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Amerikietis Klaipėdos komisijoj
T

Gręsia Afganistano 
Anglijos karas

Skiria komisiją Klaipėdos 
klausimą rišti

Meksikos sukilėliai prašo taikos
Amerikietis kviečiamas 
pirmininkauti Klaipėdos 

komisijai

I

Juo yra Brand Whitlock. Kiti 
nariai busiu iš neužinteresuo- 
tų šalių. Komisija turės spręs
ti ginčus dėl Klaipėdos uosto.

PARYŽIUS, gr. 19. — Tau
tų sąjungos specialinės komisi
jos, kuri turės ištirti ginčus 
(tarp Lenkijos ir Lietuvos) dėl 
Klaipėdos uosto, pirmininku yra 
kviečiamas Brand Whitlock, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Belgijoje.

Whitlock dabaiyyrą pietinėje 
Francijoje. Jis yra pirmas iš 
trijų amerikiečių, kurluoš nu
matyta į tos komisijos pirmi
ninkus. Juos parinkta nesenai 
įvykusiame tautų sąjungos ta
rybos pasitarime su Lietuvos 
premieru Galvanausku.

Kiti komisijos nariai taipjau 
bus parinkti iš tų šalių, kurios 
nėra politiniai užinteresuotos 
Klaipėdos klausimu.

Gręsia Afganistano-Ang 
lijos karas

Anglijos aviatoriai bombarduo
ja Afganistano kaimus. Ang
lai gi kaltina afganus.

4

PARYŽIUS, gruodžio 19. — 
“Anglija visuomet kalba apie 
laisvę, bet už Europos rybų, o 
kartais ir pačioj Europoje, ji 
yra pirmutinė jų pasmaugti. An
glija jieško visokiausių prieka
bių, kad pasigriebus tai, kų mes 
išplėšėm iš jos. Aš nemanau, 
kad reikia bijotis Afganistano- 
Anglijos karo tuoj aus, bet už
pultas, Afganistanas ginsis iki 
paskutinio žmogaus, su savo 
draugais Rusija ir Turkija, 
prieš Angliju.”

Tai pareiškė Afganistano am
basadorius Paryžiuje Tarzi. Jis

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu* 
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitų pavasa
rį pasistatysi namų. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mų pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamų mainų. 

sako, kad Anglija bando sukelti 
pasauly nuomonę, jog turi prie
žastį karui prieš Afganistanu.

Tarzi priminė, kad Anglijos 
aviatoriai tankiai bombarduoja 
Afganistano kaimus ir nesenai 
sulaikė 8,000,000 šautuvų, siun
čiamų Afganistano policijai. Tie 
ginklai buvo nupirkti Francijoje 
ir liko sulaikyti Bombay, nežiū
rint sutarties laisvo perėjimo 
per Anglijos teritorijų.
Anglai nekalti, kalti esu anglai.

LONDONAS, gr. 19. — Yra 
rūsčių galimybių, kad gali pra
sidėti karas tarp Afganistano 
ir Anglijos Indijos delei nuola
tinių puldinėjimų per sienų, 
žudymo žmonių, išvogimų ir ki
tokių piktadarybių.

Sutartimi Afganistano val
džia turi daryti viską, kad to
kias piktadarybes sustabdžius 
ir kaltininkus nubaudus, bet 
pastaruoju laiku banditai ir 
žmogžudžiai bėga į Afganista
nu, kur juos gyventojai priima 
kaip kokius didvyrius. Valdžia, 
kaip išrodo, nededa pastangų 
juos suimti.

Visos Anglijos moterys kele
tu dienų atgal apleido Kabul. 
Už kelių dienų, tų miestų vei
kiausia apleis visi europiečiai. 
Amiras elgiasi gerai. Jis laimė
jo pasitikėjimų mahometonų, 
kurie yra labai sujudę prieš vi
sus europiečius, o ypč prieš ang
lus.

Valdininkai laužo prohibi 
cijos įstatymus

šerifas ir keli jo pagelbininkai 
% liko apkaltinti federalinio 

teismo.

MOBILE, Ala., gr. 19. — Fe
deralinis grand jury išnešė ap
kaltinimų prieš Mobile šerifu 
Paul Caselas, buvusį šerifų, le- 
gislaturos narį ir dabar šerifo 
pagelbininkų Holcombe ir ketu- 
rius kitus Šerifo pagelbininkus 
ir pasiturintį vietos gyventojų 
Boykin. Juos kaltinama suokal
by laužyti prohibicijos įstaty
mus, o niekurius ir pasipriešini
me federaliniems, agentams.

Visi apkaltintieji tapo areš
tuoti.

Meksikos sukilėliai prašą 
mūšių paliaubos

Atkirstas sukilėlių x pasitrauki
mas iš Pueblo.

CrALVESTON, Tex„ gruodžio 
19. — Meksikos konsulas M ag
nu oficialinę žinių, kad valdžios 
kareiviai paėmė San Miarcor 
tuo atkirsdami sukilėlių pasi
traukimą iš Puebla.. Sukilėlius 
’/ejasi' kavalerija.

Sukilimas Yucatane.
NEW ORLEANS, gruodžio 

19. — Yucatano sostinė Merida, 
turinti 109,000 gyventojų, liko 
sukilėlių paimta, kada garnizo
nas prisidėjo prie de la Huerta. 
Sukilėliai taipjau tikisi paimti 
Progreso portą.

Prašo mūšių paliaubos.
VERA CRUZ, gruodžio 19 — 

Vieno laikraščio koresponden
tas praneša;, kad tariamųsi apjie 
mūšių paliaulbų tarp de 1U 
Huertoa ir vaiklžios spėkų ir 
tad Hinerta jau paprašė vald

žios spėkų icomainduotojo gen. 
Martinez sustabdyti kariavimą.

Sukilėliai nuveikiami.
TMPICO, gruodžio 19. — A- 

jiejuose sukilėlių frontuose, ry
tuose ir vakaruose, laimėtoju 
yra prezidentas Obreįgbhas..

Guiadalajara yra apgultais ir 
gen. Estrada sukilėliai £ru<kia 
si atgal, spaudžiami valdžios 
tarelivių. Rytuose Obregonas 
atsiėmė Pufeibla ir tuo kairiam 
de lai Huertois sparnui užėjo iš 
užpakalio.

Dq la Huerta jau prašąs tei
tos ir mušis prie San Marcos 
apsistojo, de la Huertai, užve
dus telegrafu derybas su? gen. 
Martinez apie padarymą musių 
paliaubos.

Franci ja skiria daug pinigu 
karui Afrikoje

Kampanijai Morokoj ir Syrijoj 
paskirta $33,000,000.

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
Senatas vakar nutarė paskirti 
1,250,000,000 frankų (apie $60,- 
000,000) kariniam veikimui Mo
rokoj (Afrikoj) ir Syrijoj (Azi
joj) ir amunicijos kreditams 
Lenkijai ir Jugo Slavijai.

Senatas paskyrė 350,000,000 
frankų ($20,000,000) karui Mo- 
rokoje ir 210,000,000 frankų 
($13,000,000) karui Syrijoje be 

; okio protesto, bet kada pradėta 
svarstyti apie paskolų Lenkijai 
ir Jugo Slavijai, senatorius
d’Estoumelles de Constant grie-. 
žtai toms paskoloms pasiprieši
no. 1

“Tvirtinama, kad tai užtikrins 
mums pagelba stiprių armijų”, 
sakė senatorius. “Ar mes tikrai 
pasitarnaujame Lenkijai, Jugo 
Slavijai'ir Rumunijai, kurios 
vienų dienų gali atsidurti tarp 
dviejų ugnių (Rusijos ir Vokie
tijos?) Kartų apsiginklavusios, 
jos reikalaus, kad mes jas rem
tume ir todėl gelbėdami jas ir 
toliau mes prisiimame didelę at
sakomybę.”

.MASKVA, gruodžio 19. — 
Rusijols kooperatyvai užsisakė 
pas Internatioml
Co., Amerikoj, ūkio mašinų už 

prisiųstos

Harvester Franci jos 100 frankų

$500,000. Jos bus 
sausio mėnesy.

Anglija remiasi karau su 
Afganistanu

Turi sutraukusi 15,000 kareivių 
Afganistano pasieny.

LONDONAS,, gr. 19. — 15,- 
000 Anglijos ir Indijos kareivių 
yra sutraukti Afganistano pa
sieny ir jie tfra prisirengę pul
ti sostinę Ko >ul, jei bus reika
las “apsaugot ” europiečius nuo 
sujudusių A ?gano gyventojų. 
Kariuomenė |usideda iš infan- 
terijos, kavalerijos, lengvosios 
artilerijos ir aeroplanų.

Afganistano ' amiras laikosi 
gerai, bet nę^inoma kaip ilgai 
jis galės suv.Aldyti savo gyven
tojus. Jis prižadėjo lareštuolj 
tuos, kurie žudo anglų oficie- 
rius ir jų pačias, bet nieko ne
daroma ją suėmimui ir jie liuo- 
si vaigštinėja po Kabulą.

Yra žinoma, kad AfganistaF 
nas jau nuo Uiek laiko ginkluo
jasi. NesenAi Anglija sulaikė 
Bombay 100,OK)0 šautuvų ir 
2,000 kulkasvįidžių, kurie buvo 
siunčiami iš franci jos į Afga
nistaną.

(Anglai provokuoja ir stu
mia Afganistano žmones prie 
eksesą bombarduodami iš aero-' 
planų Afganistano kaimus, kad 
paskui turėjus progos pulti tą 
Azijos šalį it J 4 pasigriebti).

Graikija karalius Jurgis 
išplaukė Rumunijon

Valstybė įdėjo kelionei pinigų 
ir prisižadėjo mokėti pensijų.

bus 
ku- 
vy-

ATHENAI, gruodžio 19. f— 
Karalius Jiingis ir karalienė 
Elzbieta, pildydami valdžios 
reikalavimą, šiandie 4:45 vai 
po pietų laivu Daphine išplaukė 
Rumunijoln.

Ištremiamieji karaliai 
svečiais Rumunijos karalių; 
rių. karalienė Elžbieta yra 
tesnioji duktė.-

Daphiine yra komanduojamas 
Graiildjos laivyno kapitono ir 
tutri garbės sargybų. Karalius 
apleido Graikiją reikalaujant 
Graikijos valdžiai, delei *kįlusio 
redkalavilmo įsteigti respubliką 
ir panaikinti Glucksburgų dina
stiją.

Prieš išvažiuojant, karaliui 
įduota 1,000,000 drachmų (apie 
$17,500 ir prisižadėta mokėt: 
civilinę pensiją po 1,500,000 
draclunų.

Nori visai sustabdyti 
immigracija

iš
WASHINGTON, gr. 18. 

Atstovas ■ Watkins, dem 
Oregono, įnešė atstovų bute bi- 
lių, kuriuo visa immigracija 
(ateivystė) į Jungt. Valstijas 
butų visai sustabdyta iki 1922 
metų.

.............. ............... .................................. , i...................—

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 19 d., užsinio 

§inigų ne mažiaus kaip už 25,006 
oi e rių bankų buvo skaitoma Ame

rikos pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 10t,000 kronų
Belgijos 100 frankų .....

"Danijos 100 markių .....
Finų 100 markių ..........
Italijos 108 lirų ..........

t Uetuvos 100 Litų .........
NorVegijos 100 kronų ....
Olandų 100 kronų ........
Švedijos 108 kronų .......
Šveicarijos 100 frankų ,

..... $1.4f 
......... $4.60 
.....s.. $17,87 
......... $2.50 
....... . $4.37 
......... $5.22, 
........ $10.00 
........ $14.97 
....... $38.18 
.......  $26.38 
....... $17.46

Kova bažnyčiose už nuo 
moniy laisvę

Jau penkiose tikybose tą kova 
prasidėjo. Atmeta Marijos ne
kaltybę.

NEW YORK, gr, 19. — Pro- 
testonų ekspiskopalų kunigas 
Parks viešas pareiškimas baž
nyčioje, kad Kristus nėra gi
męs “nekaltai, iš dvasios šven
tos,” sukėlė didelio triukšmo ir 
pradėjo kovų už nuomonių lais
vę bažnyčiose. Vyskupas Man- 
nig prigrūmojo atiduoti kun. 
Parks bažnyčios teisman už 
h erezijos skelbimų. Bet iš to 
nieko neišėjo ir dabar vysku
pas stengiasi tų dalykų kaip- 
nors užglostyti. Pasirodė, kad 
daugelis kitų kunigų pritarė 
kun. Parks ir jo nubaudimas 
butų privedęs prie bažnyčios 
skilimo. Tie kunigai sako, kad 
vyskupas Manning turėjo geres
nę bylų, kada metai atgal kun. 
Grant viešai užginčijo Kristaus 
dieviškumui, bet ir tada vysku
pas neįstengė patraukti kun. 
Grant, bet kįlusį skandalų už- 
glostė.

Kova tarp fundamentalįstų, 
kurie nori tikėti taip kaip bib
lijoje yra parašyta ir tarp mo
dernistų, kurie nori tikėti kaip 
protas diktuoja, persimetė jau 
į penkias atskiras tikybas, Ypač 
aštri kova pasidarė presbyte- 
rionų bažnyčioje. Iškilusi, kova 
parodė, kad modernistai yra 
gerai susiorganizavę, nes jie 
nujautė, kad ta kova turės ne
užilgo kilti. Jie. patys betgi sa
ko, kad tai nėra kova tarp mo
dernistų ir fundamentalistų, bet 
kova už nuomonių laisvę. Jie 
reikalauja, kad kunigai galėtų 
skelbti tai, kas jiems patinka ir 
kaip jie supranta dalykų, ir kad 
fundamentalistai už tų negalėtų 
grūmoti jiems herezijomis ir 
ekskomunikavimu. Jie reikalau
ja pakantos kitokiai nuomonei. 
Jie numato, kad mokslas pada
rė tokių pažangų, kad jau ne
begalima tikėti biblijai ir kdd 
reikia j ieškoti naujų kelių ir, 
taikintis prie naujų aplinkybių 
ir kad fundamentalistai neturi 
tame trukdyti.

Dt. Merrill saiko:

. “Mits norime laisvės. Tai 
nėra ginčas tarp taip vadinamų 
modernistų ir fundlaPientalisitų 
Tai yra ginčas tarp liberalų, 
kurie tiki į pakantą ir kunigi
jos, kuri netiki į tai. Ginčas 
einasi ne apie aiškinimą tikėji
mo, bet tarp tų, kurie sako, kad 
turi būti tik vienas aiškinimas 
ir tų, kutrie mano, kad visiems 
aiškinimams turi bubti duota 
pilna laisvė. Greitas mokslo 
kilimais ir besiplečiantis priėmi
mas evoliucijos teorijos verčia 
fundamentalistus manytis kad 
jie turi nusikratyti nuo visų, 
išėmus savo tikėjimų, arba žū
ti. . Mesi Įgi tikime, kad galime 
priimti naujus principus ir ne
pažeisti musų krikščioniškojo 
tikėjimo. Jie nemano, kad tai 
yra galimas dalykas.”

Vaikėzų dvikova.

BUDAPEŠTAS, gruodžio 19. 
— Vengrijos regento admirolo 
Honthy Simus dalyvavo dviko
voje pistoletais siu! savo draugu 
Kegi. Abu.yra vaikiščiai ir su
siginčijo, o vėliau ir susipešė! už 
Vengrijos jieškomą 
Paryžiuje. Kėgi liko

paskolą 
sužaistas.

Reikalauja paliuosuoti vi 
sus I. W. W. narius

Vien Cąlifomijos kalėjimuose 
jų yra 101.

CHICAGO. — I. W. W. rašti
nė atsišaukė į Californijos, Wa- 
obi'iiigtoino, Idaho ir Oklahomos 
valstijų; gubernatorius, prašyda- 
mia paliuosuoti 119 IWW. na
rių, kurie sėdi tų vaisiųjų kalė
jimuose, m teisti už peržengimų 
aWt|i-SL:lndika(liist;inių įstatymų,. 
Telograimose gubernatoriam s 
nurodoma, kad prezidentas Co- 
o’i’dyc pali našavo IWW. narius 
federailiniuoise kalėjimuose ir 
raginalina, kad politiniai kaili
niai butų paliuosuoti prieš Kalė
das ir valstijų kalėjimuose.

Vien Californijos kalėjimuo
se yra 101 IWW. narys, Wash- 
ingtone 13, Idaho 3 ir Oklaho- 
moj 2.

DETROIT, Mich., gruodžio 
19. — Automobilių fabrikantas 
Henry Ford paskelbė, kad jis, 
kaip ir “didžiuima amerikiečių” 
jaučia, kad šalis yra saugi prje 
prezidento Coolidge ir todėl nie
kad nesutiks statyti savo kan
didatūros į prctziidtmtus nė ant 
jokias partijos ti kieto, prieš 
pi lentą Cx)dlidge.

BęFordo vardas liko įtrau 
ktąs ant demokratų partijos ti- 
Įkiieto n o|mi nacijų (balsavimuo
se Micliigano valstijoje.

šiandie — veikiausia lietus; 
maža permaina temperatūroje;

Saulė teka 7:14 v., leidžiasi 
4:21 v. Mėnuo leidžiasi 4:30 v. 
ryto.

Dovanų
Naujiems Metams

Dabar siunčiamieji pinigai dar pasieks 
Lietuvos prieš pat Naujus Metus. Kalėdų 

K ir Naujų Metų dovanos yra labiausia lau
kiamos, taigi suteiks laiku daugiausia sma
gumo ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

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

—Siuskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

naujienos
1739 So. Halsted St

J. Koudis nestojo į 
ristynės

Požėla parito du į 13 minučių.

CHICAGO. — Vakar Melda- 
žio svetainėj turėjo j vykti K. 
Požėlos ristynės su besivadi
nančiu Pabalti jos čempionu J. 
Koudžiu. Kandis turėjo gauti 
po $2 už kiekvienų minutę, ku
rių jis atsilaikys prieš Požėlų. 
Bet Koudis j ristynės nestojo, 
nes kas tai jam negerai su ko
ja pasidarę, kas laikinai nelei- 
džiųs ristis.

Koudžiui į ristynės nestojus, 
Požėla ritosi su dviem ristikais 
—Filke ir Leviskiu. Filkę, ku
ris sveria 230 svarų, Požėla pa
rito į 6 ir pusę minutos, o Le
vickį į 7 minutes.

Be Požėlos ritosi dar dvi po
ros ristikų. Abiejuose atsitiki
muose laimėtojais buvo lietu
viai — Bancevičius ir Kataus- 
kas.

Advokatas pakliuvo už 
suktybes.

CHICAGO. — Lenkas advo
katas Ladislaw Buzžynski, 29 
m., 1947 Fowler St., atsidūrė 
teisme už įvairias suktybes. 
Tvirtinama, kad jis surinko iš 
lenkų tomis suktybėmis apie 
$15,000. Daugiausia liko išvi
liota iš žmonių pinigų, kaipo 
jtaokėjimus ant namo. Bet sykį 
įmokėjus, žmonės nebematyda- 
vo nė pinigų, nė namų, vien 
gražius advokato prižadus. Ka-t 
da tie prižadai liko per ilgų lai
kų neišpildyti, žmonės ėmė ir 
pasiskundė policijai, kuri ir pa
tupdė advokatų belangėn.

Chicago, HL
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Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai

S. L. FABIONAS CO.Kas laimės Chevoriet sedaną vartės $920?
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ANTON PAKšYS, 
220 Milwaukeę Avė.

Kenosha, VVis.

LEO SHVVEGŽDA 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
ANTONAY SHARKIS 

942 W. 34th St.

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

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildavę Št

Chicago. UI.

STASYS GIRŠTAUTAS 
s 8324 Navy Avė., 
\ Detroit, Midi.

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, VVis.

C. YUCIUS, " '■ 
1579 Mihvaukee Avė 

Chicago, III.
KAZ. BRAZEVVICZ 

921 So. Sheridan Road 
Kenosha, VVis.

TONY WILLIS, 
856 West 122nd St 

VVest Pullman, III,

24th St., Detroit, Mich

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

? FRANK ŠOVA,
4014 So. Rockwell St

Chicago, III.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė.

Chicago, III.

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

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 8t.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtny^ioj nuo 9 r. iki fl ▼. 
Veda visokias bylas visuose tek
inuose., Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
pėrkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fatmąjj ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvonps išlygomis.

KAZIMER RAŽAS, 
s 4438 So. Fairfield Ąve., 

Chicago, IU5
Jis pasirodė labai darbštus ii 

gabus ir šianu' konteste lošia la 
bai svarbią rolę. . ?; .

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., CHcago.

Tel. Yards 4681
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Pirkit Dabar

ANTON GUDA-ŲZIS 
Box 358 

Benton, III..

terpentinas
Turpo yra sutaisytas su visais Tur- 
pentine gydančiais vaistais, kurie 
tuojaus palengvins pasitrytius skau
damą vietą. Turpo labai greitai įsi- 
sCda i kūną kad nei kvapo nepajusi 

Turpo išvaro rumatizmą iš sys- 
tomos tuojaus! Taippat greitai pra
šaliną šaltį, skaudėjimą gerklėje ir 
krupę. Sustabdo nronenitis, lum
bago, neuralgiją ir katarą. Neuž- 
trina pusncuralgiją ir nepalieka 
plėtiny.

Kam kentėti? Lai Turpo praša
lina tą skausmų tuojaus. Nusipirk 
Turpo šiandien nuo savo vaistinin
ko. Nebūk be Turpentine Ointment 
namuose. Turpo turi savyje Men- 
thol ir Camphor. Turpo — 35c. 
ir 70c. už dėžutę.

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

1811 Recter Building 
7S West Monroe Street, CW 

Phone' Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

Unionviile, Mich.
JOHN JASUUEVIČIA, ............. .......................

Box 58, Valier, Pa.
KANSTANTAS BULKA, ...................... ‘.........

MiUgdore, VVis.

“Kliubas” Naujienų kontes
te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin 
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tantį po 12,000 paprastų balsų 
ntio Jkožiios prenumeratos su- 
lyg šitdkių taisyklių kandidatas 
laimes 86,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj ‘4diu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėt) 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsj: “Kliubas j dieną” ir to 
obalsio laikytis, sutyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų. • < .

Pabandykit ir pamatysit!

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. >

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

ANT NAUDOS.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav 
___ , Vienatinė dirb 

tuvė S. V. bik 
styliaus ir sys 
temos amoni 
kų, pianų ii 

chroamatikų.
žinomi muzi 
kantai vartoji 

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

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

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVasbington St.

Cor. VVashington & Clark
š —I , ■

Namu Tel.: Hyde Park 8395

1012 Geneva St., Racine, VVis.
BREHANSKAS, ............. ..............................

2227
ALEX BRAŽULIS,

4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.
MISS ROSE EIDUKAITfi, ..................................................

1134 W. 18th St., Chicago, III.
JOE GRECIAS, .........................................................................

4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
PETER JANUŠKA, .................................................................

3429 So. Union Avė., Chicago, III.
A. LUNGEVICZ,................................................... ...................

1737 N. Robey St., Chicago, III. '
ALEX ODEN,.................................................................. . .........

708 VV. 12th Pi., Chicago, Hl.
FRANK RINKIS, ............. ...................... ................ ................

4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.
PAUL P. SHVEENIS, ..................................... ......................

1443 N. Paulina St., Chicago, III.
ALKE ŠILANIS, ............ *.................. ................. . .................

470 VV. 26th St., Chicago, III.
C. STEVENS, .......................   J..,..

3449 Lowe Avė., Chicago, III.
ALEX THURSTON, ............................ 2..................

1267 VVashington Blvd., Chicago, III.
TED TEKORUS,........................................................................

1545 E. Mason St., Springfieid, III.
A. A. VASILIAUSKAS, .....................................................

4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, III, 
J. T. VITKUS,....................................................i............................

1286 Nonvood Road, Cleveland, Ohio.
JOSEPH VARNAGIS,.....................

4051 Arcehr Avė,
TEDDY VAZNONIS,.......................

833 W. 33rd PL, Chicago, III.
JOE VVITKAUSKAS, .......................................... .......

1420 So. Union Avė., Chicago, Hl,
MRS. M. VVOITKEVVICH,........................... ....................

3113 So. Halsted St., Chicago, HL

Nelaukite ilgiau — nes jus nega
lėsite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

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

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

firmos durys į rytuži nuo Halsted St.
, ■ prie 14th St.
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A. MUKEVICH................................................4................
3240 Emerald Avė., Chicago, III

MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ, ............................
1817 String St, Chicago, III.

MISS MARY PHILIPS, .................................................
2213 VV. 22nd St., Chicago, III.

JUODSNUKIS, ....... '...................................... .

Frcemonsforth, III. 
ATVVILL, ...........................................................

Rumatizmą
Sustabdyk tą runiatišką skaudėji

mą tuojaus! Lai Turpo — Turpen
tine Ointment jsisėda ir išvaro tą 
skausmą! Turpo ir rmnatizmas ne
sutinka — kuomet Turpo ateina 
skausmas išeina.

Mokslas saRo, kad niekas • taip 
na rumatizmo kaip 
Naujas išradimas

TONY VVILLIS, ...N....................................—-..................
856 VV. 122nd St, Chicago, III.

FRANK ŠOVA, ............................................................ .........
4014 So. Rockwell St., Chicago, Hl.

MISS L. NARMONTA,........... ........................................ ;-
3223 ParnelI Avė., Chicago, III.

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

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

LEON SHVVEGZDA, ...........................................................
4917 VV. 14 St., Cicero, III.

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

STASYS GIRŠTAUTAS, ............................. ...................
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

KAZIMER YUCIUS, ............ -.....
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

KAZIMER POCIUS,................. ....................................... -
12053 So. Halsted St, Chicago, III.

ANTHONY SHARKIS, ......................................................
942 VV. 34th St., Chicago, III.

ANTON PAKŠYS, ...........................................................
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, VVis.

CAZ1MER RAŽAS, ..... ........................................... ............
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ, ......................... r..............................-........
2502 VV. 69th St., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS, .............................................
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

KAZ. BRAZEVICZ,...............................................................
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, VVis.

JOSEPH SPRING, ................................. ...........................
i, 6059 So. Kilder St, Chicago, III.

PETER KAŲNETIS, .............................. .............................
K30 So. 49th Avė., Cicero, III.

VVM. SHIMKUS, ..... ................................................................
3817 So. Emerald Avė., Chicago, III.

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

JOSEPH SANCIULIS, .................... :........... -...................-
P. O. Box 253, Bradley, O^tio.

MISS ANNA PORITZ, .............................................. ........
1900 Racine Avė., Racine, VVis.

j. jaksavvicz, .................... ;...... r..........
1509 Harvey Avė1,, Oak Park, III.

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

A. KALNER.................... ........................................... ...............
10929 So. State St., Chicago, Hl.

WM. RIPALAS, ......................... .. ..........................................

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose ‘Teismuose, 
l^gzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 j 

Vakarais: 2151 West 22 Street : 
Telefonas Canal 1667

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1316

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Gruodžio 20,1923. Eilinis No. 37.

NAUJIENOS, Chicago, HL

Kur .Dingo Lietuviy Socialisto Kon
ferencija Bostone \

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

Kur dingo ta laimė, iš mažens svajota?
Ko vien tiktai laukta apie ką Burnota?

Ko širdis ir siela dabar tebelaukia?
Vis nuolat jos trokšta ir jąją vien šaukia!

Kur dingo ta laimė jaunystės dienų?
Kur josios žiedeliai, kur jėgos anų?

Kur toji krūtinė, ką degė ugnis?
Kur tieji troškimai—., naikinti' usnis?!

Bailusis Zuikelis.

Nejaugi?
L.S.S. Pildomasis Komitetas:

Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So.
Halsted SL, Chicago, III.

Organizatorius J. Šmotelis, 10604 Ed- 
brooke Avė., Chicago, III.

Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal-
1 sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Ave., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

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

Finansų Sekr. A. Banienė,’ 1642 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Lietuviams 
Darbininkams.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopų atstovai iš So. 
Bostono, Cambridge’aus ir 
Brooklyno ir Pildomojo Ko
miteto įgaliotinis iš Chica- 
gos, susirinkę konferencijon 
So. Bostone gruodžio mėn. 
9 d., š. m., nutarė atsikreip
ti j Amerikos lietuvius dar
bininkus sekančiu pareiški
mu:

Draugai! Jau praėjo ket- 
veri suviršum metai, kai 
įvyko skilimas musų klasi
niai sąmoningųjų darbinin
kų eilėse, kuone suardęs Lie
tuvių Socialistų Sąjungą, iš
šaukęs aštrią tarpusavinę 
kovą ir pasėjęs neapykantą 
bei demoralizaciją darbinin
kų judėjime.

Pažvelgus į to skilimo pa
sekmes, šiandie yra aišku, 
kad jisai atnešė neapskaito- 
mų materialių ir moralių 
nuostolių darbininkų pasi- 
liuosavimo reikalui. Kitąsyk 
buvusios skaitlingos nariais 
ir veiklios organizacijos 
šiandie yra sumenkėjusios 
arba net visai pakrikusios. 
Masės pasidarė apatingos; 
jų susiinteresavimas visuos 
menės reikalais nupuolė, ir 
didelėje daugumoje lietuvių 
kolonijų apmirė beveik vi
sas viešas gyvenimas.

Šituo darbininkų judėji
mo susilpnėjimu pasinaudo
jo reakciniai musų visuome
nės gaivalai, ypatingai kle
rikalai, kurie per šiuos ke
letą metų sugebėjo vėl pa
lenkti savo pusėn žymią da
lį Lietuvos išeivijos ir iš
kaulyti iš jos dideles sumas 
pinigų sau ir klerikalizmo 
rėmimui Lietuvoje.

Bet ko pasiekė tie elemen
tai, kurie suardė musų dar
bininkų judėjimą? Ar jie ga
li pasigirti kokiais laimėji
mais nors savo “partijai”, 
kurią jie stengėsi įpiršti 
darbininkams vietoje socia
listų organizacijos?

Komunistai, kurie sugrio
vė musų judėjimą, šiandie 
jau senai nebegyvuoja, kai
po masinė partija. Ji suby
rėjo pirmiau,. negu suspėjo 
surinkti po savo vėliava 
bent tas judėjimo dalis, ku
rias jai buvo pavykę atplėš
ti nuo socialistų. Jos liku
čiai, atsižadėję savo komu
nistinio vardo, mėgino pas
kui steigti vis naujas ir nau-

| jas “partijas”, nuolatos keis
dami savo programą ir tak
tiką, iki priėjo prie to, kad 
dabar jau jie jaustųsi lai
mingi, jeigu juos priimtų į 
talką smulkiosios buržuazi
jos politikieriai. Jie šiandie 
siūlosi į koaliciją (dėl atei
nančių metų prezidento rin
kimų) ne tik Farmer-Labor 
partijai, bet ir buržuazinių 
liberalų “Komitetui Ketu- 
riasdešimts Astuonių”.

Taigi, atlikęs savo nelem
tąjį ardymo darbą lietuvių 
darbininkį judėjime ir pa
tarnavęs reakcijai, komuniz
mas subankrutavo, ir nėra 
jokios abejonės, kad netoli
moje ateityje jisai visiškai 
išnyks iš musų visuomenės 
gyvenimo.

Pažymėjusi tai, lietuvių 
socialistų konferencija reiš
kia tvirtą įsitikinimą, kad 
draugai, kurie paliko ištiki
mi socializmo principams, 
toliaus darbuosis dar dides
niu pasiryžimu, idant pa- 
skleidus socializmo idėją 
lietuvių darbininkų masėse 
ir sustiprinus Lietuvių So
cialistų Sąjungą, kurią 
mums pasisekė išgelbėti nuo 
pražuvimo per šiuos sunkius 
komunistinės demoralizaci
jos metus.

Konferencija kreipia taip 
organizuotųjų musų drau
gų, kaip ir plačiosios darbi
ninkų masės domę į tai, kad 
kelią į geresnę ateitį ir ga
lutiną išvadavimą darbinin
kų klasei rodo ne bolševikiš
ka teroro diktatūra ir ne 
buržuazinis nacionalizmas, b 
tiktai tie demokratinio tarp
tautinio socializmo princi
pai, kuriais vadovaujasi 
sveikas subrendęs darbinin
kų judėjimas visame pašau- 
!yje.

Nežiūrint visų pokarinio 
laiko kliūčių, organizuotasai 
proletariatas žengia pirmyn. 
Žengkime kartu su juo! Vie- 
nykimės! žadinkime iš apą- 
tijos musų, darbininkų mL 
nias!

J. Jankauskas, 
Konferencijos pirmininkas.

Argi tai galimas dalykas, kad 
komunistai jau pradėjo giedo
ti netikėtai liaują giesmę?

Jie jau nori remti Socialistų 
kandidatus ?

O sako, kad šią gadynę ste
buklų nėra? Kaip tai nėra! Ar 
tai ne stebuklas, kad komunis
tai rems Socialistų kandidatus? 
Tuos kandidatus, kuriems jie 
rinko visų žodynų bjauriausius 
žodžius, kad tik purviniau juos 
apšmeižus, kad tik kuolabiau- 

siai išniekinus.
Bet jeigu taip yra, tai ko

munistai turi pirmiau pasakyt: 
kas jiems liepė tai daryti?

Juk jie be žinios iš Maskvos 
negali tb daryti, nes visas jų 
veikimas čia buvo su žinia iš 
Maskvos. Ką Maskvos dėdės 
jiems liepdavo daryti, tą jie da
rydavo.' Suprantama, už tai gau
davo iš Maskvos sanvičių.

Ir priversti buvo tikėti vi
siems įsakymams ir užtarti tuos 
visus maskvinius įsakymus.

Jeigu socialistai jiems saky
davo, kad tokia taktika niekam 
nėra tikusi, tai jie kuosmarkiau- 
siai niekindavo socialistus viso
kiais budais.

Ir visas tas jų niekinimo dar
bas nuėjo niekais. Komunistai 
dabar turėtų pasakyti atvirai, 
kad jų kelių metų darbas buvo 
niekar/ netikęs; kad jų darbas 
buvo tik kenksmingas darbinin
kų klasei.

Bet taip prisipažinti vargiai 
jie norės. •;

Bet jeigu tai yra įsakymas iš 
Maskvos ir jie pagal tą įsaky
mą elgiasi, tai tie komunistai, 
jeigu jie nori būti geri kovoto
jai, turėtų priminti savo buvu
siems Maskvos dėdėms, kad jie 
Rusijoj taip^ pat padarytų —; 
duotų liuosybę socialistams, 
tuojau paleistų iš kalėjimų vi
sus socialistus ir pripažintų jų 
veikimą, taip kaip jie čionai no
ri pripažinti. Kitaip nieko gero 
negalės būti. Kaipgi vienoje ša
lyje socialistai su komunistais 
veiktų’ išvien, o kitoje šalyje 
komunistai persekiotą socialis
tus kiek įmanydami?

Socialistai nuo komunistų jo
kių malonių neprašo ir nepra
šys. Jeigu jie nori ateiti pas so
cialistus veikti, tai jie turi bū
ti^ tikrais vyrais, o ne politikie
riais, kurie tik veikia dėl savo 
išrokavimų.

Platus politinis veikimas nė
ra vaikų žaislas, bet rimtas ir 
sunkus darbas. Kas nori tą dar
bą dirbti, turi turėti patyrimo 
ir noro, ir daug pasišventimo.

Pažiūrėsime, ką toliau giedos 
tie' musų buvusieji draugai. Lie
tuvių komunistai tame klausime 
tyli, tartum jie nieko apie tai 
nežino. Matomai sarmatijasi. 
Bet jie turės pasisakyti. —A. K

Kapitalistai taipgi gamina 
karus. Karai atsiranda iš prie
žasties komercinių ir industri
nių varžytinių tarpe kapitalis
tų įvairių šalių.

Laike didžiojo pasaulinio karo 
socialistai buvo kemšami į ka
lėjimus už sakymą, žmonėms?

Veikime smarkiau
Socialistų Partija yra viena

tinė partija kuri veikia, kad 
galutinai butų panaikinta ka

pitalistinė sistema.
Kapitalizmas jau atgyveno 

savo dienas, tik dar reikia jį 
galutinai pribaigti.

Kapitalizmas verčia darbinin
kus dirbti, bet niekuomet nęuž- 
moka tiek darbininkams, kad 
jie už savo uždirbtus pinigus 
galėtų atgal nupirkti savo iš
dirbinius. Tas prie kapitalisti
nės sistemos įvyksta todėl, kad 
kapitalistai užmoka tik dalį to, 
ką darbininkai pagamina. Ki
taip sakant — kapitalistai ap
vagia darbininkus. Tuo budu 

pasidaro overprodukcija. Ir tie 
sunkus laikai ir overprodukciA 
jos atsikartos, kol viešpataus 
kapitalizmas.

teisybės. Bet kuomet pasaibgė 
karas, net pats buvęs Preziden
tas Wilsonas savo kalboje pa
sakė, kad šis karas buvo ko

mercinis ir industrinis.
Kol mes turėsime kapitaliz

mą, tai beveik taip tik^a kaip 
kad saulė teka kasdien, — mes 
turėsime karus. Tuomet vėl 
jauni vyrai skers vienas kitą 
karo laukuose: ar tai už Meksi
kos aliejų, ar už Chinijos paver
gimą, ar už kitokius kapitalistų 
reikalus.

Prie kapitalistinės sistemos 
didelis vaikų mirtingumas yra 
beveik neišvengiamas. Tyrinė
jimas valdžios ekspertų paro
dė, kad vaikų mirtingumas tar
pe darbininkų klasės yra toks 
didelis iš priežasties prastų na
mų, neužtektino maisto ir mo
tinų darbo. Tokių neturtingų 
šeimynų vaikų mirtingumas yra 
du syk didesnis, negu pas tur
tingesnius žmones.

Ir tas dedasi todėl, kad darbi
ninkai yra skriaudžiami; negau
na tų, kas jiems priklauso. Ir 
kapitalistų klasė bando gauti 
darbininkų paramą, savo melais 
ir prigaudinėjimu.

Kuomet angliakasiai reika
lavo, kad jiems butų padaugin
ta mokestis 20%, savininkai pa
sakė, kad reikės pridėti mokėsi 
ties ant kiekvieno anglių tono 
$2. Ir jie melavo. Iškasimas 
tono anglių kainuoja savininkui 
tiktai $4* Pagal tfesą jiems 
reikėtų uždėti ne $2 ant tono, 
bet tik 80c.

Kuomet kapitalistų klesa 
užsimanė įtraukti Ameriką į kar
tą, tai pasakojo, kad Vokietija 
yra militarine šalis ir yra pasi
rengusi užkariauti kitas šalis. 
Tai buvo kapitalistų melas. Sta
tistika parodo, kad Franci j a tu
rėjo daug didesnę armiją, negu 
Vokietija.

Kuomet kapitalistų klasė už
simanė numažinti y darbininkų 
algas 1921-22, jie sakė, kad ne
išgali mokėti tokių didelių algų. 
Ir kapitalistai melavo. Skaitli
nės paskelbtos New York 
“Times” parodo ,kad dividendai 
už visokius pelnus buvo išmokėti 
daug didesni 1921, negu 1920 
metais.

ši kapitalistinė sistema yra 
priežastimi visų bedarbių <i^ 
sunkių laikų. Ji yra ir bus 
didžiausia; priežasčia karų. So
cialistų Partija nori tokią siste
mą panaikinti. Jus galite pa
dėti tame darbe prisidėdami 
prie Socialistų Partijos.

Kapitalizmo sistemoje maži 
vaikai miršta be laiko todėl, kad 
jie negauna užtektinai maisto; 
neturi gerų butų. Kitaip sa
kant: kapitalistinė sistema be 
laiko Žudo mažus vaikus. Tik 
organizuotu budu galima už
bėgti tam piktui už akių, — tik 
dedantis prie Socialistų Partijos 
darbininkai galės lengviau ko
voti ir išgelbėti daug gyvasčių 
—netik mažų, bet ir didelių/

Negalima sėkmingai vesti ko
vos ir prašalinti kapitalistinę 
sistemą, — išnaudojimą, bedar
bes ir karus — be organizacijos. 
Socialistų Partija yra toji or
ganizacija. Prisidėkite prie jos 
ir stokite kovon prašalinimui 
kapitalistinės sistemos ir įstei
gimui socialistinės tvarkos.

Darbininkai turi budėti ir 
žiūrėti savo reikalų visuomet. 
Visi privalo būti organizuoti, 
tuomet galės sulaukti geresnių 
ir greitesnių savo darbo vaisių.

—A. Z. I

Gruodžio 9 d. So. Bostone į- 
vyko LSS. konferencija. Kon
ferencijoje dalyvavo apie 15 de
legatų nuo įvairių kuopų iš 
Bostono apielinkės. Taipgi da
lyvavo J. Glaveckas nuo LSS. 19 
kp. ir P. Grigaitis nuo Chicagos 
draugų. Du pastarieji delegatai 
pridavė ir mandatus , kad jie 
yra įgalioti šioje konfereniijoje 
pasitarti apie bėgančius LSS. 
reikalus su Naujosios Anglijos 
draugais.

Konferencijos pirmininku iš
rinkus d. Jankauską ir sekre
torium d. A. Alekną, abu iš 
LSS. 60 kp., d. J. Naviackas sa
vo trumpoje prakalboje paaiški
no. kodėl šita konferencija buvo 
sumanyta šaukti, ir reikalus 
kuriuos norima apkalbėti.

Sekantis konferencijai dieno- 
tvarkis buvo paduota ir priimta:

LSS., padėtis;
Artimiausi uždaviniai;
Rajonų steigimas;
Santikiai su L. S.-D. P.;
Santikiai su Socialistų Par

tija;
LSS. organo klausimas.
Visų pirmiausiai kalbėjo d. 

P. Grigaitis, nurodydamas pa
dėtį ir sąlygas, kuriose LSS da
bar randasi. Rūpimieji kalbė
tojui klausimai buvo: ar mes 
socialistai laikysimės senaisiais 
pamatais, ar turime ' rasti ką 
naujo; ar seni musų žingsniai 
duoda progos ir pamatų dėl nau
jų uždavinių [? Red.]

Visuomenė, d. Grigaitis nuro
do, visur pritaria socialistams. 
Pastaraisiais laikais į socialistų 
prakalbas ateina vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Tie patys žmo
nės, jis sako, patapo jau labiau 
kultūringi, daugiau apsišvietę. 
Ypač palinksminančios žinios iš 
paskutinio jo maršruto į rytines 
valstijas. Į jo prakalbas atėjo 
dvigubai ir trigubai daugiau 
publikos, nekad seninus, nežiū
rint visokių iš komunistų pusės 
dedamų pastangų sulaikyti 
žmones nuo socialistų parengi
mų. Taipgi buvo nurodyta, kaip 
meškiškai komunistai patarna
vo darbininkų klasei ir paga- 
liaus patys sutirpo kaip vaškas. 
Komunistų šiandie jau beveik 
nėra, arba jeigu dar randasi 
tokių, kur myli girtis esą ko
munistai, tai betgi jie patys 
nebesižino kokiame kaily j yra 
įlindę.

Dabartiniu laiku yra da\ig to
kių, kurie pritaria pilnai socia
listams, bet dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių da nepriklauso 
Socialistų organizacijai. Dau
gelis yra prisišlieję prie Sanda
ros kuopų, kurie betgi pilnoje 
žodžio prasmėje yra socialistai. 
Jie priklauso Sandarai todėl, 
kad jie myli organizuotą darbą 
ir nori yeikti. Jie dar ir todėl 
priklauso Sandarai, kad LSS. 
buvo disorganizuota ir nebuvo 
nieko veikiama.

Organizuoti LSS. laikas dabar 
yra patogus, bet darbas yra 
keblesnis. Minios bet ką neima 
už gryną pinigą, nurodo d. 
Grigaitis, nes jos jau protauja. 
Kad palaikius miniose protavi
mą, kad pagilinus tą protavimą 
jį reikalinga 'sistemaČiai Supras
ti socializmo uždavinius ir mp- 
kėti juos išaiškinti. Todėl kal
bėtojais pataria kiekvienam 
draugui susitvarkyti savo šup- 
lėdą ir visas žinias > turėti at-4 
sakančioje vietojė, • kad reika
le jas galėtų suvartoti, ir su
vartoti tinkamai.

Mes išlaikėme socialistų vė-’ 
liavą prieš žmonių akis, sako 
Grigaitis, ir todėl turime mi
niose simpatijos ir pritarimo. 
Ir šiandie musų pareiga yra 
dirbti, organizuoti Lietuvių So
cialistų Sąjungą.

Drg. S. Michėlsonas kalbėdar 
mag nurodo, kad Bostono apie- 
inkėj socialistai turi didesnį 

žmonių pritarimą nekad sanda- 
riečiai ir kad socialistai yra stip
resni už sandariečius visais at
žvilgiais. Sandariečiai pakito 
tik todėl, kad čia buvo proga, 
neva vardan Lietuvos. Pas

juos lankėsi atstovai po atsto
vų — žygelis, Natkevičius, Al
seika ir kiti. Vardan Lietuvos 
jie pasakojo daug gražių daly
kų ir tuomi patraukė savo or- 
ganizacijon nekuriuos žmones. 
Kaip girdėti, betgi kai kurie 
Sandaros lyderiai šiandie spiau- 
do ant Lietuvos visai ir stebisi 
patys iš savęs, kai’.p jie galėję 
būt taip įsitikinę, kad tik San
dara yra Lietuvos išganymas... 
Tas išganymas taip ir išrodė, 
kada sandariečiai svajojo apie 
Lietuvą iš antros pusės Atlan- 
tiko ir klausėsi atstovų prakal
bų, bet kada sandariečiai (ypač 
kai kurie lyderiai) nuvyko į 
Lietuvą ir ten šį-tą patyrė — 
aha!

Nors čia ne vieta kišti san- 
dariečių reikalus, bet kadangi 
daugelis musų draugų socialis
tų, nesutikdami su komunistais 
ir neturėdami socialistų organi
zacijos, laikinai prisidėjo prie 
sandariečių, aš ir suminėjau ke
liais žodžiais tuos nelaimingus 
sandariečius.

v

Drg. Glaveckas iš Brooklyno 
pranešė apie New Yorko apie
linkės stovį. Nurodęs blogas 
puses, kurios kenkia LSS. vei
kimui, delegatas visai nenusi
mena. Priešingai, jis links
mas, kad visos sunkenybės jau 
pergyventos. Faktas, Brook- 
lyne yra komunistų centras, kad 
sandariečiai taipgi kruta, kad 
visokių kliūčių daug buvo dar 
ryta tai iš vienos tai kitos pu
sės. Dabar Brooklyne viskas 
atgyja. Pastaruoju iflku socia
listams minios daugiau prita
ria ir daugiau ateina į jų paren
gimus. Bėda tik, kad Brook
lyne nėra veiklių draugų arba, 
kitais žodžiais sakant, inteli
gentų. Vienok LSS, 19 kp. pa
staruoju laiku turi apie 30 na
rių ir viskas eina normališkai. 
Drg. Glaveckas tikisi, kad kuo
pa pradės * smarkiau veikti 
trumpoje ateityje. Pagalbaus 
Brooklyno delegatas dar nusi
skundė dėl stokos tinkamos li
teratūros. Į šitą klapsimą ver
tėtų tam tikroms LSS. įstai
goms atkreipti domės. Tai yra 
gyvas dienos klausimas.
Pasitraukimas iš Soc. Partijos.

Klausimas didelės svarbos. 
Tam buvo pašvęsta valanda lai
ko apkalbėti. Apkalbėjus pasi
rodė, kad panašus sumanymas 
neturi visai pritarimo. Kitos 
kolonijos net stebisi, kad bos
toniečiai sumanė apie tai kelti 
diskusijas.

Tas tiesa, kad kurį laiką at
gal So. Bostone vienas buvęs 
socialistas (dabar nesocialis- 
•tas) atėjęs į socialistų susirin
kimą rekomendavo socialistams 
priimti “saldžias dainas”, — 
dainuoti apie Lietuvą ir remti 
Socialdemokratų Partiją Lietu
voje, bet čia pasitraukti iš So
cialistų Partijos. Pagalinus tas 
kandidatas į LSS. atsiėmė ir 
pats savo rekomendaciją, kai iš
girdo kitų nuomones. Vienok 
korespondentui pabrėžus žinu
tę į laikraštį, tas plačiai paskli
do ir sukėlė bereikalingų kalbų. 
Buvusioji konferencija svarstė 
tą klausimą ir nei žodžiu nesu
tiko, kad butų nutraukti ryšiai 
su Socialistų Partija.

Be Soc. Partijos Amerikoje 
mes šiandie gyventi jau negali
me. Daugelis iš mus lietuvių 
jau yra nusprendę apsigyventi 
Amerikoj ant visados. Kiti da 
ąvyruoja, bet likimas rodos bus 
tas pats. Oia'apsigyvėnus mes 
turime sekti šios šalies politi
ką, žinoti kas joję dedasi ir par 
galiaus priseiną mums patiems 
toje politikoje dalyvauti (ypač 
rinkimuose Šalies ar miestų yir- 
šininkų).- Čia mes einame su 
šalies Socialistų Partijos nu
statytu programų ir remiame 
savo partijos kandidatus. Ant
ru atžvilgiu kai kurios LSS. 
kuopos yra taip susitarę su vie
tine anglų kuopa ir veikia iš
vien, užlaiko svetaines išvien, 
pagalbą duoda vieni kitiems, ir 
Lt. Todėl reikia tikėti, kad LSS. 
Amerikoje niekad nesiskirs nuo 
šalies Socialistų Partijos,

L. S. S. ir L. S.-D. P.
Apkalbėjus Lietuvos Social

demokratų Partijos padėtį kon

ferencija numato, reikalą kuo 
daugiausiai remti draugus Lie
tuvoje. Konferencija karštai 
pritaria sumanymui, kad butų 
įsteigtas atskiras fondas arba 
tam tikras skyrius prie LSS. 
Tasai skyrius turėtų būti po 
LSS kontrole. Fondo reikalu 
priimta rezoliucija rekomen-i 
duojanti LSS Pild. Komitetui 
užgirti (ar atmesti) sumanymą.

Kalbamo skyriaus platesni 
planai liko mažai apkalbėti. 
Mažai kalbėta todėl, kad suma
nymas dar nėra įkūnytas gyve
nime. Padėkime pirmiau fun
damentą, o paskui statysime 
sienas.

Apkalbant L. S.-D. P. šelpi
mo skyrių buvo nurodyta ir tam 
tikri šaltiniai, kuriais skyrius 
naudotųsi. Vieni mano, kad 
reikėtų laikyti to skyriaus rė
mėjų adresus ir retkarčiais iš- 
kolektuoti iš jų pažadėtą para
mą, kad ir nuenant į labdario 
namus. Kiti nurodo, kad tokia 
parama galėtų būti išsirašant 
“Socialdemokratą” ir užsimo
kant nemažiau paskirtos sumos 
ant syk, sakysime $4 ar $5 į me
tus. Atbalsių iš tolimesnių ko
lonijų buvo girdėti, kad esą 
tokių, •kurie žada remti tokį 
skyrių su penkine ir dešimke 
kas metai.

» /

Parama reikalinga, kad palai
kius Liet. Socialdemokratų 
Partiją ir sustiprinus jos veiki
mą miniose po visą plačią Lie
tuvos šalį. Lietuvos socialistai 
iki šiol negalėjo užlaikyti apmo
kamų darbininkų nė prie “So
cialdemokrato”. Seniau jo re
daktoriai rašydavo straipsnius, 
popierą ant kelio pasidėję, kur 
nors susirinkime ar važiuodami 
pcLkeliui. Administracijos dar
bas taipgi buvo atliekamas tik 
liuosu laiku. Toliau draugai 
Lietuvoje taip dirbti nebegali, 
nes organizacijos augimas rei- 
galauja didesnės atidos, reika
lauja nuolatinių darbininkų prie 
laikračio, nuolatinių organiza
torių įvairiose apskrityse, ir 
jie reikia apmokėti, kad galėtų 
gyventi. Lietuvoje socialistai 
moka 10% iš savo algos į L. S.- 
D, P. iždą, kad palaikius orga
nizaciją. Atsižvelgiant į tokias 
Lietuvos draugų sąlygas mes 
amerikiečiai turime bent tru
putį pamąstyti.

i
Rajonų reikalai mažai tebuvo 

apkalbami, nes laiko stokavo ir 
pagaliaus tas klausimas pri
klausys daugiau nuo tokios ko
lonijos, kurioje bus reikalas or
ganizuoti kuopos iš pavienių į 
didesnes grupes.

Musų artimiausi uždaviniai.
Socializmas komunistų išgel

bėtas, ačiū jų darbuotei. Per 
pastaruosius kelius metus jie, 
komunistai, visuomet aiškindar 
vo pabrėždami skirtumą tarpe 
tų dviejų sriovių. šiandie, ka
da komunistai savo meliodijas 
pabaigė su įsteigimu darbinin
kams “rojaus”, mes socialistai 
varysime savo darbą pirmyn, 
skleisdami socializmo principus 
plačiojoj liaudy j.

Artimiausi musų uždaviniai 
yra:

1. Palaikyti ir stiprinti musų 
organizaciją ir veikti joje ko
lektyviai.

2. Traukti narius j organiza
ciją, platinti jos sienas šen ir 
ten. •

3. Gilitis į socializmo mokslą, 
suprasti; jo principus, praktiš
kai tvarkyti medžiagą, kuria 
kiekvienas draugas turi užkim
šęs savo šuptėdą betvarkėj.

Taipgi konferencija numato 
reikalą rengti maršrutą už po
ros mėnesių ir, kad padengus 
lėšas, rekomenduoja LSS Pild. 
Komitetui paskirti dalį pinigų 
iŠ iždo, kad padengus bent kal
bėtojo kelionės išlaidas.

Kad darbas eitų sėkmingiau, 
konferencija išrinko specialį ko
mitetą iš dd. iš Glavecko Brook
lyno, Jankausko iš Cambridge, 
ir Valeikos iš So. Bostono, šitie 
draugai rūpinsis kito maršruto 
surengimu ir pagelba silpnes
nėms kuopoms sustiprinti ir 
naujoms organizuoti numato
mose vietose bent jiems arti
mesnėse kolonijose.

—Bostonietis.
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Dar vienas, 
sostas griuvo

Tiems žmonėms, kurie 
skelbia galų demokratijos 
gadynei, reikės iš naujo pa
klibinti savo smegenis, kad 
suradus argumentų savo žo
džiams paremti.

Graikų valdžia išvijo sa
vo karalių. Tik-ką išrinktie
ji atstovai į parlamentų dau
gumoje yra nusistatę prieš 
monarchijų. Manoma, kad 
n^užilgio visam kraštui bus 
paduota nubalsuoti, ar jisai 
nori toliaus laikyti karalių, 
ar turėti respublikų.

Parlamentas, visuotina 
balsavimo teisė, respublika 
— tolyn užkariauja vis nau
jas pozicijas pasaulyje.

Toks tokį 
pažino.

Diktatorius Mussolini 
ria diktatoriaus Lenino val
džių. Kalbėdamas Italijos 
parlamente apie 'projektų 
prekybinės sutarties su so
vietų Rusija, “juodmarški- 
nių” vadas pasakė:

“Aš pripažįstu, kad mu
sų santykiai su Rusija yra 
puikus. Jokia kita spau
da neparodė tokio supra
timo fašistų valdžiai, kaip 
bolševikų spauda.

“Italijos valdžia neturi 
pamato atmesti oficiali 
pripažinimų sovietinei 
Rusijai. Manęs neriša jo
kios diplomatinės sutar
tys, kurios neleistų man 
atvirais žodžiais kreiptis 
į Rusiją.

“Aš sakau sovietų Ru
sijai: Aš pripažinsiu jus. 
Aš tuo budu atidarysiu 
naujus kelius ir naujas 
galimybes jūsų diplomati
jai. Kaipo atlyginimų už 
tai, aš noriu, kad jus duo
tumėte man gerų prekybi
nę sutartį.”
Savo kalboje p. Mussolini 

pranešė, kad jisai jau veda 
derybas su Maskvos valdžia.

Įdomiausi vieta šitoje kal
boje yra ta, kur Italijos dik
tatorius 'giria bolševikų 
spaudų. Begėdiški šmeižtai 
socialistų adresu ir prakeik
smai demokratijai negalėjo 
nepatikti tam ponui.

Vasario 11 dienai ateinan
čių metų yra šaukiama tre
čia iš eilės “konferencija 
pažangiam politiniam veiki
mui.” Vieta — St. Louis.

I ją yra kviečiami atsto
vai nuo daugelio stambiųjų 
darbininkų organizacijų, 
nuo valstijų darbo federaci
jų, nuo Socialistų Partijos, 
nuo kooperacijų, nuo'Far- 
mer-Labor partijos ir kito
kių surištų su darbininkų 
judėjimu organizacijų. Bet 
nėra kviečiami komunistai, 
į kuriuos organizuotieji 
Amerikos darbininkai žiuri, 
kaipo j demagogus ir intry- 
gantus, su kuriais negalima 
dirbti jokį rimtų darbą. •

Konferencijai pirminin
kaus internacionalės \ maši
nistų asociacijos preziden- 
tas, H. Johnston.

Jos tikslas bus apsvarsty
ti planus ateinančiųjų metų 
prezento rinkimams. Nėra 
abejonėj kad konferencijo
je bus iškeltas sumanymas 
įsteigti Darbo Partiją, ku
rion įeitų visos stambiosios 
darbininkų unijos, koopera- 
tyvės organizacijos ir Socia
listų Partija, — panašiai 
kaip Anglijoje. Bet ar tas 
sumanymas bus priimtas, 
tai dar klausimas. Pirmiaus 
buvusiose dviejose konfe
rencijose tas sumanymas 
nerado daugumos ‘ pritari
mo.

Bėda su Amerikos darbi
ninkais yra tame, kad jie 
būtinai reikalauja ūmių re
zultatų. Jie numano, kad, 
įkurus saVo atskirą nuo ka
pitalistų partiją, jiems rei
kėtų ilgai kovoti, kol pasi
sektų sudaryti jėgą, kuri 
galėtų turėt nusveriančią 
reikšmę kongrese. Todėl jie 
mano, kad yra praktingiau 
veikti per demokratų arba 
republikonų partijas, re
miant jose savo “draugus” 
ir kovojant prieš savo prie
šus.

Toks pat oportunistinis 
ūmių rezultatų troškimas 
valdo mintis ir pačių kairių
jų elementų. Jie keletas me
tų atgal suskaldė Socialistų 
Partiją juk daugiausia dėl
to, kad jiems buvo “per nuo- 
bodus”tas laipsniško augimo 
kelias, kuriuo eina socialis
tai. Atsimetę nuo socialistų 
jie tikėjosi tuojaus pri
traukti prie savęs minias 
triukšmingais ūbaisiais ir 
paskui vienu šturmu paimti 
kapitalizmo tvirtovę.

Šis neva revoliucingas, o 
ištiesų grynai oportunisti- 
nis judėjimas šiandie yra vi
sai susmukęs, todėl jisai jau 
nebegalės atsistoti skersai 
kelio pažangiųjų darbinin
kų pastangoms sutverti 
Darbo Partiją. Komunistų 
judėjilno likučiai šiandie net 
džiaugtųsi, jeigu jiems pasi
taikytų proga prisiplakti 
prie tokios partijos, — ki
taip jie nebežino, ką su sa
vim daryti.

Daug rimtesnė kliūtis 
Darbo Partijos ; steigimui ; 
yra iš konservatyvių orga« i 
nizuotosios darbininkų kla
sės sluogsnių. Jie taip ilgai ; 
ėjo ranka už rankos su “dar- ' 
bininkų draugais” kapitali- i 
stinėse partijose, kad jiems i

yra sunku nutraukti tuos 
ryšius.

Bet gyveninio logika pri
vers ir juos pakeisti savo 
nusistatymų. St. Louiso kon
ferencijoje gaLbus padary
tas nemažas žingsnis ton 
pusėn. ,

Jtrojoje — proletariatas yra 
menkas ir negali padaryt nei 
vieno žingsnio priekyn be ūki
ninkų arba kitų klasių para- 

1 mos.
Todėl “Naujienos” šitąip for

mulavo tų dviejų revoliucijų 
uždavinius: demokratija: Rusfr, 
joje, socializmas Vokietijoje.

Tai toks buvo musų nusista
tymas tuo klausimu. Kasj jgį 
yra jame bloga? Ar tas, kad 
mes tikėjomės, jogei Vokietijos 
darbininkai pasieks to tikslo, 
kuris, musų nuomone, stovėjo 
prieš juos?

Taip, kurį laiką pas mus bu
vo viltis, kad Vokietijos darbi
ninkų klasė, rezultate įvykusios 
revoliucijos, įgis tą galią Vals
tybėje, kurios reikia socialįzif- 
cijos darbui. Bet pirmieji vi
suotinieji rinkimai po revoliuci
jos (į steigiamąjį seimą) pa
rodė, kad iki to Vokietijos dar
bininkams dar gana toli. Darbi
ninkų atstovai Vokietijos seime 
atsidūrė mažumoje.

Kodėl? Todėl, kad darbinin
kų judėjimas tapo suskaldytas, 
ir didžiausi to suskaldymo’ kal
tininkai buvo komunistai. Jie 
šiandie šūkauja apie socializ
mo nepasisekimą Vokietijoje, o 
tuo tarpu niekas kita, kaip tik
tai komunistų sukurtasai pilie
tinis karas Vokietijos darbinin
kų judėjime, yra svarbiausia 
to nepasisekimo priežastis.

Savo beprotiška taktika Vo
kietijos komunistai atitolino dar 
bininkų klasės laimėjimą. Bet 
ką jie patys iš to turi? Jie skel
bė, kad, suskaldydami darbinin
kų judėjimą, jie pasieksią “pro
letariato diktatūros”, o dabar 
jie dejuoja, kad susilaukė bur
žuazinės diktatūros!

Taigi, ažuot plepėję apie ne
išsipildžiusius socialistų prana
šavimus, jie turėtų prisipažinti, 
kad blogiausiais pranašais pa
sirodė patys komunistai. Visos 
bolševikiškos “revoliucijos”, ku
rias jie kas antra diena skelbė 
Vokietijoje ir kitose šalyse, su
sprogo kaip muilo burbulas ir 
šiandie jau jie net nebedrįstu 
apie jas prisiminti?

Medalionas Angli
jos parliamento 

nariams.
........ . y*-- '

Vilniaus 600 metų Sukaktu
vėms Paminėti Komitetas, su-> 
sidaręs iš Lietuvos Seimo na
rių, nusprendė pagaminti Me
dalioną Sukaktuvėms atžymė
ti.

Medalioną pagamino musų 
dailininkas Petras Rimša. Vie
noje pusėje yra atvaizdas D. L. 
Kunigaikščio Gedimino; antro
je pusėje — Gedimino Kalnas, 
su parašu: Vilnius, 1323 —- 
1923 m. Medalionas padarytas 
labai gražiai, — jame išreikš
tas netik musų tautybes požy
mis, bet taip jau jaučiama ir 
autoriaus individualumo. Tai ne 
šaltas šmotelis metalo, bet reik
šmingas atvaizdas musų sosti
nės ir jos įkūrėjo, padaryta^ 
jau naujoje gadynėje ir dar to
kiose sąlygose, kuomet pati mu- 

jsų sostinė yra neteisėtai nedo
rų kaimynų užgrobta ir jos gy
ventojai pavergti,

Anglijos Parliamento Delega
cijai, lankiusiai Lietuvą rugsė
jo mėn., -1923 m., pagerbti nu
spręsta buvo įteikti medalio
nus, -r- po vieną medalioną vi
siems tos Delegacijos nariams. 
Tuo tikslu atvykęs Londonan' 
patsai dailininkas P. Rimša, at
vežė su savim ir medalionus.

Medalioūas įteikta šitiems 
Parliamento ’ Delegacijos na
riams : Sir Park Goff, Douglas ( 
Newton, John R. Remer, Siir 
Harry Brittain, J. F. Hannon,1 
Lewis Lougher ir Generolui A.1 
Burtui. Prie dovanos buvo pri
jungtas Lietuvos Atstovo Ang
lijoje, p. T. > Naruševičiaus, se-, . 
kančio turinio laiškas: !

. “Kad paminėjus labiau ap
čiuopiamu budu Tamstos apsi
lankymą Lietuvoje, turiu gar^ 
bės, mano Vyriausybės vardu,į 
prašyti Tamstos priimti pridė
tą čia Medalioną, kuts padary-

šingai valdžiai, šį medalioną vi
sados laikysiu netik kaipo mu
sų šeimynos turtą (he|rloom), 
bet taip jau ir kaipo atmintį 
apie mano laimingiausius ir ma
loniausius įspūdžius, kokius pa
tyriau pas Jus....”

Ponas Douglas Newton:
“Rašau, kad tarus kuoširdin- 

giausį ačiū už Medalioną, kurį 
dovanojote man ypatingai gra
žiu budu, reiškiančiu aukštą 
Lietuvos dvasią.

“Dovana, kurią aš labai bran
ginu, visados bus amžinu ir ma
loniu prisiminimu’ tų laimfrigų 
dienų, kurias aš ir mano drau
gai pralėidoihe pas jus svečiuo
se pereitąją vasarą.

“Ypatingai malonu man, kad 
jūsų didis dailininkas pasirinko 
šitam medalionui Didįjį Lietu
vos Kunigaikštį Gediminą, ku
rio garsus žygiai yra neišdildo
mai surišti su nemirtinąja Lie
tuvos istorija....” . <

Ponas John R. Remer: •;
“Labai dėkoju ūž Tamstos 

malonų laišką iš JO d. šio mė
nesio. Dideliai maloni buvo 
Tamstos Valdžia, atsiųsdama 
man Meddlionę, kurs bus man 
visados meiliu prisiminimu lai
mingo vizito; tik gaila, kad ne- 
ilxxx,i tebuvome pas jus tarpe 
taip širdingų ir vaišingų Jūsų 
visuomenės žmonių. Malonėkite 
pareikšti savo valdžiai mano 
gilaus dėkingumo....”

Sir Harry Brittain:
“Daug manę giliausio dėkin

gumo Tamstai už malonią do
vaną, suteiktą ‘man varde Lie
tuvos * Valdžios! Aš visados 
branginsiu ir laikysiu ją atmin
čiai malonios vizitos.

“The English Review” patal
pins straipsnį, su mano parašu, 
apie Lietuvą, sekančio mėnesio 
laidoje; bandau išreikšti jame 
savo padėką Tamstos kraštini 
už malonų musų priėmimą....”

Ponas J. F. Hannon:
“Labai giliai įvertinu Tam

stos Valdžios žygį paminėjimui 
Britų Parliamento narių vizito 
Lietuvon, suteikiant taip gra
žų medalioną. Esu labai suinte- 
.resųotąs istoriniais faktais, dė
lei Furių pasirinktas Did. Ku- 
nig. Gedimino atvaizdas, ir vi
sados branginsiu medalioną, 
kaipo labai artistinę ir gražią 
tamstos valdžios dovaną Britų 
Parliamento atstovams. Pridė
tą prie to, kortelę aptaisysiu į 
rėmus, ir tai bus amžinam at
minimui draugingumo, kurio 
■patyrėme Lietuvoje. Meldžiu pa
reikšti mano širdingo dėkingu
mo savo valdžiai.”

Ponas Lewis Lougher:
x “Daug dėkingumo už Tams-1 

tos malonų laišką ir taip jau už 
gražų Medalioną. Su didžiąusiu 
smagumu priimu jį ir geidžiu 
išreikšti Tamstos valdžiai ma
no gilaus dėkingumo už šito
kią dovaną, kuri bus amžina at
mintim labai laimingo ir, tikiuo
si, labai vaišingo musų apsilan
kymo jūsų krašte pereitąjį rug
sėjį.

“Istorinis Medaliono karakte- 
rig ypatingai kalba j mane ir 
visados bus įdomus netik man, 
bet ir dideliam . buriui mano 
draugų, kurie yra giliai susido
mėję Delegacijos apsilankymu 
Baltiko Respublikose.”

Gen. A. Burt’as:
“Geidžid išreikšti Tamstai 

ačiū už laišką ir meldžiu pa-

tas yra musų žinomo dailinin-r 
ko Petro Rimšos, kurio menas 
ypatingai nušviečia musų tau4 
tos dvasią.

“Pasirinkimas Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino šitai portre
tu r ai yra skaitomas labąi tin
kamu. Gediminas yra neužmir
štinas įsteigėjais musų sostines 
Vilniaus (1323 m.); kaipo val
donas, jisai daugeliu atžvilgių^ 
išreiškė savo gyvenimu ir žy
giais gražiausias lietuvių budo 
ypatybes.

“Mes tikimės, kad ši nedide
lė dovana bus maloniu ir ypa
tingu atsiminimu to Tamstoj 
visuomenėnės karjeros laiko, 
Kuomet Tamsta buvai garbingu 
svečiu musų jaunoje ir draugin
goje Tamstai Valstybėje, kuri 
visados žiurėjo į Didžiąją Bri
taniją ir jos renkamųjų atsto
vų įstaigas įkvėpimo ir paaksti- 
niino sunkiaisia;is atsistatymo 
iš karo griuvėsių laikais.”

Prie medalionų ir laiškų bu
vo pridėtos dailiai atspausdin
tos kortelės. Vienoje kortelės 
pusėje buvo parašas:

“Gerbiamąjam —* (vardas, 
pavardė).

Paminėjimui Tamstos vizito 
Lietuvon, rugsėjo m., 1923 pi.

f?vit,ų ' Parliamento I>el«graQi- 
joje į Baltiko Valstybes^”

Antroje kortelės pusėje buvo 
atspausdinta trumpa informaci
ja apie D. L. K. Gediminą se
kančio turinio:

“Didysis Lietuvos Kunigaikj 
štiš Gediminas, kurio tradicinis 
atvaizdas yra Medalione, vieš
patavo nuo 1316 ligi 1341 me
tų; jis yra garsus Lietuvos is
torijoje kaipo Lietuvos sostinės 
Vilniaus įkūrėjas (1323 m.) ir 
taip jau kaipo karžygis ir val
stybės vyras, pirmutinis suvie
nijęs Lietuvą ir praplėtęs jos 
sienas nuo Baltiko žiemiuose li
gi Ukrainos pietuose. Vieną 
kartą jis buvo pasiekęs net pa
ties Kijevo vartus ir priėmė iš 
gyventojų to miesto raktus. Jis 
kovojo prieš Teutonų Ordeną 
su didelėmis pasekmėmis ir kri
to mūšio lauke 1341 metais, gin
damas Veliuonos Tvirtovę, ant 
Nemuno kranto, nuo Ordeno 
puolimų. Rytuose jo armijos gy
nė valstybės sienas nuo <Toto- 
rių ir išgelbėjo Europą nuo to
kio likimo, koks ištiko Rusiją. 
Kaipb valstybės vyras, jis la
bai išmintingai, valdė valstybę, 
kurią sudarė Lietuviai, Baltgu- 
džiai ir Ukrainiečiai,
vo pirmutinis Lietuvos valdo
nas, daręs rimtų pastangų va
karų civilizacijai įvesti Lietu
von.

“Vilniuje šiandien, ant kal
no, jo vardu pavadinto, dar ir 
dabar matomi yra griuvėsiai 
tvirtovės, kurią jis pastatė sa
vo naujai sostinei ginti.”

Į Lietuvos Atstovo laišką vi
si Parliamento Delegacijos na
riai atsakė labai maloniais laiš
kais, kurių originalus Lietuvos 
Atstovybė Londone persiuntė 
Lietuvos Seimo Pirmininkui.

Čia paduodame ištraukas iš 
Parliamento Delegacijos narjįų 
laiškų.

Delegacijos Pirmininkas Sir 
Park Goff rašo: x . v.

“Nerandu žodžių išreiškimui 
to, kaip nudžiugintas esu tuo 
gražiu medalionu; ištikrųjų aš 
esu širdingiausiai ir giliai dė
kingas Taipstai ir Tamstos vai-

reikšti Tamstos Valdžiai mano 
gilios padėkos už gražią dova
ną vizitui Lietuvon paminėti.

“Dailus Medąlionas, padary
tas jūsų garsaus skulptorio Pe
tro Rimšos, su atvaizdu Didžio 
Kunigaikščio Gedimino yra 
y'tin tinkama dovana, liudijanti 
jūsų tautos didybę ir bus ma
liniu priminimu , širdingumd, 
malonumo ir vaišingumo, kokio 
patyrėm Jūsų šalyje.

“Tikrai tikiu, kad Britų Par- 
liamento narių apsilankymas 
bus dideliai naudingas jūsų Re
spublikai ir, esu tikras, sutvir
tins draugingumo ryšius, kurie 
jau užsimezgė tarpe šitų dviejų 
šalių. ’’

“Visados esu pasiryžęs pada
ryti jums visa,- ką tiktai ga
liu....” .t’ViV

Britų Parliamento Delegaci
jos apsilankymo Lietuvoje reik
šmę jau dabar galima įvertin
ti. Keletas įtekmingų valstybė 
vyrų, turinčių labai plačias pa
žintis Anglijoje, įvairiuose vi
suomenės srityse, pažinę Lietu
vą asmeniniai, jau ne kartą ir 
ne vienoje vietoje pareiškė di
delio savo draugingumo lietu
viams. Taip, ’ Parliamento na
rys p. Remėr’is paskelbė |savo 

sipie Baltik-o Valstybes 
žurnale “The Nineteenth Cent- 
ury and After”; Sij Harry Brit- 
tain ir gi rašo apie mus. Be to 
ketinama yra sudaryti Parlija- 
mente speciale komisija, kurios 
užduotis butų sekti Baltiko Val
stybių gyvenimą. Dabar rengia
mas revizitavimas Anglijos Par
liamento iš pusės musų Seimo 
(ir kitų Baltiko Valstybių) tuos 
ryšius, be abejonės, dar labiau 
sutvirtins

Apžvalga

a
šitą strategiją

jis bu

gi’

=====

Šiame vakarė dalyvaus lietuvių ir rusų chorai.

ne badauja?
kaip ir Rusijos

“PRANAŠAVIMAI” APIE 
VOKIETIJĄ.

• m

Mūsiškiai komunistai, kurių 
visos viltys sulig bolševikiško 
“rojaus” Rusijoje tapo pavers
tos niekais, mėgina dabar atsi
griebti šukavimais apie socia
listų nepasisekimus Vokietijoje.

Visiems, kurie nurodo, kad 
Rusijos bolševikai neišpildė nė 
vieno savo pažado, duoto šešeri 
metai atgal, komunistai prikai
šioja: “O ką gero padarė social
demokratai Vokietijoje? Ar te
nai įvykinta socializmo tvarka? 
Ar tenai žmonės
Ar vokiečių marke nėra nusmu
kusi taip pa/t, 
rublis?..”

Labai uoliai 
vartoju Brooklyno “Laisvė” ir 
josios čempionas keikūnas Pru- 
seika. Rašydamas vienaine 
paskutinių, “L.” numerių pp 
vardu “J. šerenga”, jisai sako, 
kad “Naujienos” visai sukom
promitavusios save “savai pra
našystėmis apie socialę revo
liuciją Vokietijoje”.

Reikia truputį panagrinėt 
šitą klausimą, kad komunistiniai 
demagogai negalėtų klaidinti 
publiką.

Pirmiausia, visas svietas ži*- 
no, kad pamatinė priežastis da
bartinių Vokietijos bėdų yra 
plėšikiška Santarvės politika 
sulig Vokietijos. Ačiū tai poli
tikai; Vokietija pei’ visus šiuos 
pokarinio laiko metus, ne tiktai 
negailėjo atsistoti ant kojų, bet 
buvo stumiama Via į didęsnį ir 
didesnį vargą. Kiekvienas be
šališkas žmogus supranta, kad 
prie šitokių sąlygų valdžia, ne
žiūrint kokia ji butų, nedaug 
ką gali padalyti. Ir ištiesų juk 
Vokietija per šiuos metus turė
jo visokios rųšies valdžias, bet 
nei yiena jų neįstengė pataisyti 
šalies padėtį. Ir aišku, kad jo
kia valdžia neįstengs to pada
ryti, kol Franci jos imperializ
mas nepaliaus smaugęs Vokie
tiją. .

Jeigu komunistai, akyveizdo- 
je šitokių paprastų faktų, nesi
drovi versti kaltę dėl Vokieti
jos nelaimių ant socialistų par
tijos, tai jie tuo parodo tiktai 
dar kartą, kad sąžiningumo pas 
juos nėra nė už sudilusį dvyle
kį.

Dabar eisime prie “pranaša
vimo apie socialę revoliuciją 
Vbkitjoje.” Ką mes “pranaša
vome” apie tai?

Kuomet po karo kilo Vokieti
joje revoliucija, “Naujienos” 
nurodė, kad ta šalis yra pri
brendus socializmo tvarkos įvy- 
kinimui. Pažymėdamos skir
tumą tarpe Rusijos ir Vokieti
jos, “Naujienos” sakė, kad mė
ginti įvesti socializmo tvarką 
Rusijoje, kaip tai darė bolševi
kai, yra nesąmonė, nes Rusija 
yra ekonominiai atsilikusi ša- 
is; daugiausia ko galima pa

siekti dabar Rusijoje, tai įsteig
ti joje demokratinę tvarką. 
Kas kita Vokietija! ji yra jau 
pakankamai išsiplėtojus eko
nominiai, idant butų galima ne 
tiktai sukurti joje demokratinę 
respubliką, bet ir tuoj aus pra
dėt tvarkyt stambiausias josios 
pramonės šakas socializmo pa
matais.

Socializmo vykimimas Vokie
tijoje yra tiktai politinės galios 
klausimas, kadangi ekonominės 
sąlygos tam tikslui jau yra pa
siektos, —- ko dar visai nėra Ru
sijoje. O politinės galios at
žvilgiu padėtis Vokietijoje irgi 
yra nepalyginamai palankesnė 
socializmui, negu Rusijoje, ka- 
(angi pirmojoje darbininkų kla
sė yra skaitlinga, apsišvietusį 
ir gerai susiorganizavusi, o an-

Amerikon atvažiuoja 
artistas Vaičkus.

Kauno laikraščiai praneša, 
kad greitu laiku Amerikon at
važiuosiąs žinomas teatro ar
tistas p. Vaičkus. Amerikoj 
jis važiosiąs po lietuvių kolo
nijas su meno paskaitomis, or
ganizuodamas lietuvių dramą ir 
ruošdamas lietuviams spektak
lius.

Veržtu vai truputi 
atleidžiami.

Kauno miesto ir apskrities 
komendantas Brazilevičius lap
kričio 26 d. oficialiai paskelbė, 
kad nuo tos dienos Kauno mies
te, priemiesčiuose ir apskrity, 
o taipjau jr Trakų apskrity “yra 
leidžiamas piliečiams naktinis 
laisvas judėjimas”. * .

Draudžiama vaikščioti ir va
žinėti civiliams ‘ asmenims nuo 
22 vai. iki '4 vai. tiktai pafron
tės 10 kilmt. j Uostoj e Trakų 
apskrities Vievio, Sumeliškio, 
AUgštadvario ir Onušiško vals
čiuose; šių vietų tiktai savo 
miestelio bei kaimo ribose, o 
esant svarbiam reikalui —vyk
ti toliau, galima .. vykti tiktai 
turint valsčiaus valdybos, mili
cijos arba seniūno leidimą.

Tek Lafayelte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viuudoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

Chicagos Lietuvių Socialistų
vakarasH

Nedėlioję, Gruodžio 23ią, 1923
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23 PI 

Pradžia 7 vai. vakare.

Šiame vakarė dalyvaus lietuvių ir rusų chorai. Sakys prakalbų “Nau
jienų” Redaktorius P. Grigaitis. Bus suloštas žingeidus veikalas, daly vau- 
,•—x — 4x----- - . “Meilės Profesorius”. Bo programui

. Kviečiami visi dalyvauti
L. S. S. VIII Rajono Komitetas.

jant geriausiom artistinėms jėgoms — 
šokiai. Muzika Sarpaliaus.



KORESPONDENCIJOS

ELGIN LAIKRODĖLIAI
KULIONIKAI

IR ‘PLATINO
Telefonai iTIKRO AUKSO

$1.00 ir augščiau

ATDARA VAKARAIS IR NEDALIOMIS IKI KALĖDŲ
PER 33
METUS

HmmYARDS Ii

LRY STORE

CHICAGOJ 1536 W. 47«K Strmt

Skala State Bank

Pat Biure.

po ekau- 
nų Mna

musų 
gausiai 

apie so- 
“cicilikė

TIESI 
KELIONĖ

LAIKRODŽIŲ 
LENCIŪGĖLIAI

8113 South H 
Halsted St.

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 ] 
3259 So. Halsted St

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

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

JOS ANT ČIURNIO 
LAIKRODĖLIS

TIK BISKĮ 
I RYTUS 

NUO 
PEOPLES 

STOCK 
YARDS 
STATE 
BANK '

SLA. kuopos susirinkimas
Vieno < 
agitacija 
polės Realinei Gimnazijai

AUKSINIAI 
PEILIAI

DAUG VISOKIŲ 
SKIRTINGŲ Iš- 

MARGINIMŲ 
PASIRIN

KIMUI
$1.25 -

* ir augščiau

GELTONI, AUKSINIAI

DIDELIS PASIRINKI

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

ir tuojans pajaudama maloniai de
ginanti Šiluma bęsfiskleidiiant jx> skau
dama vieta, kuri suteikia m ’ 
gumų! ViaiSkai nėr.) reikalo kankintu 
turint po ranka tokiu tikrų pagalba.

Pain - ExpeIJeri» tikrai pagelbės ir 
jum*, kaip jisai pagelbėjo nesmkaito- 
miem tūkstančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje.

35c. ir 70e. ui bonkų aptiekoee.
F. AD. RICHTER & CO.

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phonc 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

akio styliaus jus
Suteigti do-

VYRŲ ŽIEDAI SU
ARMĖNAIS IR SU

LITAROMIS •

Pasirašo patsai Dr. Graiču 
nas.

Del tokios Dro Graičuno agi
tacijos už save' kuopoj kilo di
delio nepasitenkinimo ir tąsy- 
nių. Vieni visu griežtumu smer
kė tokią agitaciją, kiti palaike

chicagiškio daktaro 
.. __ Auka Marijam-

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted SL, 
CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Bonlevard 7179

Rezid. Tel. Fairfag 5574. 
CHICAGO, ILL.

Nežiūrint tokių turtingų dva
sios ubagų, vis tik malonu pra
nešti, kad aplamai So. Omahos 
^lietuviai šiuo kartu pasirodo 
tikrai puikiais darbais i jie uo
liai remia pakiliausi reikalą — 
laisvąją mokyklą Lietuvoje. Ta
tai parodo, kad So. Omahos lie
tuviai nėra taip užmigę ar at
šalę kultūriniam darbui.

A, Ai žalpls.

rimas, dalr kito
kiuose reikaluo
se moterims Iri 
merginoms; kreii 
kilis, o rasite

Blaivi n inkai0 ir kartais 
suklumpa.

966-970 W. 18th St., Chicago, III

tarnauja, 
kiose Ilgo: 
gimdymą, I 
gimdymo |r 
gimdymo.

$5.50 
IR AUGŠČIAU

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

$17.50 ir augščiau

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3815 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti j j, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140 •

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewick

BANIS i 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-»

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai \ 
2201 W. 22nd & $o? Leavitt Sts. 

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Tel. Boulevąrd 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17d? W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

bet šių pastarųjų buvo nedaug. 
Surinkus nominacijų korteles ir 
suskaičius balsus pasirodė, kad 
daugiausiai balsų gavo senoji,' 
taigi esamoji SLA. Centro val
dyba. Drui Graičiunui mesta, 
regis, tik dvylika balsų, Kl. Jur- 
gelioniui septyni, o kitiems po 
dar mažiau. ’

Po to buvo perskaitytas laiš
kas gautas iš Chicagos nuo Lie
tuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Atstovybės sekreto
riaus K. Augustinavičiaus, kur 
jis kreipiasi į kuopą dėl para
mos Marijampolės Realinei 
Gimnazijai. Apsvarsčius reika
lą kuopa vienbalsiai nutarė pa
aukoti iš savo iždo 20 dolerių. 
Be to dar visiems sutinkant, A. 
Poškus ir A. žalpis padarė tarp 
narių kolektr ir’surinko dar 16 
dolerių, kas tuo budu sudarė vi
so 36 dolerius. Aukotojų var
dus ir aukas paskelbs Liet. Mok. 
Prof. Syjungos Atstovybės sek
retorius K. Augustinavičius, ku
riam tapo pasiųsti pinigai ir au
koto j ii sąrašas. t

čia bus neprošalį pastebėti, 
kad darant kolektą vienas na
rys — turtingas biznierius, pra
lobęs darydamas biznį iš lietu
vių darbininkų — vos ne verk
damas teisinos, kad negalįs tai 
gimnazijai aukoti, nes jis jau 
pirmiau esąs davęs .... kliošto- 
riaus gimnazijai.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

"12 dieną.

MAS. BALTI, ŽALI

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

$10.00 iki $150.00 .

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

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

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

KALĖDOMS DEIMANTAI
LAI KASDIEN BŪNA JUMS KALĖDOS

NETIK YRA SMAGUMAS SUTEIKTI DOVA
NĄ — BET TAI YRA FAKTAS, KAD JUS 
SUTAU.PĖT TIEK DAUG PINIGŲ — TAI K 

, YRA TAIP PAT KAIP JUS PADĖTUMEI I į 
1 BANKĄ. '' B

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mus. Kad 
padarytunjet tą pradžią labiau linksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ! KNYGUTĘ vertės 50c., jei jus iš sykio de- 
pozūtuosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite Įstoti į musų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUB.4. ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

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

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomu

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas’ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

M^-DR. HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

DR. C. K. ČERYS I 
DENTISTAS

4454 S. Węątern Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: huo 4 po pietų iki 9 vak.

SubatOmis puo 9 ryto.Jki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

DR. CHARLES ŠEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas ,
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
z Vaikų, ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drezel 2889

Į TIK PATRINKU JUdMl
■į ’ Kuomet jus kankina skaudus atakas 

>» reumatiškų skausmų, ar užpuola neu-
* ralgija, strCndieglis, skaudami sąna

riai ir muskulai—kokis neapsakomas
* palengvinimas patiriama tvirtai patrt- 
- nant su

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Hilmboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Gruodžio 9 dieną įvyko vie
tos SLA. 87 kuopos mėnesinis 
susi ri nk tinas. Kadangi tai me
tų galas, tai susirinkimai! atvy
ko narių daugiau nei šiaip kac 
lankosi į paprastus susirinki
mus. Mat buvo ir svabesnių rei
kalų. Visų pirma reikėjo nomi
nuoti kandidatai į SLA. Centro 
viršininkus. Tuo tikslu buvo iš
dalintos nariams kortelės slap
tam balsavimui. Tik pasirodė, 
kad daugelis narių, nesekdami 
savo organizacijos reikalų, nei 
nežinojo ką nominuoti, nes ne
susipažinę su veikėjais, kurie 
geriausiai tiktų Susivienijimo 
reikalams vesti. Dėlto kai ku
rie prašinėjo savo kaimynų,, 
kad patartų už ką balsuoti, ar
ba kad tiesiai į jų korteles įra
šytų nominuojamo asmens var
dą, kas ir buvo daroma.

Beje, tenka pastebėti,’ kad 
prieš pradedant nominacijas fi
nansų raštininkė perskaitė šito
kio turinio gautą laiškelį:

“Gerbiamoji SLA. 87 kuo
pa: — Bukite atsargus ir ne
siduokite suvadžioti laike no
minacijos musų priešams, bet 
balsuokite už Drą Graiču- 
na ...“

VERTES $19.50iki $1,000.00

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomctrlat
T«l. Boulevard 9487

’ 4M9 Aehland Avė
Kampu 47-toe <at

2-roe Ittboba

Senas priežodis sako: nekask 
kitiem duobos, gali pats įkristi.

Prieš kiek ' laiko 
“darbštusis” Svirplys 
čirškėjo savo “Vilny’1- 
cial-laisvamanius” ir 
liūs“, kam jie neina atbulai su 
komunistais. Čirškėjo ir tokiu 
pasakų, kad buk vietos “cicili- 
kėliai“ pirmiau nešiodavęsli 
“Naujienas“ ir “Keleivį“ kiše4- 
nėse, o dabar jų vietoj besine- 
šioją paintes munšaino.

Tai, žinoma, x komunistiškos 
pasakos. Kam socialistams ne 
šiotis paintes kišenėse, kad jie, 
jeigu tik nori, to gero visados 
gali gauti pas tavorščius komu
nistus, nes kada tik tie Svirp
lio tavorščiai rengia kokias nors 
vakaruškas ar teatrus, tai tik 
nespėjai atėjęs nusipirkt tikie- 
tą, jau jie pristoję siūlo tau 
savo štofo: jie ne tik paintes 
nešiojasi kišenėse, bet turi ir 
galionuką kertėj pasistatę. Dėl
to, žinoma, kartais pakliuvo ir 
bėdon.

Gruodžio 9 dieną Liuosybės 
Choras buvo surengęs vakaruš
kas Liuosybės svetainėj. “Blai
vininkai“, matyt, gerai naikino 
ten neblaivų skystimą, kad ant 
rytojaus kai kurie jų turėjo sto
ti prieš teismo tribunolą ir už
simokėti baudos po 55 dolerius...

—Naminė Skruzdėle.

DR. c; K. KLIAUGA
DANTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, TU. 
kampaą 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 S0. Morgan SU ’ 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas jrra 

uždarytas

Lietuviai Daktarai
■ < . X

Lietuvių Daktarų Draugijas Nariai

GERIAUSI 
ŽMONIŲ- 

PATARNA
VIMUI 

AUKSORIAI

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio . r

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS'
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politiniu šaržo Albumas. 33 spalvuoti
paveikslai. . Piešė Ądomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00 - x ■, A f : -

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašym-as telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskito sekančiu adresu:

“DIRVA”'
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

one Yards 1682

DR. J. KULIS
j ir Chirurgas 
pietų, 7 iki 8 v.

Chicago. III.
: n,:

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

PER HAMbUPGĄ.PlDAVĄ 
/ ARBA LIEPOJE)

7 Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu
Įsp/y Lietuviai važiuoja 1 Piliavą

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

\7 VISA TRECIA KLESA PADALINTA I rKAM- 
'l| BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
X S*. S. ESTONIA ..... :.................... January 16
į, S. S. LITUANIA ...................... ;....... Febr. 6
1 TRECIOS KLESOS KAINOS f:

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

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų Office Hours: 10 iki 12 pietą 
. 5 iki 7 vai.

• Tel. Canal 2118

DR. A, L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 ild 4 po pietų x 
Tel. Lafayette 0098

DU. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashlahd Aye.

Tel. Boulevard 7820* 
ral. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

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

$3.25 
IR AUGŠČIAU

Mrs. A MICHHIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted SL, kampas 81
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

TeL Yarde
Baigusi aku 
jos kolegiją; 
gai praktakavu-Bi^ ‘ 
si Pennsylvani-^^Bį*

5

P.O.PEEMUELLER. Prop



ZgUjl

.75

su DEIMANTAIS
didžiausias pasirinki-

Smulkios Žinios
Nesuranda kaltininko.

Drąsus plėšikas.

Kalėdų Dovanos!!!

da-

ji

Knygų cenzūra.

4475

4646

paša-

Dovanos
(Tąsa ant 7-to pusi.)

i

i

So. Boston, Mass. Chicago, Illinois
1

ištiko
. nuo-

26023
3905

26020
26021

26024
26025

Kovą.

šalti-

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

^<ri

1 w

/uįAį

M
krašte.
Plaukė žąseli per Nemunėlį ir Noriu mie-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

2357 
2358' 
3348 
3349

Ak myliu tave. 
Era mano brangi. 
Meilė. 1 
Pamilėjau vakar. 
Lietuvos Himnas.
Jojau1 dieną, jojau naktį. 
Pasisėjau žalią Rūtą.

Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas. 
Visi lipo, visi lipo ir šocas. 
Suktinis ir noriu miego.

ną. Panedėlyj, serodejfc n; 
subatoje nuo 10 vąj. syta

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina SOc. , ?

6
9

10
11
12
18
14
20
21
25
49
50
51
52
65

. 67
68
69
70
71
.72
75

Roles su žodžiais. Kaina $1.00
i
2
8
4

27
28
29
30 Noriu miego, (Petrausko).
31 Ql, Oi, Oi.
82 šaltyšius.
33 Oi tu Rūta, Rūta.
87 Ko Liūdit Sveteliai.
38, Vai aš pakirščiau.

'39 - - '
40
41
44
45
47
48
55
56
57
58
59
60
61
62Kas nuramins man širdelę.
63 Sudiev gimtinė.
64 Esu ant šio svieto.

Į kitus miestus, u&akilnus dėl rekordų ir vo
lelių greitai išpildomę ir pasiunčiame per paštą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

Kalėdų Dovanos
Nevažiuok į didmiestį pirkti dovanų, 
nes čia pat knt vietos gali nusipirkti 
pas savo žmonės už daug pigiau ir to
kius pilt gerus daiktus su garapciją. 
Ateik pas mane ir persitikrink. Mes tu
rime didelį pasirinkimą visokių daiktų 
tinkamų dėl Kalėdinių dovanų.

Didelis pasirinkimas auksinių rašomų 
plunksnų, garantuotų ant daug metų.

EDISON GRAMOFONAI yra didelę 
naujanybe $200 vertės galite pirkti tik
tai už ..............................................  $130

Auksiniai ir auksuoti laikrodėliai di
džiausios verčios garantuoti ant daug 
metų..

Auksiniai žiedai 
nuo $2.50 iki $500, 
mas dėl kiekvieno.

Kurie atvažiuos 
už karferus.
duodame dovanai Christmas presentą. 

Aš esu tikras jūsų draugas lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.

Vakarais atdard iki 10 v. v.

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, Gr. 20, 1923

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

JUK

iš toliau, užmokame 
Kalendorių ir galionikus

Reikalingi ir praktiški apautuvai galima 
gauti Didžiausioj čeverykų Krautuvėj ant 
Town of Lake.

Mes turime labai didelį pasirinkimą gražių 
Felt, Quilted Satino ir skujriniy sliperių. Taipgi 
šilkinių pančiakų ir gražias Spats populiarė- 
mis kainomis.

A. J. PIERZYNSKI
1720 W. 47th St., netoli Hermitage Avė.

Žiūrėkite vardo ant didelės elektrinės iškabos.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

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

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

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $8.00 už visus metus. Viehą mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str,

Juoz.F.Budriko Krautuve
3343 S. Halsted St Chicago. III.

Rose Ossowski namuose (735 
Noble St.) įvyko drama: tapo 
pašautas Andrew Ossowski, jos 
vyras. Rose paskutiniais metais 
su vyru negyveno.

Andrew sakosi ėjęs į namus, 
kad įteikus savo dukterims Ka
lėdų dovanas. Ten, 'girdi, R^se 
ir paleidusi į jį kelis šuvius iš 
revolveido. Bet Rose neprisipa
žįsta: ji sako, kad šaudžiusi ne 
jį, o jos duktė, Cecilia.

Policija dabar negali susivok
ti. Gi Andrew Ossovvski guli 
ligoninėje.

Policija deda pastangų pagau
ti plėšiką, kuris operuoja dieno
mis. Paskutinėmis keturiomis 
dienomis tasai drąsuolis apiplėšė 
penkerius namus. Jis privažiuo
ja prie namų šauniame automo
biliu je ir padaro “vizitą”. Kaip 
tik namų durys atsidaro, tuoj 
plėšiko rankose pasirodo revol
veris ir, žinoma, jis padaro 
viziją, konfiskuodamas jam 
tinkamas daiktus.

“Vizitus” tasai plėšikas 
ro tiktai turtuoliams.

v
Gaisras mokykloj.

re- 
pa-

Forestville mokykloje 
gaisras. Padaryta nemažai 
stolių. Kai kuriam laikui mo
kykla turės užsidaryti, kol 
nebus atremontuota.

Mokykla randasi prie 45-os ir
St. Lawrence Avė.

Knygų leidėų asociacijos kon
vencijoj' kalbėjo Fr. Melcher. 
Jis smerkė knygų cenzūravimą. 
Prie kokio absurdo prieina cen
zoriai, parodo kad ir toks fak
sas: vienas Michigan knygų lei
dėjas tapo nubaustas užsimokėti 
$1,000 už išleidimą Rabelais raš- 
;ų. Tuo pačiu laiku viešajame 
mygyne buvo su didelėmis iš
kilmėmis atidarytas paminklas. 
Rabelais’ui.

Melcher sako, kad tokie buka
pročiai cenzoriai daro tik gėdą 
Amerikai.

----------- ,-----
Nauja prigavystė.

Nuo prigavikų Chicaga negali 
pasiliųosuoti. Gi Barnum buvo 
teisingas, sakydamas, jog kas 
minutę gimsta naujas žioplys.

T. H. Ęlappenrich sukurė Ad 
mirai Oil kompaniją, kurios 
prezidentu paskyrė pas Abrao
mą nukeliavusį daktarą. Kom
panijos direktorių vietos teko 
žymiems žmonėms, kurie nič nie 
<o nežinojo apie kompanijos gy
vavimą. Kompanijos ofisas buvo 
W. Madison gatvėj po nr. 123.

šį kartą meškerės daugiausia 
pateko negrų, kurie esą sudėję 
prigavikui apie $500,000. %

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26a ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Brunsivick’o 
Fonografai 
Išduoda Ma 
lonų Balsą, 
Suteiks Jūsų
Namams daug 
Smagumo, 
Turint Šitą 
Mašiną, 
Dabar Laikas 
Įsigyti Jąją

No. 101 Styliaus kaina 
No. 200 Styliaus kaina 
No. 207 Styliaus kaina 
Nq. 212 Styliaus kaina 
“York” Styliaus kaina 
“Royal” Styliaus kaina 
“Tudor” Styliaus kaina

45.00 
100.00 
125.00 
200.00 
150.00 
115.00 
250.00

f Z*
Palengvins akių įtempimą, kurie 

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau

Traukimas dantų be akaTunno. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Aahiand Avė.

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

GULBRANSEN registruoti Pianai, nau
jausios technikos grojiklis fabriko Įspausta 
kaina ant kiekieno užpakalio piano, jujp 
kainos yra: $700, $600, $495, $420 ir turime 
po $330. Gvarantuojami pačios dirbtuvės 
ant 10 inetŲ.
Pianus ir Fonografus parduodame ant 
lengva mėnesiniu ištnokesčiy, kaip kam 
geriausia tinka

i iW~ I.

Guibranaen Trade Mark

pntaikinti prie jūsų akių, 
su shell rėmais.

NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 
PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
UžganMinimag Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

Lietuviški rekordai visad
Naujausi rekordai Kast. Sabonio v «♦ VBMSMOMB 

baritono, gražiai įrekorduoti.
•> 

Vai varge, varge ir Pamylėjau vakan 
Mažas mano yra stonas ir Daina iš Tėvy
nės važiuojant.
Girtuoklio mctavonės ir Pasakos ir ste
buklai.
Naująs kareivis ir Daininkas pas profe
sorių.
Laiškas nuo Barbutes ir Derybos. 
Du ubagu ir Ubagėlis.
Kas bus be degtinės it Dykai nieks neveža. 
Sibyro nelaisvėje ir Lekcija iš Biblijos. 
Keloinė iš Virbalio į Kauną. 
Lakūnai orlaivį ir šokikai.
Lietuva tėvynė musų ir Tykiai nemunėlis 
teka.
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime 
Suktinis ir Valia, valužė. 
Prirodino seni žmonės ir Kur tas 
tinėlis. >
Bernuželi nesvoliok ir Eisiu mamai 
kyšiu.

47.16 
7257 
7395 
7616 
7868 
7869 
2856

Visokiausi moteriški ir vyriški lai- 
krodėliai, žiedai, deimantai^ perli
niai, gintariniai karoliai, dideliam 
pasirinkime ir kainos žemesnės ne
gu vidurmiesty, kadangi mes sa
vam name nereikia brangių rendų 
mokėti. Sidabriniai šaukštai, pei
liai ir kiti prie stalo graznai, par
siduoda 25% pigiau negu kitur, 

gaunami musu krautvėje.
Roles dėl Piano:

5 Lietuviška muzika ........ ....... .............
Klumpakojis ir Pakeltkojis ....;...........
Vengierka ..........  :............. .........
Suktinis ir Rūtų darželis .........
Noriu miego ir Suktinis .....................
Varpelis, Valcas ...................................
Kokieta, Polka ......................................
Dėdukas, Polka ..................... -.............
Barbora, Polka ...................-................
Svieto pabaiga ......................................
Krakoviakas ................................. ..
Linksmas Kaimietis .............................
Pas D’Espagne, valcas..... ....................
šalę sodo, valcas .......... .......... ............
žuvininkų maršas .................................
Žvaigždelių litus ...................................
Baltos Peteliuškės ................................
Gegužės valcas .....................................
Kaip linksma, polka.............................
Linksmybė, polka ....... ..........................
Karvelėlis, polka ......................... ........
Mėlynom akelėm, polka .....................
Saldi meilė, valcas .....'.........................

Perlines Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

3796

4415 Piemenėlis i| Pavasary.
4273 Padainuosim* gražią dainą ir Našlys.
4362*Kur ųpeljs teka ir Pasakyk mano mylimas

7025
go. . .

7256 GuF šiandiena ir Sveikas Jėzau mažiausia.
7602

$1.00 
... .75 
.. .75 
... .75 
... .60 
... .70 
. ’.70 
... .70 
.. .70 
... .70 
.. .60 
.. .75 
... .75 
.. .75 
... .75 
.. .75 
.. .75 
.. .75 
.. .75 
.. .75

M
UkkA

Ne dėl tavęs aš mergelė. 
Saulutė Raudona. 
Dovanojo, (Petrausko). 
Skyniau skynimėlį. 
Plaukė sau Laivelis. 
Vž šilingėlį, (Petraškoj 
Siuntė mane Motin“ “ 
Pas darželį, trys meYjgelės. 
Gana broliai mums 
Vai kalba žada. 
O Lietuva numylėta. 
Suskintas Kvietkelis. 
Laiškas pas tėvelį. 
Kas man darbo.

goti.

Plaukė sau laivelis ir Aš įsivilkčia čigono 
rūbą.

7603 Ką močiutė padarei ir Kaipgi gražus rū
telių darželis.

Operetes, kvartetas įdainavo:
Lietuva tėvynė musų ir Tautiška daina.
Ant kalno karklai snubavo ir Oi žiba žibu
rėlis.
GuF šiandiena ir Atsiskubino Betlejun.
Ąnt tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergur 
žėle, choras.

3242 Oželis ii; Mes padainuosim, Šimkaus cho
ras. , v

Orkestros gražus šokiai:
3314 Dėdukas, polka ir ^aldžioą lupos, valcas.
4181 A v-------
7093

26018
8191 Ant marių krantelio ir Saulutė fekėjo,

• Šimkaus.

Kaina lietuviškų rekordų po 75c.
Krautuvė atdara vakarais/ visiems patarnavimas skubus ir mandagus 

m. visiems dovanai.

"AK

e
 Krautuve atdara vakari 

Sieninis Kalendorius 1924 i

JUOZAS F. SUDRIK
3343 South Halsted Street,

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

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

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

CHICAGO, ILLINOIS'

sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką ir ^epe- 
jišką bt<ą gydy
mo. Diddftg skai-

domų kascttaa per 
Dr. Rosi, ntoi- 
kia progą duoti 
geriausį m ėdikai J 
patarnavimą do
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks’ 
lau.ia užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą. 
Valandos; Kasdien nuo 10 ryto Iki i 

vai. vakare. Nedilloj nns
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(Tąsa nuo 6-to pusi.)
Suprantama, Klappenrich lai

ku spėjo pasprukti, pasiimda
mas su savim lengvatikių pini
gus.

Prokuroras R. Crowe daro ty
rinėjimus. O tie tyrinėjimai tur
būt susives prie to, jog bus įro
dyta, kad Klappenrich yra pri
gavikas.

žymus daktaras papuolė bėdon.

Prieš kelerius metus Dr. Ar- 
thur E. Price buvo žymus žmo
gus. Viename universitete jis 
ėjo anatomijos profesoriaus pa
reigas. Mediciną jis baigė Hei
delbergo universitete Vokietijo
je. Paskui dar studijavo Pary
žiuje, Vokietijoje, John Hop- 
kinso universitete ir Rush me
dicinos kolegijoje.

Bet prieš 20 metų Price įpra
to naudoti narkotus. Nuo to lai
ko jis vis mažiau ir mažiau ėmė 
boti savo profesijos. Narkotų 
gavimui jis ėmė falšyvus recep
tus rašyti. Už tai jis ir tapo are
štuotas. Jis prisipažino naudo
jęs narkotus bėgiu 20 metų.

Gimimai
Chicago Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Richard Verneris, 1346 Estes, 

lapkr. 28 d.
Frank Cikas, 628 W. 18 St, 

lapkr. 25 d.
Rita’Biims, 6000 Green St., 

lapkr. 25 d.
Josephine. Vendzelis, 4528 So.

Paulina St., gruodžio 4 d.
Helen Hedzimas, 4532 Justine, 

lapkr. 28 d.
Elenoj* Vatis, 4303 N. Drake 

St., lapkr. 28 d.
Boboliūtė, 2301 Calumet Avė., 

gruodžio 13 d.
Katherine Nisius, 2633 South

Harding, lapkr. 29 d.
Rayniond Remdžius, 1329 —

49 th Ct., gruodžio 9 d.

Lietuvių mateliuose
VIII Rajono koncertas

Tai bus vienas šauniausių Chi
cagos koncertų.

Chicagoj būna daug visokių 
lietuviškų parengimų, 
spektaklių, bazarų, 
koncertų. Bet tokių 
kaip tas, kuris bus 
gruodžio 23 dieną (tai yra atei
nančios nedėlios vakare Melda- 
žio salėj), tai senai lietuviai

kaip tai: 
šokių bei 
koncertų 
šių metų

chorai. Kalbės 
Bus sulošta žin-

,■■■■■■■■■■■■ i., i i ■■■

nėra girdėję. Jame dalyvauja 
lietuvių, rusų 
P. Grigaitis.
geidi komedija “Meilės Profe
sorius”, kurį lietuviai dar pirmą 
syk matys; bus labai juokin
gas inainologas: dainuos pasižy
mėję dainininkai-solistai. Po 
koncerto gros brolių Sarpalių 
orekstras. šokiai tęsis iki vėlu
mos. Todėl šis vakaras ir kon
certas bus labai visiems žingei
dus, linksmas ir pamokinantis. 
•—Lietuviškų Vakarų Mylėtojas.

Svetimose plunksnose
šeštadienį, gruodžio 9 d. 

School Hali svet., Town of Lake, 
Teatrališkas .Kliubas “Lietuva” 
vaidino trijų aktų komediją 
“Svetimose Plunksnose”. Ko
medija yra gera, rodosi, p. Zol- 
pio parašyta.- Joj perstatoma 
augštosios klasės dvarponių ir 
kunigaikščių apsivedimo pink
lės. Otilija, dvarponio duktė, 
sužinojusi, kad kunigaikštis su 
savo draugu atvažiavęs pirš- 
liuosna: manydama, kad jis gali 
būti senas, ji aprengė savo rū
bais tarnaitę, o pati pasirengė 
tarnaite.

Kunigaikštis, nepažindamas 
Otilijos, pamanė, kad nepamy- 
lėsiąs jos, tad ir jis 
rūbais su savo draugu, 
ir apsivedė. Kuomet 
jo, jie buvo linksmi, 
atsitiko. Visi apsivedė, tik vie
nais tarnas paliko.

Vaidilos: Gembutą, turtingą 
dvarponį, vaidino p. P. Stasiu- 
lis. Jo yptaybė labai tiko tai 
rolei ir jis ją puikiai vaizdavo.

Otilija, jo duktė t- p. J. Ba- 
jorinaitė. Ji tai ir buvo toji 
žvaigždė, į kurią buvo atkreip
tos visų akys; ji graži; ji lin
ksma, nuliudusi ir vėl linksma 
ir šypsosi.

Zuzana, Otilijos draugė —p-lė 
J. Kuizinaitė. Jos ypatybė tiko 
tai rolei ir ji gerai ją vaizdavo.

Izabelė, tarnaitė — Z. Puke- 
laitė labai gerai lošė.

Aleksandras, tarnas—J. Vaiš
vilas šį kart taip tiko ir atsižy
mėjo, jog vertas yra artisto var
do. . ,, „7

apsikeitė 
Taip jie 
paaiškė- 

kad taip

P. Williamas, kaipo jaunas 
aktorius buvo neblogas; iš jo 
išeis geras lošėjas.

Zametov, ištvirkęs kunigai
kštis — J. Zolp. Žiūrint į jį

• u;ai, kodėl jis nėra kUu 
gaikščiu. Jis yra scenos vilkas; 
lyg tas Antanas iš Suvalkų, ką 
sugriebė, tą suvalgo; jis viso
kias roles vaidina artistiškai.

Raimundas Sirtautas buvo J*. 
Palekas. šį kartą jam nevyko 
taip, kaip kituose veikaluose, 
bet anot senovs vokiečių patar
lės “kur mistras, tai ne ber
nas”; jis yra geras lošėjas.

Tatjana, Zametovo teta — p. 
L. Tiriupaitė. P-lė Tiriunaijt/J 
atsižymėjo toje rolėje; geres
nės jau nę nereikia. Jos išvaiz>- 
da, balsas ir visas judėjimas ją 
pastatė artiste šiame veikale.

Kambarys buvo daugiau pa
našus į raštinę, negu į dvarpo
nio rūmą; bet kaltė bus tame, 
kad tokiose svetainėse sunku 
gauti atsakančius rakandus.

Publika. Publikos buvo daug 
ir ji ramiai užsilaikė. Buvo ir 
“Gydytojas” pardavinėjamas. 
Gyvenimo padavėjui tapo už
drausta pardavinėti “Gyveni
mą”. Esą, “Gydytojas” lei
džiamas draugijos, o “Gyveni
mas” — privatinio daktaro.

—Bubnis.

NAUJIENOS, CHcigo, m.
—......    i.iiev, >

Reikia pasakyti, kad visi val
dybos nariai yra veikius ir su
manus draugai.

—Beno Korespondentas.
/

S. K. Vytauto Bono 
darbuotė

“Naujienas” pasirinko orglanu.
—Nauja valdyba.

Gruodžio 11 d. p. J. Savicko 
svetainėje Vytauto Benas laikė 
savo priešmetinį susirinkimą. 
Po tarimų perskaitymo sekė 
komisijų raportai. Buvusiam 
finansų raštininkui Stasiuliui 
minis, finansų knygose įvyko 
didelė betvarkė. Bet komisija 
knygas sutvarkė gerai, ir jos 
raportas tapo priimtas.

Antroji komisija reikalavo 
atmokėti 12 dol. išlaidų. Kilo 
ginčai. Kai kurie buvo prie
šingi, kad be visų nutarimo bu
vo tokios didelės išlaidos pada
rytos. Pirmininkas tą dalyku 
paaiškino sekamai. Dalyvau-i 
j ant gruodžio 2 d. krutaniuo
siuose paveiksluose būtinai rei
kėjo turėti žymes (signs). Prie
šingame atvėjyj pats dalyvavi
mas nebūtų turėjęs jokios rei
kšmės. Gi susirinkimą sušau
kti į tokį trumpą laiką nebuvo 
galima. Per tat komisija ir 
darė taip, kaip jai atrodė tin- 
kamiauisa. Išlaidas nutarta 
apmokėti.

Lyderiui nutarta įtaisyti pui
kią lazdą, kuria butų galima 
diriguoti maršuojant. Tuo da
lyku pasirūpins Aleks. Šimkai- 
tis ir J. Balakas.
.4 ' • 1 . , -v . < •

Už organą ateinantiems me
tams Išrinktos Naujienos. Ko
respondentu pallikiįas senasis. 
Knygų parvežimas pavesta 

šiems draugams: J. Balakui, J. 
Barčiui ir Ben Stanevičiui.

Sekančių metų valdybon iš
rinkta sekami asmenys: J. Ke
turakis — pirmininkas ir diri
gentas; J. Balakas — padėjė
jas; J. Barčis — nu t. rašt.; 
Ben Stankevičia — fin. rast.; 
Aleks šim'kaitis—kasierius ;tyJ. 
Mačiskosas globėjas, ir Jonas 
Bernotas—maršalka.

Areštavo Ramašausky
—"■ L,

Jis esąs įtariamas tuo, kad jo 
gydomas vaikas numiręs nuo 
vaistų.

-Ir—r—*
“Dr.” K. Ęamašauskas, 

1718 S. Halsted St.‘, esąs užda
rytas detektivų biure. Jam de
dama atsakomybė už Edward 
Zuzivičia (keturių mėnesių vai
ko) mirtį.

Inspektorius John W. Foll- 
mer sako, kad Ramašauskas už
siėmęs gydymu neturėdamas 
leidimo (laisnio).

Kasper Zuzivičia, vaiko tė
vas (1703 S. Peoria St.), sako
si pašaukęs .“daktarą” prie ser
gančio vaiko sekmadienį. Ra
mašauskas liepęs vaiko moti
nai duoti jo vaistus po arbatos 
šaukštuką kas dvi valandi. Po 
antros dozos vaikas miręs. Tė
vas nubėgęs pas Ramašauską, 
bet pastarasis pareiškęs, jog

Padėka “Naujienoms”
Ti'r.f-irTT .t-r *

Gruodžio 2 d. Mark !White 
Sųuaire svetainėje Sumano Dau
kanto Draugija1 laike priešm^- 
tinį susirinkimą ir kaip vįenu 
balsu nutarė padėkoti “Naujie
noms” *už dėjimą draugijos pra
nešimus ir skelbimą per ištisųš 
metus Valdybos adresus. Todėl 
Simano Daukanto Draugijos 
nariai nutarė netik padėkavoti, 
bet skaitymu ir agitacija remti 
dienraštį “Naujienas”. Nariai 
taipgi linki “Naujienų” Bendro
vei linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. ’v

Simano Daukanto Draugijos
Valdyba

Thomas Janulis, pirm., 
Peter P. Kenutls, rašt.

jis jo vaiko negydęs ir galų ga
le išvaręs jį lauk, sakydamas: 
“Eik lauk iš Čia; aš pirma ne
su tavęs matęs.”

Dr. M. D. McNally analizuo
siąs vaistus. “Daktaras” busiąs 
laikomas atsakomingas už vai
ko mirtį, jeigu bus įrodyta, kad 
jis davė netikusius vaistus.

Auka Mariampolės 
Gimnazijai

Cicero Draugyste Lietuvių 
Kareivių aukavo $10.00 Mar 
riampolės. Realei gimnazijai. 
Tai jau trečia draugyste auka
vusi tam reikalui. Kuri bus se
kama iš eiles? Aš tikiu, kad 
nė viena draugystė neatsisakys 
aukoti tam reikalui.

— Teisingas.

“Improvement Club” arba 
Namų Savininkų Sąjunga pa
darė keletą svarbių ir naudin
gų tarimų. Jeigu tie tarimai 
butų gyvenimai! vykdomi, tai 
butų puiku, — lietuviai! galė-| 
tų pasididžiuoti. *Bet pagyven
sime, pamatyste.

Yra išrinktą^ koreeponde^’ 
tas, tai jis ir pasistengks visuo
menei pranešti apie kliubo vei
kimą. Tik kiekvienas namų sa
vininkas turėtų sąjungai pri
klausyti ir tėmyti,. ar žmonių 
reikalavimai yra pildomi. *Tat 
visi stokime į būrį ir dirbkime 
nuosavybės pagerinimui. *

— Korespondentas.

Musy Kunigy krikščio
nybė

Labai garbingą ir pagirtiną 
darbą atliko šv. Stanislovo pa
laipinė draugija.

Perskaičius atsišaukimo laiš
ką nuo Našlaičių Prieglaudos 
Komiteto Kaune draugystė pa
skyrė iš savo iždo $25 ir dar 
nuo narių surinko $33.

Tai graži ir krikščionišk/aį 
dovana nešlaičiams. Bet Kris-, 
taus mokslo platintoj as ir mo
kytojas “Draugas” No. 296 de
da tokią pastabą:

“Red. pastaba. Socialisto Šle
ževičiaus laisvamaniška £>ati ve
da Mot. Globos Kom. prieglau
dą. Toje prieglaudoje nėra nei 
trečios dalies vaikų, kaip kad 
katalikiškose Vaikelio Jėzaus 
prieglaudose. Sudėję pinigas 
bedievinančiai prieglaudai, ar 
daug yra paskyrę Vaik. Jėzaus 
prieglaudoms, kur vaikų suvirs 
1,000, kur ir maitinama ir ama
tų mokinama ir tikėjimas ne
naikinama vaikų širdyse. Geras 
darbas yra našlaičius visokiu.f 
iš vargo gelbėti, bet negeras yra 
darbas ‘ dū'dti pinigus, kad mai
tinant našlaičių kūną, bedievė 
boba vaikams tikėjimą, gyveni
me paguodą užmuštų. Geriaus 
yra šelpti katalikišką labdary
bę taip, kad galima butų visus 
vaikus suimti, net tuos, kuriuos 
pavogė bedieviai.

“Draugija, su malda darbą 
pradedanti, per nesusipratimą

(Tąsa ant 8-to pusi.) 338 S. ASHLAND BLVD

Į IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant bile vie
no iš didelių ir grei
tų Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
Reguliariški išplau
kimai, dideli kam

bariai, atskiri kambariai šeimy
noms ir vedusioms poroms. Pui
kus, įvairus valgiai. Tarnų man
dagus patarnavim-as. Pasivaikščio
jimui deniai, socialiai — rūkymui 
kambariai ir visokios rųšies pato
gumai.

IŠPLAUKIMO DIENOS: 
Pres. Harding .... Dec. 22, Jan. 26 
America ............. Dec. 29, Feb. 7
George Washington Jan. 12 Mar. 8 
Pres. Roosevelt.... Jan. 19, Feb. 23 

Del informacijų rašykite: 
United States Lines

110 S. Dearbom St., Chicago, III. 
Lokaliai agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

yyCTjassr 1 ■.;.....'U •Trr^sr.rnsz;

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Geriausias Player Pianas
Su 25 Rolėmis ir Benčium tik

tai $380.00 trumpam laikui.

Parsiduoda ant lengvų 
išmokėjimų.

Juozas F. Budrik,
3343 So. Hąlsted St., s 

CHICAGO.
............................. i ..... ..

> 111 i' ■ "■•■■■h • > .................................

Pilkite atvažiavimo Mivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai par 
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

Wliite Star Line
N. (Y. — Cherboųrg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos pertais.

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

Cherboųrg —- Hamburg
Paprasti išplaukimai? Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
altijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherboųrg — 

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

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

127 So. State St.. Chicago, III.

Už tų kainą nupirksite 88

tonų grojiklę pianino, 120

muzikalių rolių ir suoliu

kas. Priimsiu po $15 j mė-

nesį nuo atsakomingų

žmonių. Atsišaukite

ant kampo Van Buren St

klauskite Mrs. Walker’s.

Grojikliai pianai.

Ateikite šiandien arba ry

toj,. nedėlioj iki 8 valai)

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo 
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumu 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraširieji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnikuma 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 Š. Halsted Str., 
Chicago, III.

CHICAGO ........
LA SAVOIE .... 
ROCHAMBEAU 
PARIS ..............
SUFFREN .... '.

9 
Jan. 16 
Jąn. 17

NBW YORK, VIGO (BPAIN) 
BORDEAUX

Rąžykite dėl iingeidiioa apralorooe 
karputės jusy vietiniui arentai arba | 
did|jf ofiny^n State Street New York.

NORTH . . ,
GERMAN '

LLOYO
Savaitiniai išplaukimai i

LIETUVĄ 
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

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

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

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Ostcopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. SfAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 
, iki 9 vai. vakaro.

4647 S’outh Halsted Street 
(kampas 47 gatvės

KOJŲ TROBELIAI! 1
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomi s ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egząminavimas Dykai.

Švarus dantys, tai 
geras, dalykas — su 
danių m oš Čia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLCATES



Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

tai padarė, arba keletas pakry
pusių vadų suklaidinta. Apsižiu 
rėkite kitą kartą”.

Įdomu butų sužinoti, kokį 
įspūdį ta “Draugo” redakcijos 
pastaba padarytų j amerikonus, 
jeigu ji butų anglų kalbon iš
versta ir į jų laikraščius Įdė
ta? • ; ,

O “Draugą” juk redaguoja 
kunigas. Puikiai jis skelbia 
krikščionybę! ' *

Bet, antra vertus, “Draugas” 
yra neapykantos, o ne meilės 
skelbėjas. Ta pastaba tatai tik 
dar labiau, patvirtina.

—Dr. A. L. GraiČunas.

Cicero Žinios
Sausio 1 d., tai yra Naujų 

Metų vakare, L. L. Namo Ben
drovė turės koncertą, šis kon
certas bus labai įdomus, nes 
jame dalyvaus gabus Chicagos 
dainininkai ir muzikai.

Aš manau, kad visi vietos 
lietuviai koncerte dalyvaus. Iš 
praeities jau žinoma, kad L. L. 
N. B. visuomet surengia šau
nius koncertus, šį kartą, nėra 
mažiausios abejonės, kad tas 
koncertas irgi publiką paten
kins.

L. L. Namo Bendrovės gas- 
padorius pranešė, kad sausio ir 
vasario mėnesiais dar yra keli 
vakarai, kada svetainė nėra už
imta. Užtat vietos draugijos 
pasirūpinkite išnuomuoti sve
tainę, kol yra dar progos. Dau
gelis Chicagos draugijų ren- 
duoja musų svetainę, ir visuo
met turi geras pasekmes, žmo
nių visuomet prisirenka tięk, 
kad sunku net į svetainę sutal
pinti.
—L. L. N. B. Korespondentas.

JERONIMAS MIKNIUS
Mirė panedėlyj, gruodžio 17 d., 
8 vai. vak., buvo nevedęs, am
žiaus 30 metų. Paėjo iš Kau
no rėdybos, Tauragės apskri
čio, Kaltinėnų parapijos.

laidotuvės atsibus pėtnyčioj 
gruodžio 21 d., 8 vai. iš ryto iš 
graboriaus John F. Eudeikio, 
pagrabų namo, 4605 South 
Hermitage Avė. Te!. Yards 
1741 į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, o po pamaldų į Šv. 
Kazimiero kapines.

Prašome giminių, draugų ir 

pažįstamų dalyvauti laidotu
vėse. •

Pasilieka nubudę
Konstancija ir Jonas

Jankauskai.

Balsuokite už savo 
draugus!

Remkite tą kandidatą, ku
riam jus velijate “Naujienų” 
kontestą laimėti. Jus patys ga
lite balsuoti ir kituš- raginti, 
kad balsuotų. '

O balsuoti už kandidatą ga
lima sekamu bu'du: siunčiant 
jam laikraščio prenumeratos 
pinigus. Prenumerata ilgesniam 
laikui negu metai suteiks dau
giau balsų. Prenumerata prieš 
gruodžio 23 d. turi daugiau 
reikšmės, negu vėliau turės.

Lietuvon laikraštis yra siun
čiamas tokia pat kaina, kaip ir 
chicagiečiams. Užrašykite jį sa
vo giminėms Lietuvoje,

Užtat remkite savo draugus. 
Nelaukite, kol jie- pas įjus at
eis. Kontestantai smarkiai dir
ba ir nesuspėja visur būti. Bet 
jus parodykite savo draugui 
kontestantui draugiškumą pa
remdami jį arba ją.

— X. X.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį pašta 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia khust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas' laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
m o.

2 Baltutis Ana
3 Balčiūnas B
4 Bartkaite Marcejona
6 Beliaskas Juozas
7 Birojelas F \

14 Sepauskas Ignacas
33 Janusas F
37 Kaikaris Jans
52 Kučinskaitei Barborai
58 Malinskas Antanas
66 Misiūnas Frank
73 Radzavica Peatras
75 liukui Justinui .
83 Skimelis Louis
88 Uzdanavic John
90 Venckus F
96 Zilaitytei Jiuzei
98 Žvirblis Jazepas

C ' ~ 11 K1 Ll

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. H ai s te d St.

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

K. Kasparaitis, Sekr.

PASKAITA APIE KRISTŲ
Kas buvo Jėzus Kristus? Kaip jis 

gyveno? Ką jis skelbė savo sekė
jams?
* Tie klausimai privalo kiekvienam 
rūpėti

Pasiremiant bešalingų mokslinin
kų tyrinėjimais, adv> Kl. Jurgelionis 
ir papasakos apie Jepų Kristų, jo 
gyvenimą ir jo mokslą. Ta įdomi 
paskaita įvyks sekmadienį, gruod
žio 23 d., 10:30 vai. ryto, Raymond 
Institute. —Mokslo Draugai.

VISI BUKITE!
Lietuvių Laisvamanių Federaci

jos 1 kp. susirinkimas atsibus ket
virtadieny, gruodžio 20 d., Milda
žio svet., pradžia 7:30 valandą va- 
kare

Nariai malonėkite pribūti laiku, 
nes svarbus reikalai ir raportai bus 
išduodami komitetų. — Valdyba.

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kuo
pa drauge su 10-tu apskričiu ruošia 

.prakalbas gruodžio 23 d., 2:30 v. po 
pietų, Union Hali svetainėj, randasi 
prie Wisconsin St., tarpe 5-tos ir 4- 
tos gatvių.

Kalbėtojum bus Al. Margens, ku
ris kalbės dviem1 tėmom: Draugijinį 
surėdymą ir apie Fanatizmą. Visus 
vietos ir iš apylinkių lietuvius kvie
čiame susirinkti. Įžanga dykai.

— Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-ja šv. Martino lai
kys priešmetinį susirinkimą šeštadie
nį, gruodžio 22 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parapijos svet., 32nd PI. 
ir Aubum Avė.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Bus taipgi renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams.

' — P. Kilevičia, Nut. Rašt.

Cicero. — Sekmadienį, gruodžio 23 
d.', 1 vai. po pietų įvyksta dviejų 
kliubų svarbus susirinkimas, būtent, 
C. L. P. Kliubas ir V. Ž. Kliubas su
sivienija ir rinks 1924 metams nau
ją valdybą.

Abiejų kliubų nariai dalyvaukite 
susirinkime, nes rinkimas valdybos 
yra bendras visų reikalas.

—• C. L. P. Kliubo koreep;

PRANEŠIMAI
Town of Lake. Svarbias prelekci- 

jas rengia Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja No. 1 du vakaru, gruodžio 20 ir 
21, 7:30 vi v. J. Ežerskio svet,, 4600 
So. Paulina gat. Gruodžio 20 d. Dr. 
M. T. Strikolis, tema “Abelna žmo
gaus sveikata”, o 21 d. Dr. A. J. Ka- 
salius tema “Kaip atjauninamas žmo
gaus kūnas arba kaip atitolinti se
natvę”.

Kviečia T. M. D. No. 1.

“Meilės Profesorius” Chicagoje
Kurie norite su “Meilės Profeso

rium” susipažinti kviečiami pribūti'į 
Meldažio svetainę, nedėlioję, gruo
džio (Dec.) 23 d., 7 valandą vakare. 
“Meilės Profesorius” jau senai buvo 
laukiamu svečiu Chicagoje, daug apie 
jį buvo kalbėta, daug diskusuota, bet 
iki šiol neturėjo progos Chicagos lie
tusiai jį matyti, su jų meilės reika
lais pasitarti. Visiems nepaslaptis, 
kad meilėje kankinasi jauni, kankina
si ir seni, turtingi ir bėdini, sveiki ir 
ligoti. Meilės galybė yra jaučiama 
vargšo grintelėje lygiai kaip ir tur
tuolio viloje. Meilė tveria romanus 
ir poeziją meile yra idealu žmonijos 
gyvenimo. Bet meilė tankiai teikia 
ir kentėjimus ašaras, vargus, nelai
mes net ir mirtį. Kaip kiekviename 
gerame daikte randasi ir blogo, tas 
pats yra ir su meile, šitą žingeįdų 
veikalą parašė anglų rašėfa K. Ka<ą- 
nough, pirmą sykį, geriausi Chica
gos lietuviai lošėjai: Pačkauska^ Mi
lerienė, Sankunas, Mrs. Rypkevicienė, 
Gulbinienė, Jankus ir kiti suloš lietu
vių kalba. •

Taipgi šitame vakare kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, dai
nuos Pirmyn mišrus choras, rusų cho
ras, bus ir kitokių pamarginimų. Pa
sibaigus programų! eis šokiai grie
žiant Sarpaliaus Orchestrai. Musų 
patarimu yra kad tikietų įsigytumet 
iškalno, kitaip kartais atvažiavu
siems ir iš gana toli reikės stovėti 
statiems visą programo laiką. Titie- 
tų galima gauti sekamose vietose:

“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
“Aušros” Knygynas, 3210 So. Hal- 

, sted St.
“Naujiėnų” Skyrius, 1616 W. 47 

Street.
Montvido aptiekoje, 1824 Wabąn- 

sia Avenue.
Taipgi pas visus Lietuvių Socialis

tų Sąjungos narius.
Lai gruodžio 28-čią dieną buria vi

sų atmintyje, kad būtinas reikalas 
atvykti į Meldažio svetainę. Lauk
sime.

Kviečiami visi — Chicagos Liet. 
Socialistų Vakaro Rengimo Komit.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo, dėlės Petro 

Motzku kuris pirm 10 metų gyve
no Chicago, III. S .Paulina St. Pa
ieško Aleksandras Sosnpvškiš Jokū
baičių kaime Lietuvoj. ’ Kas. apie jį 
ką žino prašau man pranešti, už ką 
busiu dėkingas. Otto Kassaūtski, 
2410 W. Roosevelt Hd. Ghįcago, III.

SIOLYMAI KAMBARĮ^
IŠRENDAVOJU ruimą vienam ar

ba dviem vyram be valgio. Didelis 
ruimas prie mažos šeimynos, geis
tina, kad butų blaivi; matyti gali-, 
ma nuo penkių iki dešimts. (5 to' 
10) J. V.

1462 Peoria St. 2-nd fleor front

MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namų darbo. Geros darbo 
sąlygos ir užmokestis.

Kreipkitės
Pas:

3267 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 5394

I

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

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

ANTRARANKIO duonkepio, 
Patyrusis arba nepatyrusis.

Atsišaukite
4530 So. Honore St.

REIKALINGI AGENTAI ♦ 
Visuose miestuose

Užrašinėti laikrašti “Piršlys”. 
Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių infor 
macijų kreipkitės laišku ar ypatiš- i 
kai subatomis nuo 1 vai. iki 4 vai. 
po pietų.

105 W. Monro© St.
Roonr 4112,

. REIKALINGAS, bekėris pirma- 
rankis kuris moka kepti baltą ir 
juodą duoną. Geros, darbo sąlygos 
ir gera mokestis.

Kreipkitės
3210 So. Halsted Str. No. 58

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne ir 

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

Z. DUBSKY, 
5358 So. Robey St.

NAUJIENOS, Chicago, m.

AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI
BEVEIK NAUJI KARAI

1928 Essex Coach, vartotas 3 mėnesius, kainavo $1400, parduosime ui $775 
1928 Chalmers Sport, 1 mėnesio senumo, disk ratais, kainavo $1800, už $900 
1922 Roamer Sport, dratiniais ratais, Vėliausio įrengimo, specialiai $800 
1928 Buick, 5 pasažierių, 2 mėnesių senumo, $200 visokių extra dalykų $800
1922 Dodge Touring, važinėtas tik 1000 mylių, storadžiui 1 metai,

kaip naujas .........................................      r*;;-;.................. ????
1923 Maxwell Touring, kaip naujas karas iš visokių atžvilgių .................$550
1922 Oakland Sedan, pertaisytas ir pemikeliuotas, išrodo gražiai  $650

/ Virš minėti karai garantuojami 6 menesiams, visi kaip nauji.

GUARANTEE AUTO EKGHANGE
58 E. 22nd Street, ‘ Phifne Calumet 0641
Išmokėjinvaia ir mainais. * Atdara vakarais.

BARGENAS DEL VARTOTI! KARŲ VISI GARANTUOTI
1922 Hupmobilę Coupe, nauji tajerai, maleva ir motoras kaip nauji .... $650 
1922 Buick Touring, permalevotas, Cord tajerai ir daug extrų ........... $600
1922 Aubum Touring, turi žiemines užlaidas, 7-R Continental motoras $600 
1922 Hupmobilę Touring, turi $200 vertės extrų, speedometer, važi

nėtas 1500 mylių ............................................. ...... •........................... $600
1922 Oakland Sedan, maleva ir motoras kaip nauji....................................$575
1922 Roamer Sport, klasiškiausias karas mieste, daug extrų ............ $750
1922 Haynes Sport, biskį vartotas, Continental motoras ........................ $600 
1922 Studebaker 4 pasažierių, Sport, disk ratai, žieminės užlaidos .......  $550
1922 Dodge Sedan. pertaisytas ir permalevotas kaip naujas .....................$700
1921 Hudson Touring, 7 pasažierių, pilpai prirengtas, cord tajerai....... $650
1921 Paige Sport, dratiniai ratai, sparnai, bumperiai ir kiti extra.......$500
1921 Kissel Sedan, nauji tajerai, maleva ir motoras kaip nauji ........... $550
1921 Roamer Coupe, nikeliuoti kraštai, dratiniai ratai, klasiškas ....... $675
1920 Franklih Touring, nauja maleva, geras motoras ir tajerai........... $275
1921 Oldsmobile Touring, 6 cilinderių, 5 pasažierių, grąžus mažas karas $350
1921 Chevrolet, Touring, maleva ir motoras kaip nauji ..............  $150
1920 Chandler Sedan, 7 pas. dengtos sėdynės, motoras kaip naujas $400 
1920 Oldsmobile Sport, 4 pasažierių, geri tajerai ir motoras ............... $250
1920 Mercer Sport, 5 pasažierių, dratiniai ratai, klasiškas ir greitas $700
1921 Wescott Touring, Califomia viršus, Continental motoras...............$700
1921 Hupmobilę Touring,* motoras ir maleva kaip nauji............................ $375
1922 Ford Touring, motoras, maleva ir tajerai kaip nauji........................ $150
1920 Cadillac Phoeton, 4 pasažierių, sport, geras motoras........................ $800

Mes turime daug kitų, bet perdaug, kad čia suminėjus, visų išdirbinių 
ir modelių, vėliausių ir senų. Mes turime 100 karų išsirinkimui. Visi mu
sų karai yra garąptuoti 3 mėnesiams, perbudavoti musų šapoje. 

• • '
Ateikite ir pasimatykite su mumis ar jus pirksite, ar ne.

EISENBERG BROTHERS MOTOR SALES GO., 
NOT INC. z

1819-25 South State Street. Calumet 3686 ir 5420.
Prie State gatvės, 5 durys į pietus nuo 18 gatvės. 

Atdara vakarais iki 10.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO groserne 

ir bučernė, lietuvių apgyventa. 
Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
4104 S. Campbell Avė.

i_____________—LU-------
PARSIDUODA bučernė ir 

groserne. Biž&isdr vieta atsa
kanti. Jieškaii^iam’ gero biznio 
patartina pamatyti. Kreipkitės į 
“Naujienas” laišku 1739 S. Hal
sted St. Box 398. ■

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

CHAS. DOMKE,
— 7241 So. Halsted St.,

Tel. Vinęennės 2563

PARDAVIMUI GROSERNE ir vi
sokių smulkių daiktų, taipgi cigarų 
ir kendžių; viskas geram stovyje 
Biznis gerai eina;, išdirbtas per 
daug metų; lysas ilgam laikui. Ren- 
dos $30 i mėnesį. Parduosiu pigiai.

1308 Šo. 49 Avė, Cicero, III

------ ■—|‘ —-—-
PARDAVI&rtll groserne ir 

visokių smulkmenų. Biznis seh 
nas ir gera vieta, išdirbta. Par
davimo priežastis, liga. Kreipkis 

3642 Pamell Avė.

PARDAVIMUI Universal 
kombinacijoa pečius, vertas la
bai mažai. Atsišaukite arba te- 
lefonuokite Mrs. Kostelny 
659 W.18 St. Tel. Canal 6524

« ■

PARDAVIMUI cigarų cighre- 
tų, delikatesen ice cream ir ki
tokių reikalingų dalykų. Savi
ninkas turi persikelt savo na
mam Atsišaukite:

1734 So. Union Avė.

UAKANOAI
WWWWMM**»^WNWWMK»*»*W«WM^^Wąm*M****<*^>**»**i*****<**’W 

GRAŽUS dvigubų springsų fono)- 
grafas, groja Visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados , parlorb setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

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

RAKANDAI
Parsiduoda labai pigiai 4 kam

bariu rakandai. Viskas kariu arba 
pavieniai, kas pirks viską kariu ga- 
Ičs ir kambarius laikyti

920 W. 19-th St 
beismentas iš užpakalio

NAUJI IR GRAŽUS MOTORINIAI 
TROKAI SPECIALIAI APKAINUO- 

TI GREITAM PARDAVIMUI 

3Vz Tono Diamond T. Chassis su
Cab . ........... ,...........................  $200

2% Tono Available su Cab ....... $400
1 Tono Sandow canopy viršus .... $250
2 Tonų Master new demonstrator

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

davotų Masters, visokio didumo, su 
body arba be bodies. Turime kraus
tytis sausio''1 dieną. Nebus atmes
tas teisingas pasiūlymas.

MASTER TRUCK, 
USED TRUCK SHOW ROOM

2635 So. Wabash Avė., 
Victory 7800.

NAMAI-2EME
7 KAMBARIŲ mūrinė rezi

dencija, modemiška, netoli 60 ir 
Marshfield, tikro mahogany, 
aržuolo trimingai, ugnaviete, 
bufetas, karštu .vandeniu šildo
ma, platus lotas, 1 karo gara- 
džius. Kaina $8,500.
SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 63 St.,
Tel. Psopect 1910

2 FLATŲ modemiškas na
rnąs, netoli Ogden Park, 5-6 
kambarių, aržuolo trimingai vi
same name, coile vana ir vesti- 
bule, karštu vandeniu šildoma 
pirmas flatas, 5 kambarių kot- 
ta^e iš užpakalio. Tai yra baf- 
genas, kaina $14,500, pinigais 
reikia $4,500.
SHEEHAN WIT0US AND CO.

1654 W. 63 St., 
Prospect 1910

$500 CASH ir priimsiu automobilių 
ar lotą ar grosernę į mainus, namas 
randasi ant Bridgeporto, randos Į 
mėnesį neša $67, o i metus $804.00, 
spulkon mokama $88 į mėnesį, dar 
kišenėn atlieka $29. Atsišaukit 
greitai. Savininkas gyvena 1957 
Canalport Ava. ant 2 floro, front.

PARDAVIMUI lotas prie 
Western Avė. ir 70 St. Geriau
sioj vietoj, Britigans subdivi- 
sion. Parduosiu pigiau kaip pir
kau. Man kainuoja $900, par
duosiu už $750. 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

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

RAKANDAI- ant pardavimo: mas su 5 kamb. 1 stoge. Namas 
1 lova, šildomas ir virimui pe- gražioj vietoj, netoli Western 
čius, gramofonas su deimantine buiv., parduosiu pigiai tik $2800. 
adata, vargonai; parduosiu pi- kas bus pirmutinis tas bus lai- 
giai. 10929 So. State St , mingesnis. 2322 5Ut St, 

-V ’ 1

. NAMAI-ZEME
GERA PROGA 'lietuviams tu

rėti grosernę, bučernę ir vaisių 
krautuvę gražiausioj vietoj, Lo- 
gan, III. Namas mūrinis, su vi
sais patogumais, šald^kla ledui 
šaldyti, arba mašina kuri gami
na ledą. Tame name dirba pir
mos klesos trys bučeriai ir du iš- 
važiotojai. Stok j ardos įrengtos 
ant farmos kur gamina mėsą. 
Puikiausi farma šioje apielinkč- 
je, kur žmonės myli pasigerėti 
šviežiu oru. Ir piknikus galima 
turėti. Taipgi yra didelis prūdas 
dėl maudynių ir puikus miškas 
dėl piknikų. Nuo krautuvės iki 
stoties vienas blokas. I& vienos 
pusės farmos yra geležinkelis, o 
iš kitos cementinis kelias nuo 
didelio miesto St. Louis, III. Ge
ra proga norintiems pirkti, per- 
sitikrinkit. Aš į trumpą laiką 
praturtėjau. 1914 metuose su 
mažu kapitalu pradėjau, jei pa
matytumėt, netikėtumėt kaip 
galima greit praturtėti, bet taip 
yra. Vienu žodžiu gražiausi vie
ta ir įrengimas Franklino pavie
te ir Logano apielinkėj. Jei kas 
panorėtumėt padaryti pinigų ir 
turėti krautuvę ir farmą, tai aš 
galiu parduoti.

SELVESTRAS TOREIKIS 
arba Sam Donko,

Logan, III., Franklin Co. Box 81

TIKRAI KALĖDŲ DOVANOS

IŠSIMAINO
6-ių kambarių bungalow ant biz

niavo namo, nepaisant apielinkės, 
mainysiu ant loto, bučetnės, restau- 
ranto, automobilio arba ant kitokio 
biznio. Bungalow ištaisymai vėliau
sios mados.

nepai- 
su vė-

IŠSIMAINO
4-ių flaįų muro namas, South Si- 

dėje, 2 po 4 ir 2 po 7 kambarius, 
extra lotas, garadžius 3 mašinoms, 
mainysiu ant bizniavo namo, 
sant apielinkės, namas randasi 
liausios mados ištaisymais.

IŠSIMAINO
2 namai, vienas bizniavas, 

Kate namas, mainysiu ant loto, bu- 
ės, arba ant kitokio gero biznio. 

Namai randasi geriausiame padėji
me, geras nuošimtis ant jūsų pini- 
£4- .

antras

IŠSIMAINO
2-jų flatų namas po 4 ir 4 kam

barius, elektriko šviesa, maudynes. 
Parduosiu už $6,500, arba mainysiu 
ant loto, bučemės arba automobilio.

IŠSIMAINO
6-ių flatų kampinis muro namas, 

ant geros farmos, arba ant nedide
lio summer resort.

IŠSIMAINO
3Jų flatų muro namas, South Si- 

deje, namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Mainysiu ant namo Bridgeprr- 
to apielinkėje. • -

IŠSIMAINO
Bizniavus namas, su biznium, nrii- 

nys ant private namo nepaisant apie- 
linkes. Namas lindusi Brighton Par
ke.

PROGA FARMERIAMS
Išsimaino 4-ių flatų bizniavas mu

ro namas, savininkas mainys ant far
mos, bile kokioj valstijoj, arba ont 
mažesnio namo. Namas gali būti ki
tam mieste.

fla- 
ma- 
kas

TIKTAIS $13,500
Už kampinį muro namą, 2-jų 

tų. Namo parankumai vėliausios 
dos. Savininkas priims mainais 
ką turite, mažesnį namą, lotą, bučer
nę, arba garadžiaus biznį, namas tu
ri būti parduotas arba išmainytas į 
truippą laiką.

IŠSIMAINO
3-jų flatų muro namas, po 5 ir 6 

kambarius, namas randasi North Gi
dėje. Namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Savininkas mainjfc ant biznia
vo namo, Brighton Parko apielinkė
je.

IŠSIMAINO LOTAS
Ant automobilio. Lotas randasi ge

roje apielinkėje, West Pullman, ns- 
toli Michigan Avė., lotas vertas $3,- 
000.00. Parduosiu už $1,900, arba 
priimsiu mainais nedidelį groserį, 
kaipo pinmj įnrokėjimą, kas pirmes
nis tas laimės. •

9

LIKĘS BARGENAS ANT 
ARCHER AVENUE

Proga suprantančiams biznieriams, 
parsiduoda lotai ant Archer Avenu% 
kampas Francisco Are., didžiausioj 
ateities vietoj, kur dabar namai sta
tosi nuo $50,000 iki $100,000 geriau
sioj biznio vietoj, kur visi biznieriai 
daro gerus pinigus, tai katrie dar re 
atradote sau laimės, tai nepraleiski
te progos, kur jums atneš didelius 
pinigus.

Virš. minėtais bargenais ir reika
lais kreipkitės pas:

TKANKG.IUC \S'
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI medinis na

Ketvirtadienis, Gr. 20, 1923

HAMAI-2EME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
budavoti.

Tel. Prospect 4345
PADARYKITE PINIGŲ SU 

HENRY FORD

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

Calumet Harbor Realty Org.
Room 800-20 E. Jackson Blvd.

Tel. Wabash 5212

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST £

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
mokėjus. Kitus mėnesiniais išmo

kėjimais. Yra.gasas, vanduo, suros 
r šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 

kambarių bungalow, furnace šildo
mas, tik'$500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTU, 

29 So. La Šalie St.,
Room 1032.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes. grosernes, 

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

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų muro 
namas arba 80 akrų farma, gra
žioj vietoj, su gražia žuvinga 
upe ir gražus sodnas, apie 80 
vaisinių medžių. Priežastis — 
moteries liga. Busiu du mėnesiu 
Įjo num. 5926 S. Elizabeth St., 
Chicago, IH. Klauskit J. Kairis.

PARDAVIMUI Tik 40 minutų va
žiuot dirbtuvėn, o laukuose gyvenk, 
ir laikyk gyvulių, štai 5* ruimu na
mas, baismentas barnė, garadžius, 
šaudės ir viskas nauja muro, su 
medžiais daug materijolo plytų ki 
tani namui, 8 lotai 30x133 kiekvie
nas; vieta prie Kazimierinių kapi
nių. Cash $3,500 imsiu lotus ar 
namą mainais, Esu vienas pasisku; 
binkite. Agentų nereikia; taipgi 
Kalėdoms paaukoju dvi drukuoja- 
mas mašinas (Portex) baksas ir nau 
ja mašina $25, kita $12.

J. G.
' 10330 S. Turner Avė.

Mt. Greenvviood, III.

PARSIDUODA medinis 2 pugyv. 
namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 žąsys, 50 
vištų. Kaina $5z500. Saidokai, suros 
ir elektra. Savininką galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

j 12417 So. Carpenter Str;

MOKYKLOS
/I ............     1 .......*

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialėa vakarinės klesos* mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara* Patek, Principal

jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago. III.

Garsinkitės Naujienose


