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V atikanas svarsto Ru 
sijos pripažinimą

Obregonas atsiėmė 
Pueblo

Paliuosuotiėji politiniai 
kaliniai apleido kalėjimo

F raneuzai neįstengia su 
tvarkyti Ruhr kraštą

Graikijos karalius

Rumunija nutraukė ryšius 
su Graikija

Respublikonų, "spiriamas, Grai- 
- k i jos kabinetas rezignavo.

seimą, bet Gonatas išpradzii 
paskelbė, kad jis pasiliks vai 
džioj iki susirinks seimas ii 
išrinks savo prezidentą.

Gonatas yra vadovas libera 
lų partijos, kuri nemažai vieti 
prakišo pereituose rinkimuose

Švenčių KALĖDŲ Vi
siem? Skaitytojams, 

tams, Reme- 
Draugams Linki

Bendradarb 
jams

MEXICO CITY, gruodžio 23. 
—Valdžios kariuomenė po smar
kaus mūšio atsiėmė Pueblo mie
stą. Mušis siaučia su sukilėliais 
ir keliose kitose vietose. Didelės 
valdžios spėkos artinasi prie Ve
ra Cruz ir jau pasiekė Maltra- 
ta, kur siaučia mušis. Niėku- 
riose vietose sukilėliai yra atkir
sti ir negali susijungti su kito
mis sukilėlių armijomis.

Bet trys kaliniai sulaikyti de
portavimui.

NUPIRKO DIDELĘ SAN
KROVĄ.

— Ruimu- 
Graikijoje 
ir tą pa- 

iš Athenų

Graikijos karalius Jurgis 
. Rumunijoje

NAUJIENOS
■

Redakcija ir Administracija

Marshall Field nupirko Rots- 
childo .sankrovą už 

$9,000,000.

ATH'ENAI, gr. 23. 
nijes ambasadorius 
vakar liko atšauktas 
cią dieną išvažiavo 
į Bucharęstą.

(Tas Rumunijos atšaukimas 
ambasadoriaus iš Graikijos 
veikiausia Teškia nutraukimą 
d'piloiinatinių ryšių tarp tų 
dviejų šlių. Tai įvyko greičiau
sia dėl Graikijos išvarymo 
vo karaliaus Jurgio ir karalie
nės Elzbietos. Pastaroji yra* 
^resnioji duktė Riynumijos 
karalienės, kutri j*ra vadina
ma “motina Balkanų karalie
nių,” nes jos vaikai t yra ant 
daugelio svarbesnių Balkanų 
šalių sostų. Rumunijos kara
lienė visuomet norėjo, kad jos 
šerininos nariai butų kiekvie
noj Balkanų šalių karalių šei- 
minuose. Prieš pat rinkimus 
Graikijos steigiamojo seimo, 
Rumunijos karalius kartu su 
sau ginniniirgais kitais Balka
nų karaliais padavė Graikijai 
pri grūmojimą ginkluotu įsi
maišymu, jei Graikijoje butų 
paskubta respublika. Graikija 
nepaklausė to Rumunijos įspė- 
jinKT ir savo karalių išvarė iki 
seimas nenuspręs naujos val
džios formą Graikijoje).

Graikijos premjeras Gona
das rezignavo vakar.

Respublikonai reikalavo jo 
rezignacijos, po to kaip jiems 
pasisekė laimėti rinkimus į

Jį pasitiko Rumunijos 
ir karaliaus giminės.

BUCHARESTAS, gr. 23. — 
Graikijos karalius Jurgis ir ka
ralienė Elzbieta atvyko į čia va
kar iš Athenų. Jie pasiekė Con- 
stanta uostą ryte ir traukiniu 
išvažiavo į Bucharestą, pasiek
dami sostinę 3 vai. jio piet,

Kohstąntoj ir Buchareste 
Graikijos monarchus pasitiko 
Rumunijos karalius ir karalie
nė, kronprincaas ir jo pati, dau
gelis kitų abiejų karalių gimi
nių, Rumunijos valdžios atsto
vai, armijos ir laivyno atstovai. 
. Atvykusieji Graikijos monar
chai apsigyvens Controceno ka
rališkuose rūmuose.

Papa svarsto Rusijos 
pripažinimy

Vokietijos kardinolai, priešina
si pripažinimui.

tvarkyti Ruhr kraštą
Geležinkelių komunikacija tebė

ra tiek pat paįrųsi kaip ir lai
ke pasyvio priešinimosi ’

styti gubernatoriaus 
pašalinimu

Sugavo kongresmanų butlege- 
rius ir ju kostumierių sąrašą.

Pa

Tavo Namas

RYMAS, gr. 23.’ — Žinių 
agentūra sako, kad papos val
stybes sekretorius kardinoilas 
Garsparri d Aro atk butelinėj i- 

/hju’j kardinolų apie tai, ar jie 
mano, kad dabar yra poflitiniai 
patogus .laikas pripažinimui 
,sovietų Rusijos ir aitsteLgimui 
dipkwniatiinjų rysdų itarp Vati
kano ir Rusijos valdžios.

Sakoma, kad katrdinOlas 
Gasparri ir abelnai Italijos 
kardinolai pritaria Rusijos pri
pažinimui, bet tam priešinasi 
Vokietijos kardinolai.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bai
gė ną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEME. ,

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMft”.

Iš. priežasties Švenčių 
ryto, gruodžio 25 d. Nau
jienos neišeis.

Naujienų ofisas ryto 
bus uždarytas visą dieną.

Naujieny Kontesto 
vedėjas .

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais . seredomis ir 
subattfmfls. Nedėliomis-gi 

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

ESSENAS, gr. 21.— Kaip iš
rodo, Franci j os-Belgi jos geležin
kelių administracija neįstengs 
atsteigti ramaus laiko padėties 
Ruhr distrikte. Yra net klausi
mas ar ji to nori. Per keletą 
mėnesių talkininkai skelbė, kad 
visi blogumai paeina delei vo: 
kiečių pasyvio priešinimos, bet 
dabar tas priešinimasis yra ap
sistojęs, bet padėtis nėra veik 
nė kiek pagerėjusi ir tai rodo 
kokia gali, būti ateitis.

Prekių gabenimas, išėmus 
pristatymą kontribucijos, tebėra 
visai paįpęs. Essene yra šieno 
vagonas, ant kurio stogo žolė 
pradėjo dygti delei ilgo vagono 
stovėjimo. Tai aiškiai rodo, ko
kia tvarka yra prie franeuzų ir 
belgų. Net pasažierinis susisie
kimas, kuriuo taip giriasi fran- 
euzai, yra pakrikęs. Prie vokie
čių traukiniai buvo greitus, šva
rus ir gerai sutvarkyti. Dabar 
gi traukiniuose didžiausias susi
grūdimas ir nešvarumas. Kur 
vaigščiodavo 100 traukinių, da
bar vaigšto tik keli.

Pridaryti laike pasyvio prieši
nimos nuostoliai yra taip dideli, 
kad dabar gali veikti tik kelios 
linijos. Daugybės yardų ir šo
ninių kelių į dirbtuves nevei
kiu ir bėgiai yra surūdiję.

Prancūzai giriasi, kad padėtis 
gerinasi, bet to neįstengia ma
nyti vokiečiai, kurie sako, kad 
be vokiečių franeuzai niekad 
neįstengs sutvarkyti geležinke- 
' ių. Pasak vokiečių, pasažieriniu 
traukinių vaigščiojimas yra tik 
8 nuoš. normalinio, o tavorinių 
— vos tik 3 nuoš. normalinio.

WASHINGTON, grr 23.- 
šalintojo Oklahomos gubernato
riaus Walton advokatai atsi
kreipė į augščiausįjį teismą, 
prašydami tą teismą persvars
tyti valstijos legislaturos nu- 
kaltinimą ir nuteisimą to guber
natoriaus, taipjau jo pašalinimo 
iš vietos.

Prašyme sakoma, kad legis- 
latura negalėjo teisingai iš
spręsti gubernatoriaus bylos, 
kadangi jos nariai priklauso 
,Ku Klux Klanui ir todėl daly
vavo suokalby gubernatorių pa
šalinti.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad teismas yra prašomas per
svarstyti senato nuteisimą val
stijos viršininko. Teismas svar
stys tą prašimą kada-nors 

‘Naujų Metų.

Lietuvissužeistas 
kasykloj

po

III.
5 d.

WEST FRANKFORT, 
(Koresp.). — Gruodžio 
Orient kasykloj No. 1 patiko 
nelaimę lietuvis Jonas Jarmoš- 
ka Krisdamas akmuo jį sužei
dė ir sulaužė koją. Gydytojai 
betgi sako, kad sužeistasis pa
sveiks, nors visgi ligoninėj teks 
jam pagulėti ilgoką laiką.

J. Jarmoška yra vedęs ir turi 
šeimyną. Jis priklausė prie 
SLA, tad pašelpą gaus iš SLĄ ir 
unijos lokalo. Jo draugai la
bai apgailauja dėl ištikusios ne
laimės, nes sužeistasis yra rim
tas žmogus ir viąiį mylimas.

Lankytojas A. J-nas.

Meksikos moterys prieš 
civilinį kary

SAN ANTONIO, Tex., gruod
žio 23. — čia gauta žinių, kad 
Meksikos moterys, 
luomo skirtumų, susirinks Me-
xico City, kad apsvarsčius bu
dus kaip galima butų sustabdyti 
prasidėjusį Meksikoj civilinį ka
rą.

nežiūrint

Pradės derybas su 
angliakasiais

oASHINGtON, gr. 23. — Wa- 
shingtono valdininkai yra nusi
gandę, kad gali būti paskelbtas 
naujas sąrašas degtinės šmugel- 
ninkų kostumierių.

Metai atgal tapo sugautas 
Washingtono didžiūnų butlege- 
ris ir liko paskelbtas sąrašas jo 
kostumierių, kas sukėlė gana 
didelį skandalą. Dabar vėl tgpo 
sugauti devyni šmugelninkai, 
kurie pristatinėjo degtinę kong- 
resmanams, valdininkams ir 
šiaip didžiūnams. Pas juos rasta 
.ir jų kostumierių sąrašas. Sąra-; 
še buk telpa . apie 2,000 vardų 
žymiausiųjų Washingtono žmo-f 
nių, kurie buvo tų butlegerių' 
kostumieriais.

Kongresmanai ir kiti augšti 
valdininkai deda didžiausių pa
stangų, kad neprileidus to sąra
šo paskelbimą spaudoj e> kad ne
iškėlus aikštėn girtuokliaujan
čių politikierių.

CHICAGO. — Didžiausia de- 
partamentinė sankrova Chica- 

>goj, Marshall Field and Co. pa
skelbė, kad ji nupirko kitą di
delę departapientinę sankrovą 
Rotschild and Co., prie Van Bu- 
ren ir State gatvių. Tai turbut 
didžiausias pirkinys State gat
vėj. Už sankrovą, namą ir visą 
biznį užmokėta $9,000,000 pini
gais.

Nupirktoji sankrova bus veda
ma atskirai nuo senosios Mar
shall Field and Co. sankrovos ir 
bus žinoma kaip Davis Dry 
Goods ąankrova.

Didelė dalis Rotschild and Co. 
šėrų priklausė skerdyklų savi
ninkų Nelson Morris and Co.
šeimynai, kuri jau nuo kiėk lai
ko rūpinosi parduoti savo dalį 
toje sankrovoje.

Rusijos sutartis su laivy 
kompanijomis

LONDONAS, gr. 23. — Even- 
ing' Standard paskelbė apie pa
darymą svarbios sutarties tarp 
Rusijos valdžios ir Anglijos, 
Kanados ir Holahdijos laivų 
kompanijų apie išvystymą pa- 
sažierių komunikacijos su Ru
sija.

Sutartis aiškiai pažymi apie 
pasažierius, o ne apie prekes. 
Tamy tikslui bus sudaryta mai
šyta kompanija, kurios vyriau
sioji raštinė bus Maskvoje, o 
skyriai po visą Rusiją. Direkci
ją sudarys trys anglai ir trys 
rusai. Jau sudėtas yra didelis 
depozitas.

MacDonald prisirengęs 
priimti premimystę

ELGIN, Anglijoj, gr. 23. — 
“Aš esu prisirengęs užimti vie- 

i,” pasakė 
mas įvyks Clevelande sausio 4 d., ‘ Ramsay MacDonald partijos su- 
kad pradėjus dęrybap apie hau-1 si rinkime čia vakar, “kadangi 
ją algų skalę. Tose trijose valsti-'visi nariai musų partijos sutiko, 
jose dabartinė sutartis su ang- kad šiai išeis ant naudos iš par

CLEVELAND, gr. 23.— Ben
dras Ohio, Indiana ir Illinois 
minkštųjų anglių kasyklų savi
ninkų ir angliakasių susirinki- j tą Anglijos premiero.

LėAVENWOSTH, Kas., gr. 
23. — Vakar iš vietos federali
nio kalėjimo liko paliuosuoti 27 
politiniai kaliniai, kuriuos nu
teista laike karo už įvairius ka
ro laiko įstatymų peržengimus. 
Kiti trys, kuriuos prezidentas 
Coolidge taipjau paliuosavo, ta
po sulaikyti deportavimui.

Pašto klerkas padarė klaidą 
ii* pasiuntė prezidento, laišką su 
įsakymu paliuosuoti tuos kali
nius visai į kitą miestą. Delei 
to kaliniai turėjo išbūti kalėji
me vieną dieną ilgiau.

Paliuosuotiėji kaliniai išva
žiavo i Kansas Citv. L v

16 žmoniy prigėrė
MADRIDAS, gr. 23. — 16 

žmonių prigėrė vakar, kada dvi 
žvejų valtys paskendo Vidur
žemio juroje laike smarkios 
audros. Kelios kitos valtys pra
puolė.

— veikiausia giedra; 
permaina Itemperatu-

teka 7:15 v., leidžiasi 
4:22 v. Mėnuo teka 5:09 v. v.

ATYDAI “NAUJIENŲ” KONTESTO KANDIDATŲ 
IŠ KITŲ MIESTŲ

Idant butų duota ,ta pati proga kandidatams gyvenantiems 
už Chicagos, taip kaip Chicagoj gyvenantiems, dirbti iki 
pąskutinės valandos “Pirmo Periodo”, yra pavelyta kitų 
miestų kandidatams įmesti į paštą laiškus su prenumera
tomis ne vėliau kaip 8 vai. subątos vakare, gruodžio 22. Tos 
prenumeratos ir apgarsinimų kortelės bus priimtos ant pir
mo periodo balsavimo.

Ši taisyklė bus vartojama bile kandidatui už Chicagos 
r^bų. Mes lauksime tų laiškų iki sekamo trečiadienio, gruo
džio 26 d. ,

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

e

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St.

Chicagolll.
iliakasiais užsibaigia kovo 31 d. tyrimo su darbiečių valdžia.
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IŠKILMINGAS BALIUS!
Rengia 

Lietuviu NepriguĮmingąs Kliubas 
MILDOS SVETAINĖJE 

3143 South Halsted Street

Kalėdų Vakare, Gruodžio 25 d., 1923 m 
Pradžia 6:00 valandą vakare.

Įžanga Vyrams 50 centų Moteriškoms 25 centai
Balius bus labai gražus, visi galės linksmai pasišokti prie geros J. Rakausko muzikos ,

Kviečia visus KOMITETAS.

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

ANT NAUDOS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

; Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 '

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. į
... ........................... ... ........ .. —

pasakymas visuose atsitiki

Borden s “Selected” Pieno.

Užsisakyklt

“Selected”
šiandien

Patarnavimas

IRI

Nuo Progresy 
vės prieFarme 
rių Darbo P-jos

Kiek daug turi reikšmes šis

muose kur padaro gero iš

Klauskite musu apie tai

Borden’s BORDENS
RnnNoductsCo. et Hunas 

EranklinŠILO
&

LIETUVIŲ TAUTOS

Parapijos Balius
BUS KALEDĮĮ VAKARE, 

Gruodžio 25,1923 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

3501 So. Union Avė.
Pradžia 7:30’vai. vak. Įžanga 35c

KOMITETAS.

Mišios
Lietuviškos

Tautiškoj Bažnyčioj 
Kalėdų nakty 12-tą valandų 

Bus duodamas vynas visiems. 
Viską atliks Senų Rymo katalikų 

kunigas P. P. Zalink 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Prie vargonų grajjs 
P. Bartkaus Benas.

'444 44'44'4 444 44444444~4
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LINKIME DAUGELIUI MUSŲ LIE
TUVIŲ DRAUGŲ LINKSMŲ KALĖ

DŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. ULKl

M
nuo

B. «& L. ULLRICH

Moldingai, sash durys, frėmai, lentos . H*'
3864 Archer Avė

14 444444444444 44444444444..... ■ ,111 .y,, - , į,,,,.............. Į ■'

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘14- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę. ,
Del platesnių informacijų kreipkite šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
31)7 W. 30th Street, New York, N. Y.

3. Publikos išbudintas. -—
Prieš pat tą kapitalistų absoliu
ti kontroliavimą valdžios pa
žangiai mąstantys veikėjai prar 
dėjo budinti publiką. Įtekmin
gieji dienraščiai radosi kapita
listų kontrolėje ir kritikavimas 
esančių blogumų per juos buvo 
negalimas. Kritika buvo at
liekama per tulus žurnalus, kaip 
tai “Outlook”, “McClures”, 
“Everybody’s,” “Cosmopolitan” 
ir kitus. Nurodoma buvo kapi
talistų pragaištinga įtekmė ša
lies, valstijų ir municipalitetų 
valdžiose. Pasekmė tos agitaci
jos buvo ta, kad vakarinėse val
stijose buvo pradėta pravesti 
čiela eilė reformų municipalite
tuose ir valstijose. Kova vie
tomis buvo sunki ir tęsėsi ilgai. 
Wisconsin valstijoje vadovavo 
radikaliam elementui La Fol- 
lette ir ėmė dešimtį metų, iki 
valstijos valdžia buvo palipu oU 
suota nuo gelžkelinių kapitalis
tų įtekmės. Tas pats atsitiko' 
ir kitose šiaur-vakarinėse vals
tijose. <

4. Kairieji republikunai. — 
Nuo kapitalistų protekcinės po
litikos labai nukentė šiaur-cen- 
tralinių ir šiaur-vakarinių vals
tijų farmeriai. Savo reikalų 
apgynimui jie pradėjo siųsti 
Kongresan atstovus, ginančius 
jų interesus. Partijos žvilgs
niu jų didžiuma buvo republi- 
konai. Konrgese jie reikalavo 
tam tikrų farmerių interesams 
tinkamų įstatymų. Bet jų bu
vo' mažai ir partijos bosai tik
tai juokėsi iš jų. Kitaip buvo 
kai kuriose valstijų legislaturo- 
se. Washington, Oregon, Idaho, 
Wisconsin ir kitose valstijose 
^apo pravesta gana daug refor
mų ir valdžios apvalytos nuo ka
pitalistų įtekmės. Jose, kai 
kurių ekonominių reformų pra
vesta ir politinės reformos. Di
džiuma tų valstijų- įvedė refe
rendumą ir iniciatyvą, davė mo
terims balsavimo teisę ir atėmė 
iš' legislaturų Suvienytų Vals
tijų Senatorių rinkimo teisę. 
Senatoriais turėjo legislaturos 
tuos kandidatus, kurie gavo 
liaudies balsų didžiumą. Page-j 
rinta taipgi balsavimo sistema 
ir pravesta daug kitų politinių 
ir konstitucinių reformų.
II. PROGRESYVĖ PARTIJA.

5. Bendras nepasitenkinimas. 
—Išrinkus 1908 metais Prezi
dentu Republikonų partijos 
kandidatą Taftą, pagarsėjusį 
kaipo unijų priešą, kapitalistai 
pradėjo po senovei viešpatauti. 
Prieš rinkimus Taftas žadėjo 
muitų numažinimą ir tuoj aus 
užėmimui savo vietos sušaukė 
Kongresą į nepaprastą sesiją. 
Bet Kongrese esančioji nęak* 
cioninių republikonų didžiuma 
vieton numažinti dar paukštino 
tarifus. Tas tuoj aus sukėlė ša
lyje protesto audrą. Valdžia 
savo rinkimuose duotų prižadų 
neišpildymą stengėsi parengti 
įsteigimu Krasos Taupymo

Banko ir kitais progresyviais į- 
statymais, bet sukeltoji op<L 
zicija nesimalšino. Kairieji re- 
publikonai, kurie buvo pravar
džiuojami “maištininkais”, pra
dėjo atvirai organizuotis ir 
priešintis savo partijos bosams. 
Iš pradžių tasai priešinimasis 
apsireiškė tiktai formoje Wall 
Street’ą ktritįfciojan^ių prakal-| 
bų, bet vėliau kairieji pradėjo 
atvirai priešintis savo partijos 
disciplinai Kongrese.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
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Linksmą Kalėdą ir Laimingą Naują Metą
Autorizuoti agentai dėl Dort, Stutz ir Stephens kary

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. •

■ M

r"
[fru., 

Ljkki 

»■ *4 
i*4 
i*4 S

Dort šešių cilinderiŲ motoras kuris operuoja “be
simaudydamas alyve°

Dort Sixes — $1095 iki $1595, F. O. B, Flint 
NORTH ROSELAND GARAGE 

Frarik Kučinskis, Savininkas
10558-60 Michigan Avė., Phone Pujlman 6259
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WOLF FURNITURE HOUSE 
Archer & Sacramento Avė.

Linki jums 
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NĄŲJŲ METŲ
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S. M. SKUDAS
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LIETUVIS GRABORIUS.IR 
BAZAMUOTOJAS

1911 Canalport Avė.,

Tel. Roosevelt 7532 s

Linkiu visiepis linksmų Kalėdų ir 
laimingę Naujų Metų.

*!•

Patarnauju laidotuvėse kuogeriausiai ir už pri
einamas kainas Chicagoj ir apielinkėj ir pasam- 
dau automobilius dėl: pagraby, vestuvių1 ir 

krikštynų.
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LINKIME DAUGELIUI MUSŲ LIE
TUVIŲ DRAUGŲ LINKSMŲ KA
LĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

John Bigane & Sons 
ANGLYS 

3596 Archer Avė

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

“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, Iliustruotą. Raina $1.00
2) GAIRES, Dvim-Snesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
8) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo TyslInVog Eilšs. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAUKI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 83 spalvuoti
paveikslai. ’. Piešė Adomas varnas. Tekstą paraše ValŠgantas. 
kaina $2.00 ■ :

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

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 Superior Avenue

Valandos£_9 ryto iki 9 vakare. Se- 
*VWVJ .. * UUŲ į, 4. lai U V.
Veda visokias bylas visuose tais- 

Egzaminuoja Abstraktus 
padirba visokius Dokumentas, 
•kant jarba parduodant Lotus, 

iiomuo, raimaa ix DuiiiuK. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

22511 W. 22nd SU art) Learitt St. 
Telephonaa Canal 2552 r-“ —

redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 Vr 

muose. 
ir 
perkant arba parduodanl 
Namus, Faunas ir Bizniusr 
f 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearbom 9057

A. A. saus
ADVOKATAS

Ofiiae ridurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.j Hyde Park 8895

RęįkaJiiJga Agentų ,
Mėnesini, laikrafitis su merginų 

paveikslais, pašvęstas nevedusiems 
pusipažiąti vaikinams su mergi
noms.

(domus taipgi ir vedusioms.

Prenumerata ipetams $1-50, Už
sienyje $2.00. Vienas numeris 
15c.

» 
i

Agentai, atsišaukit subatom po 
pietų nuo 1:30 iki 4:00 vai., arba 
laišku

Sočiai Aid Bureau,
105 W. Monroe Street, R. 412, 

Chicago, III.

Vi~...........................  ...I... ...................■■■■<
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MBiwwrMe|—imt-

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

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko- > 
nišką h ™^ope- 
jišką bvSą gydy
mo. Dicklli skai-

Į-rTSžTr"1
JOHN I. BAGDŽJUNAS

ADVOKATAS
Vedą bylas visuos© Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Deuroorn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 |

Vakarais: 2151 West 22 Street - 
Telefonas Canal 1667 i

S. W. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Buiiding
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6377.,

domų kasdim per 
Dr. Ross, sutel
kia progą duoti 
geriausį medikali 
patarnavimą že
miausia kaina. To . ...
kj mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip Kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Buiiding. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Paned^lyj, sere V.*: ir 
subatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare.

Tel. La f ay et te 422d
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vfind«» 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38tb St., Chicago, 151.

Cleveland, Ohio.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So, La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390 •

V ak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Y arda 4681

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

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

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

S. GOROON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 111 h St.

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlN
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NAUJIENOS, Chicago, III

1NKIME L
V isusSveikinam

VALDYBA
Sv. Kalėdomis

METROPOLITAN
STATE BANK

Telefonai i

Bridgeport Fur niture Co
3224-26 S. Halsted St

EXTRA!

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Linkiu daugeliui mano lietuvių draugų

LINKSMŲ KALĖLŲ

K. KOLOMYSKI

♦ ♦ 11 ♦ ♦ t tf f 11 f 11 f f f t f f t 1111

vakaro 
zis 7715

3113 South 
Halsted St.

Pilnas pasirinkimas hardware, malevų 
alyvų, stiklinių dalykų, sienoms popierų tų, 7 iki 8 ▼< 

Chicago, III,

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

fiso valandos: 1-4 ir 
ieną.

hicago. 
o piet, 

Nerišliomis 10—lž dieną,

■ miusių Kalėdų 
Visiems Musų Ger
biamiems Koštame-

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

■no 5:80 iki 7i8t vakare.

TeL Boulernrd 7170 
Rezid. Tel. Fairfaz 5574

CHICAGO, ILL

Laimingais Naujais Metais

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 3279

Aukos Mariampolės Rea 
lai Gimnazijai

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

3639 W. Roosevelt R<L, 
Phone Crawford 3140

2201 W. 22nd Street 
CHICAGO

DR. S. B1EŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ėes.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988.

7-8, nerišlioj 10-12

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1NIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet rcupiatizmua jum; muskulus 

sutraukia į mazgu.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ifinarinimų ir numuiimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi —Pravys skausmų 

Salin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. Ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

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

Kur taip greitai bėgi drauge Bėgu pas:mylimąją, . .
pasveikinti su žiemos šventėmis, o gal prepentą neši ?. . . 9

‘ųr pirksi? Einu į-geriausią saldainių 
j saldainių ir rūkymui ta vorą, visb- 

šiaip visokių mirikštų gėrimų, ir gausi Trralonų ir greitą 'patarnavymą. Sveikinu visus l__ x___ <•__ J Y 2__ Y__ •„ "K T________ f

S. J. DIJOKAS
3150 So. Halsted Street.

DRAUGUS 
KOSTUMERIUS 
PAŽYSTAMUS

No, brolau, dar tik einu pirkti, o ką tokio? ogi saldainių baksą, o ki 
krautuvę ant St. ir Halsted St. pas S. X pijoką, kur užlaiko visokių
kių vynų .be kiko ir i \ .
mano pažįstamus ir kostumefius su žiemas šventėmis ir Naujais Metais.

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

Skyrius 

4262-64 Archer Avė

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

8464 So, Halsted .St.
____ ___  1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

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

Tel. Yards 1699

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

4454 S. Western Av.(tamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nerišliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

MžgrOR. herzman*^w
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
,Drexel 0950 

Boulevard 4186

Tek Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 tai. po pietų.

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUSERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mą kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
typatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa- 
į tarimus moterims 
ir merginoms dy-

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z, VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Dr. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Bohlevard 2160
Valandos 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

• Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accounta pas mus. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertės 50c., jei jus iŠ sykio de- 
pozituosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite. įstoti į musų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dol 1924 Kalėdų

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

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Janai 0267
faktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel, Canal 6222, Chicago, 111
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6 -9 vak. Ned. pagal sutartį.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

.nuo 5 iki 8 vakaro
Nerišliomis ofisas yra 

uždarytas

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 
7—8 vak. - - ~
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

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

1) Lietuvių Laisvės Mylėtojų 
Dr-stė (Waukegan, III.) paau
kavo iš iždo $15.00.
Penkiolikos dolerių perlaidą pri
siuntė p. K. Tautvaiš.

2) SLA 126 kuopa (New Yor- 
ke) aukavo iš iždo $10. Nariai 
sudėjo sekamai:

M. Gelgaudą $5.00; po $1.00: 
A. B. Strimaitis, S. E. Vitaitis, 
P. L. Ambrozaitė, P. Jurgeliutė,
K. Rupeikiutė, J. V. Geležiūnas, 
J. T. Vitkauskas, A. Grublaus- 
kas ir 3 dol. smulkių.

26 dol. čekį prisiuntė p-lė P.
L. Ambrozaitė.

3) SLA 168 kuopa (Stamford,
Conn.) iš iždo aukavo $10.00, o 
nariai sudėjo $18.75. {

$28.75 čekį prisiuntė p, Jonas 
Pocius.

4) Lietuvių Pašelpos Draugi
jos (Omaha, Neb.) susirinkime 
gruodžio 16 d. nariai aukavo se
kamai :

P. J. Juzeliūnas aukavo $5.00; 
po $1.00: B. Maslauskis, K. Da- 
nauskis, S. čebrečkis P. Marčin* 
skis ir D. Paviliukas; po 50 cen
tų: P. šarpaitis, L. Danauskis,
J. Papeikis, Jablonskis, J. J. Ja- 
niulionis, Gregaitis, J. Navickis,
K. Košlaikis; O. Palickienė —35 
centus; po 25 centus: Pilipavi
čius, RagaliatJskis, A. Akromas 
ir Navidomskis.

$15.35 perlaidą prisiuntė p. 
P. J. Juzeliūnas.

5) SLA. 87 kuopa (So. Oma
ha, Nebr.) iš iždo aukavo $20. 
00, o nariai aukavo sekamai:

A. A. žalpis $2.00; po $1.0Q: 
A. Poškus, K. Janavičienė, J. 
Stadalis, D. Mažeika ir J. Mickū
nus; po 50c.: M. Šukienė, A. Ba- 
zis, J. Paukštys, A. Smaib’s, E. 
Janulioniene, J. Armoška, J. Če
paitis; O. KUjunas, W. Kaziaus- 
kis. Jonas Papila, T. Zuinaus- 
kas, O. Virš.uienė A Pilipavi
čienė, J. T. Shinkus ir G. J. 
Snitcer; po 25c.: O. Žalpienė, J. 
žiemienė, M. Maselskienė, J. 
YTakis ir P. J^MrutaitisJ 1 ‘'' ■

36 dol. čekį prisiuntė - kuopos 
įgaliotiniai A. Puškus ir A. A. 
žalpis.

6) A. B. Uezy iš Shenandoah, 
Pa. prisiuntė $2.00.

Visiems aukotojams Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Atstovybė Amerikoje taria šir
dingą ačiū.

■— K. Augįistinavičius,
LMPS. Atšt. sekretorius.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas 

25 U. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Tolėphonė Central 8066 
1824 Wąbansia Avė.

Humboldt IQ98 
Valandos: nuo 6 V * “ 
Rezidencijos tel

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

Office Hours: 10 Ud 12 pietą 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YV$U
PHYSICIAN AND SURGEON 

19OT So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4198 Archer Avė.

. 2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

DR, G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Jei abejoji akimis, nasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL ‘

OptumatrUt 
Tol. BoulovM-d 

8. Aobland Av» 
KampM 47-to. tf«L 

t-r<» ioboba

DR. M. T. SWS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

Kalėdų Dovanos
Nevažiuok į didmiestį pirkti do-____________ • __ ; ■ ■'
vanų, nes čia pat ant vietos

:p’!k-I U.i I'.' >l!K>lir.-
1 l,l! 11 1 " 

l.tlk!'! i f ■ i ■ u l CI I; t.
p.i mane ir nei it ii. ri rik.

Me- turiu.-.' dideli pasi viii k i rnų
'ki'i ■i.itkt'i t m k. n m; dėl K a - ■MHK :

ledinių dovanų.
pa u Įtikini.I ink inittB^į^'

-.i<>>ni'i plunksna. :.i• a'iliiotųHUME ' 
ant daug n.vtu.

t:i >ist t \ <; k t m< >i < > \ \ i yjMĮįM 
didele naujatiylH- S2D0 \ ertėt- 
galite pirkti tiktai už ....

Auksiniai ir auksuoti laikro 
dėliai didžiausios verčios garan 
tuoti ant daug metų.

Auksiniai žiedai su DEIMAN
TAIS nuo $2.50 iki $500, did 
žiausias pasirinkimas dėl kiek- 
vieno.

Kurie atvažiuos iš toliau, už
mokame už karferus. Kalendo 
rių ir galionikus duodame dovanai Christmas presentą.

Aš esu tikras jūsų draugas lietuvis.

PETER A. MILLER-
2256 West 22nd Street
Vakarais atdara iki 10 vai. vak.

MIS. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU, kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J, F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso-^ 
Iriose ligose prieš] 
gimdymą, laike' 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata-t 
rimas, da ir kito-l 
Iriuose relkaluo-l 
se moterims ir 
merginoms; kreipi 
Įritės, o rasite

Gydytojas, Chirargas |r Akaierls
881K Soath n»l8t«l s*. 

Tel. Boulevarr] 1401

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

Dr. Benedict Aron
Odfisszs 3804 S. ICedlzie Avė.
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610
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Laužoma Lietuvos 
Konstitucija.

našus apsireiškimai nesi- 
| kartotų?”

Tai matote, kokie dalykai 
dedasi “katalikiškoje” Lie
tuvoje. Amerikos klerikalų 
spauda giriasi, kad jų vien
minčiai Lietuvoje pripažįs
ta visiems žmonėms sąžinės 
laisvę; tik “bedieviai” tai, 
girdi, esą tokie nevidonai, 
kad norį prievartą išplėšti 
tikėjimą katalikams.

Faktai, kuriuos paduoda 
aukščiaus išspausdintasai 
paklausimas, rodo, kad yra 
visai priešingai* Ne'“bedie
viai” varžo katalikų tikėji
mą, o atvirkščiai — katali
kai vartoja prievartąesulig 
kitokio įsitikinimo žmonių. 
Taip elgdamiesi, jie nepaiso 
net valstybės konstitucijos.

Bet klerikalai labai klys
ta, jeigu jie mano? kad prie
vartos įrankiais jie galės 
amžinai laikyti . pevergime 
žmonių sąžinę. Šiandie jau 
ne tie laikai. “Šventosios” 
inkvizicijos gadynė jau pra
ėjo.
—<-------------------------------
f’"*

Apžvalga
Socialdemokratų atstovas 

Lietuvos Seime, drg. J. Mar
kelis, padarė sekamą pa
klausimą švietimo ministe- 
riui:

“Pasibaigus pereitiems 
mokslo rrtetams, ekzami- 
nų komisija prie Kairių 
pradinės mokyklos, patik
rinusi žinias mokinių Jo
no Krikščiūno ir Onos Iva 
nauskaitės, atrado, kad 
jie pilnai išėję pradinės 
mokyklos kursą ir nutarė 
išduoti pažymėjimus. Te- 
čiau mokyklos vedėjas 
mok. Urbonas tuos pažy
mėjimus sulaikė ir iki šiai 
dienai neišduoda, pareikš
damas, kad nelankiusiems 
katalikų tikybos pamokų 
jis negalįs duoti pažymė
jimų, nors komisija ir bu
tų nutarusi. Tuo tarpu 
aukščiau minėtų vaikų tė
vai (Krikščiūnas-Jovaras 
ir Juozas Ivanauskąs) yra J 
raštu pareiškę mc/kyklos 
vedėjui, kad nei jie, nei jų 
vaikai nepriklauso R.-Ka- 
talikų tikybinei organi
zacijai, todėl ir jų vaikai 
negali lankyti katalikų ti
kybos pamokų. Tuo bu-

• du mokyklos vedėjas prie
varta verčia nekatalikus 
išpažinti katalikų -tikėji
mą, nes kitaip jiems už
kertama kelias į aukštes
nio koncentro mokyklas. 
Šitoks elgesys yra varžy
mas piliečių tikėjimo ir 
sąžinės laisvės, kas prieš
tarauja §132 konstituci
jos.

“Todėl klausiu p. švie
timo Ministerio:

“1) Ar jam žinoma, kad 
Kairių prad. mokyklos 
vedėjas neteisėtai sulaikė 
Jono Krikščiūno ir Onos 
Ivanauskaitės pažymėji
mus?

“2) Jei žinoma, tai ką 
mano daryti, kad tai ati
taisius?

“3 Ar neranda p. Mini- 
steris prasižengusį moky
klos vedėją prieš pamati
nius respublikos įstaty
mus?

“4) Ką mano daryti p. 
M misteris, kad. ateity pa-l

“DARBININKAS” MUŠA
\t “DRAUGĄ”.

Chięagos kunigų laikraštis 
pranašaują dideles nelaimes 
Anglijai, jeigu Darbo Partijai 
pasiseks paimti valdžią į saVto 
rankas.

Bet S. Bostono “Ųarbtininn 
kas” kalba apie Darbo Partiją 
palankiai. Jisai vadina ją “rim
ta organizacija” ir pažymi, kad 
ji savo programe turi tokiu 
naudingų darbininkų atžvilgiu 

punktų, kaip: apkrauti mokes
čiais kapitalą, suvalstybinti ka
syklas, geležinkelius ir žemę.

Kitoje vietoje “Darbininkas” 
nurodo, kad Anglijos Darbo 
Partijos laimėjimas rinkimuose 
ir gimusi iš to galybė, kad An
glijoje susidarys darbininkų 
valdžia, verčia Franci jos milita- 
ristus keisti savo politiką. P. 
Poincarė jau pradėjęs kalbėti 
taikesniu tonu. Iš to S. Bosto
no laikraštis mato geresnę atei
tį visai Europai ir sako:

“Tai
švaistė

žodžiu, 
ninkas”

yra šviesesnė pila- 
Europos pad&ngėje.”

•
net klerikalų “Darbi- 
nepritaria piktam

“Draugo” krankimui apie 
glijos socialistus.

SEKS PASKUI LA 
FOLLETTE’Ą.

An-

“Laisvės” Bimba gvlildena 
klausimą, ką turės dalyti Ame
rikos komunistai, jeigu ateinan
čių metų gegužės konferencijo
je, St. Paul, Minn., paims viršų 
senatoriaus La Follette’o ir ki
tų liberalų pasekėjai. ' Jisaj 
kalba taip:

“Vieni draugai sako, kad 
tokiam atsitikime mes tuo- 
jaus turėtume pasitraukti iš 
konvencijos ir iš ‘trečiosios 
partijos’. Jeigu minios su
klaidintos, tai jų pačių kaltė 
ir jos vėliau ateis po musų 

| vėliava. Kiti sako, kad tai 
butų saužudystė, jeigu įmesi 

1 paliktume tas minias, prie 
i kurių sušaukimo į daiktą ir 

mes daug prisidėjome, ■—4. 
paliktume La Follette’ui. Vie
na ,kad jas La Follette galė
tų vedžioti, kaip jam patin
ka, nes nebūtų tvirtos opozi
cijos jo politikai. Antra, mes 
atsiskirtume nuo minių ir 
pasiliktume menkutė sekta 
revoliucinių darbininkų. Gi 
būdami lauke, įtakos į tas 

į laikinai ; suvedžiotas minias 
! labai giažai darytujne. Būda

mi gi viduje, perdėm mes 
kovotume prieš buržuazines 
tendencijas jų vadų ir kris- 
talizuotume aplinkui save 
dirbančiuosius elementus, ir

pagalios, prie pirmos progos 
išmuštume dugną La Follette 
plauko elementų vadovybei.

. Kaip ten nebūtų, mes visuo
met turime pasilikti minio
se ir su miniomis.”
Paskutinį sakinį ‘*L^svės” 

edįtorialų rašytojas 'pabraukė, 
kad parodžius svarbumą tos 
savo minties.

Būti “miniose ir su miniomis” 
—tai yra vyriausias komunis
tų tikslas, galima sakyt, net 
vienintelis jų “principas”. Nes 
visas savo idėjas jie maino, 
kaip pančekas: padėvėja, kol 
sujuosta, ir meta lauk, aunasi 
kitas. Tik prie minių jie visuo
met nori prisitaikyti.

Iš šito komunistų “principo” 
išeina visos kvailybės, kuriomis 
jie yra pasižymėję. Stengda
miesi prisiplakti 
jie keletas metų 
kė “buržuazišku 
Socialistų Partijos 
minimumą, t. y. tuos reikalavi- 
mus, kuriuos socialistai stato 
dabartinei valstybei ir visuome
nei. Pilietinių teisių/ gynimas 
—“buržuaziškas išmislas”; dar
bininkų būvio pagerinimas — 
“buržuaziškas išmislas 
tinas balsavimas, 
mokratizacija — 
žiniai išmislai”.

Tuomet, mat, 
minių ūpas ir jos labai noriai 
klausėsi karštų kalbų apie re
voliuciją, kapitalizmo nuverti
mą ir panašiuš dalykus.

šiandie minių ūpas kitoks. 
Revoliucinėms frazėms jo nebe
turi skonio, — ir štai komu
nistai jau gieda visai kitokią 
giesmę. Visa, kas pirma buvo 
“buržuaziškas išmislas”, dabar 
jau pavirto “revoliucine tiesa”: 
ir balsavimas, ir kova už tie
sioginius darbininkų reikalus, 
ir įstatymines reformas, ir net 
demokratija. Pirma komunijj 
tams net Socialistų Partija bu
vo “oportunistiška”, o šiandie 
jau jie pasiryžę yra biznoti 
paskui kairiųjų republikonų va
dą, La Follette’ą!

• Yra todėl didžiausias hum- 
bugas ta komunistu pasaka, 
kad jie esą klasinių proletaria
to reikalų gynėjai. Jie vadovau
jasi ne klasės reikalais, bet mi
nių upu, todėl jie yra grynių 
gryniausia demagogų “partija”.

Komunistų nelaimei, pib*m4| 
negu jįe atsirado, Amerika jau 
turėjo įsigyvenusias kapitalistų 
partijas, kurios demagogijos 
amate yra labai išsilavinusios. 
Tie darbininkų sluogsniai, ku
riuos buvo galima pasigauti de
magogijos priemonėmis, jau 
buvo patekę į demokratų arba 
republikonų varžą. Todėl ko- 
munistiniems demagogams |ne- 
beliko kur žvejoti, ir jie, nežiū
rint didžiausių pastangų, nesu
gebėjo prieiti prie minių. Kaip 
pats Bimba atvirai prsipažįsta, 
jie yra tik “menkutė sekta”.

Juokingas tečiaus dalykas, 
kad tos menkutės demagogų 
sektos pravadyriai šiandie giL 
riasi darbininkams, jogei jie 
padarysiu “revoliuciją” projek
tuojamoje trečiojoje partijo
je (apie revoliuciją visoje šaly
je jau nėra kalbos!). Tik įsi
žiūrėkite, kokiais laipsniais' ta 
“revoliucija” eis priekyn: pir
miausia komunistai padės su
šaukt St. Paul mieste konferen
ciją, kurios trys ketvirtadaliai 
susidės iš farmerių, o likusį 
ketvirtadalį sudarys smulkio
sios buržuazijos l liberalai ir 
comunistai; paskui jie kovos, 
tad konferencija nominuotų į 
prezidentus komunistų kandida
tą; kadangi jie žino, kad konfe
rencija to nepadarys, bet pasi
rinks veikiausia La Follette’ą 
arba kitą panašų liberalą, tai 
ie pakels protestą, bet iš kon
ferencijos nesitrauks; paskui 

eis rinkimų kampanija, kurioje 
<omunistai kartu su kitais 
“trečiosios partijos” agitato
riais eis į minias, bet jie agi
tuos ne už partijos kandidatą, 
o prie^jį; po šitękio “gręžimo” 
minįos ims ir įsitikins, kąd^ ko
munistai yra-geriausi pasauly- 
. e žmonės, -— atmes La Fpl- 
ette’ą ir padąrys savo vadais 
komunistus.

Taip svajoja Bįmba. Bet 
mums vaizduoji asi ta “revoKu-

prie minių, 
atgal apšau- 
išmislu” visą 

programo

”; visuo- 
valdžios de- 

vis “buržua-

buvo pakilęs

naujienos, nt

Klaipėdos krašto padėtis.
■ 4 ■ ' lį ’ •'

Lietuvos derybos su Santarve.—Geležinkeliai. Ūkininkai
prieš darbininkus. — Socialė apdrąųda pavojuje. — Laukia- 
ma rinkimų. — Ekonotninis krašto gyvenimas.

..... •... /
kams, kad ji sųtįnka įsiĮęisti į 
uosto komįsiją taip pat ir vie
ną lenką. Uosto komisija ta
ri susidėti iš atstovų nuo Klai
pėdos luomų ir po vieną nuo 
Lietuvos valdžios ir nuo lenkų. 
Ar sąjungininkai pritars, paro
dys ateitis. Visi kiti ginčija
mieji klausimai neturi spren- 
džiąpios reikšmės.

Gėležinkęlių susisiekimas su 
Vokietija Klaipėdoje yra nu
trauktas jau 10 savaičių. Prie- 
žasti ta, kad Lietuvos valdžia 
paėmė geležinkelius į savo rip
kas ir neleidžia traukiniu to- 
liaus, kaip iki Pagėgių. Delei to 
Vokietija iškėlė protestą, ir nuo 
to laiko visos derybos sustojo. 
Kądą v€l prasidės geležinkelių 
susisiekimas, šįoje valandoje 
sunku pasakyti.

Nuo to laiko, kąi Lietuva pą- 
Smė Klaipėdos kraštą, musų

žemiai jnusų skaitytojai ras 
įdomų laišką apie Klaipėdos 
kraštą ir jos padėtį, parašytą 
vieno iš svarbiausiųjų Mažo-, 
sios iDieituvos darbuotojų, bū
tent, darbininkų aft/stojvo Ellali- 
pėdiols Krašto Direktorijoje, 
drg. Georgo Pannarso, sui ku
riuo “Naujienų” redaktoriui 
teko susipažinti šią vasarą, be
silankant Lietuvoje. Drg. fan- 
nars prižadėjo nuolatos rašinė
ti “Naujienoms”.

Jo pranešimas ypatingai krei
pia amerikiečių domę į sunkeny
bes, su kuriomis tenka kovoti 
darbininkų klasei Klaipėdos 
krašte nuo to laiko, kai jį par
ėmė savo kontrolėn , Lietuvos 
valdžia. Stambiemsiems Mažo- 
sios Lietuvos ūkininkams rodo
si, kad dabar jie gali panaikin
ti tuos darbininkų laimėjimus, 
kurie buvo įgyti ilgų metų pą-

T
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Arkadijus Lieknelis.

Kalėdos — Šventės ir 
Linksmybės

stangomis. Amerikos lietuviams! ūkininkai mano, kad dąbąr yra, 
darbininkams Reikės žiūrėti,’ 
kuo jie galėtų prisidėti prie to, 
kad tas pasikėsinimas ant Klai
pėdos proletariato teisių butų 
atremtas.

Antras svarbus dalykas, ku
rį iškelia savo rašte musų ben
dradarbis, yra rinkimų klausi
mas Mažoje Lietuvoje. Kolkas 
tenai nėra demokratiniu budu 
sudarytos žmonių atstovybes; 
kraštą valdo Lietuvos valdžios 
įgaliotinis ir laikinoji Direkto
rija. Bet rinkimai netolimoje 
ateityje turės įvykti, — ypač, 
kad jau numatoma, jogei neuž- 
ilgio bus prieita prie gautino 
susitarimo dėl Klaipėdos kraš
to tarpe Lietuvos ir didžiųjų; 
valstybių. Nuo to laiko, kai 
drg. Pannars rašė “Naujie
noms”, Tautų Sąjunga išreiškė 
sutikimą pavesti' tarptautiniai 
komisijai, sušJdedančiai iš ne
utralių valstybių atstovų, iš
spręsti giiSčiB- dėl Klaipėdos 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos.

LAIŠKAS “NAUJIENŲ” 
REDAKTORIUI.

Gerbiamas Drauge:
Kuomet Tamsta buvai 

pėdoje, aš pasižadėjau Tams
tai laiks nuo laiko siuntinėti 
žinių iš Klaipėdos krašto. Pil
dydamas tą pasižadėjimą, pra
nešu Tamstai apie paskutinius 
nuotakius mūšų krašte.

Kaįp Tamstai veikiausia jau 
yra žinoma, Klaipėdos krašto 
padėties klausimas dar nėra iš
spręstas. Sąjungininkai pasta-, 
tė Lietuvos valdžiai sąlygas, 
kurių ji negalėjo priimti. Gir
dė^ tečiaųs, kad Ambasadorių 
Konferencija ketina šitą reikalą 
svarstyt dar prieš Kalėdas. 
(Taip ir įvyko. Tapo nutarta 
paskirti tam tikrą komisiją 
ginčams dėl Klaipėdos uosto iš
spręsti, ir buvusis Amerikos 
ambasadorius Belgijoje, p. 
Whitlock, tapo pakviestas į ko
misijos pirmininkus. “N.” Red.)

Kebliausias klausimas yra 
uosto klausimas ir dėl jo suir
davo visos derybos, Sąjungi'-] 
ninkai, pirmoje eilėje francu- 
zai, nori suteikti didelių privi
legijų Lenkijai. Tam priešina
si lietuviai ir taip 
diečiai.
Lietuvos valdžios

Lietuvos valdžia
savo notoje pranešė sąjunginin-

Klai-

pat klaipė-

pasiūlymas.

paskutinėje

cija” truputį kitaip. Jeigu iš- 
tiesų susirinks gegužės mėne-| 
syje tokia konferencija, kokios 
laukia komunistai*; jeigu ji su
siformuos kaipo trečioi partija 
ir pastatys kandidatą į prezi
dentus (žinoma, liberalą), ir 
jeigu komųnstai, įsikabinę į jos 
uodegą, mėgins vartoti “gręži
mo įtįaktik^’V h- tai jįę gausjto- 
kį “kiką” į tarpdkj, kad jie ne. 
savo kąulų nebėsurankios!

Jeigu komunistai nori buŲ 
liberalų partijos uodega, tai jie 
turi būt pasiryžę ir elgtis taip, 
kaįp uodegai pridera: muses 
baidyt nuo liberalų kuino.

proga sunaikinti darbininkus ir 
jų organizacijas.
Naikinama socialės įstaigos.
Jie deda visas pastangas pa

šalinti sociales įstaigas, kurias 
per dešimtmečiųj^iškovojo dar
bininkai. Norima čidiįai šei-> 
mininkauti pagal senosios Rusi
jos kurpalį. Mes čia neturime 
parlamento nei kitokios žmo
nių atstovybės, ir mums kaipo 
darbininkams tenka vesti sun
kią kovą.

Darbdavys, einant musų į- 
statymais, privalo, samdyda
mas darbininkus, paimti ant 
savęs tam tikrą dalį mokesnių 
apdraudos reikalams. Bet jie to 
nenori, jie norį viską pašalinti, 
ir jeigu darbininką ištinka ne
laimė darbe, tai jisai gali rū
pintis savim, kaip išmano. Jei 
ūkininkams pasisektų panaikin
ti sociales įstaigas, tai butų 
pradžia pabaigoj.. Ūkininkai 
jau nuėjo taip toli, kad mokes
nius apdraudai sulaikė. Iš to 
Tamsta gali numanyt, kas čia 
musų laukia.

Suprantamas daiktas, kad 
mes stengsimės >kiek galėdjami 
atremti tai, bet ar mums pa
vyks, tai yra klausimas, į kurį 
šiandie atsakyt sunku.

Kaip sakiau, žmonių atsto
vybės mes čionai dar neturi
me.

Neužilgo gal bus rinkimai.
Pastaruoju laiku įvairus 

sluoksniai reikalavo; kad bųtų< 
paskelbta rinkimai. Lietuvos 
valdžia žadėjo tai padaryti, bet 
■kuomet rinkimai įvyks, dar mes 
nežinome.

Ekonominis gyvenimas, ben
drai imant, vystosi pas mus ra
miai, kad ir ne be keblumų. Di
delio ekonominio bujojimo tuo 
tarpu negalima tikėtis. Visos 
lentpjūvės stovi, kadangi trū
ksta medžio.

Trūksta čionai taip 
kredito.

Ir Klaipėdoje trūksta
Litų, kuriuos išleido 

va, čionai toli gražu neužtenka. 
Pinigų čionai taip maža, kad 
pirkliai nebežino, nei ką daryti. 
Jus tenai turėsite pasirūpinti, 
kad Amerika suteiktų Lietuvai 
užsienio kreditų, — pastatyta 
tatai prie progos.

šią žiemą turėsime 
darbę, ir mes čia 
kaip išlaikysime ją. 
kia nusiminti, likimo smūgiai 
tari būt pakelti. Geresnės atei
tis vilties neprivalome nustoti, 
nes, anot tos patarlės — netek
si drąsos, neteksi visko; mes gi, 
kapo kovotojai, iki to nesilei- 
sime.
> Tai tokia daug-mąž yra trum
pų apžvalgą gyvenimo musų 
krašte. Apie tolesnius įvykius, 
aš Tamstai nuolatos pranešiu.

pat ir

lity.
Lietu-

didelę be- 
nežinome, 
Bet nerei-

Garsinkites Naujienose

I. ŽMONIŲ KALĖDOS. 
Kalėdos! Kalėdos’ Kalėdos! 
Visur girdėtis žodis Kalėdos.

Maži ir dideli jauni ir sėni džiau
giasi Ta diena. Visur šventa ra
mybė. Gatvėse nėra to kasdie
ninio skubinimo, bėgimo, bildė- 
sio, triukšmo. Miesto gyventojai 
apleidę savo darbus svečiuojasi 
ir linksminasi tarpe savęs.

Ūkininko bakūžė sniegu deng
ta ir apsupta sniego pusnies tu
no it senelė tarpę baltų vilnonių 
gūnių. Tiktai iš bakūžės kamino 
dunąai driekiasi aukštyn tarsi 
aukuro siunčiama malda į dan
gų. Prietemoje Kūčių vakaro 
kiekviena bakūže apsišviečia 
skaisčiais žiburiais, kurie nak
ties tamsoje kai gintarai jūrių 
arelmėye žiba.

Kiekviena .{šeimyna rengia 
puotą. Visur —- palociai ir ba
kūžes — išpuošta. Visur ženk
lai pasidabinimo: jei ne puikiai 
išpuošta eglaitė turtingųjų na
muose, tai bent žalias vainikas 
su raudonu kaspinu neturtėlių 
nameliuose, bet visur įeinantį 
svetį sveikina Kalėdų džiaugs
mo ūpas. Visur kvepia kepsniai 
ir pyragai. Kalėdos, tai džiaug
smo ir linksmumo šventės.

II. GAKTOS KALĖDOS.
Šventa tyla ir gamtoje. Upės 

ir ežerai užvožti lediniu dangčiu.' 
Pievos ir laukai dengti tyra, pa
ties dangaus skalbta snieginė 
paklode. Giriose medžių šakos 
linksta prikrautojo sniego, ku
ris tartum brangakmenų audi
nys, austas pačių dievų, žiba- 
mirga visomis laumės juostos 
rūbų puošnumo spalvomis. To
kia šmėklinįai kapinyno tyla tai 
motinos gamtos saldusis n&ie- 
gas prieš jos išbudimą. Nuo Ka
lėdų juk saulė vėla kas dieną 
pradeda kilti vis augščiau ir au- 
gščiau. Kalėdos, tai brėkšta 
gamtos dienos, kaip kad pava
saris — jos rytas, vasara — 
vidurdienis, ruduo —/vakaras. 
Nuo Kalėdų visa gyva gamta 
pradeda turėti viltį naujos dien-' 
nos, naujo gyvenimo pilnos gy
vybės, energijos ir patyrimų.
III. BAŽNYČIOS KALĖDOS
Ding-dong! Ding-dong! Ding- 

dong! gaudžia bažnyčios varpai 
vidumakčia, garsai skaldydami 
sušalusią ledinę tylą. Bažnyčia 
išpuošta, visur žvakės ir šviesos. 
Pagerbimui Kristaus užgimimo 
kunigai iškilmingai atlaiko tre
jas mišias, vienas vidurnaktį, 
antras dienai auštant, trečias 
rytmetį. Kunigas pasipuošęs 
puikiais rųbąis palei altorių at
likinėja savo pareigas. Vargonai 
tarpais graudingai verkia, tar
pais vėl ūždami ir šniokšdaipi 
griausmingai gieda džiaugsmo ir 
triumfo himną, taip kad visuose 
bažnyčios kampeliuose prąs dre
ba suvilniuotas galingųjų garsų. 
Kodylo durnai lyg kad susirin
kusiųjų tykinčiųjų bendrai su
jungta dūšia lengvai slenka virš 
minjos galvų. Bažnyčios puošnu-, 
mas, kunigų žmonėms nesu-1 
prantamas ceremonįninis link
čiojimas ir klupČiojimas, vargo
nų muzika, kodylo durnai ir jų 
kvapsnis primena kažkokį senų, 
ląbai senų bardarinių gadynių 
iškilmingumą, parodingumą.

IV. PRAEITIES KALĖDOS
Bestovint toje minioje, tarpe 

tų durnų ir yargonų iškilmingų 
garsų mintys slenka į praeitį, 
šimtų šimtus metų atgalios. 
Matau, kad Kalėdos tai jauniau
sia iš didžiųjų krikščioniškųjų 
švenčių, nes dar ketvirtame 
šimtmetyje po Kristui, ne visur 
Jėzaus užgimimo paminėjimas 
buvo švenčiamas vieną ir tą pa
čią dieną: vienur buvo šven
čiamas Sausio, kitur Balandžio, 
trečiur Gegužės mėnesyje. Ma
tau, kaip dvasiškija įveda Kris
taus gimimo dięnog šveitimą 
25-tą Gruodžio tam, kad atitrau
kus žmones nuo pągonų 17-24 
Gruodžio švenčiamos Saturnali
jų šventės, kurioje ponas ir ver
gas buvo lygus, kurioje sykį į 
metus ponas patarnaudavo ver
gui. Matau, kaip dįvąsiškija pa
laikymui žmonių prie savęs

t

.stengiasi duoti jiems įvairių žai-

slų, savo bažnyčiose ji rengia 
Kristaus užgimimo vaidinimus, 
kurie laikui bėgant išvirsta ko
medijomis tartum pąčiam Die
vui ir jo šventyklai išjuokti.

Matau ir girdžiu, kaip .Beąu- 
vais, Francijoje, katedroje vys
kupas palaiminęs žmones bliau- 
ja asilo bąlsu, į kurį parapijonys 
atsiliepia tris kartus asilišku 
bliovimu. Matau kaip daugely 
bažnyčių asilas vedamas prie al
toriaus yra pasitinkamas kunigo 
ir susirinkusiųjų himnu:

“Orientis partibus, 
Advenavit Asinus, 
Pulcher et fortišsimus, 
Sarcinis aptissimus.
He, Šire Ane, he!”
Buvo maldaujama asilo bliau

ti todėl, kad tai buvo ženklas 
greito Kristaus užgimimo. Kas 
iš musų šiandie nėra girdėjęs, 
kad Kūčių naktį visi gyvuliai 
kalbasi tarp savęs žmogaus kal
ba. Kodėl taip ir nesvajoti, juk 
gyvuliai buvo pirmieji gyvi tva
riniai, be Marijos ir Juozapo, 
kurie išgirdo ką-tik užgimusio 
Kristaus dangiškąjį balsą. Juk 
nė tos gadynės gudrieji ir galin
gieji sulaukė Kristaus užgimi
mo, bet gyvulėliai, tai kodėl at
minimui to svarbaus nuotikio 
Dievas negalėtų suteikti jiems 
progos pasikalbėti nors ,sykį į 
metus.... O nė!1 Tai negalima,
tai puikios svajonės, tai tik senų 
žmonių prietarai.

Ding-dong! Bim-bam! Ding- 
dong ! Bim-bam! Ding-Dong! • 
Biųi-bam! — triukšmingai var
pai skelbia, kad jau po viskam. 
Maldininkai eina, iš bažnyčios 
lauk ir džiaugiasi garbę atidavę 
savo Atpirkėjui iš jų griekų ir 
amžinos prapulties. ,

V. SENOVĖS KALĖDOS.
žmonės parėję namon puotau

ja ir linksminasi. Jie džiaugia
si ne iš to, kad Kristus užgimė; 
jie patys nežino ko jie džiaugia^ 
si. Jie nežinoj kad tai yra senų 
gadynių žmonių švęsta didelė 
gamtos sezoninė šventė. Jiems 
nežinoma, kad krikščioniškoji 
bažnyčia su visomis savo iškil
mingomis ceremonijomis ir 
misteringais ritualais neįveikė 
galutinai išrauti iš žmonių tą 
seniai, seniai įsigyvenusį papro
tį — švęsti, džiaugtis ir links
mintis: kuomet saulė vėl prade
da kilti augštyn ir dienos nusi
tęsti ilgyn, žmonės nežino, kad 
toji šventė buvo švenčiama tai 
vienokiu, tai kitokiu vardu įvai
riose šalyse ilgai ilgai pirm 
žmonių tapimo krikščionimis. 
Jie nežino, kad toji šventė buvo 
dvigubai iškilminga, dvigubai 
svarbi: viena — ji buvo dėkos 
šventė gamtai už pereitos vasa
ros derlį ir vaisius, kas buvo su
krauta aruoduose ir statinėse; 
ąntra — ji buvo 
šventė gyvybėn 
gamtai; šventė dėkojimo gam
tai už jos dosnumą, ir šventė 
džiaugsmo ir sveikinimo gamtos 
ųaujo atgijimo. >
VI. ŠVENČIAMOS KALĖDOS

Ne svarbu ką garbiname švę
sdami Kalėdas. Svarbu, kad po 
sunkių metų, darbų ir vargų ga
lime ramiai su draugais pasi
džiaugti ir pasilinksminti, žmo
gus juk ne vien tik darbui su
tvertas. Jig turi turėti progos 
pasilinksminimui ir pasidžiaugi- 
mui. Kalėdų metu tai gera pro
ga suseiti su draugais pasilinks
minti ir besilinksminant pasi
keisti mintimis apie tai, kas at
likta gero pereitais metais ir pa- 
mąstyt kas galima >vėl gero at
likti ateinančiais metais. Tai yra 
tinkama šventė, kurioje galima 
gėrėtis iš praeities ir svajoti 
apie ateitį. Bet mąstant apie sa
vo gerus darbus ir rytojaus pa
reigas nereik pamiršti pasilinks
minimo. Kada laikas linksmini
mosi, reik linksmintis; nes gal 
tai t ant rytojaus mums nebe
teks linksmintis. Apgailestauja
ma, kad lieka neatlikti ir neiš
pildyti geri pasiryžimai, bet ap
verktina, kada pavirstame į 
dulkes nesilinksminę.

Kalėdos! Kalėdos! Kalėdos! 
Linksminkimės tat!

sveikinimo 
gryštančiai
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Geros Dovanos

Toasteriai

Didelės Dovanos baksąi

$2.00

Kalakutai

Kostumerius - PažystamusDraugus

Šv. Kalėdomis Laimingais Naujais Metais

Elektriniai 
Vežimukai

dovana baltų/
..j

š gero maten-

Bet tai paskutinis pašaukimas 
iki Kalčdų. Styliai kurie yra čia 
parodomi* tik yra keli iš dauge
lio kuriuos mes turime, kad už
ganėdinus kiekvieno kišenių ir 
skonį.

Kas yra ‘Pažangos’ 
partija Lietuvoj.

va 
su 
gham

Voldemarams, 
skaičium 

nieko ne-

tas ir prijautė 
Viltimi”, o kartu 
“‘pažangiečiams”.

karui “pa-! 
gyvesni pasi-

Tiktai ant tikros Victrolos jus 
galite išgirsti pasaulio didžiau
sius muzikus. Tiktai ant Victro
los jus galite išgirsti Caruso, 
Ghaliapįnų, Smirnov, Galli-Cur- 
ci ir tokias dideles lietuvių žvai
gždes kaip musų Mariona Ra
kauskaitė, Antanas Sodeika, Jo
nas Butėnas, Mikas Petrauskas, 
taipgi ir kitų daugelio artistų.

Svarui, 35c. I^bai gražus No. 1

Del Vaiky
Graži 
bėriukių dęl mažųjų, 
pasiūti iš gero materi- 
jolo su leisais, mieros 
nuo 6 mėn. iki 2 metu 
dabar ei oc

Dvigubos stam 

pos visuose de 
parlamentuose.

Vaik|| Mackinaws
Visi vilnoniai, paprastų 
spalvų ir plaids, gražiai 
pasiūti, visų mierų 6 iki 
18 metų, specialiai apkai- 
nuoti po $8.88

Vyrų Mercerized Pančiakos
Kodėl nenupirkti jam1 reikalingą ir ekonomišką 
dovaną. Augštos rųšies mercerized pančiakos, 
dvigubos kulnys, 3 poros bile kokios spalvos, įdė
kite į Kalėdini baksą. C 1 rtfl
Specialiai tiktai 1 “UU

Įsikūrus “Nukentėjusiems dėl 
karo šelpti komitetams” “pa
žangiečiai” juose įsiviešpatau
ja ir paimki visų pabėgėlių šel
pimų į savo rankas. Jie pasida
ro begalo caro valdžiai palan
kus, jokio konflikto niekuomet 
nekyla. Q progas būdavo, ypa
tingai imant iš valdiško *‘Tat
janos” komiteto lėšas Lietuvos 
pabėgėliams šelpti, kad jos ne
visiškai proporcingai, pabėgė
lių skaičiui, buvo teikiamo# 

“Pažangiečių” vadas M. Yčas, 
tuomet buvo Vilst. Durnos na
rys, “kadetų” frakcijoje, o p^ 
»taroji buvo lojali caro vald-

Tel. Boulevard 6737

Eagle Music Company 
(JOSEPH J. STASULANIS & SON)

3236 So. Halsted St., Chicago, III.

Visi šilkiniai Jersey Petti- 
coat, visų naujausių spal
vų, gražiai Grimuoti, apkai-

nuoti $2.50

Pirštinaitės visuo- 
! met gera dovana 
Adlerette mazgojamos 
pirštinės, gauntlet sta
liaus, 
čiumio 
mieros 
beaver 
dabar 
'porai

su šniūreliu ant 
dviejų spalvų, 
6 iki 8, pilkos, 

arba rudos,

$1.19
Ančvalkiai

*»’» ' 4 . ■ ■ . r
Labai gražiai apsiuvinėti ančvalkiai, geros 
vertės J muslino, sudėti į gražų bakselj, pa
daro gražią Kalėdų 
dovaną

Šilkiniai kaklaraiščiai 
dėl vyry

Gražių patternų^ šilkiniai kaklaraiš 
čiai, naujausių išdirbinių, labai nu 
mažintomis kainomis 9Er

pažangiečių” balsuoto- 
Pastąrieji ne

sutikdavo su savo 
dažnokai tokius er-

Dovanos Laikrodėlių, 
Perlų ir Karolių

Importuoti perliniai karoliai, Ugi, dai 
liai* nupališiuoti, nesudaužomi^ smetonr 
nes spalvos ir kitokį 
baksely

Universal Electric To- 
asteris, su gera miera, 
šešių pėdų cordai, pil
nai garantuoti, dabar 

«£tai $6.98

Šviesą ir pajiegą suvedamą I senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje T
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

Ateikite šiandie. Mes tikrai 
dastatysime kiekvienų Victrolų 
pirktų šiandien Kalėdų rytų! 
Nustebinkite saviškius!

Toilet Setas
SADIRA, susideda iš veido pauderio 
compąct Rouge ir lupų stiek, /unrr^ 
tai baksely, 
Ūktai
DAY DRĘAM perfumas, toileto van
duo ir veido pauderis, gražiai supa
kuotas, parsiduoda $4.00

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.
' Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me

tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotąr- 
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —-

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

lenkų valio-patrijotus, kelian
čius daugelyje Lietuvos bažny* 
čių peštynes. , Na ir dar kovojo 
su “bedieviais” socialistais, be 
perstojimo polemizuodami ir 
“kaltindami” dėl butų ir nebū
tų nusižengimų. Ir tais laikas 
kas buvo klerikalas, caro val
džios patąikunas, Lietuvos dva
siški jog tarnas, 
“Vairui” su f 
ir jų vadams

Kilus didžiajam 
žangječiai” kiek ;
darė, atsikratė idealistiniai7tau- 
tįhio romantizmo ir savo laik
raščiuose labiau pradėjo rea
guoti į gyvenimo klausimus.

Cranberries
Gražios Eatmore brand, 
svarui

Gražios šukos
Didelis pasirinkimas 
Ispaniškų špilkų ir šu
kų, sų akmenukais, ap- 
kainuotos $1.00 

„ ir daugiau

Grindžiai
Californijos saldus, Navel geros mie 
ros, tuzinas

Nosinės
Vyrų grynos lininės nosinės su Vz colio 
krantais, su išsiuvinėtomis raidėmis, tiktai 
balti, 60 centų, baksas $2.85

Kalbant apde “Pažangos” 
partiją arba “pažangiečius” ne
reikia įsivaizduotu organizacijų 
šiek tiek turinčių nuolatnių na
rių. Anaiptol, tai keletas, ga 
keliolika inteligentų susibaru
sių aplink savo laikraštį ir per 
jį varančių Lietuvos yisuome- 
nėje tam tikrų akcijų, žodis 
“pažangus” jiems visai netin
ka, labai yra tolimas jų dvasiai. 
Bet apie tai kiek žemiau pakal
bėsime. 1 .

“Pažangiečiai” niekuomet ne
turėjo savo organizuotų minių, 
priklausančių atskiroms kuo
poms. Turėjo tik prijaučiančių 
žmonių, bet ir tai mažų ake
čių. Tiesa, jei prisiminsime 
laike pirmojo ir antrojo Sęimų 
rinkimų su “pažangiečiais” ėju
siais “Ekonominės bei politinės 
žemdirbių sųjungos” narius, tai 
lyg butų “Pažangos minios, bet 
giliau prisižiūrėjus pamatysime, 
kad tik 
jai, o ne nariai 
visuomet 
“dėdėmis 
mydelius sukeldavo, \ kad karšt 
ta būdavo patiems vadams 
Smetonoms
“Pažangiečiai” savo 
Lietuvos gyvenime 
reiškė ir nereiškia, jie šiek tiek 
atydos verti ne kiekybe, bet 
kokybe, apie kurių čįa lir pakal
bėsime.

Iš “Pažangos” partijos dar
buotojų pažymėtini prof. A’. 
Voldemaras, buvęs prezidentas 
A. Smetona, bankininkas M. 
Yčas, kunigas J. Tumas-VąižV- 
gantas, J. Didžiulis ir dar kele- 
tas kitų iš stambiųjų sųviniu- 
kų bei aukštesnėsės, labiau kon- 
servatyvės kunigijos atstovų. 
“Pažangos” grupės !darbuot|ė 
Siekia prieškarinių laikų, kuo
met Vilniuje buvo leidžiama jtj 
“Vairas” ir labai artima “Vil
tis”. Šie laikraščiai skaitančia^ 
jai Lietuvos visuomeneigerai 
žinomi, nes tuo laiku šios rųšies 
kitų laikraščių lyg ir-nebuvo. 
“Lietuvos žinios” ir “Lietuvos 
Ūkininkas” jau tuomet turėjo 
savo demokratiškų veidų* 0 
“Viltis” su “Vairu” buvo lyg 
opozicijoj prieš juos. Reikia pa
žymėti, kad. “Vairas? .įne tiek 
tada kovojo su demokratinėm 
tendencijom kiek klerikaline 
‘ Viltis”, kuri vėliau su kunu 
ir “dūšia” jiems atsidavė. Pa
staruosiuos laikraščiuos ir dir
bo “pažangiečiai” turėdami daž
niausiai vedamosios rolės, nes 
tuomet geriausiais žumfalistais 
buvo. Pakraipa jų buvo pavir
šutiniai tautine, labiau konser- 
vatyvi, mažai griežtumo turė
jo. Politikoje jiems rūpėjo lie
tuvių kalbos teisės, lietuvių 
mokyklos, gi apie jokias nepri
klausomybes, apie griežtesnę 
kovų su caro valdžia, revoliuci
jas jie nė kiek negalvojo, ten
kinosi mažmožiais. Gyn? lie
tuvių teises lenkuojančiose pa
rapijose, palaikė akcijų prieš

Elektrinis Prosas
6 svarų sunkumo^ elek- 
trikinis prosas, pilnai 
garantuotas, kiekvie-

nas $4.97

PERFUMAI
B 1 u e Beauty

SSi $1.50

Krautuvės va* 
landos: nuo 9 v. 
ryto iki 9:30 v. v.

Riešutai
Gražus maišyti 
riešutai, 9 A C 
svarui
No. 1 Califomia 
minkštais keva
lais riešutai, da
bar sva- 915

Pilnos mieros pančiakos
nėra geresnės <lo

/jT 1 vanos kuri patik-
r moterims kaip

'Jgjf šilkinės pančia-
H M IĮ ipOlF Jcos. Labai geros

wl h U ’ vertės. Įdėkite
J. b vieną porą j grali f. žų baksįlį po

$1.95

American Flyer
Elektrinis trau
kinys, turi inži- 
ną ir du karus ir

& $4.85

Ųtility Dovanos
Dideli Turkiški vanų rankšluoščiai, su gra
žiais kraštais dviejų rūšių materijolas, vi
si gražiuose bakseliuose, $1.29 
setas

MOTERŲ VEISTES 
BAKSĘLYJĘ

Mohaw glpve šilko, la
bai daug pasirinkimui. 
Spalvos ružavos, orch- 
id, straw ir $2.98 
peach yfa«wU

KALĖDINIS PASVEIKINIMAS
Naujienų Kontesto Vedėjas sveikina visus 
kampanijos kandidatus su šventėmis Kalė
dų. Taipgi sveikina ir tuos kurie atnauji
no prenumeratų ir kurie naujai užsirašė. 
Ir tiki, kad Jie visi bus geri Naujienų skai
tytojai ir rėmėjai.

. Su pagarba
C. H. BERRIGAN,

Kontesto Vedėjas.

Erelio Mufler Kepurės
Gryno worsted materijolo, didelis pasirinkimas 
spalvų praktiška dovana Aft
dabar tiktai po .

27 colių, nesu
daužomos, vaik
ščiojančios , Mą- 
ma lelžs, su gal- 

ir rankomis, 
gražiomis gin- 

' dresemis,

1 $1.98

Bath Robes dėl Vyrų
Byron arba shawl spalvų, cord tri- 
muoti, gražių pattemų, storo materi
jolo, mierosmediuriU, dideli ir extra 
dideli, gera dova- $6.50Saldainiai

Gražus 
saldainių 
ir yra 
iki 
Francuziškos sme 
toninės maišy
tos kendės su 
jeUy, 27-
svarui ■ m
Satininės spal
vos, pripilti sal
dainiai, 9 C) f*
svarui

F-

i

1



NAUJIENOS, Chicago, III

(Atsiųsta)

NAUJAS OFISAS

Nuo 11 iki 3 dien

REAL ESTATE

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKSBungalows reziden

sekančiųužlaikau

E7025E7256

E7603E4362

WILUAM C. WOODE4237E7602

E7616
E7869

Kalbame lietuviškai

Columbia Grofonolas

2209 West 22nd Str. near Leavitt

patiks ir tami

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas
Chicago, III

klesos

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Lietuvos Atstatymo Ben 
droves dalininkų domei

Bondš ant vietinių prapėrčių Tamstoms 
ant naudos bile reikale kreipties pas mus.

skausmo.
Su muki

SPECIALISTAS 
» Ashland Ava.

būti 
gydy-

Perlines Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negu jus paduosite 
orderį kitur.

ia ir Tamstos Reikia!

skaityti su viena akia kuomet lai- 
“ į atstu nuo akių.

įrodo, kad 'raidės au-

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

JEI paprasto laikraščio negalite

kote 12 coli
JEI skaitant i 

silieja į daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulis Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina miri 
mo. atarų bėgimą

KAM KLAIDŽIOT GATVĖMIS JIESKO 
DAMAS BARGENO, KAD MES 

TURIM ANT PARDAVIMO

LIETUVIŲ TAUTOS KATALI
KŲ ŠV. MARIJOS BAŽNYČIOS 
KLEBONAS, SVEIKINA VISUS 
LIETUVIUS SU ŠVENTOMS KA
LĖDOMS IR NAUJAIS METAIS. 

KUN. P. P. ZALNIK, D. C. 
3509 S. UNION AVĖ., 

CHICAGO, ILL. . 
TEL. YARDS 1636

žinoti 
tai rupinki-

bio (invėstment). Pirmus morgečius ar Gold

ADVOKATAS ANTANAS 
OLIS-OLSZEWSKIS 

Turi Čia Valandas: Nuo 10 iki 
12 dieną, ir 6 iki 8 vak. 

Ne nedėldieniais.

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkini savo draugams kostuineriams

Mes turime vieną kainą 
visiems. Mes garantuo
jame bile materijolą kurį 
jus perkate nuo fnusų. Jei 
jus nebūsit užganėdintas, 
mes permainysim tavorą 
arba pinigus sugrąžinsi
me bile kada į du metu 
laiko ar vėliau.

ei jas, murinės dviejų pagyvenimų ar daugiau 
Michigan Avė. prapertė dėl biznio ar deČuždar-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirket- 
jlmą. )

JOHN J. SMETANA
AKINI 

1801 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augito viri Platto ap> 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Plauke žąsele per 
Nemunėlį

Noriu miego, saldaus 
miego

Ką Močiutė Padarei
S. Šimkus

Kaipgi Gražus, Gražus
M. Petrauskas

Jonas Šmikis keliauna
namon

Maušiaus Kelionė
Slbyro Nelaisvėje
Lekcija iš Biblijos 

Lušnakojis

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

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

Phone Boulevard 7589

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau

Traukimas dantų . b< 
Bridge geriausio aukso, 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weat 47th Street,
. Netoli Ashland Avė.

jai jau gauna pirmąjį priedą
rines arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”, 
šita knyga yra verta daugiau dolerio. Šitas priedas 
duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų. 
Pinigus siųskite kaip parankiau: money .orderiu arba 
įdėjus dolerį j laišką. Visada adresuokite:

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str

Gal jums reikalingi 
akiniai

Visus senus ir naujus musų Kostumerius 
kviečiame čia apsilankyti

Padarytos 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 Go.
4639 So. Ashland Avenue/ 

CHICAGO, ILLINOIS

fl* 4 Menicuą apskriti lensai <T 4 
4* ■ pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir

> patarimas dykai.
Užganėdinimas Garantuojamas.

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

B-vės 
kuris 

mėnesyj 1924 m. 
Tat kiekvieno <la- 
dallininkus pareiga 
prie to, t. y. pa-, 

jei kas dėl 
nors priežasčių negales

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
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.

Sveikas Jėzau 
Mažiausias

Gul Šiandieną
Jonas Butėnas

Kur Upelis Teka 
Viltis “Pasakyk Man 

no Mylimas Kraš-

Plaukia Sau laivelis
S. Šimkus

Aš Įsivilkčiau Čigono
Rūbą. S. Šimkus

Lakūnai
Šokiai

JONAS RUIKO
11055 So. Michigan Avė. Parkway Bldg

Telefonas PuIIman'7468

KOJĮĮ TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už* 

degimas, ui ceriai, įaugę pirštų magai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr. Wm. Gribow
(7 N. State St., Rohm 1714.

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

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

/ Egzaminavimas Dykai.

Company
22osGatv.

Dabar persikėlė j naują gražų Ofisą 
po numeriu , . <

3301 So. Halsted Street, 
Pietrytinis kampas 33-Čios gatves.

Telefonas Boulevard 6775.
Ir čia, jau ant didesnės skalės, daro sekantį biznį:

Siunčia Pinigus ir Laivakortes.
Daro Insurance ant namų, biznių, automobilių ir langų.
Skolina Pinigus ant pirmų ir antrų mortgečių.
Perka ir parduoda namus ir lotus. i
Parduoda Mortgečius ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą.
Daro Ingaliojimus (Doviemastis), pirkimo ir pardavimo namų ir 

žemės Aktus, Kontraktus, Leascs, Affidavitus ir visokius kitus 
Notariališkus Dokumentus.

Perkantiems namus ir lotus padaro Kontraktus, peržiūri popieras, 
prirengia Deedus, Mortgečius ir prigelbsti galutinai proper- 
Čių pirkimą uždaryti.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 9 vakaro

Netoliomis

(M®S iaut-rytinis Kamp. State
Telefonai: Calumet

Musų ‘geriausia paliudijimai yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagelba.
MR. CHA S. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:.

Aš atėjau pas jus gydytis rug- 
piučio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėj i- 
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
fiačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
igos, aš turėjau Varicicele. Aš 

dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamas
C1f! X-RAY EGZA. 
M> ■ V MINAVIMAS Už

Teisingas egzaminavimas 
nai yra reikalingas geram 
mui. Mes teikiame kiekvienam 
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza- 
minacija, Šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavimas prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojinga^ ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES 

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas 

136 S. Wabash Avė., Chicago, Dl.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. 

vakare. Seredomis ir subato- 
mis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedelioj nuo 9 vai. rytd 
iki 1 vai. po pietų..

Artinasi Liet. Aitet. 
etai min'kų suvažiavimas, 
įvykis sausio 
New Yo rk e. 
liniuko ar 
yra rengtis 
čiam daly va uiti, 
kurių 
pats dalyvauti, tai stengtis iš
pildyti blanką — “proxi” ir pa
vesti kitam, dell sudarymo pil
no kvorumo sekančiame suva
žiavime. Mes getrai žinome bei 
pamename, kad pereitais dve
jais metais į dailininkų suva
žiavimus dbiniesi nekreipta ir 

,dėlto nesudarant kvorumo ne
siskaitė legaldški tos bendro
ves suvažiavimai. Gi kuomet 
taip atsitiko, tai ne atskaitos 
B-vos neišdavė, ir šiandie da
lininkai nežino bendrovės sto
vio. Jei mes norime 
bendroves stovį 
mės sudaryti daug balsų; o 
kad .sudaryti daug balsų, reikia 
kiekvienam gauti iš bendro
vės balsavimo blankas ir jas 
išpildžius pasiųsti 'bendrovei, o 
jei kurie nenorės siųsti cent
rui, tai galite savo balsus pa
vesti blall'tinMiMiieičių atstovui 
pii. Juozui Naikui, 632 W. 
Lom'bard St., Baltimore, Md., 
kurį Baltiunorės įskyriufs išrin
ko, ir jis atliks gerai, jei tik 
bus gailimu sudaryti kvorumu. 
Bal’ltimoriškiis skyrius turėjo 
savo susirinkimą, kuriame pla
čiai buvo apkalbėta likimas mi
nėtos bendroves, ir galų gale 
tapo nutarta iš visų pajėgų 
darbuotis sudarymui! to kvo
rumo, kas pagelbės nuslopusią' 
bendrovę atgaivinti ar bent 
nors sužinoti jos stovį ir prie
žastis jos musSoipdimo1. Jei bū
tume nuo pradžios budėję, tai 
šiandie to nebūtų girdėt, t. y. 
kad bendrovė mfelopųsi. Tat 
mėginkime, broliai, nors da
bar, už tai nenukentėsiun, 
padėklui jiems, kurie pavargo 
bedirbdami.

Liet. Ats. B-vės Baltimorės 
skyriaus Komisija:

J. A. Naikus, 
Ant. Kureląitis, 
Al. Janušis.

632 W. iVombard St.'
. - Baltiimore,’ Md.

Mėnesinis mokslo, sveikatos ir lyties reikalų žurnalas.
* Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius.

“Gyvenimas” tai vienintelis Amerikoje mėnesi
nis žurnalas, pašvęstas mokslo reikalams. Mokslo da
lykai gvildenama taip, kad kiekvienas lengvai skaito 
ir dar lengviau supranta. “Naujienų” skaitytojai ge
rai žino, kad Dr. Karalius moka sunkius mokslo daly
kus aprašyti taip, kad visi supranta.

“Gyvenimas” visiems patinka
,stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

“Gyvenimas” auga kas numeris, eina didyn, turi
nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin. gyvų 
rastų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite.

Užsirašyk “Gyvenimą” šiandien ir užrašyk jį savo 
giminėms Lietuvoje. Prenumerata: doleris visiems 
metams iki Naujų Metų.

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto-
Dr. Karaliaus “Vene-

Bargenas! Bargenas! Bargenas! 
f I

Plupringo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo- 
lą. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir galinių apšildytojų ir viskąs 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

ATMINK, KAD TIK 2 DIENOS BELIKO 
šiapinimui — Pirkimui

Jūsų kaimynystėje mes esame 
vieni iš seniausių Auksinių —HMM 
Jėwelry.

Mes parduodame ant labai leng-Er^; 
vų išmokesčių — kaip ir 
“cash”. '

Mes užlaikome įvairių įvairiau- ĮĘySj 
[šių deipmntų, žiedų, laikrodžių, 
branzalietų, auksinių ir sidabrinių 
dalykų. ^^■1

Mes importuojame dei- 
mantus iš Europos patys. Už 
tai parduodame 25 nuošim- 
čiais pigiau, kaip kitur.

Taipgi 
rekordu:

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

¥

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio 

1147 W. 18th St, kampas May St 
Kalbame lietuviškai

W LINKSMŲ KALĖDŲ W
MUSŲ DRAUGAMS IR KOS- H 

jj TUMELIAMS 3
<«« Musų dideliu noru yra palinkėti jums 
«l linksmų Kalėdų ir laimingų W
f* Naujų Metų. ' ■ ' *7
H KLEIN BĘOS. E

20 & Kalstei! Sts. 
ma taoaoaa
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Apiplėšė lietuvį šoferį.

Hub Cab Co. šoferiui J. Pau
lauskui plėšikai atėmė automo
bilių ir $30 pinigais. Automobi
lių paskui rado prie 36 ir Wes- 
tern Avenue.

Apiplėšimas įvyko nedėlioj, 
gruodžio 23, 3:30 vai. ryto prie 
36 ir So. Francisco Avė. Plėši
kai buvo du. Jis juos vežė, bet 
jie pavažiavę biskį, atstatė re
volverį, išvarė jį iš karo, atėmė 
pinigus ir patįs nuvažiavo.

Šoferiai turėtų būt atsargus.
—r“!----------

S p o r t.» s
F’ _____ —•„-------------

Linkėjimai.

Visiems sporto mylėtojams, 
rėmėjams, draugams ir sporto 
simpatizuotojams linkime kuo- 
linksmiausių Kalėdų ir laimin
giausių Naujų Metu.

Karolis Požėla 
ir

Juozas K. Uktveris.
» ♦ ♦

Derybos K. Požėlos su J. 
’ ’ Bancevičium dėl ristynių.». * I

I __  , ••’ .U

Penktadienio vakare Naujie
nų name įvyko susirinkimas 
deryboms dėl ristynių tarpe Ka
rolio Pbfžėlos ir Juozo Banceyi- 
čiaus dėlei Amerikos lietuvių 

čempionato.
Nors Juozas Bancevičius jau 

kartą buvo apgalėtas K. Požė
los, bet Bancevičius nenori nusi
leisti, nes ristynės įvyko rusų 
franeuzų stiliumi, o p. Bancevi
čius sakosi nemokąs tuo stiliumi 
ristis, todėl ir pralaimėjęs. Kad 
išreikalavus iš Požėlos susitaiki- 
mo antru kartu, jis siūlė $500 ir 
dėl to įvyko derybos.

Buvo susirinkęs pusėtinas bū
relis sporto rėmėjų, laikraščių 
atstovai ir “Naujienų“ atstovas 
p. A. Rypkevičius.

Pradėjus susirinkimą p. Ban- 
cevičiaus pusė pareikalavo, Kad 
susirinkime pasiliktų ir svarsty
tų reikalus tik ristikai, jų ma- 
nadžeriai ir laikraščio atstovai. 
Jų reikalavimas tapo išpildytas.

Be įvykusio trukšmo kaip vie
nos taip ir kitos pusės, išprad- 
sių atrodė, kad susirinkimas tu
rės pairti, bet visgi galų gale 
pradėta eiti prie taikos.

Svarbiausias dalykas buvo tie 
neleisti $500.00. Visi tarimai 
buvo sutikti jei ne vienos tai ki
tos pusės opozicija. Tarimai yra 
maždaug tokie:

1) J. Bancevičiaus iššaukimą 
su $500.00 K. Požėla priima.

2) Viena ir kita pusė sudeda 
po $50.00, kad jie paskirtu laiku 
stos į ristynės.

3) Kontraktas ristynių turi 
būti gatavas į septynias dienas 
nuo šio vakaro .

4) Ristynės bus Amerikos sti
liumi.

5) Visi pinigai turi būti sudė
ti laike pasirašymo kontrakto.

Taigi iš viso matos kad visgi 
bus prieita prie gerų rezultatų. 
Ristynėms laikas spėjama apie 
vasario pabaigą, Ashland Boule- 
vard Auditorium arba didžiulėj 
kareivinėj prie 34 ir Went- 
wortfy gatvių.

Buvo ir juoko, kada paklaus
ta, kas p. Bancevičiaus yra me- 
nadžeris, nes jis turėjo su savim 
du: p. p. J. Kulį ir Baliuną. P-as 
Baliunas žadėjo pinigus, o Ku
lis manadžeryste. P-as Bancevi- 
jius pats nežinojo, kas jo mana- 
džeris, nes Baliunas galų gale 
nenorėjo dėti pinigų, o J. Kulis 
pasakė: “Aš brolyčiai, labai at
sargus su pinigais”. P-as Ban
cevičius žadėjo pats savo pinį- 
gus dėti.

♦ ♦ ♦

Kaip girdėti, tai bus greitai 
rengiama p. Karoliui Požėlai 
Benefisas. Tame vakare p. K. 
Požėla pasirodys visoje savo ga
lybėje ir grožybėje.

Rubsiuviu Unijos 269 
skyriaus susirinkimas

Pirmininko “bešališkumas” ir 
bolševikų “darbininkiškas” 
demokratiškumas.

Penktadienį, gruodžio 14 d., 
Unijos svetainėje prie Robey ir 
North Avė. įvyko Rubsiuvių 
Unijos 269 Lietuvių Skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas V. Prusis. Bu
vo skaityti skyriaus ir pildomo
sios tarybos susirinkimų tari
mai. Jie tapo priimti. Toliaus 
sekė laiškų skaitymas. Perskai
čius laiškus, sakė komisijų pra
nešimai.

Butvil&s pranešė, kad 
“Friendg of Soviet Russia” or
ganizacijai pinigų nuo įvairių 
organizacijų vis po biskį įplau
kia ,bet šiaip veikimas sustojęs. 
Tumosa pranešė, kad politinių 
kalinių reikalu kalbėjo Chicago- 
je Ruthenbergas, Komunistų 
Partijos sekretorius. Viskas esą 
gerai sekasi. Aukų da vis. su
renkama. Bendokaitis pranešė 
kad “Draugiją Sąryšio” (bolše
vikiško) dabartiniu laiku nėra 
nieko tokio svarbaus veikiama.

Toliaus sekė finansinės at
skaitos. Tarp apmokėtų bilų 
Friends of Soviet Russia ir kitų 
bolševikiškų mokesčių, dar buvo 
sumokėta kelios dešimtys dole
rių išmokėtų kokiam ten kalinių 
fondui. Po to sekė biznio agen
to Kairio pranešimas, kad da
bartiniu laiku daug kriaučių 
Chicagoj randasi be darbo. Bet 
po Kalėdų, matomai, kriaučių 
darbai pagerės.

Jungtinės Tarybos 
iš “Joint Boardo” nieko naujo 
nepranešė: Jakštas pakartojo 
jau prieš pereitame susirinki-, 
me išduotą raportą. Bet jam 
bekalbant buvo tai pastebėta. 
Jis ir sustojo. Paskui valdybai 
išdavus savo pranešimus, sekė 
rinkimai Lokalo viršininkų į vi
sokius urėdus ateinantiems 1924 
metams. Pirmoje vietoję buvo 
apkalbama kandidatų tinkamu
mas. Kamunistai, kaipo bend
ro darbininkų fronto” skelbėjai 
—siūlytojai atėjo su visais sa
vo frentais ir počiomis susiorga
nizavę, kad palikti senąją ad
ministraciją ir neįleidus nė vie
no naujo unijisto darbininko į 
lokalo valdybą.

Komunistai visur rėkė, šau
kė, kad jeigu unijoj viršininkai 
ilgai būna, tai jie pavirsta į 
biurokratus. Bet kaip tik ko
munistams priseina parodyti 
darbininkišką demokratiškumą, 
lygybę, brolybę ir meilę, tai iš
eina kitaip. Juk Rubsiuvių Uni
ja nėra politinė kokios nors sro
vės ai’ partijos įstaiga. Ji yra 
ekonominė visų tautų brolija ir 
laike mitingo vienas antrą va
dina broliais... Bet bolševikai 
lygybes teises meta į šalį, o 
gerbia spėką ir diktatūrą ant 
kito darbininko, taip kaip Rusi
joj. Taip lyginai atsitiko ir šia
me susirinkime. Bolševikai at
ėjo susitarę išanksto ir tame 
susirinkime jautėsi turį savo 
didžiumą balsuotojų. Todėl jie 
ir varė purviniausią agitaciją 
prieš nekomunistus kandidatus.

O kuomet kas nors įrodinėjo 
tinkamumą naujų j viršininkus 
nominuotų unijistų, tai senosios 
valdybos šalininkai komunistai, 
ypač Jakštas ir Tumosa, šmeižė 
ir niekino juos šlykš
čiausiu būdų. O jei kas 
iš šalies reikalaudavo iš 
pirmininko stabdyt!) “kalbėto
ją”, nes jis nekalba apie dalyką, 
o vien tik niekino ypatą, tai 
pirmininkas tuoj atsako: “Ta- 
mista pagal parlamentariškas 
taisykles neturi balso”. Ir te
gul kalba, kitaip sakant, tegul 
šmeižia, nes komunistų' spėka. 
Jie turi didesnes gerkles, gali 
mandagesnį darbininką visaip 
įžeisti.

Tie darbininkaii, kurie gina 
unijizmo principus, o ne Mask
vos partiją, turėtų neboti koinpr- 
nistų užsipuldinėjimų ir visokių 
pajuokimų, šmežimų bei kan
džiojimų. Visi juk žino, kad 
komunistai nebūtų komunistai, 
jei neniekintų kitus darbinin
kus, kurie nepripažįsta jų dik
tatūros.

Maskvinėg partijos rubsiuvių 
unijoj balsų skaitytojai irgi 
buvo paties pirmininko paskir- į# 
ti visi senosios valdybos šali
ninkai. Kartą balsus suskai
čius, pašalinis pastebėjo, kad 
jis suskaitęs daugiau balsų ne
gu tįe, kurie skaitė. Antrą kar
tą skaitant, dešimts balsų atsi
rado daugiau. Taipgi ( galėjo 
būti lietuvių, kurie suagituoti 
komunistų atėjo iš kitų lokalų, I 
nes balsuotojų mokesčių uniji
nės knygutes niekas nepatikri
no, kaip kad esti daroma ren
kant centro viršininkus .

Norint išvengti tų nemalonu
mų, kuriuos visuomet padaro 
komunistai su savo komunistiš^ 
ka diktatūra, turėtų būt padary
tas nutarimas, kad viršininkai 
išbuvę vierius metus lokalo vir
šininkais nebūtų renkami ant
rai tarnybai bent bėgiu dviejų 
metų. O antra, tai Lokaile 
Viršininkus turėtų rinkti slapti} 
balsavimu. Tuomet šitoks jo-, 
markas, kokį komunistai suke
lia per viršihinkų rinkimus, iš
nyktų.

Iš keturiolikos šimtų lietuvių; 
Lokalui prilausančių narių, šia
me susirinkime dalyvavo Siun
tas trisdešimts asmenų. Gi ko
munistai savo balsuotojų turė
jo tik apie 75.

—Rubsiuvyklos Kriaučių®.

Dykai Kalėdiniai Pietus.

People Stock Yards Bank 
duos dykai pietus visiems mo
kyklų vaikams tame distrikte. 
Tai bus 20 metų sukaktuvės nuo 
gyvavimo tos bankos.

Pietus bus dhodami Peoples 
Teatre. Visi vaikai publišky ir 
parapijinių mokyklų iki 8 
gyvenanti tame distrikte, gaus 
Kalėdinius pietus.
kad bus apie 16,000 vaikų.

Panedėly, seredoje, ketverge 
ir pėtnyčioje, nuo l iki 3 vai. po 
pietų bus suteikiami pietus vai
kams Peoples teatrę. Tie pietus 
yra teikiami dykai Ir tiliietai 
jau yra išdalinti mokyklose, čįa 
bus dar rodomi krutomi paveik
slai ir duodamos vaikams mažos 
dovanos. Tą viską rengia Peop
les Stock Yards State Bąnk. 47 
and Ashland Avė. Kviečia visus 
mokyklų vaikus cįalyvauti tuose 
banketuose.

Manoma,

. Severos Gyduoles užlaiko
•H'šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto** 
j am a į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

29
16
17
30

dienas 
dienas, 

susisie-

Pirkite atvažiavimo Idvfikortes jū
sų giminėms Lietuvojė. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune geimai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

DR. J. M. FINSL0W, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III. 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedalioj 10 iki 12.

.... . Dec.
.........  Jan.
......... Jan.
... January
. February 20

ŠIUO SKELBIAME ATIDARYMĄ
Millers Pharmacy
4200 So. Maplewood Ave< 

Linkime jums Linksmų Kąlėdų ir Laimingų 
Naujų Metų

Pilnas pasirinkimas gyduolių 
Receptai— speciališkumas.

ilOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami* su 
pilnu Žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų. ’

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dentams advokatams Lietuvoje, 

kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly 
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted Št.
? t). •* .mdO’i

Chicago, Į1L

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus bu paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
J/Tel. iš 15/IX
Tel. iš 18/X —

532 — M. Jociuvienė
535

— A. Cilis 
I. Urbutis

NORT RMAir 
LLCVD

LAIVAKORTĖS 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN — STŲTTGART — 
KOLUMBUS

in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių, ' .

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
per Lietuvos valdžią. Del tikiętų ir 
kitų informacijų atsišaukite bile prie 
vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN LLPYD 
100 No. La Šalie St., Chicago, III.

NEW YORK—HAVRE 
LA SAVOIE .....
paris ... .
SUFFREN ........
CHICAGO ...........
ROCHAMBEAU ,

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDBAŪY 

l

Rašykit* dėl ling*idšioa aprašomo. 
ImygtitM ja.ų vietiniai agentai arba | 
didiJl ofUa State Street New York.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.
Yp a t iš kai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 85 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

White Star Line
Y. — Cherbęurg — S'outhampton 

Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai MajeBtic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su' Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymoųth — Southampton — 
,■! Cherbourg — Hamburg 
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais,

Rep Star Line
N. Y. Plymoujh — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenlapd, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa). #

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

1 tų arba
Pasažierių JJepąrtamentas

127 So. State St.. Chicago, IU.

S. D. LACHAWICZ

■J

Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PJ., 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at~ 
sįŠkųkti, o mano 
dhrbu busite užga- 
hėdinti.

Tęlephones: 
Canal 1271, 2199

I.ITT.LE.
SPINOCPAPHS

Jei jus norite žinoti 
kelių prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip daŽiųoti 
apie Chiropractic, rei
kia paklausti tų kurie 
jau buvo tenai. •,»

Jie išbandė k|(ų$, bu
dus pirmiau,’, bet pas
kiau sugryęo. prie Chi
ropractic ir pasveiko, 
ęhiropractic yra trum
pas kelias, i sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban
dė.

Physical Gultum Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chkoprataa, 
Natųropathas

.Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, 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 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
* 1

Pranešimas pacijentams ir 
draugams l

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

* —- Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimna* dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

IUC
“JIE YRA

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

Kabą 80c.

APKEPTI

Cig'aretai
Apkepinimas tabako dėl 
LUCKY STRIKE kainuo
ja turto, bet sutaupo skonį

1 "■■■■ ■■ !.....................

IJETUVON—< 
užrašykite Bavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienai labiausia 
mėgsta.

A. Dagis
J. Norvaiša

- F. Malušauskaitė

J. Tamošauskas 
M. Šiaulienė 

548a — E. Rųpkytė 
550 — V. Jasas 
552 — E. Kaulavičaitė
554 — O. Arlauskienė
555 — M, šulcienė 
557 
561 
570
571 — B. Gulbinienė 
573 — J. Sadėlskas 
575 — M. Baltušnikaitė .

' 578 — E. Kantauskienė
580 J. Daugui
581 — M. žičkienė 
533 — O. Ascilienė
589 — M. MikoliuhaiČiai
590 — V. Davalis 
595 — A. Daubaras 
598 — J. Dobrovolskis 
606

18881 
19011

| 19017 
19145 — A; Lotonas 
19150 
19209 — J. Dadurkevičius
19211 — J. Paulauskienė .
19212 — P. Galinis 
19229 — J. Čeponis ( 

49240 —r O. Sįavickięnė 
19247 ~ O. Makaveckienė 
19249 — J. Duona 
19251 — V. Dabašinskas 
19256 J. Leškis

- B. Tulęvski
- P. Jahiunas
- J. Ramanavičia
- A. Budrevičius

K. larmulkienė

J. Brazauskas

TT

P. Tumkeyicienė 
O. Sirmulienė

19281 — J. Kaminskas
19284
19287 — U. Tumienė
19290 — F. Gizauskas
19295 — M/Šimkuvienė

. 19302 —- V. Krasnickas
19310 — A. Arlickis
19313 — J. Staponas
19314 — P. Iliavičia
19318 — A. Vi'lčįatskaitė
19320

B19Š27
19335 — J. Lungis (Benedikto 

sūnūs)
19342—J. Barskietis
19344
19354
19363 — K. Laučiškįs -
19364
19360
19870 — O. Arlauskienė
19375 — E. Galinaite
19381 — M. Ripkevičia
19385 — R. Daugirdaitė
19387 — T, Morkūnas
19394 — J. Drevinskas .

1,19398 * “
l?403
19408
19411 — P. Bauplienė
19415 — J. Skuodis
19424 — P. Gurtskaitė
19428 — E. Lauraitienė
10431 — E. Leščinskienė

I 19440 —- A. Spirauskas
.h 19448 — A. Skrebamas

19449 — M. Adomaitienė
19462 —- B. Kibartienė
19463 — A. Aleksiunas
19467 — P. Juraite

Prospect 2992 .
. Speciale atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų jr 
. chroamatikų. 
Žinomi muzi
kantai vartoja

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

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

O. Krasauskienė
P. Molis

J. Aleksandravičius 
J. Sęiliuvienei.

A. šedbąras
J. Petravičia
N. Savokaičiutė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistą ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

NUPIRK
Typeivrijerį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
. Ant viršaus Universal State Bat\k 

Valandos! 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

mentholatum

lina ir at
šviežina

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S< H alsted Str 
Chicago, Iii.

Del
niežiančių de
gančių kojų?

Greitai praša
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Apiplėšė lietuvi šoferi.

Hub Cab Co. Šoferiui J. Pau
lauskui plėšikai atėmė automo
bilių ir $30 pinigais. Automobi
lių paskui rado prie 36 ir Wes- 
tern Avenue.

Apiplėšimas įvyko nedėlioj, 
gruodžio 23, 3:30 vai. ryto prie 
36 ir So. Francisco Avė. Plėši
kai buvo du. Jis juos vežė, bet 
jie pavažiavę biskį, atstatė re
volverį, išvarė j j iš karo, atėmė 
pinigus ir patįs nuvažiavo.

Šoferiai turėtų būt atsargus.

S p o r tas
F ____— -_____ -

Linkėjimai. >

Visiems sporto mylėtojams, 
rėmėjams, draugams ir sporto 
simpatizuotojams linkime kuo- 
linksmiausių Kalėdų ir laimin
giausių Naujų Metų.

Karolis Požėla 
ir

Juozas K. Uktveris.
‘ u ■ . ♦ ♦ *

Derybos K. Požėlos su J. 
Bancevičium dėl ristynių.L ’ ' ’ l

I __

Penktadienio vakare Naujie
nų name įvyko susirinkimas 
deryboms dėl ristynių tarpe Ka
rolio Požėlos ir Juozo Banceyi- 
čiaus delei Amerikos lietuvių 
čempionato.

Nors Juozas Bancevičius jau 
kartą buvo apgalėtas K. Požė
los, bet Bancevičius nenori nusi
leisti, nes ristynės įvyko rusų 
francuzų stiliumi, o p. Bancevi
čius sakosi nemokąs tuo stiliumi 
ristis, todėl ir pralaimėjęs. Kad 
išreikalavus iš Požėlos susitaiki- 
mo antru kartu, jis siūlė $500 ir 
dėl to įvyko derybos.

Buvo susirinkęs pusėtinas bū
relis sporto rėmėjų, laikraščių 
atstovai ir “Naujienų“ atstovas 
p. A. Rypkevičius.

Pradėjus susirinkimą p. Ban- 
cevičiaus pusė pareikalavo, kad 
susirinkime pasiliktų ir svarsty
tų reikalus tik ristikai, jų ma- 
nadžeriai ir laikraščio atstovai.

f

Jų reikalavimas tapo išpildytas.
Be įvykusio trukšmo kaip vie

nos taip ir kitos pusės, išprad- 
sių atrodė, kad susirinkimas tu
rės pairti, bet visgi galų gale 
pradėta eiti prie taikos.

Svarbiausias dalykas buvo tie 
nelemti $500.00. Visi tarimai 
buvo sutikti jei ne vienos tai ki
tos pusės opozicija. Tarimai yra 
maždaug tokie:

1) J. Bancevičiaus iššaukimą 
su $500.00 K. Požėla priima.

2) Viena ir kita pusė sudeda 
po $50.00, kad jie paskirtu laiku 
stos į ristynės.

3) Kontraktas ristynių turi 
būti gatavas į septynias dienas 
nuo šio vakaro .

4) Ristynės bus Amerikos sti
liumi.

5) Visi pinigai turi būti sudė
ti laike pasirašymo kontrakto.

Taigi iš viso matos kad visgi 
bus prieita prie gerų rezultatų. 
Ristynėms laikas spėjama apie 
vasario pabaigą, Ashland Boule- 
vard Auditorium arba didžiulėj 
kareivinėj prie 34 ir Went- 
vvorth gatvių.

Buvo ir juoko, kada paklaus
ta, kas p. Bancevičiaus yra me- 
nadžeris, nes jis turėjo su savim 
du: p. p. J. Kulį ir Baliuną. P-as 
Baliunas žadėjo pinigus, o Ku
lis manadžeryste. P-as Bancevi- 
jius pats nežinojo, kas jo mana- 
džeris, nes Baliunas galų gale 
nenorėjo dėti pinigų, o J. Kulis 
pasakė: “Aš brolyčiai, labai at
sargus su pinigais”. P-as Ban
cevičius žadėjo pats' savo pini
gus dėti.

♦ * ♦

Kaip girdėti, tai bus greitai 
rengiama "p. Karoliui Požėlai 
Benefisas. Tame vakare p. K. 
Požėla pasirodys visoje savo ga
lybėje ir grožybėje.

Rubsiuviy Unijos 269 
skyriaus susirinkimas ‘

Pirmininko “bešališkumas” ir 
bolševikų “darbininkiškas” 
demokratiškumas.

Penktadienį, gruodžio 14 d., 
Unijos svetainėje prie Robey ir 
North Avė. įvyko Rubsiuvių 
Unijos 269 Lietuvių Skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas V. Prusis. Bu
vo skaityti skyriaus ir pildomo
sios tarybos susirinkimų tari
mai. Jie tapo priimti. Toliaus 
sekė laiškų skaitymas. Perskai
čius laiškus, sakė komisijų pra
nešimai.

Butvilas pranešė, kad 
“Friends of Soviet Russia” or
ganizacijai pinigų nuo įvairių 
organizacijų vis po biskį įplau
kia ,bet šiaip veikimas sustojęs. 
Tumosa pranešė, kad politinių 
kalinių reikalu kalbėjo Chicago- 
je Ruthenbergas, Komunistų 
Partijos sekretorius. Viskas esą 
gerai sekasi. Aukų da vis. su
renkama. Bendokaitis pranešė 
kad “Draugiją Sąryšio” (bolše
vikiško) dabartiniu laiku nėra 
nieko tokio svarbaus veikiama.

Toliaus sekė finansinės at
skaitos. Tarp apmokėtų bilų 
Friends of Soviet Russia ir kitų 
bolševikiškų mokesčių, dar buvo 
sumokėta kelios dešimtys dole
rių išmokėtų kokiam ten kalinių 
fondui. Po to sekė biznio agen
to Kairio pranešimas, kad da
bartiniu laiku daug kriaučių 
Chicagoj randasi be darbo. Bet 
po Kalėdų, matomai, kriaučių 
darbai pagerės.

Jungtinės Tarybos 'delegatai 
iš “Joint Boardo” nieko naujo 
nepranešė: Jakštas pakartojo 
jau prieš pereitame susirinki
me išduotą raportą. Bet jam 
bekalbant buvo tai pastebėta. 
Jis ir sustojo. Paskui valdybai 
išdavus savo pranešimus, sekė 
rinkimai Lokalo viršininkų į vi- 
sokius urėdus ateinantiems 1924 
metams. Pirmoje vietoję buvo 
apkalbama kandidatų tinkamu
mas. Kamunistai, kaipo bend
ro darbininkų fronto” skelbėjai 
—siūlytojai atėjo su visais sa
vo frentais ir počiomis susiorga
nizavę, kad palikti senąją ad
ministraciją ir neįleidus nė vie
no naujo unijisto darbininko į 
lokalo valdybą.

Komunistai visur rėkė, šau
kė, kad jeigu unijoj viršininkai 
ilgai būna, tai jie pavirsta į 
biurokratus. Bet kaip tik ko
munistams priseina parodyti 
darbininkišką demokratiškumą, 
lygybę, brolybę ir meilę, tai iš
eina kitaip. Juk Rubsiuvių Uni
ja nėra politinė kokios nors sro
ves ai* partijos įstaiga. Ji yra 
ekonominė visų tautų brolija ir 
laike mitingo vienas antrą va
dina broliais... Bet bolševikai 
lygybės teises meta į šalį, o 
gerbia spėką ir diktatūrą ant 
kito darbininko, taip kaip Rusi
joj. Taip lyginai atsitiko ir šia
me susirinkime. Bolševikai at
ėjo susitarę išanksto ir tame 
susirinkime jautėsi turį savo 
didžiumą balsuotojų. Todėl jie 
ir varė purviniausią agitaciją 
prieš nekomunistus kandidatus.

O kuomet kas nors įrodinėjo 
tinkamumą naujų į viršininkus 
nominuotų unijistų, tai senosios 
valdybos šalininkai komunistai, 
ypač Jakštas ir Tumosa, šmeižė 
ir niekino juos šlykš
čiausiu būdų. O jei kas 
iŠ šalies reikalaudavo iš 
pirmininko stabdyti) “kalbėto
ją”, nes jis nekalba apie dalyką, 
o vien tik niekino ypatą, tai 
pirmininkas tuoj atsako: “Ta- 
mista pagal parlamentariškas 
taisykles neturi balso”. Ir te
gul kalba, kitaip sakant, tegul 
šmeižia, nes komunistų' spėka. 
Jie turi didesnes gerkles, galį 
mandagesnį darbininką visaip 
įžeisti.

Tie darbininkad, kurie gina 
unijizmo principus, o ne Mask
vos partiją, turėtų nieboti koiniv- 
nistų užsipuldinėjimų ir visokių 
pajuokimų, šmežimų bei kan
džiojimų. Visi juk žino, kad 
komunistai nebūtų komunistai, 
jei neniekintų kitus darbinin
kus, kurie nepripažįsta jų dik
tatūros.

Maskvinės partijos rubsiuvių 
unijoj balsų skaitytojai irgi 
buvo paties pirmininko paskir- j} 
ti visi senosios valdybos šali
ninkai. Kartą balsus suskai
čius, pašalinis pastebėjo, kad 
jis suskaitęs daugiau balsų ne
gu tįe, kurie skaitė. Antrą kar
tą skaitant, dešimts balsų atsi
rado daugiau. Taipgi t galėjo
būti lietuvių, kurie suagituoti { 
komunistų atėjo iš kitų lokalų,! 
nes balsuotojų mokesčių uniji
nės knygutes niekas nepatikri
no, kaip kad esti daroma ren
kant centro viršininkus .

Norint išvengti tų nemalonu
mų, kuriuos visuomet padaro 
komunistai su savo komunistiš* 
ka diktatūra, turėtų būt padary
tas nutarimas, kad viršininkai 
išbuvę vienus metus lokalo vir
šininkais nebūtų renkami ant
rai tarnybai bent bėgiu dviejų 
metų. O antra, tai Lokaile 
Viršininkus turėtų rinkti slaptu 
balsavimu. Tuomet šitoks jo-, 
markas, kokį komunistai suke
lia per viršininkų rinkimus, iš
nyktų.

Iš keturiolikos šimtų lietuvių; 
Lokalui prilausančių narių, šia* 
me susirinkime dalyvavo Stin
tas trisdešimts asmenų. Gi ko
munistai savo balsuotojų turė
jo tik apie 75.

—Rubsiuvyklos Kriaušius.

Dykai Kalėdiniai Pietus.

People Stock Yards Bank 
duos dykai pietus visiems mo
kyklų vaikams tame distrikte. 
Tai bus 20 metų sukaktuvės nuo 
gyvavimo tos bankos.

Pietus bus dhodami Peoples 
Teatre. Visi vaikai publiškų ir 
parapijinių mokyklų iki 8 grade, 
gyvenanti tame distrikte, gaus 
Kalėdinius pietus. Manoma, 
kad bus apie 16,000 vaikų.

Panedėly, seredoje, ketverge 
ir pėtnyčioje, nuo 1 iki 3 vai. po 
pietų bus suteikiami pietus vai
kams Peoples teatrę. Ti« pietus 
yra teikiami dykai ir tikietai 
jau yra išdalinti mokyklose, čįa 
bus dar rodomi krutomi paveik
slai ir duodamos vaikams mažos 
dovanos. Tą viską rengia Peop
les Stock Yards State Bąnk. 47 
and Ashland Avė. Kviečia visus 
mokyklų vaikus dalyvauti tuose 
banketuose.

Severos Gyduoles užlaiko 
' ‘ < '• šeimynos sveikatą.

KOSULYS

NAUJIENOS, Chicago, Ui,
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I Lietuvą

unlot1

dienas 
dienas, 

susisie-

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedalioj 10 iki 12.

Lietuvis Graborius 
2314 W. 23rd Pl„ 

Chicaęp, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at- 
sįšaųkti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tęlephones:
B Canal 1271, 2199

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms LietuVojė. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune geimai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ■
—— ------T---------/

White Star Line

ŠIUO SKELBIAME ATIDARYMĄ
Millers Pharmacy
4200 So. Maplewood Ave<

Linkime jums Linksmų Kąlėdų ir Laimingų 
Naujų Metų

Pilnas pasirinkimas gyduolių 
' Receptai — speciališkumas.

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vediniui reikalų ir pro-
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu Žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų. (

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 

, kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly 
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstcd Št.
Chicago, III

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’8
COUGH BALSAM.

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

Kaina 26c ir 6Oo.
Klauskite pas aptiekoriaus.

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

Kainą 30c.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

LUCKY 
STRIKE
< “JIE YRA > 

APKEPTI” y.

Cig'aretai
Apkepinimas tabako dėl 
LUCKY STRIKE kainuo
ja turto, bet sutaupo skonį

LIETUVON— 
užrašykite savų gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

-

PINIGUS LIETUVON

LLOYD 
LAlVAKORTfiS 
į ir iš visų dalių 

LIETUVOS
UGI* 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų

MUNCHEN — STŲTTGART — 
COLUMBŪS

in ant vienos kliasos> populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečioj kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių. ' .

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
per Lietuvos vąldžią. Del tikiętų ir 
kitų informacijų atsišaukite bile prie 
rietimų agentų, arba

NORTH GERMAN LLpYD 
100 No. La Šalie St., Chicago, III.

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Yp a tiška i arba raštu {
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

NEW YORK—HAVRE 
LA SAVOIE .........   Dec.
PARIS .....      Jan.
SUFFREN ......................  Jan.
CHICAGO .............    January
ROCHAMBEAU ,.....  February 20

NBW YORK, VIGO (SPAIN),
BORDEAŪX

■0’* *• '

RUyldte dėl iingeidžlM apraiemoe 
jūsų vietiniui arentu! arba i 

didįjį ofba State Street New Yerk.

29
16
17
30

■■■ ei, i ji ■■■m ■ i

S. D. LACHAWICZ

LITTIE:®3
, spinocpapHs.,

Jei jus norite žinoti 
kelią prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip dažiųoti 
apie Chiropractic, rei
kia paklausti tų kurie t... 
jau buvo tenai. •,»

Jie išbandė kįtįųą bu
dus pirmiau,’ bet pas
kiau sugryįo. prie Chi
ropractic ir pasveiko. 
Chiropractic yra trum
pas kelias, i sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban
dė.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
J/Tel. iš 15/IX — A. Cilis
Tel. iš 18/X — I. Urbutis

532 —• M. Jociuvienė
535 — J. Tamošauskas

M. Šiaulienė
548a — E. Rupkytė 
550

; ^48

V. Jasas
552 — E. KaulaVičaitė 

O. Arlauskienė 
M< šulciene

F. Malušauskaitė

555
557 —■ A. Dagis
561 — J. Norvaiša
570
571 — B. Gulbinienė
573 — J. Sadfelskas
575 — M. Baltušnikaitė .
578 E. Kantauskienė
580 — J. Daugui
581 — M. žičkienė
583 — o. Asėilienė
589 — M. Mikoliuhaičiai
590 — V. Davalis
595 — A. Daubaras
598 — J. Dobrovolskis
606 — B. Tulęvski

18881 — P. Jahiunas
19011 — J. Ramanavičia
19017 — A. Budrevičius
19145
19150
19209 — J. Dadurkevičius
19211 — J. Paulauskienė .
19212 —- P. Galinis
19229 — J. Čeponis ų\
19240 -7 O. Savickienė j • 
19247 -— O. Makaveckienė 
19249 — J. Duoba . ' 
19251 — V. Dabašinskas 
19256 — J. Loškis

A’. Lotonas
K. larmulkienė

J. Brazauskas
U. Tumienė
F. Gizauskas

O. Krasauskienė
P. Molis

R. Daugirdaitė

19281 — J. Kaminskas
19284
19287
19290
19295 — M/Šimkuvienė

.19302 — V. Krasnickas
19310 — A. Arlickis
19313 — J. Staponas J
19314 — P. Iliavičia
19318 — A. Vi'lčįatskaitė
19320 — P. TumkeyiČienė 
19327 — O. Sirmulienė
19335 — J. Lungis (Benedikto 

sumus)
19342— J. Barskietis
19344
19354
19363 — K. Laučiškjs -
19364 — J. Aleksandravičius
19369 — J. Sęiliuvienei 
19870 j— O. Arlauskienė 
19375^— E. Galinaitė 
19381 — M. Ripkevičia 
19385
19387 — T. Morkūnas 
19394 — J. Drevinskas . 
19398 —- - A. šedbAras

. 19403 — J. Petravičia
19408 — N. Savokąičiutė
19411 — P. Bauplienė 
19415 — J. Skuodis 
19424 — P. Gurtskaitė 
19428 — E. Lauraitienė 
19431 — E. Leščinskienė

1 19440 — A. Spirauskas 
. k 19448 — A. Sk'rebumas

19449 — M. Adomaitienė
19462 — B. Kibartienė
19463 — A. Aleksiunas 
19467 - P. Juraite

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

N, Y. — Cherbęurg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, 401ympic. Gręitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

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

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
altijbs portaip,

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgcnland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa). , .

Viskas užrakinama, pravatiški pasl- 
dejimai. Geras maistas ir risi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tu arba
Pasažierių Pepąrtamentas

127 So. State St.. Chicago, III.

Physical Culiure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chicoprataa, 
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 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėtdieniais nuo 9 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH ; ••

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 

:,Tel. JBoulevard 4774. Nedėlioms . 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai, 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Rullman 5147.

Prospect 2992
. Spęcialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

PetromilU & Piatancsi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 

: temos armoni- 
kų, -pianų jr 
. chroam atikų. 
Žinomi muzi
kantai vartoja 

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

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

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
imAiiiii i.............. ..  . ................... „„ ■■■
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NUPIRK
Typewriįerį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovana

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naluropathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li- 
Žas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halstcd St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

sviezma
lina ir at-

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 

gams su kuriais T 
greičiau galėsi parašyti laišką 
ką kitą, negu su ranka. Geri 
šia, parankiausia ii’ dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str 
Chicago, UI.

pats sau, savo giminėms ir drau-
3 susirašinejl ir

' arGeriau-

De
nieziančių de
gančių kojų?

MENTHOLATUM
Greitai praša
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Lietuviu Rateliuose
Iš draugijų veikimo

*
gruoddžio 9 d., 

po pietų Mark

Sinai košer dešrų 
kuri randasi ant Hal- 
gatvės. Mat, ji daro 
kvapą bridgeportiet

Susivienijimo Bridgeporto na
mų savininkų susirinkimas įvy
ko trečiadienį, gruodžio 5 d.į 
Mildos svetainėj.

J. Maskaliunas, kaipo pirmi
ninkas, atidarė susirinkimą, 
įvairios komisijos išdavė rapor
tus. Direktorius Auditorium 
A. Lazauskas išdavė savo ra
portą ir paprašė, kad butų dau
giau pirkta Auditorium Šerų.

Nutarta ir nupirkta da už 
šimtą dolerių Šerų. • Viso dabar 
yra pirkta už $400.00 Šerų iŠ 
iždo.

Buvo pakeltas klausimas kas 
link žydų 
dirbtuvės, 
sted ir 34 
nemalonų
čiams, didindama savo biznį ir 
varydama iš biznio savo kaimy
nus lietuvius biznireius .

Kiek laiko atgal buvo atsira
dęs privatinis komitetas, kuris 
žadėjo užvesti provą prieš virš- 
minėtą kelbasų dirbtuvę. Tuo 
tikslu jie rinko nuo namų sa
vininkų pinigus; rodosi, surinki 
ta apie $600.00. Penkis šimtus^ 
buvo girdėti, kad įdavė advoka* 
tui Beach.

Vėliaus šis komitetas susivie
nijo su Bridgeporto Namų sa
vininkų susivienijimu. Sus; 
išrinko naują komitetą, kuris 
turėjo užimti pirmojo komitie-- 
to vietą ir vesti provą Susiv. 
vardu. »

Komitetas laikė savo susirin
kimą M. Kiro ofise. Komitetas 
pagamino raštiškus reiklavi- 
mus, kad advokatas Beach ves
tų provą Sus. vardu. Advoka
tas atsisakė vesti provą Susiv. 
vardu; jis patarė vesti provą 
artimiausiems kaimynams.

Kai kurie žingeidaujanti lan
kėsi pas advokatą, bet jis visai 
nekreipė domės, rūkė cigąrą ir 
kalbėjosi su savo draugu. Jo pa
gelbininkė peržiurėjo keletą 
šuplėdžių, bet anot jos, nieko 
nėra panašaus. SpėjamĮa, kaid 
advokatas nieko nedirbo, ir ar 
jis tikrai yra gavęs tuos penkis 
šimtus dolerių, nežinia.

Sekamies metams išrinktu 
nauja valdyba: prezidentas —p. 
St. Mažeika; pageliam n kas ►— 
p. Motiejūnas; nutarimų rašti
ninkas likosi senasis p. A. La
zauskas; kasininkas —p. J. Žil- 
vaitis.

Susirinkimai yra laikomi Mil-

dos svet. kas pirmą seredą 
kiekvieno Aiėnesio.

šeštadienį, 
pirmą valandą
White Sųuare svetainėje Lietu
vos Dukterų Draugija turėjo 
savo susirinkimąf

Narių dalyvavo apie 114. Po 
apkalbėjimo nbužbaigtų reika
lų, buvo rinkimai naujos seka
miems metams valdybos. Pir
mininkė—p-nia P. Kvietkienė; 
jos pagelbininkė — p-nia P. Se- 
nulienė; nutarimų raštininkė— 
p-ia E. Juzaitienė; finansų raš
tininkė — p-nia H. Carney; 
kontrolės raštininkė — p-nia U. 
Radzevičienė; iždo globėjas — 
p-nia E. Dudunienė ir p-nia O. 
YanuŠauskienė; maršalka — p- 
nia P. Grigonienė.

Lietuvos Dukterų Draugija 
rengs vakarą, kuriame Drama
tiškas Ratelis suvaidins tiri jų 
aktų veikalą, “Karolio Teta”.

» * ♦
Mokslo Draugų paskaitos la

bai užintereSavo žmones ir kas 
kartas vis daųgiaus protiškai 
prasilavinusių ir mokytis gei- 
džiaučių skaitlius lankytojų di
dėja. Kuris buvo kartą, atsi
veda savo draugą. Yra mote
rų ir merginų, kurios neaplei
džia nė vieno sekmadienio.

Šį sekmadienį, gruodžio 23 d. 
Raymond Chapel laikys prele'k- 
ciją advokatas Jurgelionis.^* Jo 
tema bus: “Jėzus Kristus, jo 
mokslos ir jo darbai”. Yra tai 
žingeidžiausia tema: Jais va m ag
niai sako, kad niekad tokio žmo
gaus nebuvo pasaulyje; socialis
tai sako, kad nors jis ir buvo, 
bet -jis buvo paprastas 
Žmogus ir neturėjo jo
kios dieviškos galybės; ko
munistai sako, kad tai yra 
“monkey biznis”. Katalikai sa
ko, kad “jis yra Dievas ir žmo
gus; trečia ypata traicės šven
tos”* ... . , •;

Tas visa bus išaiškintą pasi
remiant raštais žymiausių mo
kslininkų. Tai yra svarbi pre- 
lekcija, kuri suinteresąVo netik 
laisvamanius, bet ir katalikus. 
“Draugas”, kada tai, buvo net 
išleidęs brošiūrą, “Ar Jėzus tu
rėjo brolius ir seseris”. Kun. 
Mockus tvirtina, kad Jėzus tu
rėjęs, nes biblijoj yra pasaky
ta: “Ar mes nepažystame jo 
brolius ir seseris”?

P-as Jurgelionis kalbės beša
liškai: jo tikslas nėra atimini 
Kristų iš katalikų ir atiduoti jį 
bolševikams, bet pasakyti tei
singai tai, ką liudija istorija.

P-as Justas Kudirka, Lietu
vos operos dainininkas, kuris 
dabar yra Chicagoje * giedos 
Švento Dovydo (anglų) bažny
čioj, Kalėdų dieną per mišias 11 
vai.—Bubnis.

į,ir L. S. J. L. Rėpgdama dr<įi- 
Igišką vakarėlį išrinko koanisi- '
ją ir pianai įgalioijo Veikti pa- 

I gal, savo nuožiūros. Reiškia 
....-y*-....  į I pirmininkas, kuris buvo pa- 

Teisybės Mylėtojų Draugystė skirtas per konpisiją, turėjo 
.laikė savo priešmetinį susirin- teisę leisti aukas rinkti, arba 
kimą 9 d. gruodžio, kuriame neleisti. Tad jokio kito atsi- 
tarp kitko nutarė paaukoti iš klausimo pirmininkui jau ne
savo iždo $10. Mariampoles reikėjo. O kad Lygos nariai 
Realės Gimnazijos reikalui; f 1 
dar nariai atskirai sudėjo 
$19.60, tai viso Mariampoles 
Gimnazijos naudai teks $29.60.

Tai yra labai- geras dalykas, 
kad ši draugija nepasilieka nuo 
kitų ir paremia tokį svarbų rei
kalą, kaip Mariampolės Gimna
zija. ši draugija yra grynai tau
tiška; jon priklauso vyrai ir 
moterys ir, kaip matyt, musų 
tautos reikalai jai stovi arti prie 
Širdies.

Tik vienas blogumas metasi į 
akis, tai tų komitetų, kuriems 
buvo pavesta aukos perduoti 
tam tikrai įstaigai. Jau praėjo 
apie trys savaitės laiko, l__

Dar biskis auky Mariam- 
pelės Gimnazijai

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI NAMAI-2EME
Lietuviu Raudonos Rožės Pašel- 

£os Kliubas rengia Kalėdų šokį 
ietuvių Liuosybės svet., 14 ir 49 

Ct;, Cicero. • šokiai įvyks antradie
ny], gruodžio 25 d. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Įžanga kliubo nariams 
su draugaid veltui.

Kviečia visus KOMITETAS.

GERA PROGA dėl dentisto kal
bančio lenkiškai; un»un uu L i VU- 
dos, su įtaisymais, nuo naujų me
tų, Biznis išdirbtas per žydų den- 
tistą.

Savininkas W. Bučinskas 
11853 South Michigan Avė., 

Kensington, III.
Tel. pullman 4337

ofisas ant rcn- KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

_ _ budavoti.
^3:^ v;

Z.S.Micki V1CL A

Kazimieras Gogelis po il
gos ligos mirė pėtnyČioje, 
gruodžio 21 dieną, 3:25 vai. 
po pietų Oak Forest ligoni
nėj. Velionis turėjo 30 metu 
amžiaus; Amerikoje išgyveiro 
11 metų. Buvo vedęs; pati 
mirė 13 dieną kovo 1921. Pa
ėjo iš Lietuvos Utenos apskr. 
Debeikių parapijos, Gerkonių 
kaimo. Lietuvoj paliko moti
nų, 2 brolius ir 3 seseris. 
Amerikoj paliko brolį, pus- 
bra'į ir pusseserę.

Cicero
Mariampoles Realei Gimnazijai 

auka ir naujos valdybos rin
kimai. V

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
Gruodžio 24. d., ' 10 vai. ryto į 
Tautiškas kapines.

Draugai ir pažįstami, mel
džiu dalyvauti laidotuvėse. Jo 
*• Htias rmdasi nas švogerį, 
1834 Wabansia Avė.
Nuliudus sesuo ir švogeria.

r

■CUNARD:
* AR MANOTE ATSIIMTI GI- J
« MINĖS Į AMERIKĄ ■
jj 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 2 
td met* U
M Leiak musų raltinel Kaun* pa<e)M- ®
■ . ti Jūsų giminėm* itgauti paspirtus I
g Ir vizas ir tinkamai juos prirengti i | 
_ kelionę. _

Nereikia laukti dėl vietos, turin- 
’ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- ™
■ nard laivas išplaukia ii Europos kas ■ 
g kelintų dieną. Cunard laivakortfo
H yra geros kelionei ant AUUITANIA. ■ 
? BERENGARIA ir MAURETANIA, Z
* greičiausia jurų kelloM tarp Lietu* 5
■ vob ir Amerikos. ■
■ Del smulkesnių informacijų, malo- M g nčkite susiiinoti su musų vietiniu | 
_ agentu arba musų raštinėje. 

JJJ Cunard Line 
■140 N. Dearborn 
■Street 
■Chicago, III.

D-stė Lietuvos Kareivių laikė 
iavo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 16 d. Apsvarsčius savo 
bėgančius reikalus prieita prie 
svarbesnių klausimų. Pakeltas 
klausimas kas, link Lietuvos 
Mariampoles Gimnazijos.

Liko vienbalsiai nutarta paau
kauti iš kasos dešimt dolerių 
($10.00) ir tiesiai pasiųsti į Ma- 
riampolę. Tam išrinkta komite
tas: Kazimieras Deveikis ir Leo 
Shvegžda.

Komitetas pranešė, kad paė
mę dėl Maskaradinio baliaus 
vasario 23 dienai, 1924., Ciceros 
Lietuvių Liuosybės svetainę. 
Prieita prie Valdybos rinkimo 
1924 metams. Pirm, pasiliko se
nasis, Juoz. .Takažauskas; pa- 
gelbininku — Jonas ševiškis. 
Nut. rašt. senasis A. Milius, atsi
sakė, tai išrinkta naujas Kaz. 
P. Deveikis, 1518 So. 48 Ct.; fi
nansų rašt. Ben. Tumavičia; iž
dininkas — Leo Shviegžda; ka
sos globėjai — Jonas Rainis, Mi- 
kolas .Zabela ir Juoz. Martinkus; 
maršelka —, Juoz. Pralgauskas; 
teisdaris — Pr. Dapkus; teisda- 
rio raštininku.— Jonas Šoris; 
korespondentas —* Antanas Mi
lius; Atstovas į C.*L. N. Bend- pramogos. Paprastai 
rovę — Jonas Šoris, ir atstovas ma komisija ir pavedama jai 
į Spulką — Iz. Yociuš. —A. M. rengimu rūpintis. Taip padare I'

ir| nepraši ogi. pirmininko pasiel
gimui, tai parodė po vakarė
lio įvykęs susirinkimas, kuria
me ^komisijos raportas tapo 
priimtas vienbalsiai, t. •'' ' ‘ !

Beje, 
visiems 
mdksilą 
čiai esą 
venime 
Yra sakoma: 'kuo pats kvepia, 
tuo ir kitą tepa, arba ant kito 
ir krislą pamato, o ant savęs 
ir rąstą nemato. Man rodos, 
kad panašus ■dalykai dedasi ir 

............ .... t___ o_  __ su A. ž. Paskirtiniai visi trys 
apie trys savaitės laiko, o dar klausimai apie pirmininko ne
vis nematyt, kad aukos butų kur pasitarimą su ką'lbėtojais reiš- 
reikia priduotos. Kągi tai reiš- kia vieną ir tą patį. Kitaip sa
kia?..................................................kant, trys asabos vienas die-

Kas link pačios draugystės, va$. Tadelį j uos'visus duosime 
aš sakau, kad tai yra labai ge- vįeną absak^mį ęiš^kytnis A: 
ra ir į ją verta priklausyti kiek- ž., visi žino, kad draugiškuose 
vienam vyrui ar moteriai. ipasilinksminiimo vakarėliuose

— Wm. Plekavičia. [pirmininkas jokių pasitarimų 
siJ ka’llbėįtoįjais apie temas ne
daru. O tiktai po šokių ir žais
mių, svečiams susėdus vakarie
niauti pirmininkas pakviečia' 

Apie trys savaitės atgal L.|v‘«nfl kit<J dalyv| tarti keletą 
S. J. L. turėjo linksmą ir vi- žodžiu, dagi nepranešęs jiems iš j 
sais žvilgsniais sėkmingą po-lanksto, kad turės kalbėti. Kal
kių — draugišką vakarėJį. Ta-1 bėto.jai, kad nesugadinus susi- j 
čiaus yra sakoma, kad. nėra 
gero be blogo. Taigi iri Lygos 
vakarėly svečiams bevakarie- 
niaujant iškilo vienas nemalo
nus dalykas, būtent: prakilnus 
kalbėtojas (ne lygietis) norėjo, 
kad butų aukos renkamos, o 
vakarėlio pirmininkas neleido 
tatai daryti. Ir del'ei šito ma
žo nestisipratimėlio iškilo gin
čai spaudoje. Taip sakant, iš 
šipulio jau priskaldyta vežimas 
malkų. Įu...Jr /f

A. Ž. atsakydamas M. Y. sa
vo rašinį pradeda: “Nemaniau, 
kad dar reikės rašyti apie tą

Pats muša, pats rėkia

Ateities Žied. 
įgijėlė rengia koncertą su 
trečiadieni,) gruodžio 26

Brighton Park.
V. Draugijėlė rengia 
eglelė ,
dieną, 8 vai. vak., McKinley Park 
svetainėje. Yra užkviestas Bridge
porto Jaunuolių Orkestras. Įžanga 
nemokama. —KOMITETAS

A. ž. neužmiršta ir 
Lyi^os nariams pa- 
pasakyti. Girdi, lygie- 
be idėjos ir neturį gy- 
jokių kiltesnių siekių.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų apt Bridgeporto 
prieŠmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio -31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepė, 3140 So. Halsted St. 
Viši delegatai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A? J. Lazauskas, rašt.

Brolių Liet. Skolinimo ir Budavoji- 
mo draugija (Spulka) 4138 Archer 
Avė., Chicago. šiuomi pranešam vi
siems spulkos nariam®, jog ateinantį 
du antradieniai pripuola šventės Ka
lėdos ir Nauji Metai, tai iš tos prie
žasties spulkos susirinkimai bus per
kelti j trečiadienį. Valdybai.

PASARGA.

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apslvedimai, asmenų ' jieškoji- 
mai ir Lt. turi būt ii kalno apmoka-

rinkusiems linksmo ūpo, kal
ba trumpai ir nesigilina į svar
bius dalykus. Tąi šitokia tvar
ia yra priimta pas lietuvius. 
Lygos vakarėly taip ir buvo 
daroma. Taigi už tą" nemalonų 
įvykį kaltė puola ne anit; pirmi-1 Norintieji pasigarsint į sekamos dia- 
muko ir fy^eeių, bet ant. kai-l.kelbim, ne vHiau, kaip 9 vai. va- 
betoj aus. Ir -matyt, kalbėtojas karo.
vėliaus suprato, jkacį jis- ne vie- ■■
toj išsišoko ąukų tpnašydamas, A^MFNII HM Al
tai dabar ir tyli. Bet už tai A. JILUnUJIMMI
Ž. kiek drniląs . teisiria kalbėto- K; jiEškAti-savo brolių tuozaiio ir 
ją ir smerkia lygiečius. Kaaimlėro grigaravlžiu Paeina iš

t,1? . GirkaĮnės vnls. Juodkiemių kaimo,
A Ž ąnkn-6 “PaniikaniH nrn- Raseinių apak. Gyvento Pittsburgb n. a saK&.Ą. raaųiKauti pra- Pa, BukHe malonys at.

kilniam tikshrti yra smagumas, sišauk$. .
buvusį L. S. >. L. vakarėlį.” Į o ne jau;tjimas,> }?<ridupo.” Wel!l, iiv-m55 sl
Taip, taip, prieteddau^ Aš irgi j jeigti taip snaatgu aukauti, tai I Isla'nd, III.
ndnianian.’, Kad atsiras toks kode! prakilnusis kalbėtojas! ■■ •. ’ <
žmogus, kuris pradės .fiiftčus ir jo apginėjas .A. ž. nepasida- ,“ 
per spaudą. () betgi atsirado rg sau smagirin^ paaukaudami iš Karklėnų miestelio, Šiaulių aps., 

k“riS P“ .fekok> dvidešimkę. Aš tikras ėsta, ’SM
gi', ti kalbėtoją ir peikti pirmi- Igad jeiigu jie abudu po dvide-lkad gyyęna Dętroit, Mičh. Turiu 
ninkę ir lygiečius Bet kuomet hįm.kę butų paloję ant stato, feVtaSAta Sž
jo ataką ant lygiecių M. Y. tin-|taį pirmininkas netiktai butų j ką. bUsįui širdingai dėkingas.
karnai atmušė, tai jis kremta- nuraudęs aukas rinkti, bet ir 1?elix e Str’
si, kad dar kartą “priverstas’ pats butų paklojęs kokią de- , i*. ...L-------

. . y.'' 1 ° 4 y1™ čiau susieiti. Praneškite sa-
smagiau lygiams pamokslus K antraš į Naujienas. 1739 s. 
sakyt! u® neleidimą aukas rmk- HįlIste(j stChicag0> ĮU. Box '400

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
; abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir gražinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

kia. Pats pradėjo tuos nelem- tus prašyti aukų 
tulS ginčui spaudoje ir pats 
verkšlena, kad reikia rašyti.

“Nuosprendį paliksiu pa
tiems skaitytojams”, sako A. 
Ž. Gerai dairai, brolau. Taigi 
aš pasinaudodamas ta proga, 
kaip matai, savo nuosprendį 
viešai ir naneiškiu. Tikiuosi, 
Jus man atleisite už atvirumą.

Savo nevykusią kritiką A. 
Ž. posmoja: “Kodėl pirminin
kas neleido aukų rinkti? Ar jis 
buivo atsiklausęs L. S. J. L., 
kad čia nevalia bus aukos rink
ti? Ar jis pasitarė su kalbėto
ju, kad kalbėtojas neagituotų 
už aukų rinkimą? Ar jis pasi
tarė abėlnai su kalbėtoju apie 
kalboš temą? * Ar jis aibelnai 
pasitarė su visais kalbėtojais?” [ renkama valdyba* 3,924 mitams? 
Vaje, gerieji, : kokis nedorėlis I <( Sekr.
tas pirmininkas. Be jokio pa-1 
„Įtarimo pasielgė kaip tinka- me^ ivZ »
mas ir gana. Į 25 d., (Kalėdų diena), Liuosybės

Dabar id'ant iižtfnnpriinti A | svetainėje, 1822 Wabansia Avė., ai.ar aai t uziga erini j (North Sidę) Chicago, III. Suvažia-
Ž., kad jam daugiau’ nereikėtų I vimas prasidės 12 vai. dienąj Visi 
klapatytis duosime trumpą pa- deUgatat’»“I“.'
aiškinimą į jo klausimus. valote turėti mandatus, kitaip nebu- JįJ

Į pirmą klausimą trumpą ir 8itĮ psriim^iuo>ntl a <.South sidc 
tinkamą atsakytiną jau davė didmiestyj ant State ir Washington = 
M. Y. Gi platesni paaiškinimą J “L Mįlwaukee gatvekarius ir va- 
nors ir galima duoti, bet nėra eikit du bloku j šiaurę, kur rasite | 
reikalo, nes kas norėjo supras-Į 8V®taįW,į • 1*^
ti, tas suprkto ir iš M. Y. ra
šinėlio, I 
taip, o ne kitaip.

Aįihraš ] 
juokingas. Nejaulgi jis nežino, I draugijėles vakarėlių trečiadienyj’, 
kad neina pulku visi onganiza- feTlark ^vef” /ak., Meąin-
ei jos nariai rengti (kokios nors kitę su instrumentais, o kurie ne- 

i&vnVa I žinote kaip nuvažiuoti — i ‘ ‘ 
įsi cnKa-1 j j. Grušo namus 7 vai. vakaro, Į nė. Galima ir pianą vartoti. 3 blo-

3147 So. Halsted St. nuvažiuosim | kai nuo Garficld parko, arti eleva- 
sykiu.

Eugenija Gruialte, raiti

ti, negu patiems aukauti.

PAJIEŠKAU SAVO SUSfiDŲ, 
Pranciškaus Ųanielio,. paeina iš Kau- 

v g BI no rėdybos, Mažeikių apskričiaus,
D M A X ■ te* 4* b Triškių parapijos, Dauginių sodžiaus.( JĮ) R S* V 1 III SI ■ Pirmiau gyveno Chicagoj. Dabar gy-I I O II V V I III (I I vena kur ant farmų. Teiksitės pra-

J'*

KASDIEN tamsta gali prisiralyti 
_rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jel dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kus savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

LSS. Vilt Rajono Konferencija, 
įvyks pirmų nedėldieni sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus

mas kus

Liuosybės 
ve., 

..w- ...... r .M. . v.._________ ../įtovaaSt-,
Ž., kad jam daugiau’ nereikėtų Į vimas prasidės 12 vai. dienąi Visi

'delegatai bukite pažymėtų, laiku, nes

.»>

neiti pats-ar kiti Šiuo adresu: 
JOE LABANAUSKAS, 

1518 S. 49th Court, 
Cicero, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 

mui apie 30 metų senumo, šviesaus 
veido, geltonų plaukų. Aš esu pilie
tis šios Šalies, turtas mano siekia 
iki $2500. Darbą turiu gerą. Atsi
šaukite laišku pridedant savo foto
grafiją arba geriau ypatiškąi pasi
matyti. Ne iš toliau kaip Ghicagos 
ir apielinkių.' Petras Laudeųskis 
571 W. Madison Str. Cbicago, I1L

ĮVAIRUS SKEIBIBAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Obelio kaina 
vįsiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
__arol and Sons CoM 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie* 9440
uiiKanną atsakymą jau aave didmiestyj ant State ir Washington
M. Y. Gi platesni paaiškinimą,| SIŪLYMAI KAMBARIU

P. J. Petronis, s.L.A. 2 Apskr. sekr. | KAMBARYS ant rendos SU 
, • v Atskies 

Norėdami dasižinot,
i • v i i i t, , zr .visais patogumais,
kodėl buvo padaryta JAUNUOLIŲ ORKESTROS NARIŲ įėjimas.

... ‘. Esame užkviesti dalyvauti Brigh- telefonuokite 
k.lauUimas itiesiog | ton Park Ateities žiedo Vaikų Boulevard 8502

I., 8 vai. vak., McKi 
. Visi jaunuoliai bu* 

atvykite

ijiir' lį n WI r ų ■ nu mm iąn » r^mu'in.i—

KAMBARIS ant rendos dėl dvie
jų vaikinų arba vedusios poros. Ga
ru apšildomas telefonas ir maudy-

torio ir 3 karų linijų.
Telefonas Van Burert 4078

ANT rendos 6 kambariai, 2 
lubos, visi kambariai šviesus — 
saulė įeina. Garu apšildomi; vi
si kambariai dideli. Randasi 

6612 S. Sacramento Avė.
Tel. Republic 1177

■ ..... ....... -

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA švarios . moteries 
darbui į dešrų dirbtuvę. Gera 
mokestis
KOSHER STAR SAUSAGE 

MANUFACTURING CO. 
1010 Maxwell St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PAJIEŠKAU Piekoriaus pirma- 
rankio ar antrarankio, nėra skirtu
mo. darbaš ant visados ir gera už
mokestis. Mokantis darbą atsišau
kite tuoj aus nes man yra reikalin
ga darbininkas

Frank Balčevicz, • 
322 North Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

REIKALINGAS Virėjas ar virėja 
į lietuvišką restaurantą. 
prasti savo darbąi gerai 
angliškai.

Kreipkitės
6343 So. Western

Tel. Prospect 4448

Turi su- 
ir kalbėti

Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

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

3642 Parnell Avė. <

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimij parlpras, labai geroje 
vietd; e, turį būt parduotas prieš 
Naujus Metus. <

Į.OOO N, N. Chicago, St.,
* Joliet, III.

■ DIDELĖ DOVANA tam, ku
ris pirks tą bučernę ir grosernę 
prieš Naujus Metus gaus $1000 
pigiaus negu yra verta; mainy
siu ant loto automobilio, kurie 
norite gauti bargen skubėkite:

2018 W. 21 Place.

EXTRA! Parsiduoda skelos ir 
registeris

PARDAVIMUI grosemė ir viso
kių daiktų „krautuvė. Geroj vietoj 
prie pat ŠV. Jurgio bažnyčios. Ren
čia pigi, apsukriam Žmogui gera 
vieta. Parduosiu pigiai iš priežas
ties mirties. Atdaras nuo 9 ryto iki 
6 vakare. Atsišaukite: 928 W. 33-rd 
St. Residerice Tel. Fairfax 2619

Grocery tel. Blvd. 7656

PARDAVIMUI koncertina. Visai 
mažai vartota; taip gera kai nauja, 
Nupirk si t labai pigiai, nes man 
daugiau nereikalinga. Kreipkitės.

Wm, Paviešis 
2938 So. Union Avė.

1 lubos užpakalis

PARDAVIMUI Pieno išvažiojimo 
biznis su daug kostumerių, sykiu re
žimai ir arklys. Pelningas bizniš ir 
gerai išdirbtas. , Parduosiu už pifUą 
kainą.

Kreipkitės <.
3251 Emerald Avė.

“ AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS

Naujas automobilius 1923, Oakland 
Six, Sadan, 5 pasažierių, parduosiu 
labai pigiai.

Atsišaukite
1645 Wabansia Avė., 

Rrunswick 2545=
RAKANDAI

GRAŽUS dvigubų springsų fono
grafas, groja visus rekordus 
kordais ir deimantine adata.

valgomo kambario setas, miegamo

veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
Nepraleiskite to 

Viskas kaip nau-

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augžtas

grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa- 

jūsų pačių kaina, 
didelio bargeųo.
ja.

RAKANDAI ant pardavimo: 
1 lova, šildomas ir virimui pe
čius, gramofonas su deimantine 
adata, vargonai; parduosiu pi
giai. 10929 So. State St

Tel. Prospect 4345

Tadarykite pinigų su 
HENRY FORD

Didžiausiame Calumct Harbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
kite biznio lotus už 1/5 pinigais, o 
kitus po 1 nuošimti 1 mėnesi. Tie 
lotai yra skersai] gatvės nuo Ford 
Motor Co. dirbtuvės, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvežime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.

. Cdluniet Harbor Realty Org.
Rbom 800-20 E. Jackson Blvd.

Tel. AVabash 5212

KAS KO NORI!

Pirkti, parduoti, mainyti namus 
ant farmų, buČerniy, lotų, groser- 
nių, automobolių ir formas, bačer- 
nes, grosernes, automobilius, Jotus 
mainau ant namų.

Kreipkitės pas:
H K. *C. Valaitis

943. W. 33rd PI.
Tel. Yards 1571

KALĖDŲ DQVANA
2 pagyvenimų po 6 kambarius 

su visais įtaisymais, garadžius dėl 
dviejų automobilių; kaina tik 
$5,900. Mainysiu ant didesnio na
mo, loto arba bet kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS,
3352 So. Halsted St., Chicago

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 
po num. 5926 S. Ejizabeth St., 
Chicago, III. Klauskit J. Kairis.
/ PARSIDUODA medinis 2 pagyv. 

namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 Žąsys, 50 
vištų. Kaina $5,500. Saidokai, suros 
ir elektra. Savininką galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

12417 So. Carpenter Str.

GERIAUSIA proga pirkti 320 ak
rų ūkę, 160 akrų girios, 110 akrų ge
ros dirvos ir trys ežerai. 12 mylių 
nuo Okanagan “County seat”, kur 
Great Northern gelžkelis eina. Ūkė 
randasi žiem-rytiniam krašte Wash- 
ington tarp Columbia ir Okanogan 
upių, tilį 40 mylių nuo Canados. 
$3000.

D. MASKE, 
Oroville, Wash.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 
, sau dreses.

Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
ČOLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1648

Sara Patek, Principal

^—1 m. !—■—    

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerų 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. Welh St., Chicago. III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, (hjografiios, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.V - - ........... .......

..........   1 q

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesnląsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedeldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kai 
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)


