominiu muito 
uolu.

5. Visas tas susitkisymas, 
(organizavimas) yra laikinas

tėję gali būti atdaros tik 46 
vai. Del to jau nuo 6 vai. va
karo niekur nebegalima gauti 
maisto. Kad tas įstatymas bu
tų tikriau vykdomas, tai val
gykloms ir kavinėms uždraus
ta pardavinėti maisto daiktų 
pirkliams į namus.

Iš pafrontės gyvenimo

bū
vi e-

MOCKAVA. — 11-XI už 
Punsko lenkų valsčiuose kai
mų seniūnams buvo jiaskelbta, 
kad greitu laiku čia neitralinėj 
juostoj bus vedama nauja lini
ja, kuri bus pažymima žen
klais: smaigščiais, parašais ant 
sienų ir pažymėjimais ant že
mės. šį skelbimą apgarsinda
mi, įsakė, kad gyventojai tų 
ženklų nenaikintų, kai bus pa
žymėta minimoji linija.

Gyventojai labai suintere
suoti šiuomi paskelbimu ir ne
kantriai laukia naujos linijos 
vedimo, tikėdamies, kad eis to
li už Punsko, be to pro Suval
kus.

Geidžia savy kapitalistu 
grįžimo Rusijon

tai yra geriausias 
ir turi daugiausia 
sekimui. Jį remia

Voi- 
221 

ba.sų, 6 bata is mažiau, negu 
prieš Narutavičių. Kada Naru
tavičius buvo renkamas, socia
listai statė savo kandidatą Da- 
szynskį, o kada tasis tapo nu
imtas, tai jie balsavo už Voice- 
chovskį ir tik nuėmus Voice- 
chovskio kandidatūrą, socialis
tai balsavo už Narutavičių. 
Kaip dabar balsavo socialistai 
ir kitos kairiosios partijos, 
taipjau tautinės mažumos, dar 
nežinia. Tai paaiškės kiek vė
liau).

Architek torius Nieviadoms- 
kis bus teisiamas už užmušimą 
prezidento Narutavičiaus gnio-

Žydu sveikatos kongresas
galima matyt žy- 
veikimą. Kiekvie- 
nuo 18 iki 50 m. 
airmijon, kas pa- 

Bet yra

Komunistų delegatų kongresan 
nepriima.

vemis, automobiliai 
du žmones, Joseph 
(gyvenimo vieta nežinoma) ir 
J. McCalmont.

Taipjau gal ‘mirtinai tapo 
sužeistas policistas Kane. Šo
feris taksikabo, kuris policislą 
sužeidė tapo areštuotas.

BERLINAS, gruod. 19. 
(“Forverts”). — Gaunamos 
Maskvos žinios tik sustiprina 
tuos pranešimus, kad sovietų 
valdžios nutarimas konfiskuo
tus ir naconalizuotus fabrikus 
ir šiaip visas dirbtuves gražin
ti atgal privači-ams kapitalis
tams, busiąs ateinančio visos 
Rusijos sovietų suvažiavimo 
patvirtintas. Yra žinių, kad kai 
kurie užsieny gyvenantieji ra
sų kapitalistai, jau gavę iš so
vietų valdžios pakvietimą grį
žti Rusijon ir atsiimti atgal 
buvusius pirmiau jų nuosavy
bėje fabrikus.

1S

reali s planas 
šansų pasi- 
vienas Klai- 
atstovas p.

svarsto Klai-
Lenkijos

kaž-kokią 
kas kart 
apie savo 
likvidavi-

Aukštuolaitis.
Dabar komisija 

pėdos, Lietuvos ir 
atstovų pasiūlymas, kreipėsi į
kiekvieną delegaciją atskirai 
su tam tikrais klausiniais. Re
miantis tų delegacijų atsaky
mais, komisija sudarysianti 
konkretų pasiūlymą/kuris bu
siąs Įneštas Į ambasadorių kon 
feTenciją.

Iš Vilniaus gyvenimo

14144414

Kalėdų 
Numeris

Subatoį
įseis
Nau

ODESSA, gr. ?20 (Rašo Chi
cago Tribūne korespondentas 
George Seldes).— Pirmą kar
tą nuo biblinių laikų žydai tu
ri didelę armiją, kuri gali ap
ginti gyvastis ir interesus 
5,(MM),000 žydų gyventojų Ru
sijoje. Ji tapo suorganizuota 
slapta metai atgal ir ta armi
ja, kuri yra labai panaši bu
vusiai Airijos partizanų armi
jai, išaugo į didelę spėką. Ji 
turi apie 500,000 narių, vadi
nasi “žydų gynimos armija,” 
ir yra gerai apginkluota šau
tuvais, kulkosvaidžiais ir 
rai aprūpinta amunicija, 
skyirai yra kiekviename 
rainos miestely, kur tik 
žydų gyventojų.

Tai tapo sužinota kelionėj iš 
Maskvos į Odešsą. Pirmas gan
das apie didelę žydų armiją 
paėjo iš Charkovo, kur yra cen- 
trailinė armijos valdyba. Kije
ve paslaptis mažiau yra užlai
koma, o mažesniuose
tuose, kaip Ži tom irę ir Berdi 
čeve atvirai 
dų armijos 
nas vyriškis 
yra įrašytas
daro 500,000 štikų.
mažiausia apie 100,000 ir jau
nesnių narių.

Žydų armiją organizuotis 
privertė nuolatiniai pogromai 
pietinėj Rusijoj. Žyjai ir da
bar bijosi pogromų, kaip kad 
jie bijojos jų prie Denikino ir 
Pethiros. Yra įrodymų, kad 
Lenkija duoda pinigus ir gink
lus banditų šaikoms, kurios 
puola Ukrainą ir bando rengti 
pogromus.

Žydų armija netik kad gelbs
ti apsiginti nuo pogromų, bet 
ir padeda atsteigti nuo pogro
mų nukentėjusius miestus ir 
gelbsti išlik ilsiems nuo pogro
mų žydams* išnaujo sutvarky
ti savo gyvenimą.

Sovietų valdžia žiūrinti ne
prielankiai į žydų armiją ir la
bai “kliudo jos gyvavimui ir vei
kimui. Ji tapo suorganizuota 
zionininkų, tad kartu yra -ne
tik tautinė, bet ir religinė ar
mija, kad sovietai labiausia 
priešinasi. Bet žydai ketina ne
nusilenkti ir bolševikams.

BERLINAS, gruodžio 19. 
(“Forverts”). — Berline dabar 
laikomas viso pasaulio “žydų 
sveikatos reikalais rūpintis 
draugijos” atstovų suvažiavi
mas. Suvažavimo pirmininku 
išrinkta žinomas Vilniaus žydų 
visuomenės darbuotojas d-ras 
Šabad. Įdomu, kad Rusijos žy
dų komunistinių sekcijų man
datus suvažiavimas atmetė ir 
jų delegatų neįsileido, nors 
šiaip visų kitų Rusijos žydų 
sveikatos įstaigų delegatus tas 
pats suvažiavimas priėmė.

D-ras Gerel davė pranešimą 
apie draugijos darbuotę Ru
suose, kur jis vaizdžiai nupie
šė tas neapsakomai sunkias są
lygas, kuriose draugija ir jos 
įstaigoms teųka veikti bolševi- 
kijoj. D-ras Fainlebvūl vaiz
davo baisią žydų padėtį Ukrai
noj. Jo pranešimu, dar ir da
bar Ukrainoj tūkstančiai vaikų 
miršta nuo įvairių epidemijų ir 
limpamų ligų. Ukrainoj esą 
miestelių, kur 80 nuošimtis 
gyventojų išmirę nuo bado 
tifo.

Paskirė teisėją ir prokurorą 
Chicagos distriktui.

WASHINGTON, gruodžio 
20. — Teisėjas Adam C. Cliffe 
iš Sycainore, Ilk, tapo nomi
nuotas federaliniu teisėju šiau
riniam Illinois distriktui.

Edwin A. Olson, Chicagos 
advokatas, tapo nominuotas, fe 
deraliniu distrikto prokuroru 
šiauriniam Illinois 
vieton

distriktui, 
dabartinio prokuroro 

Glyne, Prieš Olsono paskiri- 
mą protestavo Chicagos advo
katų draugija, nurodydama, 
kad Olsonas pastaraisiais ke
liais metais daugiau rūpinosi 
apdraudos bizniu (jis yra 
Scandia Life Insurance Co. 
prezidentas), negu advokatūra. 
Tečiaus prezidentas Hardingas 
į tuos protestus neatkreipė do
mės.

Daugherty bus išteisintas
__________ ■:

WASHINGTON, gruodžio 
— Atstovą buto teisių komite
tas. kuris neva vis dar tęsia ty
rinėjimus dėl kaltinimų prieš 
generalinį prokurorą Daugher
ty. rengiasi jį išteisinti ir apie 
tai pranešti atstovą butui. Ra
portas betgi busiąs išduotas 
tik po Kalėdą.

Atstovas Keller, kuris pada- 
yė kaltinimus prieš Daugherty 
ir pareikalavo jį apkaltinti, sa
ko, kad jis jau senai pamatęs, 
kad komitetas nori tik išteisin
ti Daugherty ir todėl ir pasi
traukęs iš vedimo bylos 
Daugserty ir davinio 
prieš jį įrodymų.

VILNIUS. — Paskola miesto 
tarnautojams. Vilniaus miesto 
tarnautojai, dėl blogos maiteri- 
jalinės jjadėties ir dėl markės 
kritimo, kreipėsi į miesto val
dybą, prašydami duoti jiems 
paskolą — dviejų mėnesių al
gą. Paskolą jie apsiima grą
žinti per metus. Miesto valdy
ba priėmė jų prašymą ir prašo 
iš vyriausybės taim reikalui 
paskolos 266 milijonus fnairk.

—Vilniuje išleistas įsakymas 
kuriuo prekybos įstaigos savai-

Lenkų neitralines juostos 
policija gyvena paskutines die
nas. Pastaruoju laiku “pasė- 
niniai sargybiniai” Seinų ir 
Punsko srytyje pradėjo mato
mai jaustis artimą 
savo pabaigą, kad 
jie vis garsiau kalba 
atsitraukimą, apie
mąsi ir sunkų išgavimą savo ai 
gų. Be to, jie jaučia savo po
nų dvarininkų pralaimėjimą 
rinkimuose į Varšuvos Seimą 
ir per tai mato, kad šie pralai
mėję Seimų, nustos ir šelpę sa- 
vo “gynėjus pasienin inkus”.

Ta?p pat vis daromi šios pa- 
ruber'dnės “armijos” pertvar
kymai ir nuolat mažinama jos 
skaičius — paliekama tik smar 
kesni ir naujų jau visai nebe
priima.

ORH:
Šiandie — giedra ir gal bis- 

kutį šalčiam.
Saule teka 7:14 v., leidžiasi 

4:21 v. Mėnuo leidžiasi 6:58 v. 
vakare. ’

Priminimas

ir

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 20. — 
kiekvienas 
augštčsnėj

prieš 
nauju

Jus
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus'Lietuvon, nes 
riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

20.—
kuris iš-

jienų
Kalėdų

Apskaityta, kad 
vaikas pradinėj ar 
mokykloj Illinois 
valstijai

$61.15 į metus.
atsieina

nu-
Turkai nusileidžia Darda 

uely klausime
4 žmonės užmušti.

PINIGŲ KURSAS

mens-
gražus
didelis
kožnas

gaukit ,

20,—LAUSANNE, gruodžio 
Lordas Curzoil, šiandie paskel
bė, kad artimųjų rytų konfe
rencija tęsis ir toliau, kadangi 
turkai užėmė taikesnę poziciją 
linkui talkininkų pieno išriši
mui Dardanelų klausimo.

Ryte gi buvo paskelbta, kad 
turkai -nenusileisiu talkinin
kams ir kad delei to konferen-

PORT ARTHUR, Tex., 
20.— Keturi žmonės liko 
mušti ir vienas sunkiai sužeis
tas gatvekariui užgavus 
Visi užmuštieji važiavo 
į darbą.

gr. 
už-

troką. 
t roku

DETROIT, Micd., gruodžio 
20. — Teisėjas Bartlett paskel
bė, kad nuo šio laiko visus 
areštuotus greitai važinėjan
čius automobilistus jis siųs be
protnamiu ištirti jų protą.

Vakar, gruodžio 20 d., užsienio pi
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.60
Austrijos 100 kronų ............... U<
Belgijos 100 frankų ........... $6.8(
Danijos 100 frankų ........... $20.53
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos 100 frankų S7.4C
Italijos 100, lirų..........  . $5.10
Lietuvos 100 Litų ..... $1Q.O(
Txsnkų 1OO markių ........................
Norvegijos 100 kronų ........ $19.00

» Olandų 100 guldėnų ........... $39.75
šveicarų 100 markių ........... $18.9?
Švedijos 100 kronų .........  $26.95
Vokietijos 100 markių

LONDONAS, gruodžio 
Kiekvienas žmogus, 
lieka gyvas suokalby nusižu
dyti, yra kaltas žmogžudys
tėj. Taip nusprendė teismas, 
nuteigdamas Liollen Symonds 
pakorimui už nužudymą Gla- 
dys Wall. Jie abu buvo pada
rę suokalbį nusižudyti atsigu
lant po traukiniu. Ji tapo už
mušta, bet jam tik abi kojas 
nukirsta.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią, pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

BUENOS AIRES, gruodžio 
20. — La Plota miuzėjaus eks
pertai Neuąuen rado Patagoni- 
jos dinosauro šlaunių kaulus, 9 
pėdų ilgio. Tai yra didžiausi 
dinosauro kaulai, kokie tik iki- 
Šiol yra rasti. Dabar kasama, 
kari suradus visą, skeletą. Did- 
Hausi kaulai, kokie pirmiau 
buvo rasti, kiek laiko atgal 

l%c ^uvo Jungt. Valstijose.

. Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
———N————————



Meistrai
<S|; įSį'£s£-

BENT KIEK

Vilnius

PINIGAI
LIETUVON

Pinigainors

Brighton Park

LIETUVĄ
Neišmanymo auka

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
Phone Wentworth 209

West Pullmaniečiams

$30.00Sutaupote net

mes
West Pullman

Pinigai nueina Lietuvon

Kas pirmesnis

su 3 
pati

n u<' 
nuo 
nuo

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674,

GRAFONOLA No. 1, smagi bite vieton pasistatyti, jos 

kaina buvo $32.50, dabar parduodam už

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano ap tiekoj e, 523 
W. 120-th St., West Pul- 
Iman, III.

GRAFONOLA No. 2, yra stipri su 3 springsais, groja labai 

garsiai, jos kaina buvo $75.00, įneš dabar parduodam tik už

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimų ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, ~o gau
si jį dykai.

i. Apaštalas Petras kalba 
1 Pet. 4; 7,

gauti teisingą ir sąžiningą- patarnavimą 
Daugiau kaip 16 metų šitoj vietoj ir visuo
met apsiėjome su savo kostumeriais teisin
gai. Kas dėl kainų ir prekių kokybės, tai 
mes galim patarnauti jums geriau negu

60 litų, gi- 
o. valsčiaus 

ži kiti vals-

Apaštalai ir kiti ‘pranašai pranašavo apie musų lai 
mes dabar gyvenam, kad senasis pasaulis jau griūvą — 

jau prasideda, kur bus iš

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

We»t Monro* Street, Cblcagu
Phone Central 2661

Kez. 82U3 So. Maisied St.
Yarda 1016. Va!.: 6 iki H vai

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano

kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W.> 120-th

Mes sveikinam bu švente Ka 
ledų visus musų buvusius ir bu
siančius pažjstamus ir koštu 
merius, kuriems mes patarna 
vom ir esame pasirengę patai* 
nauti ateity. Su reikalais ma 
lončkite atsilankyti:

Dieną 86c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-30c (ir taksai)

DAVID Rl TTER & CO^ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu? printatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2290.

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet..,. Advokatu 

Dienomis ;Room 511 — 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearbom 0096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

1TVIJOS KAIRIEJI SOCIAL 
DEMOKRATAI PRIEŠ 

LENKUS. '

Monroe gat. arti State 
Beperstoginia Vodevilius^ 

šeštad., Sekmad. 
šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekm-ad. ir šventes.

5
 Dideli komediniai aktai i 

krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comnuerce 
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. 22nd St., kerH Leavitt St 
Telephone Caaal 2552

Valandose 4 iki 6 po piet, it nuo 
7 Iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas viluose 
teismuose. Ękzamlnavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus', Farmas ir Bizniui. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

<av<i ant lengvą išlygą.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. Western av. 
Tel. Koosevelt 7795

iš apygardos latvių 
iškišti piniginius
2, 5, 10 ir 25 latų. 
skaičius piniginių

G. Benošiaus Aptieka 
1616 W. 47th St.

Phone Boulevard 0342 
ANTRA APTIEKA RANDASI 

6220 Archer Avė.

G. BENOŠIUS, Savininkas 
Registruotas aptiekoriua

KILNOJAMI KNYGYNAI.
Ryga. — Latvijos kultūros 

ondas, kuris skaitomas val- 
tybine organizacija ir jo le- 
as sudaro tam tikras nuoŠim- 
,s iš gelž kelių bilietų ir svai- 
inamųjų gėrimų, nutarė steig- 
i kilnojamas bibliotekas iš žy- 
aiausių latvių ir užsienių ra- 
ytojų. Šioms bibliotekoms 
am tikromis sąlygomis bu- 
ią leidžiama naudotis visoms 
rganizacijoms, 'kurios gauta- 
ias knygas vėl nemokamai 
eikš naudotis skaitytojams.

Company, 1
4639 S.Ashland Av., Chicago, III

Visos mašinos yra gerame stovyje ir išduodame garantiją 10 metų 
tas * aimingesnis, kol išteksime šito perviršių.
Musų krautuvė atdara, vakarais iki 10 vai. •

GRAFONOLA No. 4, aukš
tos rūšies gražus fonogra
fas, stiprus su 3 dubelta- 
vais springsais, buvo $225, 
dabar parduodam už 

$100.00 
Sutaupote net .... $125

Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška, 
3228 W. 88th St., Chicago. IR.

sutaupęs iki 100,000 vok. inar 
kių, tikėdamos, kad iŠ jų tu 
ėsiąs ką nors gero. Pefeitf 

savaitę jis juos iškeitęs į litu 
ir tegavęs vos kelias dešimti 
’itų, už kuriuos dabar heveil 
lieko negalįs gauti. Dėlto jfr 
labai nusiminęs, jau trečią die 
u) nieko nevalgęs vaikščioju: 
š vienos vietos į kitą ir biją 
pareiti į namus. Dabar maną: 
nusižudyti. Man paklausus 
kodėl jis tiek pinigų turčda 
nas ankščiau už juos niekt 
nepirko ir nekeitė į litus, kuo 
met markės kursas nebūvi 
laip nupuolęs, jis pasakė, ka< 
am tai patarę žydeliai ir jis 

jiems tikėdamas nekeitęs, kai 
taip baisiai nusmuks vokiečii 
markė. Bekalbėdamas žmoge 
lis apsiverkė ir nubėgo toliau

Rusų žibalas Lietuvoj.
Ruisja, stengdamosi padi

dinti savo eksportą, pradėjo 
gabenti Lietuvon Kaukazo ži
balą. Pirmoji žibalo partija 
atvyko Lietuvon iš Bygos viso 
4 cisternos. Tą žibalą pardavi
nės Lietuvoj Rusų Atstovybės 
Kaune prekybos Skyrius.

Specialiai numuštos kainos
LAIKRODĖLIAMS, DEIMANTAMS IR GRAŽNOM 

COLUMBIA FONOGRAFAI IR REKORDAI

H. JOFFEY
4625 S. Ashland Avė.

Tri. JUndolph 47*8
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidaraueetyj. 

ABSOCIATION BLDG, 
19 So. La Šalie M. 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 8896

LATŲ EMISIJA.
Ryga. — Latvių spaudos ži

lomis, Latvijos kredito de- 
artamentas padirbo projektą 
anaikinti 
ublių ir 
enkhis 1, 
iendras 
enklų neperviršysiąs 48 mi- 
onų latų. Latai' apyvartoj ly- 
ųs auksui ir Latvijos banko 
anknotams.

Ryga
•ciaildeniokratų organas “So- 
nld'ei nok ra t s” pad įlodamas
vo partijos platformą, kurios 
grindų jie sutiktų sudaryti 

abinetą apie partijos nusis- 
i-tymą užsienių politikoj, ra- 
i: “Užsienių pplitįjĮa turi bu- 
suderinta su Latvijos ekouo

linio kilimo interesais, o jie 
eikalauja atsisakyti nuo Len- 
i jos orientacijos.”
Čia reikia pažymėti, kai ši 

ocialdemokratinė partija turi 
eime stipriausią frakciją, 31 
tstovą iš bendro skaičiaus 
00, ir, kaip numatoma, ji da- 
yvaus kabineto sudaryme.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St..

Amerikos lietuvių vyčių žur
nalas “Vytis” dažnai spausdi
na “nusavintus” eilėraščius. 
Spalių men. 15 d. tame žur
nale patalpintos tūlo Žilvičio 
eiles — “Muzika.” Palyginus 
jas su Maironies eilėmis “Po
ezija” iš “Pavasario Balsų,” 
matai neabejotiną jų nurašy
mą, tik kai kurios eilutės pra
leistos, kai kurios šiek tiek 
perdibtos, pakeista antrašte, ir 
pasirašyta 
žiau daryta ceremonijų su Sta
sio Santvaro eilėraščiu “Pava
sarį” (žiur. “Lietuva” Nr. 64 
kovo 19 d. 1922 m.): visa per
rašyta veik be jokio perdirbi
mo, tik antraštė duota “Pava
sario Aušra” ir įdėta “Vyties” 
8 N-ry 1922 m. balandžio 30 
d. visai neminint originalo. 
Tokiais darbeliais Žilvitis sten
giasi nuosavybę įgyti, tikru 
poetu patapti ir laikraščiui 
skaitytojų sužvejoti. Tai iliust
ruoja, kokios amerikiečių vy
čių tarpe doros esama.

Chicago, III. į m

Nauja Amerika.
Lapkričio 8 d. buvo Girkal

nio valsčiaus Tarybos posėdis 
dėl algų pakeitimo litais. Ir nu
tarę vienam menesiui: viršai
čiui 200 litų, viršaičio padėjė
jui—100 litų, raštvedžiui — 
200 litų, jo padėjėjui 150 litų, 
iždininkui 200 litų, valsčiaus 
sargui 100 litų. Vienas gud
resnis Tarybos narys M. pa
reiškia, kad tos algos tebūtų 
nustatytos tik iki sausio 1 die
nai 1923 m. Su tuo visi suti
ko ir užprotokolavo. Tuo bu- 
du Girkalnio mokytojas prade
damojoj mokykloj gaus algos 
vienam menesiui 
rimukas—75 litus 
sargas—100 litų, 
čiaus poneliai—nėra ko ir ly
ginti. Tikra Amerika tas Gir
kalnio valsčius! Tik nejau į 
tą Ameriką kas nors ne 
ir nenurodys jam kokias 
ribas, kurias negalima 
žengti? Pr. M. [“L-va*’]

Šiauliai. — Lapkričio 16 d. 
man einant Šiaulių miesto gat
ve užkabino mane kaž koks iš 
visko, vidutinis ūkininkas 
žmogelis prašydamas jam pa
sakyti, ar jis beturįs bent kiek 
dar proto, nes jo manymu, jis 
jau visiškai esąs pamišęs. Aš 
nieko nesuprasdamas papra
šiau paaiškinti; kas ir kaip. 
Jis nian ir paaiškino, kad vi
są savo gyvenimą dėdamas 
skatiką prie skatiko turėjęs

Peter A. Milier
2128 W. 22nd St

Tel. pana! 5838
Deimantai, Laikrodėliai ir Vėliausios 

’ Mados Graznos.
Diplomuoti akinių pritaikytojai. Tai- 

som graznas ir laikrodėlius,.

E. VILNIUS. Per rinkimus 
i Seimą—-įvairios afišės buvo 
lipdomos ir prie bažnyčių 
Ypač ’ gausiai buvo aplipdyti 
šv. Jono bažnyčios sienoj. Non 
esąs įsakymas, kuriuo drau
džiama tai daryti, bet jo, kaip 
ir daug kitų įsakymų, niekas 
nepaiso. “Slovo”.

Lenkų vyriausybe suėmė 
keletą komunistų, kurie kori 
oriaus apskrityse, ypač Viled- 
os, agitavo už sąrašą Nr. f 

(komunistų) ir kėlė obalsius 
iriešingus lenkų Valstybei 
’as suimtuosius radę dideles 
>inigų sumas.

statom’ į namus. Užtikriname geriau 
sį patarnavimą.

Reikalaukit:

E. J. McQUAID, 
5822 S. Racine Avė., 

ChicaRO, III.

E. VILNIUS. Nuo 1923 m 
sausio 1 d. Vilniaus krašte tam 
a privalomu lenkų įstatymą 
pie mokesnius. Mokesniu 

’us ihiami 1) nuo žemes nuo 
avos ir nuomojamos, 2) nui 
!obesių, 3) nuo prekybos ii 

pramonės įstaigų, nuo amatų 
irofesinių ir kitokių uždarbiu 
) nuo nuošimčių, 5) nuo ka
pitalų ir teisių į turtą, 6) 
Igų, emeritūrų, o taip pat 
-aindiniko uždarbio ir 7) 

i tų pelno šaltinių. Mokesnic 
mina bus nustatoma, sulig 
jęreitų metų pelno, kurį iš 
kaičiuojant bus taikoma per
ėtų metų vietos kainos. Kad 
tikrai ir tiksliai galima būti 
luskaičiuoli pelną, kiekviena 
ne žemės ūkyje ir kiekvienoj 
aamonūs įmonėj, turės būt 

vedama saskaitylba. Tam rei 
"<alui Vilniuje jau įsteigta pri
vatinis biuras, kuris apsiima 
iudarytin visokius balansus ir 
atlikti kitus sąskaitybos dar-

PLOžčIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Halio, Sschaffner’o & Marx’o, Ku- 

penheimero, L. System and Ardm-ore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Dir^uoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Rangiau ir 
Kimona mados. Visokių spalvij ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar. $32.50. Kitokio Chica
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didele daugybe grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

, 2 Įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

J 27 N. Dearbom 8t., Room 1111-11
Tel. Central 4411. VaL nuo IM

Gyvenimo vieta: 
8828 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. y. kiekrie 
nu vakarą, išskyrus utaminką L 
ketvergą. Nerišliomis nuo 9 iki Ii 
ryto.

GRAFONOLA No. 3, 
ubeltavais springsais 

. automatiškai Sustoja, 
įaina buvo $165.00, 

dabar parduodam už

$90,00
Sutaupote net

Biblijos Studentų Konvencija
Gruodžio 23, 24 ir 25 d., 1922 m.

Mildos svetainėj, ant 3 luby, 3140 S. Halsted, 
Chicago, III.

Visomis dienomis posėdžiai prasideda 10 v. rytų ir tęsiasi iki 7 
vai. vakaro.

šita Konvencija yra surengta tuomi tikslu, kad Dievo žmones, 
suvažiavę iŠ jvairių miestų galėtų pasimokinti daugiaus iš šv. Rašto
— pranašysčių, kaip tūrime patys pasielgti ir žmonėms pranešti, ko
kiame laike dabar gyvenam. Apaštalas Petras kalba: “Bet galas 
visų daiktų arti priėjo”, — 1 Pet. 4: 7,

“Neprastodami savo susirinkimo, kaip keli papratę, bet grauden
dami kits kitų ir tai daugiaus, kadangi matote dienų prisiartinančių”.
— Ebr. 10:25. - - - -
kus, kuria 
priėjo prie savo galo. Naujasis pa sau I 
ganymas visiems žmonėms po vadovyste Mielojo Karaliaus Mesijos.

Programe bus 12 kalbėtojų. Visi gerai apsipažinę su Šv. Raštu. 
Bus jdomu pasiklausyt kiekvienam. 1

Todėl širdingai kviečiam visus, kas tik norės dalyvauti su mumis 
minėtoje Konvencijoje. Įžanga liuosa. Kolektos nėra.

Rengia ir kviečia Biblijos Studentai.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.( 
fUmp. MUwaukee ir Ashland Avet 
Oūao vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ik) 

9 vakare.

.IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI 
Geriausių Armonikų 

Pasauly že- _F»‘i^rThi .■ 
m e « nėm i k
kuino m i h U
negu kitu) f

kur uri<^|įĮ—-rHKS H
karą. į ,

G v uru n tuo - ŠHlt B j Į
jam 10 nie- į
tų. Nurody- Kj 
rnų Knyga EtĮ 
pirki kanw f
dykai . In- 
formacijų ir 
katalogo ra 
šyk angliukai.

RUATTA SERRNELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Bl«c I«land Avė., Chicago III.

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

$25.00
Sutaupot net .................... ...... ..............

žada inteligentus Letuvon 
susti.

Ryga. — šiomis dienomis 
atvijus darbo ministerijoj 
yko visų ministerijų atstovų 
asitarimas dėl aprūpinimo 
arbu bedarbius —• inteligen- 
ds, kurių skaičius vien Rygoj 
ekįa kelių tūkstančių. Šiame 
asitarime, anot latvių laikraš- 
ų, pakeltas taipgi klausimas 
pie bedarbių — inteligentų 
iuntiiną Lietuvon, kur esanti 
iteligentų stoka.

Išpardavimas Grafonolu
Naudokitės šia proga, kuri retai atfeitaiko.

Užpirkau čielą karą mašinų, pertai stoka vietos, užtai per trumpą laiką numažinom kai
nas, pasiskubinkite ateiti ir pasiskirti sau gerą mašiną kuone puse kainos.

5 jL)ęlkQ. jus mokate 'smulkmenų‘"kainas, įgl 
kuomet galite gauti daiktus didmenų (olsė- gj 
lio) kainomis?

Jeigu netikite, ateikite pažiūrėti, o pama- 
tysite, kad teisybė.

p Kurie pirkote pas mane pirmiau, dabar įd 
H galite gauti puse kainos tą patį tavorą, nes jį. 

aš pirkau labai pigiai savo krautuvę du-
m syk atgal nuo tų, kurie buvo pirkę nuo 

manęs.,

Wl f I II' ■wi' MII II

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St Room 686
Tai.: Oantml 6398

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yarde 4681

MAJESTir 
H'TmeatrE’V
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GRAND RAPIDS, MICH.

Didelis gaisras.

The Rood BuiMing, 105—113 
Campau avė. N. W., gruodžio 
11 d., 10 vai. ryto kuomet vi
si darbininkai buvo susirinkę 
į darbą, staiga pakilo ugnis ir 
apėmė visą trobesį taip, kad 
dirbusiems darbininkams grė
sė didelis pavojus, ypatingai 
ant 4 lubų, kur dirbo 70 mer
ginų prie cigarų. Merginos pa- 
mačiusios ugnį stengėsi kuo- 
greičiausiai savo gyvestį išgel
bėti bėgdamos šaliniais laip
tais žemyn taip, kad kitos per 
galvas nusivertė net nuo ant
rų lubų ir pusėtinai, apsidau
žė. 17 merginų, kurios buvo 
drąsesnės, pasiliko paskiau, ti
kėdamos gauti geresnės pro
gos išbėgti. Jų tarpe buvo ir 
viena lietuvaitė ir tik didelėm 
ugnagesių pastangom jos tapo 
išgelbėtos nuo mirties, kai ku- 
i’ios net nucleįjnsiais pianinais. 
Ugnis kilo nuo darbinio ele- 

veiterio, užsidegus motorui. 
Nuostolių padaryta apie $100,- 
000.

Pyksta biznio nepadaręs.
Gruodžio 10 d. kunigas Dek- 

snis i>er pamokslą labai keikė 
“bedievius” sakydamas, kad 
laisvamaniai tik tol esą lais
vi,kol sveiki, o kaip tik suser
ga, tai šaukiasi kunigą.

Mat dalykas toks. M. Stasi- 
lauckienei sunkiai susirgus gy
dytojas matė, kad po valandos 
kitos gali mirti, ir nežinoda
mas jos įsitikinimų pašaukė 
kunigą. Bet kunigui atvažia
vus ligonė jau buvo taip silp
na, kad negalėjo kalbėti. Ir j 
mirė. Kuomet kunigas išgirdo, 
kad velionės vyras žada lais
vai, be jokių bažnytinių apei
gų laidoti, tai supykęs ir išba
rė.

Nepatenkinti.
Tūli komunistų rėmėjai, ku

rie per agitacijos mėnesį užsi
prenumeravo “Laisvę,” dabar 
gailisi sakydami, kad joje nie
ko gero nerašoma. Ot, girdi, 
“Naujienose” tai visokių ži
nučių yra. Well, gerai kad 
skaitote ir “Laisvę,” tai bent 
matysite, kokį “mokslą” tei
kia darbininkams jūsų litera
tūra. —S. Naudžius. ,

Longuetui toje pačioje apy
gardoje ir be jokios įžangos. 
Del to tai ir publikos nebuvo 
kupina svetainė. Kadangi tą 
vakarą svetys turėjo kalbėti 
dvejose vietose, tai pirmoje 
kalboje gana trumpai ir po 
prakalbos turėjo išvažiuoti į 
kitą susirinkimą. Buvo gar
sinta, kad bus priimami ir at
sakinėjami klausimai, bet 
Longuetui apleidus susirinki
mą klausimus priėmė ir at
sakinėjo buvęs unijos Bendro
sios Tarybos manadžeris A. I. 
Shiplakoff. Kuomet prasidėjo 
klausimai ir diskusijos ir kuo
met Shiplakoffui prisiėjo ap
ginti kito kalba, tai atrodė vi
sai nekaip. Jeigu butų galėjęs 
būti laike diskusijų pats Lon- 
guetas, butų viskas atordę gy
viau.

Nebūvant pačiam kalbėtojui 
laike diskusijų, komunistai 
pradėjo rodyti savo išmintį, 
labiausiai plusdami Vokietijos 
ir Italijos socialistus, kad pa
starieji **iš<lavę” Europos dar- 

bininkų reikalus, ir panašiai. 
Buvusis extra kairiųjų vadas 
daugiausiai plūdo Italijos so
cialistus, kam pastarieji neve
dę darbininkų prie bolševisti- 
nės revoliucijos laike Italijos 
darbininkų sukilimo. Tegul 
bus ir taip, bet jeigu Italijos 

, socialistai nevecle darbininkų 
taip, kaip Aorėjo komunistai, 
tai ką veikė patys komunistai, 
kuomet jie tais laikais Italijoj 
buvo suskaldę socialistų jėgas? 
šitokį užmetimai socialistams 
tinka geriau patiems komunis- 
ams, bet jie yra toki sutvėri- 
nai, kur visuomet savo purvus 
Irabsto ant kitų. Tokių pa
vyzdžių galima duoti ir dau
giau, liet argi verta ginčytis 
>u tokiais žmonėmis, kurių 
(aivos Rusijoj, kojos Ameri

koj, o protas pilve.
Žinoma, Shiplakoff atsaki- 

iėdamas į komunistų “argu- 
nentus” padarė ir gražaus juo- 
co. Į komunistų pasakojimus, 
kad visoje Europoje buvo “pri
mokę” sąlygos komunistinei 
•evoliucijai Shiplakoff atsakė 
javyzdžiu iš Bavarijos nuoti- 

kių. Ir komunistai nutilo.
—A. P. Serbas.

Tas “Laisvės” smegenų už
degimas pasireiškia jos atkak
liu kandžiojimu “Darbo” re
daktoriaus. Mat pastaruoju 
laiku “Laisvėje” laikosi per
daug “inteligentų,” kulriems 
visiems nėra kas dirbti, o gy
venti reikia. Taigi sugalvojo 
išėjimą, būtent išėsti “Darbo” 
redaktorių V. Pošką, kad iš jų 
vienas kuris gautų tą vietą. Ir 
jie pradėjo kąsti “Darbo” re
daktoriui vis pikčiau ir biau- 
riau. Nięko nežinodami, nieku 
nepamatuodami, neturėdami 
jokių faktų jie prisikabino prie 
V. Poškos, buk jis rašinėjąs 
į “Naujienas” pasirašydamas 
“A. P. Serbas” ir užpuldinėjąs 
A. C. W. A. generalę valdybą. 
Kadangi V. Poška nieko ben
dra neturi su mano korespon
dencijomis, tai aš nežinau kaip 
juos kitaip butų galima pava
dinti, jeigu ne sergančiais pro
to sugedimo liga.

Įsivaizduokit: aš rašinėju į 
“Nauj ienas” koresponedncijas 

iš įvairių organizacijų susirin
kimų, kur V. Poška visai ne
priklauso. Aprašfinėjau . nuoti- 
kius (atsimindamas) nud kelių 
metų, apie ką V. Poška nei 
sapnuoti negiliojo, ne tik j>aru- 

šyti; apie tai, kaip Brooklyno 
lietuviai rengdavosi statyti 
svetainę ir t. t., net iš nuoti- 
kių 1917—18 m., kuomet V. 
Poškos Brooklyno nei bute 
nebuvo. Tie aprašinėjimai til
po visai nesenai “Naujienose,” 
ir “L-vė” gerai žino, kad V. 
Poškos laikais, kurių nuotikiai 
aprašomi, visai nebuvo Brook
lyne. Vienok ji drąsiai atida
rė savo provokatoriškas žio
tis ir siundo eilinius narius, 
kad šie rašytų skundus gene
ralinei Amalgameitų valdybai, 
kad V. Pošką paleistų, o jo 
vieton pastatytų Pruseiką.

Aš visai neturiu noro gin
čytis su “Laisve” delei kalba
mojo reikalo, nes jos. žmonės 
nuo teisybės užsimerkia ir jau 
kad pradėjo kąsti V. Pbšką, tai 
ir kąs, kadangi jiems rupi 
gaut V. Poškos vieta. Vienok 
matau reikalo pakalbėti apie 
“Laisvę” kaipo apie tokią, ko
kia ji yra, ir ką daro jos šta
bas.

Gal būt “L.” kandžiodama 
‘Darbo” redaktorių nori iš
traukti, kas ištikrųjų yra “A. 
P. Serbas.” Bet aš jiems duo
siu “čenčių” išsipliaukšti dau-

ginu, o vėliau parodysiu aiš
kiau, ko vertos yra “Laisvės” 
provokacijos prieš “Darbo” re
daktorių.

Šį kartą pakaks šito:
A. P. fiferbas (V. J. P-čius)

311 Troutman St.,
Brooklyn.

Iš Lietuvos Atstovybės
DEL p. SLEŽEVIČIAUS 

STRA'lPSNIO.

208-ame 
Lietuvos 
Mykolas 
straipsnį

“Lietuvos Žinių” 
numeryje žinomas 
politikas veikėjas p. 
Sleževičius indėj o
“Del Amerikos Lietuvių Regis
tracijos”, kuriame Lietuvos at
stovui g. V. Čarneckiui priki
šama, kad jisai neva skelbęs, 
jog neužsiregistravusiųjų už
sienio lietuvių turtas busiąs 
konfiskuotas ir jog savavališ
kai paskyręs mokesnį už pa
sus.

Atstovas Čarneckis pasiuntė 
į “Lietuvos žinias” laišką, pa
aiškindamas jog p. Sleževičiaus 
padaryti priekaištai, ' neatatin- 
ka tikrenybei ir neturi pamato. 
Registracijos ir pasų reikalą- 

kas Įeita, 
Lietuvos įstatymas ir 
parėdimų vykinimas.
turinys čia pridedamas: 
“Gerb. ‘“Lietuvos žinių” Re
daktoriui, Kaune.
Gerbiamas Redaktoriau:
Neatsisakyk Tamsta padėti 

artimiausiame Tamstos reda
guojamo laikraščio numeryje
žemiau paduotas pastabas dėl ‘ 
p. Sleževičiaus straipsnio “Del 
Amerikoj Lietuvių Registraci-! 
jos”—“Lietuvos Žinių” Nr.
208”.

P. M. Sleževičius savo stri- 
psnyje daro man užmetimų, 
pirma; kuo remiantis imama 
už Lietuvos užsienių pasus iš

gyvenančių Amerikoje Lietu
vos piliečių po dešimts dole
rių, ir antra kuo remiantis At
stovybė paskelbusi kad iš ne- 
išsiregistravusių ir neišsiėmu
sių pasų Lietuvos piliečių bus 
konfiskuotas Lietuvoje turtas, j

Del pirmo užmetimo turiu į 
pranešti, kad mokesnis už Lie
tuvos pasus išduodamus Su
vienytose Valstybėse imamas 
einant “Užsienio pasams duoti 
taisyklėmis” (eilinis Nr. 789, 
§ 10-o pastaba), paskubtomis 
Vyriausybes Žinių Nr.—99.

Del antro užmetimo tik tiek 
tegaliu pasakyti, kad jisai ne
turi faktino pamato, nes At
stovybė panašių dalykų apie 
turto konfiskavimą iš neužsi
registravusių niekur nėra skel
busi. Matomai, p, Sleževičius 
buvo klaidingai painformuotas. 
Registracijos ir pasų reikalavi
mai yra vykdomi griežtai pri
silaikant Lietuvos įstatymų ir 
valdžios parėdymų.

Prašau priimti, Pone Redak
toriau, mano tikros, pagarbos 
pareiškimą.

V. Čarneckis 
Lietuvos atstovas.

NORTH _ 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Llo/d 
Geo. W. Clalissenius 
100 N. La Šalie StM 

Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampa* 81 gai 
Telefonas Yards 1119

**<■Q8^
TV- Akuieri-

'v1, "» kdeg*
Ils* 

praktiką- 
a8i Pen* 
dlvanijos 
hnspitall

Pasek 
■Tingai po 
tarnauja 

■ris gim 
tymo. Du* 
ta rodą 
Mokiose lt

H-

valdžios
Laiško

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABŪRIUS

1029 — 25th St., 9509 Gardėsi 
Detroit, Mielu

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Delei laiv

TRECIOS 
$4AMBURGĄ $

OS-AMERIKOC 
LINIJA 9Broadk/ay, Nev^lork.MY U 

T,ES,el LIETUVĄ 
hamijupgą.mliaą

ARB.A LJEPOJU.
Važiuokit Tįsi parankiu ir liesiu keli* 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (kandorių) 

. VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
\ TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,

- 6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. ESTONIA.......................... Gruod. 27-tą
S. LITUANIA ...................... Saus. 17-tą

KLASOS KAINOS p
03.50 — PILIAV4 $106.50 
IR MEMELĮ $107.00.

ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Gavo smegeny uždegimą.

ūkiuose 
i ai u o ss 
erims 
merginom*.

mo
ir

^OR.KERZMAN^B
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* pat Ii 
metų kaipo patyręs gydytojaaM chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aitraia ir chroniikaa ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija» 1028 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo <5 žIkl! 8 vakaraia.

■ Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 95V 
Boulev&rd 41*16

8313 So. Haisted St.
Vai. t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

Telefonai*.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Del “Laisvės” provokacijų 
prieš darbo redaktorių..

Jean Longueto prakalbos.

Brooklyn, N. Y. ---- Gruodžio
13 d. čia kalbėjo garsus Fran- 
cijos socialistų vadas Jean 
Longuet. Prakalbas rengė So- 
calistų partijos 14 A. D. [? 
Red.] New Yorko svetainėje. 
Apie Longucto prakalbą nėra 
reikalo daug ką rašyti, apie jį 
buvo jau pakankamai rašyta. 
Paminėsiu apie prakalbų pa
sekmes.

Nors prakalbos įvyko pa
čiam lietuvių centre, bet lietu
vių nebuvo matyti daugiau 
kaip' koks' desėtkas. Mat tarp 
lietuvių niekas negarsino. Lie
tuvių vietos laikraščiai prakal
bų rengimo visai nepaminėjo, 
kas reiškia, kad jie nenorėjo, 
kad lietuviai nueitų pasiklau
syti. Visa publika susidėjo dau
giausiai iš žydų, nes jų šioj 
vietoj daug apsigyvenę. Apla
mai žmonių į prakalbas ne at
silankė tiek daug kiek rengė
jai tikėjosi. Pats prakalbų ren
gimas buvo visai netikęs, — 
vienu vakaru rengė dvejas 
prakalbas tam pačiam kalbė
tojui netolimose viena nuo ki
tos vietose. Ir įžanga buvo per- 
didelė (25c.) atsižvelgiant, vie
na, į tai, kad prieš Kalėdas 
darbai žymiai sustojo, o antra, 
kad dieną vėliau Amalgameitų 
unija rengė prakalbas irgi

Aš tikrai nežinau — tiesa, 
u* ne, bet gerai pamenu kaip 
Lietuvoje žmonės šnekėdavo 
įpie šuns smegenų uždegimą: 
eigų vasarą būva dideli karš
čiai, arba jei šuo badauja, tai 
is gauna smegenų uždegimą. 
f į. .tuomet vadina pasiutusiu, 
'lene tos dvi priežastys atsi
liepia ir į Brooklyno “Lais
tės” štabą: jie pergyveno ne- 
ivietiškus karščius, — tiesa, 
ne vasaros karščius, o..» ko
munistinio! kvaitulio. Badauti 
■iems jau ir prisieina, gal del- 
■o, kad pastaruoju laiku aukos 
Justojo plaukusios į jų fon- 
lus, o iš savo biznio išlaikyti 
tinku. Pasekmė viso to — 
nnegenų sugedimas ir likimas 
‘o nelaimingo šunelio, kurs dėl 
!o tampa pavojingas savo ge- 
iausiam draugui: “rauda kaip 

pasiutęs.”

I LIETUVĄ
White Star Line

New York j Cherbourg ir Southampton 
Olynipic gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
Majestic saus. 6; kovo 10; kovo 31;

(Pasaulio didžiausis laivas)
Hoineric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Ilamburg.
Minnekahda (3 klesa sausio 25 
*Manchuria saus. 4 *Mongolia saus.18 

*Naujos 3 klesos kajutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Kroonland gruod. 23. Finland saus. 6 
Zeeland gruod. 30. Lapland saus. 13

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N, Dearbom St.‘, Chicago, III.

ŠVEDIJOS

LINIJA
PINIGŲ KURSAS

Siunčiant Lietuvon
Ui SO-Lltų .................... __......   15.50

” 100 Litų ............. ................  11.00
" 300 Litų ................. „.............. 21.75
” 300 Litų ...................................  32.50
” 400 Litų ...............................   42.85

500 Litų ........................    53.50
” 600 Litų ........................................ 63.45
” 700 Litų ..................   73.75
” 800 Litų ........................................ 88.85
” 900 Litų ........................................ 94.3c
” 1,000 Litų ...............*.................... 104.45

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

i LIETUVA

AMERIKOS

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

Liepoją
S. Š. DROTTNINGHOLM, 

Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.
S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
l LFEPOJŲ ir MEMELI ........ $107.00

Su damokijima $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovutėm.
Nereikia Švedijos pa sporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

S.

Puikiausi 
Kalėdoms 
Dovana
Kalėdoms kokią dovaną suteiksiu savo 

mylimai y patai?
. ■ • ' /

UO klausimu nereikia Jums ilgai galvos sukti. Pui
kiausi dovana, kuri nebus numesta ant rytojaus, o 
kuri prisimins jam ar jai kiekvieną dieną, dovana, 
kuri atneš jam ar jai daugybes žinių, pamokinimų ir 
gerovės, dovana, kuri bus daugiaus apvertinta, ne
gru kokia kita dovana—yra dienraštis NAUJIENOS. 
Kalėdoms dovanų išrašyk savo draugui ar draugei 
Amerikoj ar Lietuvoj Naujienas visiems metams.

F ►
Užrašydamas Naujienas kitam kaipo Kalėdų 

dovaną, parašyk mums kad tai Kalėdų dovaną, tada 
mes pasiųsdami Naujienas prieš Kalėdas pasiųsime 
Jūsų draugui ar draugei gražų Kalėdinį pasveikini
mą su pranešimu, kad Naujienos eis jam ar jai per 
visus metus (ar pusę metų) kaipo Jūsų dovana.

Užrašydamas Naujienas kaipo Kalėdų dovaną, 
vartok pridėtą čia kuponą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikj ligų 

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

\ ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akalerkti
3113 S.Halsted *i
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką ę riliu- 
re jimą. Duoda 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
i moterų ligose; ru- 
i pestingai prižiu 

riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halslcd St, 
Chicago, III.

Prašau siuntinėti Naujienas sekamai ypatai ir pasiųsti,Kalėdinį pasvei
kinimą nuo manęs su pranešimu apie mano dovaną. Čia prisiunčiu $7.00 ap
mokėjimui metinės prenumeratos (arba $4.00 už pusę metų).

Ypatos vardas ir pavardė ................................... ...........................................

Adresas ............./...........................................................................................

Siuntėjo vardas ir adresas...................................... ........ ...............................

2 Telefonas: Boulevard 7042

s DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvi* Dentista* 

4712 South Aahland Ava* 
arti 47>tos gaivi* 

■■■»»■■■■■■■ mnrajB

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 6822, 
lUsidenctja 8114 W 42ad 84,

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.



i S’l.Vl 'I'.'..-'. i lui .•'■•

'pareigas, moraliai suvaržo 
. ją, ir jeigu valstybė laužo 

p.... . nn------ i sutartį, tai ji pastato save
Tha Lthuaniaj/Nev^PKib.u Co?,y inZ nusižengėlio padėtin. Raštu 

duotasai Rusijos, Lenkijos 
ir kitų šalių pasižadėjimas 
nepulti kita kitos ginklais, 
bet rišti tarpusavinius gin
čus trečiųjų keliu, butų kad 
ir ne užtikrinęs taiką tarpe 
tų šalių, bet butų visviena 
E<istiprinęs esančiąsias jose

The Lithaanian Daily Newa

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Ui. 

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Ratas:

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Ketvirtadienis, Gr. 21, 1922 

lykas buvo. Aš tik vieną turiu 
norą: kad kas tik lietuvių gy
venime, ir abelnai, apsireiškia 
koki nors nauji visuomenei 
įdomus dalykai, kad jie butų 
laikraščiuose aprašyti. Juk 
laikraštis tai ir yra laiko atsi
tikimų aprašymas. Kaip veid
rody kad žmogus mato savo 
paveikslą, taip ir laikrašty turi 
atspindėti visas einamojo lai
ko žmonių gyvenimas. Todėl 
žinių ir reikia iš visų kampe
lių, kur tik lietuviai gyvena.

“D-go” ir “N-nų” Skaityto
jas vėl Naujienų nr. 286 bara 
šapos Darbininką, buk jis ne 
taip aprašęs šitus su kun. 
Bumšu buvusius Meldažio sve
tainėj disputus, jr smerkia 
žinių pranešėją, kam jis da 
savo nuomonę pridėjęs. Bet 
mano manymu tame nieko 
blogo. Jeigu kam pasirodo, 
kad korespondento negerai iš
reikšta linkui kokio nors da
lyko nuomonė, tai galima kri
tikuoti, o už paduotų žinių tei
singumą atsako tas, kas tą 
Žinią parašė į laikraštį.

Tdliaus “Naujienų’,’ nr. 287 
J. B. Bardauskas rašo dėl sek
tų skirtumų. Jis sako. “Šapos 
Darbininkas... rašydamas apie 
bablistus nevisai tiksliai nura
šo. Štai jis tvirtina, kad bi- 
blistai ir baptistai tas pat”. Bet 
kuo I. B. Bardauskas gali at
skirti biblistus nuo baptistų, 
ar antraip? Juk ir baptistai 
taip pat tokiais biblijos aiški
nimais užsiima, kaip ir “biblis- 
lai”. Skirtumas gali būti tik
tai varde: vieni biblistai, kiti 
baptistai. Kaip vieni taip ir ki
ti tikrina, kad biblijoj teisin
gai surašyti Dievo prisakymai, 
tik žmonės juos turi pildyti. 
Taip tvirtino ir biblistas Be
neckas. Žmones nepildą tų 
Deivo prisakymų todėl, kad 
Romos kunigai klaidingai žmo
nėms aiškiną tą šventą raštą. 
Bet kaij) yra šiek tiek apsi- 
skaičiusicins žmonėms žinoma, 
biblija yra visų krikščioniškų 
sektų, visų krikščionių religijų 
pamatas. . Rymo katalikai ti
ki į bibliją, liuteronai tiki į 
bibliją,, rusai jnavoslavai, sta- 
rovierai, duhoborai—daugybė į- 
vairiausių sektų, kurių čia nė 
nesuskaityti. Visos tos sektos 
pripažįsta 'bibliją savo tikybos 
pamatu, bet visi tą bibliją aiš
kina vieni kitus peikdami. Vi
si jie remdamiesi biblijos “tik
rais” Dievo prisakymais per 
tūkstančius metų neįstengė 
ant šio žemės kamuolio vienos 
'krikščioniškos brolijos sutverti, 
kad tos visos į Kristų tikin
čios sektos viena prieš kitą 
nekariautų. Pavyzdžiui caro 
laikais Rusijoj viešpataujanti 
tikyba buvo pravoslavai sta
čiatikiai; jie turėjo savo ran
kose dvasinę ir švietinę valdžią 
ir norėjo visus kitus per prie
vartą padaryt pravoslavais. Jie 
spaudė katalikus, staravierus ir 
kitus sektantus. Pravoslavai 
su staravierais pešėsi dėl baž
nytinių apeigų, vieni kitus va
dino eretikais, paklydėliais. 
Taip pat baptistai ir malaka- 
nai, skapai ir duhoborai.

Čia man nesvarbu, kuri ša
lis baudžia ,ar ne, sektantus, 
aš tik noriu priminti tai: kas 
gi yra ta biblija, kad įvairios 
tikybinės krikščionių sektos be
skaitydami ją taip skirtingai 
išaiškina, ir pešdina savo pa
sekėjus vienus su kitais Jei
gu jau ištiesų tie visi sektan
tai, Dievo ir Kristaus prana- 
šyščių skelbėjai, tikėtų į tą bi
bliją, taip, kaip jie aiškina 
žmonėms, tai jie nevestų ko
vos tarp savęs, o visi visą to 
šventraščio “mokslą” suvieno
dintų. Bet dabar visi save va
dina krikščionimis ir visi tarp 
aavęs kariauja. Taigi ės rem
damasis virš nurodytais vi
siem žinomais faktais ir sakau, 
kad ir lietuviški biblistai eina 
tais pačiais jau kitų sektantų 
pramintais žmonėms tamsinti 
kelįais, ir jeigu jie turėtų ga
lios, lai ir jie kitus sektantus 
spaustų, neapkęstų, kaip ir Ro
mos katalikai kad žudė mokslo 
ir laisvos minties skelbėjus.

—šapos Darbininkas.

DARBININKAI PRIVALO 
TURĖTI SAVO PARTIJĄ.

antrąją klasę, stumiasi į pir- 
masiais vietas teatre, restora
nuose, kinuose ir vis turi pini
gais suputosiąs kišenes? — 
Pirkliai, spekuliantai, banki
ninkai. Kieno vaikai veržiasi 
į geresnes Lietuvos mokyklas, 
užplūdo patį Universitetą ir 
ten ramiai gali naudotis var
gais sukurtu mokslo židiniu, 
kuomet dauguma mūsiškio 
jaunimo, dieną uždarbiauda
mi, tik vakarais lanko paskai
tas, suvargę, kartais išalkę, ne
beturėdami laiko mokintis? 
Vis tos pačios turtingosios bur
žuazijos vaikai. O kas toji bur
žuazija ir iš kur jos turtai? 
Tai daugumoje žydabpirkbai, 
žydai-bankminkai, žydai-pra- 
monininkai, nutukę iš plačio
sios visuomenės vargo, iš be
gėdiškos spekuliacijos, varo
mos tiesiai gatvėje, tūkstan
čiams matant.

Taip protauja eilinis darbi
ninkas ir net inteligentas, pri
simena iš praeities, ką žydų 
dalis darė Lietuvoje vokiečio- 
žandaro pašonėj karo metu, —- 
ir keršto jausmas neretam pa
sikelia iš krutinės iki pat gur
kliui. Tų žmonių supratimu 
visus kaltininkus padengia vie
no žydo vardas, jau nebe tik 
žydo-buržujo, bet iš viso žydo, 
bet kokio žydo, 
siems 
karas.

Tas 
tavo j e
bėra tik senoji ^ydelio ir 
davierkos” neapykanta, 

kildavo kaimiečio širdy ir dėl
to, kad “žydai Kristų nukry- 
žiavojo.” Dabartinė žydų ne
apykanta ne tik viešai reiškia
ma, bet ir pamatuojama jau 
tautiniais, valstybiniais, socia
liais ir moraliais motyvais. Ji 
gauna ne tik savų reiškėjų, bet 
ir organizatorių, kovotojų už 
Lietuvos atgimimą, už lietu
vių kalbos teises, už apvalymą 
Lietuvos nuo žydų, žodžiu, ju
dėjimas prieš, žydus darosi sa
votiškai sąmoninga visuome
nes srove ir kaipo tokia ji be 
abejo bus pastovi.

Aišku, kad įvykiai, panašus 
i du pradžioje paminėtu, vei
kia į žydų visuomenę, kaip 
sprogusi granata, o aiškiai su
stiprėjęs antisemitizmas suke
lia žydų tarpe ypatingo nervin
gumo. Ir jeigu dabar kam tek
tų paklausti eilinio žydo-inte- 
lige.nto, kokios jis yra nuomo
nės apie lietuvius, tai tur būt

Ii’ štai paskelbtomis statistinė- (maistas, drabužiai, ete) yra 
mis žiniomis, 69.9% nuošim- labai svarbiu civilizacijos kū
čių lenkų turėjo vaikų protą 
nuo 7 iki 11 metų amžiaus; 
italų tai rųšiai priklausė 63.- 
4%, o rusų 60.4%.

Nuo to laiko ir pradėta spau
doje agituoti, kad Amerikon 
butų įsileista kuomažiausia 
lenkų, rusų, italų, etc. Girdi, 
tai reikia daryti tuo tikslu, kad 
apsaugojus Ameriką nuo išsi
gimimo.

Vienok, pastaruoju laiku kai 
kurie žymus mokslininkai pra-

Sovietų valdžios nusista-1 (leJ° lubai abejoti apie proto 
tvmas — arba armini suma- tyrimo neklaidingumą. Jie sa- tymas — arba armijų suma Jenkai> įtalai ir rusai
zinimas, arba nepuolimo su- tankiausiai neturėjo progos į- 
tarties atmetimas — yra gyti jokios apšvietos ir buvo 
nelogiškas. Jai reikėjo Ši- auklėjami primityvėse sąlygo- 
taip elgtis: jeigu jau negali- se. Jr tų žmonių menkas pro- 
ma susyk pravesti armijų rjnis išsilavinimas yra ne tau- 
mimAŽinima tai reikia naši- ,in6 yPaW> ° ženklas to, 

. .? jog jų gyvenmo aplinkybės bu-
tenkinti bent nepuolimu;b labai bR)gos 
padarius gi nepuolimo su- Tie leisingi 8ainpPotavimai 
tartį, vėliaus galima bus tą kiek nekliudo varyti agita- 
armijų sumažinimo klausi- ciją prieš ateivius ir žiūrėti į 
mą pakelti išnaujo. Ir jeigu juos iš aukšto. Yra parašyta 
Lenkija su savo šalininkais nemažai knygų, kur išrodine- 
paskui tam pasiūlymui vėl iallln .** a^. PusS9’ 
pasipriešintų, tai visam pa
sauliui dutų aišku, kas daro 
kliūtis nusiginklavimui.

Šitokia taktika turėjo būt 
pavartota juo labiaus, kad 
viena Pabaltės respublikų, 
būtent Lietuva, jau stojo už 
Rusijos pasiūlymą. Antroje 
nusiginklavimo konferenci
joje gal būt ir kitos Pabal
tės valstybės butų parėmu- 
sios Rusiją, ir tuomet Len
kija butų pasilikusi viena. 
Jeigu nori nugalėt priešą, 
tai turi stengtis izoliuot jį, 
o ne elgtis taip, kad jam bu
tų lengva susirasti talkinin
kų.

Galima dar taip smerkti. 
Francijos imperialistus, jie- 
škančius pražūties Rusijos 
sovietų valdžiai, bet nėra 
jokios abejonės, kad Latvi
ja, Estonija ir Suomija eina 
ant franeuzų ir lenkų pava
džio tiktai dėlto, kad jos bi
josi Rusijos. Tas šalis bol
ševikai juk mėgino užka
riauti. Jeigu bolševikų val
džia sugriūtų ir jos vietą už
imtų “baltgvardiečiai”, tai 
pavojus toms šalinis butų 
gal dar didesnis. Nieko to
dėl nėra nuostabaus, kad tos 
mažiukės respublikos, dre
bėdamos dėl savo kailio, 
stengiasi pasislėpti už stip
resniųjų valstybių nugaros.

Tegu dabarnyštė Rusijos 
valdžia parodo, kad josios 
kaimynams nėra pamato bi
jotis jos, ir lietuviai, latviai, 
estai ir suomiai mielu noru 
padės į šalį savo ginklus ir 
imsis ramaus darbo. Net ir 
Lenkija bus priversta sekti 
jų pavyzdžiu, kadangi dide
lės armijos laikymas stumia 
ją į bankrutą.

Savo atsisakymu pasira
šyt po nepuolimo ir arbitra
cijos sutartim bolševikai ne
išsklaidė tos baimės, o grei
čiaus davė progos savo opo- 
netams įtarti konferencijos 
sumanytojų nuoširdumą.
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Nesusitaikymas dėl 
nusiginklavimo.

Šioje vietoje jau buvo ra
šyta apie nusiginklavimo 
konferenciją Maskvoje. 
Kaip žinome, ta konferenci
ja nepavyko, kadangi Rusi
ja atsisakė pasirašyt nepuo
limo sutartį, pirma negu bus 
nutarta sumažinti visų da
lyvaujančiųjų valstybių ar
mijas; o Lenkija atsisakė 
svarstyt armijų sumažinimo 
klausimą, pirma negu bus 
pasirašyta nepuolimo sutar
tis.

Žiūrint iš šalies, išrodo, 
kad Rusijos pozicija buvo 
teisingesne, negu Lenkijos, 
nes armijų sumažinimas yra 
tikresnis žingsnis prie nu
siginklavimo ir taikos san- 
tikių įvykinimo, negu valsty
bių pasižadėjimas nepulti 
viena kitos. Pasižadėjimas 
gali būt lengvai sulaužytas, 
bet kuomet armijos yra su
mažintos, tai valdžios turi 
mažiaus pagundos kariauti. 
Be to, sumažinus armijas, 
mažėja išlaidos karo reika* 
lams, kas yra ypač svarbu 
tokioms neturtingoms ša
lims, kaip Rusija, Lenkija 
arba bent kuri Pabaltės val
stybė.

Lietuvos delegatai tur-but 
daugiausia dėlto ir rėmė so
vietų valdžios poziciją, kad 
ji žadėjo Lietuvai karinių 
išlaidų naštos palengvini
mą.

Sakoma, jog Lenkija, Lat
vija, Estonija ir Suomija 
dėlto atsisakiusios priimti 
Rusijos pasiūlymą, kad taip 
joms įsakiusios Santarvės 
valdžios. Gali būt, kad tai 
yra tiesa. Bet jeigu bolše
vikai tikrai norėjo eiti prie 
nusiginklavimo, tai jie turė
jo vartot kitokią taktiką, 
negu ta, kurią jie vartojo.

Kodėl jie, sakysime, nesu
tiko pasirašyt po nepuolimo 
ir arbitracijos sutartim? 
Ar tokia sutartis butų pa
kenkusi taikai? Žinoma, 
kad ne.. Kad ir šioje gady
nėje sutartys dažnai esti 
laužomos, tai vis dėlto nega
lima pasakyt, kad jos netu
rėtų reikšmės. Sutartis už
deda valstybei tam tikras

Apžvalga
“MAIŠYTAS KRAUJAS”

IR PROGRESAS.

šimto nuošimčių patriotai 
jau nuo senai varo agitaciją 
prieš ateivius. Karo metu bu
vo sugalvotas taip vadinamas 
psichologinis prpto tyrimas. To 

1 tyrimo daviniai parodė, jog kai 
kurių tautų žmonės protiniu 
žvilgsniu stovi labai žemai, 
peikia žinoti, kad protas bu
vo tirta armijon imamų vyrų.

i šiomis dienomis vėl išėjo nau
ja knyga, apie kurią “Keleivis” 
rašo sekamai:

“Iki kokio idiotizmo pri
eina tūlų žmonių patriotiz
mas, tai parodo išėjusi nese
nai Charles W. Gouldo kny
ga, kurioj jis užreiškia, kad 
jei Amerika nori progresuoti 
ir išlaikyti savo ‘kilnius idea
lus’, tai jai negana vien tik 
suvaržyti imigraciją, bet ji 
privalo išvyti iš savo ribų vi
sus ‘foreignerius’. Ir ji turi 

h padaryti tatai greitai, nes jei 
ji lauks, tai ateivių vaikai su
simaišys su jankiais, pradės 
vieni su kitais poruotis ir 
grynas amerikonų kraujas 
taps užterštas ateivių krau
ju.

“Šis patriotas taip kalba, 
kaip kad amerikonai nebūtų 
ateivių vaikai. Juk prigim
ti Amerikos žmonės yra tik
tai indi jonai. Gi baltveidžiai 
visi yra ateiviai. Jei yra tarp 
jų koks skirtumas, tai tilt 
toks, kad vieni jų atvyko čio
nai ankščiau, kiti vėliau.

“Klausimas, kogi tad po
nui Gouldui bijotis ‘foreig- 
nerių’ kraujo, jei jo paties 
gįslose toks kraujas plaka?

“Jo patriotizmą kritikuoja 
net patriotų laikraščiai.^ Taip 
Bostono ‘Heraldas’ nurodo, 
kad maišyto kraujo žmonės 
visuomet būna gabesni, ne
gu ‘gryno’ kraujo. Pavyz
džiui, Amerikos rašytojai 
Poe, Whitman, Mark Twain 
ir keliūtas kitų buvo gimę 
iš maišyto kraujo. Didis iš
radėjas Edisonas, kuriuo 
Amerikos patriotai taip di
džiuojasi, taipgi yra gimęs 
ir maišyto Toreignerių’ krau
ju.

“Garsusis rusų poetas 
Puškinas buvo mišinys ruso 
ir Abisinijos juodveidžio. 
Frąncuzų rašytojas Durnas 
taipgi buvo maišyto fran- 
euzo ir negro kraujo* Kitas 
garsus prancūzų rašytojas 
Zola buvo kilęs iš graikų, 
italų ir franeuzų. 
jęs norvegų 
Ibsen paeina iš 
kiečių, škotų 
kraujo.. Anglų 
nyson buvo kilęs iš danų, 
franeuzų ir anglų. Victor 
Hugo, Lermontovas, Kantas, 
Swinburne—visi buvo mai
šytų tėvų vaikai.

“Taigi kraujo maišymas 
nežemina žmonių, bet pake
lia juos. Tik akli patriotai 
to nesupranta.”
Gould ir jam panašus žmo

nės viską bando išaiškinti 
“tautos ypatybėmis”. Kodėl 
viena tauta įstengė sukurti 
aukštą civilizaciją, o kita ve
dė puslaukinį gyvenimą? Go- 
u’do supratimu tai labai leng
va išaiškinti: tų tautų ypaty
bes buvo skirtingos. Bet tik
renybėje tai labai pigus aiški
nimas. Jau Anglijos istorinin
kas, Bučkio, nurodė į tą fak
tą, jog gyvenimo sąlygos

Pagarsė- 
dramaturgas 
maišyto vo- 
ir norvegų 

lietas Ten-

rimo faktorium. O L. Mečni- 
kovas 1888 m. priėjo prie gry- • 
n ai marksistinio aiškinimo. Jis gljjos dabrininkai žymiai su- 
išrode, jog senovės civilizaici- j stiprino savo politinę įtaką, 
jos susikūrė prie didžiųjų upių, ' Remdami Darbo Partiją, jie 
tai yra ten, kur buvo palankios pravedė parlamentam 142 savo 
materialistinės sąlygos. O iš atstovu. Tie atstovai sudaro 
čia išplaukia tas paskilbęs dės-,! stiprią opoziciją senosioms par- 
nys, kad ne sąmonė nustato tijoms. Tokį kelią, sako Dar- 
butį, o būtis nustato sąmonę.! j)O Partijos vadas MacDopald, 
Vadinasi, kokia nors tauta pa- ’ turi pasirinkti ir Amerikos 
siekia aukšto (civilizacijos (darbininkai. Svarbesnį vaid- 

laipsnio ne dėka kokiai tai sa
vo ‘misterinei ypatybei”, o tik 
lodei, kad ji gyvena atatinka
mose tokios civilizacijos kūri
mui aplinkybėse.

Tokio dalyko, kaip “gryno 
kraujo” (pure stock) ameriko
ną, vokietį arba kitos tautos 
žmogų Vargu butų įgalima su
rasti. Faktas yra tas, jog Eu
ropos tautos per šimtmečius 
tiek susimaišė, kad “gryno tau
tos kraujo” jose visai nėra. 
Jcan Finot savo knygoje “Tau
tų prietakai” 
vadina mytu 
išvadžiojimus 
antropologų 
Broca. Ir jeigu jau Europoje 
su ‘‘'kraujo tyrumu” yra toks 
blogas reikalas, tai kiekvieno 
kad ir tyriausio amerikono 
gįslose teka bent kokių penkių 
tautų kraujas.

tokį tvirtinimą 
(pasaka). Savo 
jis rėmai tokių 
tyrimais, kaip

Paskutiniais rinkimais An-

i inenį Amerikos politikoje jie 
j pradės vaidinti tik tada, kai 
sukurs savo politinę partiją. 
Jis salto:

“Jeigu Amerikos darbinin
kai nori parlamente turėti 
tokios įtakos, kaip kad An
glijos darbininkai turi, tai 
jie privalo pasiliuosuoti nuo 
dabartinės Amerikos Darbo 
Federacijos politikos.

“Iki šiol Amerikos darbi
ninkai rėmė senųjų partijų 
gerus žmones’. Bet tokia po
litika prie nieko gero neve
da.

“Rankų ir proto darbinin
kai privalo susijungti į Dar
bo Partiją. Ta partija turi 
visur statyti savo kandida
tus. Tik tuo budu Amerikos 
darbininkų įtaka politikoje 
tegali sustiprėti.”

ir todėl vi-
jiems norima paskelbti

Tevynčs “valytojai
................... h

to atsišaukimo prašne- 
žydų ir lietuvių visuo- 

Kuone visa lietuvių 
pasitiko Lietuvos “valy- 

papedkimu. 
demokratai,

pa-

gy- 
žy-

Dar ne taip senai Kauno gat
vėse, — o gal ir plačiau Lietu
voje, — pasirodė keistas musų 
visuomenei atsišaukimas. Jo 
autoriai, pasivadinę “Lietuvos 
nuo žydų apvalymo slaptas 
komitetas”, kėlė aikštėn 
žydų suktybes, nurodinėjo, 
kad žydai esą pas mus uolus 
bolševikų dėmėjai, valdžios 

godus kapitalistai, esą brangy- 
mečįo vargų kaltininkai.

Atsišaukimas paskutinį kar
ią įspėjo Lietuvos izrailį: pa
sitaisykit! Jei nepasitaisysią, 
nesiliausią spekuliavę ir žmo
nes plėšę, ateisianti jiems ver
ksmo diena. Nes tikrieji Lie
tuvos sūnus gausią pasiimti 
kad ir bent kiek brudno, už 
tai neišvengiamo darbo, — 
vykdyti žydams. baisiąją Die
vo karonę, apvalyti Lietuvą 
nuo žydų, kitaip sakant, pada
ryti žydams pogromčiką.

Del 
ko ir 
menė, 
spada 
toj us”
Net krikščionys 
kuriuos įtarta esant tėvynės 
“valytojų” artimais giminė
mis, viešai nusimazgojo ran
kas ir praustu vandeniu šliuk
štelėjo ant galvos p. Voldema
ro “Krašto Balsui,” ar jam 
čianft

Po to nepaprasto musų 
vėmimui įvykio kalbos apie
dus kuriam laikui aptilo. Tik 
pastaromis dienomis, tartum 
vėl netikėtai iškilo naujas in
cidentas. Lapkričio 24 ir 26 
dieną Kaune, Universiteto įvy
ko visuotini studentų susirin
kimai. Susirinkimų metu, svar
stant klausimus, studentai-žy- 
dai pabandė prabilti žydiškai.

Reikia jums žinoti, kad žy
dų studentų yra Lietuvos Ū- 
niversitete kuone visi 40%; 
visi žydai, — karšti tautų ly
gybės šalininkai ir griežti sa
vosios kalbos teisių ginėjai. 
Bet vos spėjo žydas-studentas 
atsiliepti žydiškai, kai tuojau 
pakilo didžiulis triukšmas ir 
kalbėtojas neteko žodžio. 
Trukdė kalbėti lietuviai-tauti- 
ninkai, daugiausia, kaip sako
ma, teologijos klausytojai. Žy
dų dauguma, reikšdama pro
testo, išėjo iš susirinkimo. Iš
ėjo iš susirinkimo ir dalis stti- 
dentų-socialistų. Įvykis pasi
baigė be susirėmimo, bet visoj 
įkaitusioj atmosferoj buvo jau
čiamas sugniaužtas kumštis,

šaukimo rašytojus.
Ir atsišaukimas, ir ginčas 

Universitete, — tai pirmieji 
žaibai pradėjusiam trokšti Lie
tuvos ore. Visuomenės upe 
ypač pastaruoju laiku pradeda 
tvinkt i aiškus antisemitizmas, 
žydų neapykanta. Tas naujai 
pasireiškęs ūpas nėra umus ir 
perdaug veiklus. Sunku butų 
tikėtis, kad jis bent kur pri
vestų prie žydų atviro puoli
mo, prie pogromų. Bet jis ža
da būti pastovus, žada išeiti 
viešumon ir atvirai mesti į 
minias kovos su žydais obal- 
sius. Gana žydų viešpatavimo! 
žydai Palestinon! Reikia Lie
tuvą apvalyti nuo to tėvynei 
pavojingojo gaivalo! — Su to
kiais šauksmais veržiami jau 
dabar gatvėn labiausia karin
gieji Lietuvos “valytojai”.

Netenka stebėtis, kad žydų 
neapykanta ima kaip tik da
bar reikštis ypatingai aiškiai. 
Kraštas tebegyvena sunkų, ką- 
ro paliktą metą.-Šiuo momen
tu dėl naujai įvestos savosios 
valiutos vėl ypatingai pabran
go pragyvenimas ir pasunkė
jo uždarbiavimo sąlygos. Dar 
nespėjo išsilyginti įvežamųjų 
ir išvežamųjų prekių kainos 
ir dėlto visi nepatenkinti, visi 
opus, kiekvienas ieško savo 
vargų kaltininko. Pyksta ir ne
rimsta ūkininkas, kad gauna 
brangiai mokėti krautuvėje ir 
pigiai parduoti savo javus. Bet 
už vis sunkiau tiems, kas min
ta tik iš savo galvos ar rankų 
darbo, — darbininkams, valdi
ninkams, miesto biednuonie- 
nei, tam pačiam mokslus 
nančiam jaunimui. \

O kas kaltas. Plačioji 
suomenė ne ieško gilesnių
vo vargo priežasčių ir stve- 
rias tų, kurios pačios ateina 
galvon. Kas kaltas? Kalta, ži
noma, valdžia ir kalti dar tie, 
kurie nejaučia visuotino skur
do naštos ir beveik lėbauja 
tuomet, kai kitiems įkirus var
gas nuolat džiovina smegenis 
ir net kaulus. Miestuose tie 
turto priešingumai kuovaizd- 
žiausia reiškiasi. Čia jie kiek
vienam ir kasdien bado akis. 
Čia kyla didžiausis susierzini
mas, ir čia atsiranda žmonių, 
kurie širdy kilusiam kerštui 
duoda proto pamatavimų.

Kad kerštas čia susiverčia 
prieš žydus, tai ir tai supran
tama. Kas mieste gražiausia 
apsirėdęs, pats ir jo vaikai? 
Kas geriausia valgo, laiko už
ėmęs geresniuosius butus, va-

ei

vi-
sa-

naujai pasireiškęs Liė- 
antisemitizmas tai ne- 

“ne- 
<kuri

pasakymą, kuris buvo vieno 
žydo tartas apie lietuvius dar 
Vilniuje, kuomet Lietuva dar 
tik manė valstibiniai kurtis: 
“oni choroši, poka slaby; vyJ 
rusint—budiet takąja že nain 
evoloč, kak i vsie.”

Skaitytoje Baisa!
[Ui lirotkitaa ilame vkprtuje 
naataonea Redakcija neatsako.]

*^A**|**R^R<||

DAR DEL TŲ BIBLIJISTŲ 
DISPUTŲ.

Kai kurie likosi nepatenkin
ti mano aprašymu disputų bib
lijos tyrinėtojų su kun. Būni- 
su. Pirmas man daro pastebė
jimą “Naujienų” num. 283 
Griunas, kąd aš neaprašiau 
pilnai nuo pat pradžios kairi 
tie disputai įvyko. Griunas sa
ko: “frkipos Darbininkas tur 
būt biskį pasivėlavo ateiti, 
kad sako, jog Bumšas nepasi
rodė.” Tas tiesa. Aš tuo laiku 
da nebuvau atėjęs, kuomet 
kun. Bumšas kėlė tą “trubelį.” 
Kada aš atėjau, tai buvo pilna 
svetainė žmonių ir da vis dau
giau rinkosi. Tuo kart biblin
iai giedojo. Pabaigus giedoti, 
Beneckas pasakė: “Kadangi 
kun. Bumšo nesiranda, tai į 
.paskirtus disputams klausimus 
aš pats atsakysiu.” Tai taip. 
Kiek aš savo ausimis girdė
jau, tiek ir parašiau į “Nau
jienas.” Prie to aš noriu pri
durti, kad aš aprašinėdamas 
kokius nors lietuvių visuome
ninio gyvenimo ar politikos 
nuotikius neturiu tikslo apra-

jausmo, kuris įkvėpė ir atsi- žinėja vežikais, sėda į vagono šyli ne taip kaip ištiesų tąs da-

< ,v- .■-‘r. •. • /Aiz’k.y’
• -.a. ' lA v \ 1 , , •> ..,
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iš apie

pusi
Telefonas

Lietuviu Rateliuose

SANDARADabar

Kviečia visus gimines ir pa 
Žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

rei 
ma

vakarą, 
užsida-

Yards
3135

Privatinių 
Ligg

faile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

prie
ne-

chorai iš
Ogdcn, atvifc.

i Platt'o ąp

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.

M. Burokienė, Nurse
5141 So. Haisted St., Chicago

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

6208 W. HarrisoM St.

$6.95
Andreasburgo

SAMDINIS PASILINKSMINI 
MAS DAILUS INSTITUTE.

PanedSlyj, 
ubatoj vakarais 6-8 ▼.

į zie-
Dauge- 
nutari- 

bot yra

ir tęsis iki sau-
1923 m. Per visą tą

Viskas turi būti taip, 
reikalauja komuniz-

certui gauti išanksto, kad iš
vengus didelio susigrūdimo 
nrie kasos koncertto vakarą.

Iki Lietuvos Operos 
koncerto, kurs įvyks 
antrą dieną puikiausioj 
gos salėj, Orchestra 
durmiesty (Michigan avė., prie 
Adams gatvės) beliko vos ke
lios dienos.

Pasirūpinkite bilietus kon-

A VOGIS TRIS AUTOMOBI 
LIŪS.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedfldienlua.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. ^Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923' me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

DR. A. J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Haisted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Teb Boulevard 6913

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

Falir.gvins Kosulį ir prašalins daug 
ktrJčjimu. Priimnaa dėl vaikams 
ir i vkguicrr.s

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Marijona 
AndriuškevIčienB

yra greita, sulaikomas jeigu 
vartojama : laiką

‘ SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Vakar banditai pavogė tris 
automobilius. Pą pačią dieną 
policija surado aštuonis pir
miau pavogtus automobilius.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Hahted St., Chicago, UI. 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0267

Canal 8267 »
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Haisted St., 

Kampai* 18 ir Halvted 8L

artistų
Kalėdų
Chica-

Hall, vi-

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuflka 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1909 So. lialstcd SU

Gyveninio vieta: 
4193 Archer 'Avo. 
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098

Milingi akiniai.
Jd kenti galvos akaud«taą(
Jd (skaitant rald«e
Jai Ii raides darosi dvi,
Jd tari dMogtaą akfcg.,
Jei dmdtant ar eluvaat akie skav 

da, hromot rdkalaukft alsUAą.

Mm J. tote
. Akintą ipeclalbitM 

1861 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os 

Ant trečio augito vi 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 it 17 
Valandos nuo 9 ryto iJri 0 vai vak 
Nedeldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Didalis Išpardavimas 
Ateik j musų Dirbtuvės 

Skyrių

GAUKIT IŠANKSTO BI 
LIETUS!

1650 
udės 
arpe 
rių gėlimų augalų 
domiausia metinė gėlių paro
da, kurią patartina publikai 
Atlankyti.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas> nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12

Bilietai gaunami .šiose vie
tose: “Naujienų”. ofise, J.739 
S. Haisted gat. “Draugo” 
ofise, 2334 S. Oakley avė. 
Universąl State Banke, 3252 
W. 22 galt. (Elta Commerce 
Go. ofise, 3251 S. Haisted 
gat. Dr. K. Kliaugos ofise, 
1801 S. Haisted gat. Kulio 
aptie'koje, 3259 S. Haisted 
gat. Pas A. J. Kareiva, 4537 
So. Wood gat. Bethoven 
M uzikos konservatorij oj, 
3259 S. Haisted gat. Pas 
“Birutes” narius ir pas vi
sus vargonininkus.
Taigi visi lietuviai . pasirū

pinkite bilietus šiam iškilni in- 
gam koncertui ir praleiskite 
imagai antrą Kalėdų dienos 
vakarą.

Telephone Yards 6834

DR, F. G. WIECHER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Haisted St., Chicago, III.

UŽEIK Į
Ęridgeport Tobacco Co., nusipirk! 

mui cigarų, ei gavėtų ir tabako.
Specialus kainos.

3267 S. Haisted St. /
Tel. Boulevard 5394

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir . merginų ligų.

948 VV, 33rd Place 
Phone Boulevard 0318 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarą

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Haisted St. kamp. 33 gat
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—t

MEIROSE PARK. 
Susirinkimas.

Gruodžio 17 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija laikė 
oriešmetinį susirinkimą. Per
skaičius ir priėmus pereito su
sirinkimo protokolą sekė įvai
rių komisijų raportai. Po to 
prieita prie Draugijų Sąjungos 
delegatų ir prie “Friends of 
Soviet -Russia”. Draugijų Są
jungos delegatai pranešė, kad 
jokio raporto negali duot, nes 
per čiclą pusmetį nebuvę, susi
rinkimo, o apie knygyno stovį 
nieko nežiną. Pranešė tiek 
lik, kad jau kitos draugijos, 
kurios priklausė Sąjungai, at
šaukė savo delegatus ir paliko 
knygyną ant “dievo” valios. 
Tuoj buvo svarstoma, kas rei
kia daryt: ar rinkti delegatus 
dėl prižiūrėjimo knygyno, ar 
pasielgt kaip kitos draugijos? 
Apsvarsčius tapo nutarta iš-

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

šviesa ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba aąt išmokėjimo.

Pįi’mutinS Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., In c.

A. BARTKUS, Prus.
1619 W. 47th Si., Tel. pordevard 7101,1892. Chicago.

žiežirbininkų suvažiavimas.
Žiežirbos organizacijos įsta

tai duoda organizacijos pa
grindus, o programą nustatė 
Šiaulių srities žiežirbininkų su
važiavimas Šiauliuose spalių 
22 dieną. Tas suvažiavimas 
buvo pirmas viešas žiežirbinin
kų pasirodymas ir, galima pa
sakyti, jis nutiesė kelią toli
mesniam organizacijos plėtoji- 
nuiisi. Dienotvarke buvo įvai
ri ir dėl laiko stokos ne viskas 
teko kaip rėkiant apsvarstyti. 
Suvažiavimą sukvietė Šiaulių 
žiežirbininkų kuopa, soc.-dem. 
part. Šiaulių apskr. komitetui 
padedant. Daugiausiai čia pa
sidarbavo draugas J. Markelis, 
apskr. komi t. sekretoris. Su
važiavimą sveikino drg. Kip
šas, apskr. komiteti pirminin
kas, be to buvo sveikinimų iš 
žiežirbos centro Valdybos ir 
Partijos C. Komiteto. Pirmoj 
dienotvarkes vietoj stovėjo re
feratas “kas tai yra socializ
mas”. Kalbėjo drg. Bielskis ir 
savo turiningoj kalboje nuro
dė, kaip kapitalistinė visuome
ne bręsta socialistinei tvarkai.

(Bus daugiau)

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. R. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampus Monroe ir Dearborn St.) 
beakite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambary® 506, 
Chicago, III. ’

Ofiso valandos 10-5 po piet. Į^edCl- 
dioniais 10-1 po plot. Panedėlyj, 
Seredoj ir

TRISDEŠIMTS metų toje 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

David O’Shea, A. EI., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 

■ tadienių vakarus.

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Paąekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co. 

2116 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

beturi doros nujautimo.
Melas ir šmeižtas nėra busi4 

mas socialistines tvarkos kurė- 
ai. Del tų priežasčių ir su 
Lietuvos komunistiniu jauni
nu trumpa tegali būti kalba. 
Tei lietuviškiems komunistams 
ikrai rupi auklėti mases prie 
socializmo, jei jie mes demo- 
;agiją ir šmeižtus, tuomet ga
limu ir su jais tartis dėl ben- 
irų žygių, bet kur komunistai 
pasirodo kaipo šmeižikai, dar- 
binį^ikų suvedžiotojai, ten 
ieins reikia trumpai pasakyti: 
•aukas šalin! Doras darbinin
kas neturi nieko bendra su 
leprąustaburniu demagogu, 
fpač toks nešvarus paprotys 
/yrauja pas Amerikos lietuvius 
komunistus, nors to gero ir 
niekur netrūksta.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. SniPNICU
1107 So. Morgan St, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Nadllioma ofisas yra 

uždarytas

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Haisted St., Chicago, III..

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pistų, 
6 iki 9 vakare 

8259 So. Haisted StM Chicago.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross, 

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
PO S gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo CT
Kraujo . frr*- BV 
šlapumo O

“žiežirbininkai.”
Dar lieka pakalbėti apie so

cialdemokratinį jaunimą, taip 
vadinamus žiežirbininkus. Tas 
vardas paeina nuo socialdemo- 
kratnio jaunimo laikraštėlio 
“žiežirba”. Šitoji organizacija 
vis daugiau platinasi Lietuvos 
darbininkų jaunimo tarpe. Da
bar žiežirbininkai yra jau jė
ga, kuri nuolat auga.

Pradžia buvo sunki ir daug 
laiko praėjo kol darbininkų 
jaunimas priėjo prie kūrimo 
jaunimo kuopų. Teko pergy
venti laikus, kada visi dirbo
me bendrai su kairiaisiais liau 
(liniukais. Buvo noro eiti iš
vien ir su komunistais, bet tie 
greit savo kovojimais ir avan
tiūrizmu nebetiko bendram 
darbui. Paskutinioji Social- 
d( mokratų partijos konferenci
ja apsvarsčiusi nutarė 
jaunimui organizuotis 
žirbininkų” įkuojpas. 
liui partijos kuopų šitas 
mas praėjo pro ausis, 
ir tokių, kurios bandė tą nuta
rimą vykinti. Vėliau jauni
mas pats ėmėsi darbo. Laik
raštėlis, nors ir mažas ir ne 
savarankus, vis šiek tiek padė
jo jaunimui organizuotis ir 
yra daug tokių draugų, kurie 
f u nekantrumu laukia išeinant 
“savo” žiežirbos.

Dailės Instituto name, Adams 
r Michigan gatvių, yra ruošia
mas kalėdinis pasilinksmini

mas berniukams ir mergai
tėms. Pasilinksminimas įvyks 
ateinantį šeštadienį, gruodžio 
23 d., 2:30 vai. po pietų. Ber
niukų ir mergaičių 
Ilamilton, Fuller
Irand Coassing, Hardin, Ar- 

mour ir Davis Sąuare parkų 
sudainuos kalėdines giesmes. 
Jauni solistai ir choristės suši
lęs iš visokių tautų. Bus pa- 
•čdyt-a Kalėdų eglaitė, kuri vai
kučiams ir mergaitėms suteiks 
daug smagumo.

persiskyrė su šiuo' pasauliu 
gruodžio ,19 Į., 1922 m. Ameri
koj išgyveno 12 metų. Amžiaus 
turėjo 32 metus. Paliko nubu
dime savo mylimų vyrų, Jokūbų 
Andriuškevičių, brolį Jonų, se
serį Kotrinų ir puseseres, Polio- 
nijų ir Kotrinų. Ji paeina iš 
tėvų Pavlaičių. Pųliko motinė
lę, tris brolius ir dvi seseris 
Lietuvoje.

Laidotuvės bus, pėtnyčioj 
gruodžio 22 d., 8 valandų ryte, 
iš namų 9321 S. University Av. 
į švento Juozapo parapijos baž
nyčių, South Chicagoj; bus lai
dojama Švento Kazimiero kapi
nėse.

dr. f. awns
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Haisted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOSj
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Pairtai 5574 

Chicago.

DUVO

41B0

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

•g ng’m giedančių kanarajčių ik 
KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šių savaitę. Tikros 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Poputeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. šių savaitę po $6.95.
Jaunos ineksikines raudongalves papųgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRI) COMPANY, 
Importuotojai ir Eiportuotojai. Didmenoniis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 401-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

Chicagoą vakarų parkų ko- 
uisionieriai rengiasi suruošti 
alėdinę gėlių parodą Garfield 

Kinko konservatorijoj. Paroda 
irasidės ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 24 d 
do 7 d 
aiką konservatorija bus atida- 
yta nuo 8 vai ryto iki 10 vai 

;akaro, išskyrus kūčių 
<uomet konservatorija 

vai. vakaro, 
paroda susidės 
gelinių augalų, kurie su- 
iš įvairiausių spalvų. Jų 
rasis nemažai ir europi- 

Tai bus į-

PEBKANTIEMS PAS MUS DOKU-, 
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONflS 00.

|WWl l m I —-................. I ■ <

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4681 8o.< Athland Avė 
Tąl. t Yarda 994

Ofiio vai.i 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v. ned*ldi«aiair neg lt 
iki 1 vai. po pietą.

Or. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akufieras 

3261 S. Haisted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M 
Ned. 10—12 A. M.

Resideftce Canal 2118

Ir šitoji Lietuvos Revoliucio
nierių Liaudininkų partija yra 
mišinys, kurio Vakarų Euro
pos darbininkų judėjimas ne
žino. Lietuvoj, kur nėra stip
raus darbininkų judėjimo, 
daug moksleivių nueina 
tos partijos, todėl ji turi 
maža inteligentinių jėgų, 
masėse—jokios reikšmes. Dar
bo jaunimo organizacija 
“Draugas” buvo tos partijos 
žmonių įtakoj, o vėliau ir ga
lutinai pasisakė už tą partiją, 
todėl šitoji sąjunga negalėjo 
sujungti Lietuvos darbininkų 
jaunimo ir turėjo užleisti vie
tą Lietuvos socialistinei organi
zacijai “žiežirbai.”

Komunistinis jaunimas.
Pirm negu eiti prie žiežri- 

bos pažvelgkime į Lietuvos 
komunistinį jaunimą. Lietuvos 
komunistinis jaunimas buvo ir 
yra tiktai komunistų partijos 
šešėlis, todėl kalbant apie ko
munistinį jaunimą reikia turė
ti reikalo su komunistais kaipo 
tokiais.

Komunistai mano> jog revo
liuciją galima kiekvienu mo
mentu padaryti, by-tik galima 
valdžią j savo rankas paimti. 
Jei jie taip ir ne visur tesako, 
tai bent taip daro. Tas, be 
abejo, klaidinga. Socialę revo
liuciją vykinti reikia, kad bu
tų kaip objektivčs, taip ir sub- 
j< ktivės Sąlygos tam. T. y. 
reikia, kad visuomenės ūkis 
butų socializacijai pribrendęs 
ir reikia kad žmonės tam 
ruošę butų, t. y. 
butų ir darbininkuose 
suomeninims jausmas 
sakančiai išvystytas, 
kia kad vienas daugiau ar 
žiau jaustų atsakomybę prieš 
visuomenę už savo darbus, žo
džiu, reikia prie to auklėti. 
Socializmui įvesti vienos ne
pakantos neužtenka.

Komunistai mano, kad val
džiai paimti nereikia turėti 
daugumos, užtenka, kad tiek 
yra, jog įstengia savo ranko
se išlaikyti valdžią. Musų ma
nymu, ir tas yra klaidinga. So
cializmas kurs tokias gyveni
mo formas, kur kūrėjas bus 
visa visuomenė; todėl reik} kad 
ta visuomenė to naujo gyveni
mo ir norėtų. Reikia turėti 
tam daugumą. . Bet ir valdžią 
į savo rankas paimti neužten
ka ginklo; reik kad už tą 
naują valdžią stotų dauguma 
gyventojų. Jei mažuma val
dys daugumą, tai tokio stovio 
negalima pavadinti tinkamu 
naujam gyvenimui kurti. Val
džią galima paimti tada, kada 
yra darbininkų organizacijos, 
kurios ir valdžią paėmus mo
kėtų ją išlaikyti ir nepaversti 
į žiaurią demagogų sauvalę.

Komunistai mano, kad tero
ras yra būtinas pereinamo lai
ko palydovas. Tas gal pri
klauso daugiausiai nuo sąlygų, 
bet pateisinti rusų teroro ne
galima. Ten ne tik kūną, bet 
ir dvasią komunistai nori už
mušti, 
kaip to 
mo abc. Einant į laisvą pa
saulį varžyti kiekvieną kitokią 
mintį nėra tinkamas būdas tą 
laisvę įgyvendinti. Komunistų 
darbas skaldant kitas organi
zacijas yra vertas tiktai papei
kimo.

Ir daugiau skirtumų butų 
galima nurodyti, bet tie per ta- 
li nuvestų, šiandie komunis
tai veda prieš socialdemokratus 
griežtą kovą. /laišku, kovos 
nieks nebijo, bet komunistai 
toje kovoje vartoja priemones, 
kur

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiao tel. Boulevard 9698 .

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chlrargaa

Specialistas Moteriikj, Vyriikif 
Vaiki Ir visų chroniiki Un

Ofisas: 3335 So. Haisted St., Chicayo 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
—8 vak. NediHomis 10—12 dieną 

Ros. 1139 Indėnėndenco Blvd. Chicag*

į pnsiar- 
rokštamo nau- 

gyvenimo? Arba, pavyz- 
ii, paims kokį vieną asmcr 
ir pradės jį plušti. Taip 

elgtis žmonės, kurie ne-

DR. A. MONTVID |
Liet avis Gydytojas Ir Chlrargan 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto

Telephone Central 8862
1824 Wabansia A ve.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro |
Rezidencijos tat. Kadžio 771^

SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

alistas nevar* 
šmeižtai, keiksmai, 

visokie plūdimai, aiškus melai 
yra komunistų 
mano tuo nors

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

Tel. K.enwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuc 

5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.:: ŽINIOS

PAIN-OTELLERIS 
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Paiu-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga- 

, t . Įima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus- 

W mo» nervu8 kratan-
i \ čios ne uralgijos, kan-
!jL /rvŲ" kiančio ir riočian- 

isL^v I j kruv? strėnų
kĮo dieglio, tuojaus nu-
įl.:' įsipilkite Šito gulin-

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbažonklį. Visi kiti yra pa- 
inegzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiokoso arba iš

F. AD. RLCHTJCR & CO., 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

SEVERAI 
COLD AND CRIP TABLETS

Kama bOu.

Ičiui ir Gripui h Galvos snaudi 
’imui paeina nuo peršalimo.

8 = 

> a. 
U
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Lietuviu Rateliuose.!
(Seka nuo 5-to pusi.)

bet smunka, šiais metais bu
vo numažintas įstojimas iki 
vieno dolerio per tris mėne
sius. Per tris menesius drau- 
gijon įstojo tik vienas narys, o 
išbraukta 7 nariai. Toliau se
kė rinkimas naujos valdybos. 
Pirmininkas pasilko S. Poška,

rinkti delegatus ir knygyną 
pasiimti savo priežiūrom De
legatai “Friends of Soviet 
Russia” pranešė, ’ 
konferencijos ir jie nieko neži
ną.

Toliau draugijos raštinikas
pranešė, kad nuo gruodžio 17 į balių su teatru.
d. lieka išbraukti 5 nariai dėl i įvykti 3 d. vasario 
neužsųnokėjimo draugijai rci-j^no baliaus pelno 4% skiria- 
kalingų duoklių, čia kilo klau- ■ nia “Friends of Soviet Russia” 
simas, kodėl draugija ne auga. I londan.—O.

A 11 11 Al 11111 rvCVO £7 CIO A XKYAf ‘X LzOlVClj

kad nebuvę Į ugra§u raštininkas ir turto ras-
_ • — T _ _  i v

tininkas išrinkti nauji. Turto 
raštininke išrinkta Kuturienė.

Toliaus liko nutarta surengti 
Balius turės 

1923 m.

Lietuvos Operos Artistai.

LIETUVOS VIRTUOZAS-
SMUIKININKAS MYKOLAS 

LEŠKEVIČIUS.

M. Lcškevičius gimęs 1877 
m. Žemaitijoje, Tauragės mies
te, Raseinių apskr., Kauno rė- 
dyboje. Vienturtis sūnūs Jo
ki m o ir Emilijos Leškevicių.

Turint 7 metus amžiaus, tė
vas padovanojo jam ant var
duvių smuiką. Pradėjo pats 
per save groti visokias lietu
viškas daineles ir lengvas me
lodijas. Kadangi miestelyje 
nebuvo tam tikro mokytojo, 
lai pirmus nurodymus grojimo 
ant smuiko gavo pas vietinį 

vargonininką. Sulaukęs 20 
m. amžiaus persikėlė gyventi į 
Kauną, kur būdamas valdinin
ku liuesam laike, vakarais lan

kė muzikalę mokyklą, kurk 
greitu laiku ir užbaigė. 1905 
m. M. Lcškevičius, kaipo vie
nintelis smuikininkais Kaune, 
rengė pirmus lietuviškus kon 
cerius ir dalyvavo pirmuosiuo
se lietuviškuose spektakliuose 
kaipo aktorius ir režisėrius. 
Norėdamas patenkinti savo 
norą ir išsitobulinti platesnėje 
muzikos dirvoje, išvažiavo į 
Maskvos konservatoriją, kur 
užbaigęs savo studiją grįžo vėl 
Į Kauną. Bet užėjus karui bu
vo vėl ištremtas į Rusiją, i 
kur vėl grįžo 1918 m. į Kauną 
ir užėmė vietą Kauno Saldės 
gimnazijoje ir Saulės seminr 
rijoje kaipo muzikos mokyto
jas, kur savo pasišventimu at
siekė daug naudos Lietuvos 
jaunuomenės auklėjimui muzi-

KALEDĮĮ DOVANAS
GALIT DUOTI SAVO DRAUGAMS

Musų cigarai yra sutaisyti speciališkai tam tikrai su ku
kiais jūsų draugas bus dėkingas. lengvi rūkyti, sidabru apvi- 
nioti, Havanos tabakas. Keletą tūkstančių tų cigarų turime 
tik dėl Kalėdų numažinta kaina, galit ateiti į musų dirbtuvę ir 
persitikrinti.

JOSEPH J. STRAVINSKAS
704 W. 3lst St.

Kalėdų Dovanos, 
Kurios Pasilieka

Atmintyj ant visados.

Musų krautuvė pripildyta naujausios mados tavorų 
iŠ kurių galit pasiskirti Kalėdoms dovanas visai šei
mynai. Deimantų, žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, per- • 
linių karolių, levalerių, kalonikų, peilių ir visokių 
sidabrinių daiktų. Musų kaina yra pigesnė negu ki
tur ir tavorai teisingai garantuojami.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.,

Chicago, III.

kos srityje, o taipgi tarpais va
žinėjo su Naujeliu ir Oleka 
koncertuodamas po Lietuvę, 
atnešdamas suvariusiems po 
karo piliečiams dvasinio ra
mumo ir poilsio. Įsikūrus Lie
tuvos valstybei M. Leškevi- 
čius pradėjo K. Petrauskui į- 
kurti pirmą Lietuvos operą, 
dalyvaudamas orkestre kaipo 
pirmas smuikininkas.

Norėdamas dar. daugiau įsi- 
tobulinti muzikos srityje, iš
važiavo Į Leipzigo konservato
riją, pas profesorį Sittą, pas 
kurį išsidnbo švelnu toną, min
kštą grojimą ir gilią sielą. Iš 
ten vėl grįžus koncertavo po 
visą Lietuvą kaipo vienintelis 
Lietuvos virtuozas—smuikinin
kas.

MYKOLAS LEŠKEVICIUS 
(virtuozas smuikininkas)

Masinis susirinkimas Klai
pėdos krašto reikalu
Pereitą septintadienį, gruo

džio 17 d., McKinley Park sa
lėj. įvyko masinis susirinkimas 
lietuvių, užinteresuotų Klaipė
dos krašto padėtimi. Susirin
kimas tapo sušauktas tik 
kelių dienų bėgiu. Ne
žiūrint iniciatorių skubaus 
darbo, susirinkimas pavyko 
gerai. Buvo keturi įžymus 
kalbėtojai, kurie nušvietė da
bartinę Klaipėdos krašto padė
lį. Kalbėtojai buvo šie: “Nau
jienų” redaktorius d. P. Gri
gaitis, ‘^Draugo” (redaktorius, 
kun. I. česaitis, žydų darbuo
tojas Komaiko ir buvęs Illinois 
valst. Įeit, gubernatorius O’Ha- 
ra.

Pirmiausiai kalbėjo d. Gri
gaitis. Jis labai vazdžiai nu
piešė dabartinę Klaipėdos kraš
to padėtį ir nurodė kelius, ku- 
•jais Didžioji Lietuva eidama 
galėtų susijungti su sesute, 
Mažąja Lietuva. Jis nurodė 
daromas lenkų pinkles j ku
rias lenkai, su Entantės am
basadorių tarybos pagalba, no- 

i įtraukti Klaipėdos kraštą. 
3et, pasak, d. Grigaičio, jeigu 
‘a ambasadorių taryba ir nu
birtų atskirti Klaipėdos kraš- 
Lą nuo Lietuvos, tai mums ne
būtų reikalo nusiminti, bet tu
klume kovoti tol, kol Klaipė
dos kraštas butų sujungtas su 
Didžiąja Lietuvą. “Gavę Klai- 
u'dą”, sako d. Grigaitis, “mes 
Vilniaus niekados neišsižadė
kime; jis turės likti Lietuvai”.

Jo vaizdinga kalba užintere- 
uivo visus klausytojus ir vi
siems labai patiko.

Antras kalbėjo žydų darbuo
tojas Komaiko.. Jis kalbėjo 
rumpai ir reiškė daug simpa- 
ijos lietuvių tautai ir Lietu
vai. Jis .maždaug šiaip sakė: 
‘Man garbė yra būti lietuviu 
ir man yra garbė, kad aš at
keliavau iš tos šalies, kurioj 
iė lašas žydų kraujo nebuvo 
□valiotas. Ta šalis yra Lietu
vos Respublika”.

Po jo kalbėjo buvęs Illinois 
valst. Įeit. gub. • O’Hara. Jis 
kalbėjo nepaprastai karštai. 
Pasak jo, vardan teisybės nie
kas neturi teisės draskyti šalį 
į šmotus ir skirstyti ją- tam, 
cam nepridera. Jis žadėjo dė- 
i visų galimų pastangų, kad 
;imtų tūkstančių lietuvių bal
ai butų išklausyti šios šalies 
/aidžios.

Paskiausiai kalbėjo “Drau
go” redaktorius, kun. Česaitis. 
Jis, išėjęs kalbėti pasakė, kad 
o. Grigaitis taip nuodugniai 
viską išaiškinęs, jog jam be
veik neliko kas kalbėti. Kun. 
česaitis kalbėjo paliesdamas 
Klaipėdos krašto istorijų ir 
kaip tas kraštas Kryžiokų kar
du tapo visas kraujuose pa- 
glukydytas, ir kajp jis bran
gus lietuviams.

Buvo renkamos aukos; su
linkta $163.68. Po prakalbų 
Dr. Draugelis perskaitė rezo
liuciją, kuri tapo priimta vien
balsiai. Rezoliuciją tą patį va
karą pp. J. J. Elias, Komaiko 
ir Kodis išvežė Washingtonan 
įteikti p. Charles E. Hughes, 
Jungt. Valstijų valstybės sek
retoriui.

Susirinkime viešpatavo pa
kili dvasia ir piklius ūpas. Su
sirinkusieji užsilaikė labai pa
vyzdingai, kuo tik pasigerėti 
galima. Mes galime drąsiai 
rodytis tarp kultūringųjų tau
tų.

Dar vienas girtinas dalykas 
—tai sutartinas veikimas viso
kių srovių bendrame darbe 
svarbiu Lietuvai momentu.

—Vincas.

Pranežhmš
DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Pasitikimui LSDP, atstovo d. V. 
Bielinio, rengia LSS. Pildomasis Ko
mitetas, Subatoj, Gruodžio-December 
23 d., 1922, Hull House salėj, 800 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga asmeniui $1,25.

Tikietų skaičius yra aprubežiuotas. 
Kas norės dalyvauti šioje draugiškoje 
vakarienėje privalo tikietą įsigyti ne
vėliau kaip iki 20 d. gruodžio.

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą Chicagoj fantastišką operą, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėliojo, gruodžio 24 d, 1922 
m. M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausių, kuris turi 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.

RoseJand. — “Aušroje”, 10900 So. 
Mich’gan Avė. prasidės vakarinė mo
kykla: Lietuvių kalbos gramatikos, 
aritmetika ir anglų kalba. Todėl vi
si norintieji mokytis priduokite savo 
antrašus “Aušron” utarninko ir sere- 
dos vakarais, kad komisija galėtų vi
sus sykiu pakviesti kaip tik atsidarys 
mokykla. Kviečia visus Komisija.

Fabrikantai ir Darbininkai, 3 veiks
mų klesinė drama, statoma septinta
dienį, gruodžio 24 d., C. S. P. S. sve
tainėj, 1126 W. 18 St. Įžangos tikie
tus galima gauti išanksto “Vilnies” 
spaustuvėj, gruodžio 19 ir 20

Debatai Biblijos Studentų, Mildos 
svetainėj, 3140 So. Halsted St., ket
virtadienį gruod. 21 d., 7:30 vai. vak.

Kviečia visus Biblijos Studentai.

Draugiškas vakarėlis, rengia A. L. 
T. Sandaros aspkritys Chicagoje sek- 
mąd’enyje, gruodžio 24 d.. 1922 m., 
Mildos svet., 8142 So. Halsted St. 
Bus muzika, programas, eglaitė, gar
di vakarienė ir daAjr Įeitų žaismių.

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

Detroit, Mich. —, Prelekcijas iš po
litiškos ekonomijos rengia Detroito 
Lietuvių Draugijų Sąryšis, subatoj 23 
d. gruodžio, svetainei, 9179 Delmar 
Avė., pusė bloko nuo Westminister St. 
Pradžia 7 vai. vak;. Įžanga veltui. 
Šios prelekcijos yra gana svarbios ir 
kiekvieno darbininko ir darbininkės 
pareiga atsilankyti ir susinaž'nti, kas 
yra politiška ekonomija. Mokslas yra 
visiem reikalingas.

Kviečia Sąryšio komisija.

ASMEŠŲ JIESKO JI MAT
PAJIEŠKAU savo brolio Vinco Pet- 

rokaičio ir sesers Onos Petrokaičiu- 
tės po vyrui Jagminienės, gyveno Chi- 
cagos apielinkėse Aš atvažiavęs į 
šitą miestą norėčiau pasimatyti. Pra
šau atsišaukti. Jonais Petrokaitis, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

JIEŠKAU savo pusbrolio Kostanto 
Veikausko, paeinančio iš Čiobiškiu 
parapijos, Gelvonių valsčiaus, prieš 
karą gyvenusio Bostone (gal ir dabar 
ten tebegyvena). Jis pats, ar kas jį 
žino, meldžiu atrašyti man Šiuo ad
resu: Jonas Lisauskas, Siaubai, Šedu
vos gatvė 33. Lithuania.

JIEŠKAU savo brolio Domininko 
Jaunio, kuris išėjo į darbą gruodžio 7 
dieną ir nuo to laiko daugiau į namus 
negrįžo. Jis pats ar kas žino apie 
tokią ypatą malonėkite pranešti už ką 
busiu dėkinga. Jo sesuo.

ANASTAZIJA JAUNAITĖ, 
818 W. 33rd PI., 

Chicago, 111.

' iŠRENDAVOJiMUl"
ANT BANDOS

G kambarių fletas, elektros šviesa, 
maudynės, iš visų pusiu šviesus; ran- 
dos tik $30.00 į mėnesį.

Atsišaukite prie
A. GRIGAS,

3114 S. Halsted St.

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU partnerio, kuris su

pranta gerai bučernėš ir grosernės 
biznį. Geistina, l<a<l butų jaunas? vai
kinas, arba kad ir žmogus. Taipgi 
butu gera, kad butų apsipažinęs su 
maiketu ir pirkimu tavorų. Turi tu
rėt nemažiau tūkstančio dolerių, o li- 
kusius galės vėliau išsimokėti, Gera 
proga. Todėl nepraleiskit nenatyrę. 
Atsišaukite arba kreipkitės laišku ne
vėliau Naujų Metų.

Naujienos,
Box 179.

JIEŠKAU pusininko arba par
tnerio prie bučernės. Biznis iš
dirbtas. Gera proga pasidaryti 
pinigo. Vienas negaliu apsidirb
ti. Atsišaukite į “Naujienas”, 
Num. 181.

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
uį $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 341 J.-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

PRANEŠIMAS
Liberty Land and Investment Kom

paniją paėmė resyveris. Mes, nauja 
komisija šaukiam šėrininkų susirinki
mą gruodžio 22 d. Mildos svetainėj, 
3140 S. Halsted gat. Labai svarbus 
reikalas; visi užinteresuoti būtinai tu
ri atsilankyti, šaukia

Komisija. •

Licitacinis Išpardavimas
Po num: 3252 N. Neenah Avė., Chi

cagoje, prasidės 12 vai. dienos, šeš
tadienį gruodžio 23 1922 m. Bus iš
parduota sekama nuosavybė:'

1 Ford Trokas, geram stovy, 6 ge
ri darbiniai arkliai; 6 geros melžia
mos karvės, 10 kiaulių, kiekviena sve
ria 300 sv.; 16 mažų paršiukų, 13 
kiaulių po 3 25 sv. kiokviena, 85 žąsys
2 menesių senumo; 74 antys; JO ka
lakutų; 130 vištų; 1 porinis vežimas;
3 vežimai vienam arkliui; 1 kug s 
prėrinio šieno; partija kaurų; partija 
įrankių; I eilė pakinktų porai; 2 eilės 
ekspresinių pakinktų vienam; vieni 
pakinktai bričkai (buggy), & ožkos, 
10 avių; partija naminių rakandų.

Pardavimo išlygos: Gyvais pinigais.
Taipgi namas ir lotas 30 per 125 

pėdas po num. 3252 N. Neenah Avė., 
Chicago (Netoli Duningo).

Popieriai garantuojami Chicago 
Title & Trust Co. Namui ii’ lotui rei
kalaujama $500 . depozito, likusieji 
inenesiniais išmokėjimais.

Andrew Schmitz & Son 
licituotojai

A. Poška, 
savininkas.

, JIESKO DARBO
JAUNAS vyras ir geras dar

bininkas nori išmokti dirbti už 
bučerį. Biznieriai kas galėtu
mėte man suteikti tą darbą. 
Kreipkitės P. Tenteris, 3237 So. 
Auburn Avė.

REIKI i ŪABBININkF
________MOTERŲ________

REIKALAUJA moterų kny
goms ir popieroms skirstyti, 
nuolatinis darbas.

South Side Paper Stock Co., 
5833 S. Throop St.

REIKALINGA mergina, arba 
moteris prie namų darbo. Dar
bas ant visados.

W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

MOTERŲ
Reikalaujama prityrusių ar neprity
rusių moterų išmetamas popieras 
skirstyti. Geros sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Geras mokesnis.

Kreiptis
1451 S. Peoria St.

I - ■■yni *

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ_________

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja springsų lovoms 

surinkėjų. . Atsišaukit:
Kinney-Rome Co,

1313 S. 55 Ct., Cicero, m.
REIKALAUJAMA langų plo

vėjų.
CHICAGO WIND0W 

CLEANING CO., 
62 W. Washington St., Room 21

REIKALAUJAMA vežiotojų 
ir acetileno gazo degintojų sen- 
geležių kieme.

Alton Iron & Metai Co.

2122 S. Loomis St.

REIKALAUJAMA vaikinų 
virš 16 metų amžiaus pasisiunti- 
mams ir prie darbo dirbtuvėj.

Kreiptis
1734 Fullerton Avė.

REIKALAUJAMA surinkėjų 
— darbininkų prie garinių kūjų, 
molderių — liejyklinių darbi
ninkų. Kreiptis

1734 Fullerton Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA darbinin
kų ir fornasams prižiūrėti mi- 
singio dirbtuvėj.

Continental Brass Foundry,
4117 W. Kinzie St.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės: ,
3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI barbemė, labai pi
giai, geroje vietoje. Jei nenupirktų, 
gali ateiti dirbti. Pardavimo priežas
tis — turiu dvi barbernes.

STANLEY BAGDONAS, 
2019 Canalport Avė., 

Phone Yards 1256

PARDAVIMUI du galiūnai, 
kurį kas nori, gali pirkti. 
Kreipkitės pas savininką

5703 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Amerikoniškas-Chi- 
niškas restoranas, Chop-Suey house. 
Randasi labai geroj biznio vietoj. Vie 
ta gerai išdirbta. Savininkas tiesiog 
paaukaus. Pardavimo priežast’s - 
išvažiuoja iš Chicagos. Kaina grei 
tai parduodant $2750. Atsišaukit

J. N. ZEWART AND CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI medžioklės 
šuo, geras lapėms ir zuikiams 
medžioti.

Kreipkitės
3429 Auburn Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
Roselande, puikioj apgyventoj vietoj, 
biznis pelningas su kambariais pagy
venimui ir garadžu, garu apšildoma, 
iysas 5 metams, randa pigi. Par
duosiu pusę arba visą. Turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Kreiptis į

V. M. STULPINAS, 
3313 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Yards 6062.

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, ta
bako, saldainių žaislų ir kitokių smulk
menų krautuvė. Gera proga vedu- 
s’ems, nes moteris gali vesti biznį ii 
iš to pragyveųti, o vyro alga atlieka 
Krautuvė vra Southsidėj. Naujienos 
1739 So. Halsted St., No. 178.

GERA PROGA

Norintiems biznio. Pirk restau- 
rantą. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukti į “Naujienų” ofisą, 1739 
S. Halsted St., num. 180.

PARDUODU pirmos k'lesos 
bučemę su visais geriausiai? 
įtaisymais. Pareina parduoti 
dėl partnerių nesusipratimo.
Kreiptis 1734 Fullerton Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, pilnai ištaisyta po vėliausiai ma
dai, įtaisymai puikiausi, kokius gali 
pirkti, įskaitant elektrinį maltuvą 
piaustyklius mėsai, pinigams registe- 
rį, suskaitomus svainis, išdėjimui sta
lus. Daemicke šaldyklą jr k. Tau 
kaip nauji, drauge su grosernės san 
dėto, turi parduoti be atsižiūrėjimo j 
kainą, kad likvidavus turtą; taipg 
krautuvė galima parandaVoti, aiba 
sandėtas ir įtaisymai bus perkraus 
tyta į kokią nori vietą. Tai yra ge 
riausis bargenas, kokis kada bvvc 
siūlomas. Artesnėms žinioms kreip
tis rytmety nuo 10 iki 1 vai.

Room 309 
Ashland Block,

Kampas Clark ir Randolph gat.

EXTRA, parsiduoda beveik visa’ 
naujas pianas vertės $500 parduosii 
tik už $150 ir suolelis sudėti gaidoms 
kas nusipirks tą pianą tikrai džiaug 
sis, kas pirmesnis tam laimės. Prie 
žastis pardavimo, išvažiuoju Lietuvon 
K. Vaškunas, 1524 Eik Grove Avė. 
(Tarpe Lincoln ir Girard Sts).

AUKSO KASYKLA
Kampinis saliunas $1000 pelno • * 

mėnesį. Randa $50, 6 ruimai pagy 
venimui. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Lietuvą —

ABRAMAVIČIUS,
2015 So. Robey St.

Tel. Canal 7083

AUTOMOBILIAI
PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA- 

RYTĄ AUTOMOBILIŲ.
Parsiduoda puikus Sedanas pir-kta 

šiais metais, nauji tairai, ram-sprinj 
bumperis, mokėta $3200; parsiduod." 
labai pigiai. Atsišaukit į Naujiena 
arba pas K. Gugį, 3323 S. Halsted St

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausio- 
mados seklyčios eile, valgamojo eik 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem 
pa, ranka piešti paveikslai ir dideli 
dvigubu springsų fonografas su re 
kordais, turi stebėtina balsą ir groji 
visokio padarymo rekordus. Parduo 
Ūsą sykiu ar atskirai už pirmą pasiv 
Ivmą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS '
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

mų muro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fornasu šildomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

' BARGENAS.

Dvilypiais namas, vienas mūrinis, 
kitas medinis; mūrinis namas 3 aukš
tų, medinis namas 2 aukštų, 2 Storai ir 
5 pagyvenimai; 2 pagyvenimai po 5 
kambarius, 2 — po 4 kambarius ir 1 
— 7 kambarių, randos neša $230.00 į 
mėnesį, parsiduodaVreitu laiku. At
sišaukit: Elta Commerce Co., 3251 So. 
Halsted St.

Soft Drinks (saliunas) geroj, lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj, ant 
Town of I^ike, parsiduoda gana pigia 
kaina, pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit: Elta Com
merce Co., 3251 So. Halsted St.

Bučernė ir grosemė, biznis išdirbtas 
per 20 metų, parsiduoda greitu laiku 
ir labai pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukit: Elta Conv- 
merce Co., 3251 So. Halsted St.

Geriausias namas Brighton Park, 2 
aukštų po 6 kambarius ir Storas su 
dviem kambariais, randos neša $100 00 
į mėnesį, bet galima gauti dar dau
giau; parsiduoda labai prieinama kai
na. Atsišaukit: Elta Commerce Co., 
3251 So. Halsted St.

AUKSINĖ PROGA BIZNIERIAMS

Parsiduoda bizniavas, kampinis, 
muro namas 3 augŠtų, 5 fletai ir di
delis Storas; garu apšildomas ir kiti 
visi naujausios mados įtaisymai; ge
roje apielinkėj, prie bizniavos gatvės. 
Taipgi priimsiu mainais mažesnį na
rna arba lotą, kaipo pirmą įmokejimą.

Reikale kreipkitės prie 
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

ČIA YRA JUMS PROGA

Kurie norite išmainyti biznį ant 
namo; biznį priimsiu kaipo pirmą 
{mokėjimą.

Reikale kreipkitės prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

NE VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas mūrinis 
įamas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
rinom pečiais apšildomas, randos $102 
nėnesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu 
lota, arba automobilių kaipo dalį įmo
kė ji mo. •

F. J. SZEMET & CO. 
4180 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 6824

KAINA $7500, namas 6 pagyveni- 
nais su 2 lotais. Moteris nori par- 
luoti tuojau. Tai yra medinis namas 
mt plytų ir muro beizmento prie 
Morgan gatvės arti Auburn Parko.

PLUMMER, 
7848 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PISKOLOS
r PINIGAI PASKOLAI %

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattern ma
tei". Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

• Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, fitavimo ir siū
dino vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Husų sistema yra geriausia, čia mo
tiname atskiruose departamentuose 
>ilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
liškai kerpa, mieruoja ir siuva dra- 
•anas, prie geriausiai įrengtų sąlygų, 
šmokinama į trumpą taiką ir už labai 
irieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
larbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
jrekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų


