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Coolidge kalba 
kongrese

Pritaria internaciona
liniam teismui

Kancleris Marx gaus dik
tatoriaus teises

Coolidge už sumažinimą taksų
Prezidento Coolidge pir

moji kalba kongrese
Pritaria internacionaliniam tei

smui ir taksų sumažinimui, 
bet priešinasi bonusui ex-ka- 
reiviams.

WASHINGTON, gruod. 6. — 
šiandie prezidentas Coolidge pa
darė pirmą savo pranešimą kon
gresui. Jo pranešimas buvo ga
na ilgas ir palietė visus svar
biuosius internacionalinius ir 
vidurinius šalies reikalus.

Jis pilnai pritarė prezidento 
Hardingo pasiūlymui, kad Jun
gtinės Valstijos tūlomis sąlygo
mis įstotų į internacionalinį teis
mą, bet pasipriešino pripažini
mui dabartinės Rusijos valdžios, 
taipjau nepritarė ir karo skolų 
panaikinimui.

Amerikos viduriniais reika
lais kalbėdamas jis pritarė iždo 
sekretoriaus Melon pasiūlymui 
sumažinti taksus, bet priešino
si suteikimui buvusiems karei
viams bonusų. Jis pritarė val
džios pagelbai eksportavime 
grudų, liet priešinosi pakeiti
mui įstatymų apie muitus.

Prezidentas kalbėjo vieną va
landą. Apie kiekvieną dalyką jis 
betgi kalbėjo labai trumpai, ne
duodamas jokių argumentų. 
Taip apie nereikalingumą bonu
sų ex-kareiviams jis viso pasa
kė dešimtį žodžių.

Viduriniais šalies reikalais 
jis stojo už didesnę ekonomiją 
šalies reikalų vedime, sumaži
nimą taksų, už pardavimą pri-

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

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

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

vadinėms kompanijoms valdžios 
prekybinių laivų, kurie duoda 
didelių nuostolių valdžiai, taip
jau pritarė projektui padaryti 
didžiuosius ežerus pasiekiamus 
jurų laivams, taip kad į Chica- 
go ir kitus didžiųjų ežerų uos
tus galėtų atplaukti jurų laivai 
ir todėl tie miestai įgytų tiesio
gini susisiekimą juromis su ki
tomis šalimis; prezidentas pri
tarė tolimesniam varymui vie
nijimo geležinkelių, kad tuo ge
riau pasitarnavus publikai; rei
kalavo peržiūrėti visus įstaty
mus, nes federaliniai įstatymai 
nėra pertvarkyti nuo 1878 m., 
taipjau reikalavo paskirti dau
giau federalinio teisėjų; stojo 
už griežtesnį vykinimą prohibi- 
cijos įstatymų, reikalavo labiau 
apsaugoti negrus ir sustabdyti 
linčiavimus. Pageidavo ir dau
giau ligoninių sužeistiems karo 
veteranams.

Prezidentas savo kalboj taip
jau stojo už stipresnę armiją ir 
šalies laivyną, kad tuo neva su
teikus šaliai didesnį saugumą. 
Prezidentas taipjau stojo už di
desnį aprubežiavimą ateivystės 
ir visų ateivių suregistravimą.

Taipjau reikalavo įkurti dar 
vieną departamentą — gerada
rybės (humanitaringumo).

Savo kalboj prezidentas Coo
lidge palietė ir daugybę kitų 
mažesnės svarbos reikalų, ypač 
rekomendavo pakeitimą dauge
lio įstatymų. Anglių klausime 
prezidentas pripažino, kad ang
lių kaina dabar yra nepakenčia
mai perdaug augšta. šalis, kuri 
turi žemėje tiek daug anglių, 
negali pakęsti pasikartojančio 
anglių trukumo. Jeigu gi kada 
Kręstų pavojus susitrukdymo 
darbo kasyklose (streikas), pre
zidentas reikalavo teisęs paskir
ti komisiją, kuri turėtų įgalio
jimą daryti viską, kad neprilei- 
dus to darbo sutrukdymo. Ta 
komisija galėtų tik taikinti, ar 
būti arbitratorium, nes pats 
prezidentas pripažino, kad val
džia negali reguliuoti-’ nė anglių 
kainos, nė algų, negi pagalios 
kasyklų savininkų ir anglių par
davinėtojų pelno.

Ūkio reikaluos prezidentas 
pripažino, kad galvijų kainos, o 
taipjau ir grudų kainos nieku- 
riose valstijose yra perdaug že
mos ir reikia kas nors daryti

( Naujieny Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir
subatonmis. Nedėdiomis-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.

kad pagelbėjus ūkininkams, bet
gi nebandant valdžiai nustatyti 
kainas, ar duoti kokią nors fi
nansinę pagelbą, o tiktai gal su
mažinant taksus, sumažinant 
važmos kainas ir parūpinant pi- 

k gesnes trąšas. Prezidentas pri
pažino, kad dabar sėjama per
daug grudų ir todėl ūkininkai 
turi organizuotis ir stengtis 
taip sutvarkyti ūkį, kad nebūtų 
didelio ūkio produktų perviršio 
ir kad susimažintų didelis skai
čius visokių perpirklių, įvedant 
kooperatyvį pardavinėjimą savo 
produktų. Esą darbininkai yra 
organizuoti, biznis yra organi
zuotas, todėl ir ūkininkai turi 
organizuotis. Prezidentas prita
rė ir Musele Shoals pardavimui, 
kur valdžia išleido daug milionų 
dolerių ir kur ir dabar aplaiko- 
ma labai didelių nuostolių. -Val
džia čia turi rūpintis netik gau
ti tinkamą kainą, bet ir užtikri
nimą, kad ten bent su laiku bus 
pagaminta didesnėj kiekybėj 
pigių trąšų.

Coolidge pabaigoj savo kal
bos prisiminė ir apie Monroe 
doktriną, kad “Amerika yra 
amerikiečiams” ir stojo už rė
mimą tos doktrinos.

Pasiklausyti prezidento kal
bos buvo susirinkę labai daug 
žmonių ir diplomatų. Skaitoma, 
kad nuo šios jo kalbos labai 
daug priklausys ar repubilkonai 
jį nominuos sekamam terminui 
į prezidentus.

Kancleris Man gaus dik
tatoriaus teises

Trys akto paragrafai priimti, 
bet galutinas balsavimas liko 
atidėtas.

BERL1NAS, gr. 6. — Reichs
tagas šiandie reikiamais dviem 
trečdaliais balsų priėmė visus 
tris paragrafus kanclerio Marxo 
“pilnų galių” biliaus, padarant 
tris atskirus balsavimus. Bet 
galutinas balsavimas už ištisą 
bilių, kuriuo Marx įgautų dik
tatoriaus teises, liko atidėtas.

Nacionalistai paskelbė, kad 
prieš balsuojant už ištisą bilių, 
jie apleis reichstagą. Iš to ir ki
lo svarstymai ar nevertėtų ati
dėti galutiną balsavimą.

Kuria Pareinio banką
Derybos su kitų šalių bankie- 

riąis jau baigiasi.

BRIUSELIS, gr. 6. — Belgi
jos giupžs delegatas bankierius 
Philippson pranešė valdžiai, kad 
derybos apie įkūrimą Pareinio 
banko jau visai baigiasi.

Vokiečiai sudės 50 nuoš. to 
banko kapitalo, franeuzai su 
belgais, o vėliau ir anglai, jei 
jis sutiks prisidėti, 40 nuoš., o 
likusią kapitalo dalį sukels ho- 
landai ir šveicarai. Franci jos ir 
Belgijos valdžios nedalyvaus to 
banko operavime, kadangi ban
kas bus grynai privatinė įstai
ga.

VOKIEČIAI TEISIA 
AMERIKIEČIUS.

Bandė išvogti iš Vokietijos 
amerikietį Bergdoll.

BERLINAS, gr. 6. — Moss- 
bach, Badene, prasidėjo nagri
nėjimas bylos dviejų amerikie
čių, Įeit. Griffs iš Hamilton, 
Ohio ir Victor Nelson iš Chica- 
go, už jų bandymą išvogti ir 
išgabenti iš Vokietijos ameri
kietį Grover Cleveland Berg
doll, kuris Amerikoje nestojo 
kariuomenėn, buvo nuteistas 
kalėj iman, bet paspruko nuo 
sargybos ir pabėgo Vokietijon. 
Leit. Griffs bando išsisukti nuo 
atsakomybės, bet vargiai jam 
tai pavyks.

Maskva atsisako mažinti 
“sandvičius” 

• J—------
Penkta dalis Rusijos biudžeto 

nueina bolševikų propagandai 
užsieny, bet tą sumą mažinti 
atsisakoma.
PARYŽIUS? gr. 6. — Konfi- 

dencialės židios iš Rusijos sako, 
kad nesenais įvykusiame Mask
voje centrai nio sovietų pildo
mojo komiteto susirinkime fi
nansų minis|eris Sokolnikov pri
pažino, kad į penkta dalis viso 
Rusijos biudžeto yra išmoka
ma trečiojo internacionalo slap
tos bolševikų propagandos fon
dam Delei Jiusijos nepaprastai 
blogos finansinės padėties So
kolnikov ragino, kad ta suma 
skiriamų propagandai pinigų 
butų sumažinta. Bet komiteto 
nariai atsisakė tą sumą suma
žinti.

Svetimą šalių jurininkai 
išsodinti Chinijojo

HONGKONG, gr. 6. — Sve
timų šalių karinių laivų jurinin
kai liko išsodinti ties Bund, ne
toli Kantono,, užimti muitinę. 
Jie apsitvirtiho muitinėj kul- 
kasvaidžiais.

Ties Šamin stovi šeši sveti
mų šalių kanuoliniai laivai, jų 
tarpe du Amerikos.

KONGRESAS PAGERBĖ
HARDINGĄ.

Pertraukė posėdžius iki pirma
dienio.

WASHINGTON, gr. 6.— Su
siorganizavęs ir išklausęs prezi
dento Coolidge pranešimą nau- 
jasisv kongresas pirmiausia pri
minė apie prezidepto Hardingo 
mirtį ir pagerbimui mirusio 
prezidento nutraukė posėdžius 
iki ateinančio pirmadienio.

Trumpame posėdyje senatas 
^be jokių svarstymų priėmė du 
bilius, kuriais prezidento Har
dingo našlei suteikiama $5,000 
į metus pensijos ir liuosą nau
dojimąsi paštu.

KETVIRTA PARTIJA REMS 
FORDĄ.

Partija sutverta Dakotoj iš .da
lies demokratų ir likučių dar- 
biečių.
PIERRE, S. D., gr. 6 — Va

kar čia užsibaigė konvencija, 
kurioj liko sutverta ketvirta 
prezidentinė partija. Ji rems 
vien tik Henry Fordą. Ta “par
tija” susideda iš “Fordo demok-’ 
ratų” ir trupinėlių farmer-labor 
partijos, kurie atskilo pereitoj 
partijos konvencijoj.

Ta partijai ketinanti statyti 
ir kandidatus j valstijos virši
ninkus.

KONSTANTINOPOLIS, gruo
džio 6. — Chalcedon metropoli- 
tikas Gregorius tapo išrinktas 
Graikų ortodoksų bažnyčios 
patriarchu, vieton Meeltios 
Matewakis, kuris liko pašalin
tas po jo 'išvažiavimo pereito 
liepos m. į Athos kalnus.

PINIGŲKURSAS
Vakar gruodžio 6 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.3E'
Austrijos 100.000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.66
Danijos 100 markių ........... $17.95
Finų 100 markių ................... $2.47
Italijos 100 lirų .................... . $4.37
Franci jos 100 frankų ........... $5.42
Lietuvos 100 Litų ................. $10.00
Norvegijos 100 kronų ....... $15.02
Olandij 100 kronų ............. .. $38.12
Švedijos 100 kronų ............... $26 31
Šveicarijos 10Q frankų .... . $17.46

Sukilimas Meksikoje North Sidiečiai remia Ma- Plėšikai Chinijoje išžudė 
rijampolės Gimnaziją 2,000 žmoniųDe la Huerta šalininkai kelia 

maištą Vera Cruz valstijoj.

MEXICO CITY, gruodžio 6. 
Gautomis nepatvirtintomis ži
niomis, vyriausias kariuomenes 
komanduotojas Vera CruiZ vals
tijoje gen. Sanehez sukilo prieš 
Obregono valdžią, parėmimui 
Adolfo de la Huerta, koopera- 
t-istų kandidato j Meksikos pre
zidentus.

De la Huerta ir žymesnieji jo 
šalininkai dabar yra Vera Cruz 
Mexico City jie apleido antra
dieny.

Pusiau oficialiniai paskelbta, 
kad Vera Cruz jurininkai taip
jau prisidėjo prie gen. Sanehez, 
pasipriešinime centralinei val
džiai.

Iš Celeya pranešama, kad 
prezidentas Obregonas gal dar 
šiandie sugrįš į Mexico City.

Septyni žmonės užmušti 
Ruhr riaušėse

BERLINAS, gr. 6. Septyni 
žmonės liko užmušti susirėmi
me tarp bedarbių ir policijos 
Wanne, Vestfalijoj. Nepaten
kinti menka pašelpa bedarbiai 
bandė užimti miesto salę. Poli
cija šovė į minią. Tvarką atstei- 
gė franeuzų kareiviai.

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė keturis žmo
nes ir kelis sužeidė, Vienas gir
tas auitomobiblistas AVarsliing- 
ton gatvėj į kelis blokus sužei
dė tris žmones.. Jis tapo areš
tuotas,

APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ DAIK
TŲ KRAUTUVŲ. '

CICERO. — Praeitą seredą, 
vakare, keturi vyrai atėję į 
Jos. Rizcn auksinių daiktų sau 
krovą, 4942 14-th St., paprašė 
parodyti žiedą, bet staiga visi 
išsitraukė revolverius ir suko- 
mandojo “hands up”. Plėšikai 
paėmė 47 dol. pinigais a-r įvai
rių, brangmenų vertės už 800 
dol. Kol atvyko policija, plėši
kai spėjo pasislėpti.

— A. Sireikis.

60 KOMUNISTŲ AREŠTUOTA 
GRAIKIJOJE.

ATHENAI, gr. 6. — Iš Vode- 
na pranešama, kad ten tapo 
areštuota 60 komunistų už suo
kalbį prieš valdžią. Jie bus ati
duoti karo teismui.

Tvirtinama, kad komunistai 
bandė sukurstyti kareivius prie 
maišto, bet juos išdavė patys 
kareiviai.

Pašalintas darbininkas nušovė 
savo bosą ir pats nusišovė.

CHICAGO. — John J. Morri- 
ssey, Chicago and North West- 
ern geležinkelio depo, prie Kin- 
zie ir Crawford gatvių, fore- 
manas liko pašalintas iš darb<5 
oeneralimo foremauo Ldvvard 
A. Sclu Mz Morrissiy išėjo na
mu. bet veikiai po to sugr’žo ir 
dviem Šūviais mišo m :hultzą, 
o vėliau, po to ir pats nusišovė. 
Kada užgirdę Širvius atbėgo kiti 
lepo darbininkai, abu jau b: vo 
negyvi

GREAT BEND, Kas., gr. 6. 
— Kansas gubernatorius Jona- 
than M, Davis paskelbė, kad jei 
Kansas demokratai reikalaus, 
jis sutinka išstatyti savo kan
didatūrą nominacijai kaipo de
mokratų kandidato į preziden
tus.

Kriaučių Kliubas rengia vakarą, 
o Ryt. žvaigždes Kliubas pa
aukojo virš $16.

CHICAGO. —' Ir North Sidės 
lietuviai sukruto remti Mariam- 
polės Realinę Gimnaziją, vie
nintelę laisvą gimnaziją Suval
kijoje. O kai northsidiečiai pra
deda veikti, tai jie veikia gerai 
ir privaro prie sėkmingo galo. 
Reikia tikėtis, kad jie nema
žai atliks tos gimnazijos nau
dai ir pralenks, kad.ir didesnes 
lietuvių kolonijas.

Pradžią padare užvakar j 
Kriaučių Pašelpinis Kliubas. Jis 
savo susirinkime nutarė sureng
ti tos Gimnazijos naudai vaka
rą. Ir visi nariai tuoj karštai 
stvėrėsi už darbo ir sako, kad 
visiems veikiant bus surengtas 
netik puikus vakaras, kuriame 
galės visi smagiai pasilinksmin
ti, bet ir liks daug pelno tai Ma
rijampolės Gimnazijai, nes į tą 
vakarą atsilankys netik , visi 
Kliubo nariai, bet ir atsives į jį 
ir visą North Sidę.

Vakar gi susirinkimą laikė 
Lietuvių Rytinės žvaigždės 
Kliubas. Keletą dienų atgal tas 
Kliubas apvaikščiojo dešimtme- 
tines sukaktuves savo gyvavi
mo. Prie jo priklauso daug šau
naus jaunimo. Ir tas jaunimas 
neužmiršo Marijampolės Gim
nazijos. Iš kasos tai Gimnazijai 
liko paaukota $10, o nariai su
dėjo dar $6.35, taip kad viso 
pasidarė $16.35. Reikia tikėtis, 
kad kliubiečiai ir toliau neuž
mirš tos Gimnazijos, bet ją 
nuolatos parems iki bus atlik
tas svarbiausias darbas — pa- 
budavotas tai Gimnazijai gra
žus, pritinkąs jos prakilniems 
tikslams namas.

Tai tik pradžia. Tikimės iš 
northsidiečių neužilgo išgirsti 
ir daugiau panašių smagių ži
nių, nes nėra abejonės, kad ir 
kitos North Sidės draugijos 
dųosniai prisidės prie to darbo.

Jei visi taip remtų tą darbą, 
tai bematant Gimnazija įsigytų 
sau puikų namą, ir tada nebe- 
gręstų jos gyvasčiai jokis pa
vojus. —Rep.

PARYŽIUS, gr. 6. — Atsto
vų butas šiandie 408 balsais 
prieš 127 vėl išreiškė pasitikė
jimą premierui Poincare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- * 
tuvoje gautų nuo jusu pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
genaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms Čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numų ateidamą į laikų.

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

HAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, DL

Sudegino ir apiplėšė miestą.

PEKINAS, gr. 6. — Gauto
mis čia žiniomis, plėšikai perli
po Likwankia, Honąn provinci
joj, sienas ir miestą apiplėšė ir 
sudegino. Kada plėšikai aplei

do miesto griuvėsius, jie paliko 
2,000 miesto gyventojų užmuš
tų ir sužeistų.

Nors tas puolimas atsitiko 
apie vidurį lapkričio mėn., bet 
žinią apie jį tik dabar gauta, 
kadangi tas miestas yra toli 
Chinijoje ir susisiekimas su 
juo yra labai sunkus.

VOKIETIJOS MARKĖ 
PAKILO.

Dabar duoda už dolerį tik 4,000- 
000,000 markių.

BERLINAS, gr. 6. — Strese- 
mannui rezignuojant Vokietijos 
markė buvo nupuolusi iki 8,000- 
000,000 markių už dolerį, nors 
oficialinis kursas buvo tik 4,- 
000,000,000 markių už $1.

Šiandie biržoje markė pakilo 
iki mažiau 4,000,000 m. už $1. 
Bet tas pakilimas įvyko ne dėl 
parlamentarinės padėties, o tik 
dėl naujųjų pinigų komisionie- 
riaus Schacht politikos keisti 
rentenmark į'markes, kas pa
gimdė markių trukumą ir pa
kėlė jų kainą virš oficialinio 
kurso.

Markėms pakilus tuoj aus at
pigo ir prekės sankrovose.

LONDONAS, gr. 6. — šian
die Anglijoje įvyko naujo par
lamento rinkimai. Kas rinki- 
mus laimėjo, nė partija neban
do spėti. Jei vien kuri partija 
bus laimėjusi didelę didžiumą 
vietų, tai sekamas parlamentas 
bus ilgas, bet jeigu gavo tik ne
didelę didžiumą, tai parlamen
tas gyvuos tik trumpą laiką ir 
vėl priseis skelbti naujus rin
kimus, k , t

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saule teka 7:04 valandą, leid
žiasi 4;19 valandą. Mėnuo te
ka 6:14 valandą ryte.
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Coolidge kalba
kongrese

Pritaria internaciona 
liniam teismui

Kancleris Marx gaus dik 
tatoriaus teises

Coolidge už sumažinimą taksų
Prezidento Coolidge pir 

moji kalba kongrese
Pritaria internacionaliniam tei

smui ir taksų sumažinimui, 
bet priešinasi bonusui ex-ka- 
reiviams.

WASHINGTON, gruod. 6. — 
šiandie prezidentas Coolidge pa
darė pirmą savo pranešimą kon
gresui. Jo pranešimas buvo ga
na ilgas ir palietė visus svar
biuosius internacionalinius ir 
vidurinius šalies reikalus.

Jis pilnai pritarė prezidento 
Hardingo pasiūlymui, kad Jun-I 
gtinės Valstijos tūlomis sąlygo
mis įstotų į internacionalinį teis
mą, bet pasipriešino pripažini
mui dabartinės Rusijos valdžios, 
taipjau nepritarė ir karo skolų 
panaikinimui.

Amerikos viduriniais reika
lais kalbėdamas jis pritarė iždo 
sekretoriaus Melon pasiūlymui 
sumažinti taksus, bet priešino
si suteikimui buvusiems karei
viams bonusų. Jis pritarė val
džios pagelbai eksportavime 
grudų, bet priešinosi pakeiti
mui įstatymų apie muitus.

Prezidentas kalbėjo vieną va
landą. Apie kiekvieną dalyką jis 
betgi kalbėjo labai trumpai, ne
duodamas jokių argumentų. 
Taip apie nereikalingumą bonu
sų ex-kareiviams jis viso pasa
kė dešimtį žodžių.

Viduriniais šalies reikalais 
jis stojo už didesnę ekonomiją 
šalies reikalų vedime, sumaži
nimą taksų, už pardavimą pri- 1

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie gavo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-2EMĖ”.

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

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MALžEMĖ.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais. 

vadinėms kompanijoms valdžios 
prekybinių laivų, kurie duoda 
didelių nuostolių valdžiai, taip
jau pritarė projektui padaryti 
didžiuosius ežerus pasiekiamus 
jurų laivams, taip kad į Chica
go ir kitus didžiųjų ežerų uos
tus galėtų atplaukti jurų laivai 
ir todėl tie miestai įgytų tiesio
gini susisiekimą juromis su ki
tomis šalimis; prezidentas pri
tarė tolimesniam varymui vie-i 
nijimo geležinkelių, kad tuo ge
riau pasitarnavus publikai; rei
kalavo peržiūrėti visus įstaty
mus, nes federaliniai įstatymai 
nėra pertvarkyti nuo 1878 m., 
taipjau reikalavo paskirti dau- 

|giau federalinių teisėjų; stojo 
už griežtesnį vykinimą prohibi- 
ei jos įstatymų, reikalavo labiau 
apsaugoti negrus ir sustabdyti 
linčiavimus. Pageidavo ir dau
giau ligoninių sužeistiems karo 
veteranams.

Prezidentas savo kalboj taip
jau stojo už stipresnę armiją ir 
šalies laivyną, kad tuo neva su
teikus šaliai didesnį saugumą. 
Prezidentas taipjau stojo už di
desnį aprubežiavimą ateivystes 
ir visų ateivių su registravimą.

Taipjau reikalavo įkurti dar 
vieną departamentą — gerada
rybes (humanitaringumo).

Savo kalboj prezidentas Coo
lidge palietė ir daugybę kitų 
mažesnės svarbos reikalų, ypač 
rekomendavo pakeitimą dauge
lio įstatymų. Anglių klausime 
prezidentas pripažino, kad ang
lių kaina dabar yra nepakenčia
mai perdaug augšta. šalis, kuri 
turi žemėje 
negali pakęsti 
anglių trukumo, 
gręstų pavojus 
darbo kasyklose 
zidentas reikalavo teisęs paskir
ti komisiją, kuri turėtų įgalio
jimą daryti viską, kad neprilei- 
dus to darbo sutrukdymo. Ta 
komisija galėtų tik taikinti, ar 
būti arbitratorium, nes pats 
prezidentas pripažino, kad val
džia negali reguliuoti ’ nė anglių 
kainos, nė algų, negi pagalios 
kasyklų savininkų ir anglių par
davinėtojų pelno.

Ūkio reikaluos prezidentas 
pripažino, kad galvijų kainos, o 
taipjau ir grudų kainos nieku- 
riose valstijose yra perdaug že
mos ir reikia kas nors daryti

'■ 1 .L" ■ 'I

tiek daug anglių, 
pasikartojančio 
Jeigu gi kada 
susitrukdymc 

(streikas), pre-

Naujieną Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomiis. Nedėdiomis-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.

kad pagelbėjus ūkininkams, beto 
gi nebandant valdžiai nustatyti 
kainas, ar duoti kokią nors fi
nansinę pagelbą, o tiktai gal su
mažinant taksus, sumažinant 
važmos kainas ir parūpinant pi
gesnes trąšas. Prezidentas pri
pažino, kad dabar sėjama per
daug grudų ir todėl ūkininkai 
turi organizuotis ir stengtis 
taip sutvarkyti ūkį, kad nebūtų 
didelio ūkio produktų perviršio 
ir kad susimažintų didelis skai
čius visokių perpirklių, įvedant 
kooperatyvį pardavinėjimą savo 
produktų. Esą darbininkai yra 
organizuoti, biznis yra organi
zuotas, todėl ir ūkininkai turi 
organizuotis. Prezidentas prita
rė ir Musele Shoals pardavimui, 
kur valdžia išleido daug milionų 
dolerių ir kur ir dabar aplaiko- 
ma labai didelių nuostolių. Val
džia čia turi rūpintis nelik gau
ti tinkamą kainą, bet ir užtikri
nimą, kad ten bent su laiku bus 
pagaminta didesnėj kiekybėj 
pigių trąšų.

Coolidge pabaigoj savo kal
bos prisiminė ir apie Monroe 
doktriną, kad “Amerika yra 
amerikiečiams” ir stojo už rė
mimą tos doktrinos.

Pasiklausyti prezidento kal
bos buvo susirinkę labai daug 
žmonių ir diplomatų. Skaitoma, 
kad nuo šios jo kalbos labai 
daug priklausys ar repubilkonai 
jį nominuos sekamam terminui 
į prezidentus.

Kancleris Mara gaus dik 
tatoriaus teises
akto paragrafai priimti,Trys

bet galutinas hplsavimąs liko 
atidėtas.

BERLINAS, gr. 6. — Reichs
tagas šiandie reikiamais dviem 
trečdaliais balsų priėmė visus 
tris paragrafus kanclerio Marxo 
“pilnų galių” biliaus, padarant 
tris atskirus balsavimus. Bet 
galutinas balsavimas už ištisą 
bilių, kuriuo Marx įgautų dik
tatoriaus teises, liko atidėtas.

Nacionalistai paskelbė, kad 
prieš balsuojant už ištisą bilių, 
jie apleis reichstagą. Iš to ir kį- 
lo svarstymai ar nevertėtų ati
dėti galutiną balsavimą.

Kuria Pareinio banką
Derybos su kitų šalių bankie- 

riais jau baigiasi.

BRIUSELIS, gr. 6. — Belgi
jos grupės delegatas bankierius 
Philippson pranešė valdžiai, kad 
derybos apie įkūrimą Pareinio 
banko jau visai baigiasi.

Vokiečiai sudės 50 nuoš. to 
banko kapitalo, franeuzai su 
belgais, o vėliau ir anglai, jei 
jis sutiks prisidėti, 40 nuoš., o 
likusią kapitalo dalį sukels ho- 
landai ir šveicarai. Franci jos ir 
Belgijos valdžios nedalyvaus to 
banko operavime, kadangi ban
kas 
ga.

bus grynai privatinė įstai-

VOKIEČIAI TEISIA 
AMERIKIEČIUS.

Bandė išvogti iŠ Vokietijos 
amerikietį Bergdoll.

BERLINAS, gr. 6. — Moss- 
bach, Badene, prasidėjo nagri
nėjimas bylos dviejų amerikie
čių, Įeit. Griffs iš Hamilton, 
Ohio ir Victor Nelson iš Chica
go, už jų bandymą išvogti ir 
išgabenti iš Vokietijos ameri
kietį Grover Cleveland Berg
doll, kuris Amerikoje nestojo 
kariuomenėn, buvo nuteistas 
kalSjiman, bet paspruko nuo 
sargybos ir pabėgo Vokietijon. 
Leit. Griffs bando išsisukti nuo 
atsakomybės, bet vargiai jam 
tai pavyks.

Maskva atsisako mažinti 
“sandvičius”

Penkta dalis Rusijos biudžeto 
nueina bolševikų propagandai 
užsieny, bet tą sumą mažinti 
atsisakomą.

PARYŽIUS, gr. 6. — Konfi- 
dencialės žiiįos iš Rusijos sako, 
kad nesenais įvykusiame Mask
voje centraflnio sovietų pildo
mojo komitfto susirinkime fi
nansų minisleris Sokolnikov pri
pažino, kad. ■ penkta dalis viso 
Rusijos biudžeto yra išmoka
ma trečiojo internacionalo slap
tos bolševikų propagandos fon
dam Delei fcusijos nepaprastai 
blogos finansinės padėties So
kolnikov ragino, kad ta suma 
skiriamų piopagandai pinigų 
;>utų sumažinta. Bet komiteto 
nariai atsisakė tą sumą suma
žinti.

SvetimŲ šalių jurininkai 
išsodinti Chinijoje

HONGKONG, gr. 6. — Sve
timų šalių karinių laivų jurinin
kai liko išsodinti ties Bund, ne
toli Kantono,i užimti muitinę. 
Jie apsitvirtijio muitinėj kul- 
kasvaidžiais.

Ties Šamin stovi šeši sveti
mų šalių kanuoliniai laivai, 
tarpe du Amerikos.

ją

KONGRESAS PAGERBĖ
HARDINGĄ.

Pertraukė posėdžius iki pirpm- 
dienio.

WASHINGTON, gr. 6.— Su
siorganizavęs ir išklausęs prezi
dento Coolidge pranešimą nau- 
jasiav kongresas pirmiausia pri
minė' apie prezidepto Hardingo 
mirtį ir pagerbimui mirusio 
prezidento nutraukė posėdžius 
iki ateinančio pirmadienio.

Trumpame posėdyje senatas 
be jokių svarstymų priėmė du 
bilius, kuriais prezidento Har
dingo našlei suteikiama $5,000 
į metus pensijos ir liuosą nau
dojimąsi paštu.

KETVIRTA PARTIJA REMS 
FORDĄ.

Partija sutverta Dakotoj iš .da
lies demokratų ir likučių dar- 
bieČių.

PIERRE, S. D., gr. 6 — Va
kar čia užsibaigė konvencija 
kurioj liko sutverta ketvirto 
prezidentinė partija. Ji rems 
vien tik Henry Fordą. Ta “par
tija” susideda iš “Fordo demok-' 
ratų” ir trupinėlių farmer-labor 
partijos, kurie atskilo pereitoj 
partijos konvencijoj.

Ta partijai ketinanti statyti 
ir kandidatus į valstijos virši
ninkus.

KONSTANTINOPOLIS, gruo
džio 6. — Chalcedon metropoli- 
tikas Gregorius tapo išrinktas 
Graikų ortodoksų bažnyčios 
patriarchu, vieton Meeltios 
Mateiwakis, kuris liko pašalin
tas po jo 'išvažiavimo pereito 
liepos m. j Athos kalnus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar gruodžio 6 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100.000 kronų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Italijos 1OO lirų .............
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų ....
švedijęs 100 kronų .......
Šveicarijos JLOQ frankų

$4.3F
$1.4F
$4.6f

$17.95
$2.47
$4.37
$5.42

$10.00
$15.02
$38.12 
$26 31
$17.46

Sukilimas Meksikoje
De la H nerta šalininkai kelia 

maištą Vera Cruz valstijoj.

MEXIC() CITY, gruodžio 6. 
Gautomis nepatvirtintomis ži
niomis, vyriausias kariuomenes 
komanduotojas Vera Cru<z vals
tijoje gen. Sanchcz sukilo prieš 
Obregono valdžią, parėmimui 
Adolfo de la Huerta, koopera- 
tistų kandidato į Meksikos pre
zidentus.

De la Huerta ir žymesnieji jo 
šalininkai dabar yra Vera Cruz 
Mexico City jie apleido antra
dieny.

Pusiau oficialiniai paskelbta, 
kad Vera Cruz jurininkai taip
jau prisidėjo prie gen. Sanchez, 
pasipriešinime centralinei val
džiai.

Iš Celeya pranešama, kad 
prezidentas Obregonas gal dar 
šiandie sugrįš j Mexico City.

Septyni žmonės užmušti 
Ruhr riaušėse

BERLINAS, gr. 6. Septyni 
žmonės liko užmušti susirėmi
me tarp bedarbių ir policijos 
Wanne, Vestfalijoj. Nepaten
kinti menka pašelpa bedarbiai 
bandė užimti miesto salę. Poli
cija šovė į minią. Tvarką atstei- 
gė franeuzų kareiviai.

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė keturis žmo
nes ir kelis sužeidė. Vienas gir
tas automobiblistas Waisihing- 
ton gatvėj į kelis blokus sužei
dė tris žmones.. Jis tapo areš
tuotas.

APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ DAIK
TŲ KRAUTUVĘ. '

CICERO. — Praeitą seredą, 
vakare, keturi vyrai atėję į 
Jos. Rizen auksinių daiktų sau 
krovą, 4942 14-th St., paprašė 
parodyti žiedą, bet staiga visi 
išsitraukė revolverius ir suko- 
mandojo “hands up”. Plėšikai 
paėmė 47 dol. pinigais ir įvai
rių brangmenų vertės už 800 
dol. Kol atvyko policija, plėši
kai spėjo pasislėpti.

— A. Sireikis.

60 KOMUNISTŲ AREŠTUOTA 
GRAIKIJOJE.

ATHENAI, gr. 6. — Iš Vode- 
na pranešama, kad ten tapo 
areštuota 60 komunistų u» suo
kalbį prieš valdžią. Jie bus ati
duoti karo teismui.

Tvirtinama, kad komunistai 
bandė sukurstyti kareivius prie 
maišto, bet juos išdavė patys 
kareiviai.

Pašalintas darbininkas nušovė 
savo bosą ir pats nusišovė.

CHICAGO. — John J. Morri- 
ssey, Chicago and North West- 
ern geležinkelio depo, prie Kin- 
zie ir Crawford gatvių, fore- 
manas liko pašalintas iš darbi 
oeneraliaio foremauo Ldvvarci 
A. Scln Hz Morrissey išėjo na
mo. bet veikiai po to sugrįžo ir 
dviem Šūviais nušo u* m Jiultzą, 
o vėliau, po to ir pats nusišovė. 
Kada užgirdę šiivius iithčgo kiti 
’epo dmhininkai, abu jau k vo 
negyvi

GREĄT BEND, Kas., gr. 6. 
— Kapsas gubernatorius Jona- 
than M, Davis paskelbė, kad jei 
Kansas demokratai reikalaus, 
jis sutinka išstatyti savo kan
didatūrą nominacijai kaipo de
mokratų kandidato į preziden
tus.

North Sidiečiai remia Ma
rijampolės Gimnaziją

Kriaučių Kliubas rengia vakarą, 
o Ryt. žvaigždės Kliubas pa
aukojo virš $16.

CHICAGO. —' Ir North Sidės 
lietuviai sukruto remti Mariam- 
polės Realinę Gimnaziją, vie
nintelę laisvą gimnaziją Suval
kijoje. O kai northsidiečiai pra
deda veikti, tai jie veikia gerai 
ir privaro prie sėkmingo galo. 
Reikia tikėtis, kad jie nema
žai atliks tos gimnazijos nau
dai ir pralenks, kad.ir didesnes 
lietuvių kolonijas.

Pradžią padarė užvaka.'j 
Kriaučių Pašelpinis Kliubas. Jis 
savo susirinkime nutarė sureng
ti tos Gimnazijos naudai vaka
rą. Ir visi nariai tuoj karštai 
stvėrėsi už darbo ir sako, kad 
visiems veikiant bus surengtas 
netik puikus vakaras, kuriame 
galės visi smagiai pasilinksmin
ti, bet ir liks daug pelno tai Ma
rijampolės Gimnazijai, nes į tą 
vakarą atsilankys netik visi 
Kliubo nariai, bet ir atsives į jį 
ir visą North Sidę.

Vakar gi susirinkimą laikė 
Lietuvių Rytinės žvaigždės 
Kliubas. Keletą dienų atgal tas 
Kliubas apvaikščiojo dešimtme- 
tines sukaktuves savo gyvavi
mo. Prie jo priklauso daug šau
naus jaunimo. Ir tas jaunimas 
neužmiršo Marijampolės Gim
nazijos. Iš kasos tai Gimnazijai 
liko paaukota $10, o nariai su
dėjo dar $6.35, taip kad viso 
pasidarė $16.35. Reikia tikėtis, 
kad kliubiečiai ir toliau neuž
mirš tos Gimnazijos, bet ją 
nuolatos parems iki bus atlik
tas svarbiausias darbas — pa- 
budavotas tai Gimnazijai gra
žus, pritinkąs jos prakilniems 
tikslams namas.

Tai tik pradžia. Tikimės iš 
northsidiečių neužilgo išgirsti 
ir daugiau panašių smagių ži
nių, nes nėra abejonės, kad ir 
kitos North Sidės draugijos 
dųosniai prisidės prie to darbo.

Jei visi taip remtų tą darbą, 
tai bematant Gimnazija įsigytų 
sau puikų namą, ir tada nebe- 
gręstų jos gyvasčiai jokis pa
vojus. —Rep.

PARYŽIUS, gr. 6. — Atsto
vų butas Šiandie 408 balsais 
prieš 127 vėl išreiškė pasitikė
jimą premierui Poincare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigiis-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- * 
tuvoje gautų nuo jusu pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms Čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numų ateidamą į laikų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Plėšikai Chinijoje išžudė 
2,000 žmonių

Sudegino ir apipiešė miestą.

PEKINAS, gr. 6. — Gauto- 
,mis čia žiniomis, plėšikai perli
po Likwankia, Honaji provinci
joj, sienas ir miestą apiplėšė ir 
sudegino. Kada plėšikai aplei

do miesto griuvėsius, jie paliko 
2,000 miesto gyventojų užmuš
tų ir sužeistų.

Nors tas puolimas atsitiko 
apie vidurį lapkričio mėn., bet 
Žinią apie jį tik dabar gauta, 
kadangi tas miestas yra toli 
Chinijoje ir susisiekimas su 
juo yra labai sunkus.

VOKIETIJOS MARKĖ 
PAKILO.

Dabar duoda už dolerį tik 4,000- 
000,000 markių.

BERLINAS, gr. 6. — Strese- 
mannui rezignuojant Vokietijos 
markė buvo nupuolusi iki 8,000- 
000,000 markių už dolerį, nors 
oficialinis kursas buvo tik 4,- 
000,000,000 markių už $1.

Šiandie biržoje markė pakilo 
iki mažiau 4,000,000 m. už $1. 
Bet tas pakilimas įvyko ne dėl 
parlamentarinės padėties, o tik 
dėl naujųjų pinigų komisionie- 
riaus Schacht politikos keisti 
rentenmark į'markes, kas pa
gimdė markių trukumą ir pa
kėlė jų kainą virš oficialinio 
kurso.

Markėms pakilus tuoj aus at
pigo ir prekės sankrovose.

LONDONAS, gr. 6. — šian
die Anglijoje įvyko naujo par
lamento rinkimai. Kas rinki
mus laimėjo, nė partija neban
do spėti. Jei vien kuri partija 
bus laimėjusi didelę didžiumą 
vietų, tai sekamas parlamentas 
bus ilgas, bet jeigu gavo tik ne
didelę didžiumą, tai parlamen
tas gyvuos tik trumpą laiką ir 
vėl priseis skelbti naujus rin
kimus.

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:04 valandą, leid
žiasi 4:19 valandą. Mėnuo te
ka 6:14 valandą ryte.
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ATSIMINK SKRYNUTĘ IR
VARDĄ

BOXE$of
10 or 10

Išdirbėjai augščiausios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse. Skrynutės ap
saugoja juos nuo susilaužymo 
ir susitnankymo. Paprasti ci- 
garetai yra supakuoti į punde-

ORS HELMAR cigaretal 
buvo žinomi ir rūkomi per 

daugiau kaip penkiolikę metų, 
jie visada pasiliko tokie pat 
Permainos kokybėj nebuvo. 
HELMAR tebėra tokie pat 
šiandien, kokie kad buvo pada
ryti pirmieji.

Kada jus perkate HELMAR 
cigaretus, jus gaunate tyrę 
Turkišką Tabaką. Kada jus 
perkate paprastus cigaretus, 
jus rūkote pigesnį tabakę.

AR ZINAI KĄ PERKI?

Kas Dedas Lietuvoj
> -■ • -■■■ ...............................—■-................... ----------------------------------------------------- --------------..

Areštai.
Plungė (Telšių apsk.). š. m. 

spalių mėn. 24—25 d. kokie tai 
žvalgybininkai areštavo šiuos 
darbininkus: Leoną Steponavi
čių, Stasį Salį, Terutį ir šoferį, 
žvalgybininkai uostinėjo ir apie 
socialdemokratus, bet kol kas 
dar nepuolė. Vienas išsitarė: 
dabar vienus paimsim, o pas»> 
kui kitus; Lietuva turinti bū
ti krikščioniška. Socialdemo
kratai turėtų labiau tuo susirū
pinti.

Žemės “reforma” atida
ro darbininkams akis.

Garteva (Kauno apsk.). Gar- 
levos valsčiuje yra Michalovo 
dvarelis, kuriš buvo paimtas že
mės reformos reikalams ir iš
parceliuotas. Tame dvare gavo 
žemės tokie, kuriems jos visai 
nereikia, o kurie žmones buvo 
vargdieniai, tie ir pasiliko varg
dieniais. Pav., Pamaišupio kai
me yra vienas ūkininkas M. Po- 
deris, kuris savo žemės tinka- 
mai neįdirba, o iš dvaro dar ga
vo 5 ha; tame pat kaime gyve
nantis J. Alubauskas, kuris sa
vo žemes visai mažai turi (1 
ha), iš dvaro negavo. Virš mi
nėtas Alubauskas naudojosi to 
dvaro žeme jau visą savo gyve
nimą, o dabar liko nuo jos at
stumtas ir turi išparduoti savo 
gyvulius ir net paskutinę kar
vę. Verkia žmogus, aimanuoja, 
bet ką padarysi, žemės vis tiek 
nebus.

Musų apylinkėj žmonės dau
giausia buvo Darbo Federacijos 
nariai arba jai už jaučią ir, žL 
noma, laike rinkimų balsavo už 
D. F. Dabar jąja pasipiktinę 
dauguma darbininkų pareiškę 
noro dėtis prie L. ž. U., Pro
fesinės sąjungos.

Laikui bėgant pasirodys visi 
D. F. darbai tikroje šviesoje ir 
visi darbininkai pamatys’ vilką 
avies kailyje.

profėsoriųs, Oreste Mažiai pa
kviestas Valstybinėn Muzikos 
Mokyklon, naujai įsteigtoj, dai
navimo klasėj dėstyti dainavi
mo pamokas. Ų;

Atleidžia darbininkus 
iš darbo

Kaunas. Kaune tabako pra
monėje dirba virš 500 darbinin
kų. Nepersenai tabako ir jo dir
binių fabrikų administracija be 
jokios priežasties pradėjo malį 
sinį darbininkų atstatymą iš 
darbo. Surinktomis žiniomis iš 
visų tabako, papirosų ir gilzių 
fabrikų yra atstatyta virš 350 
darbininkų. Viena dirbtuvė vi
siškai užsidarė. Fabrikuose 
“Vaideliote” ir “Zefir” dirba
ma tik po 3 dienas savaitėje. 
Likusiems be darbo darbinin
kams gręsia badas, nes kitą 
darbą sunku gauti. Daugelį dar
bų yra užėmę vokiečių darbinin
kai, kurie sudaro musų darbi
ninkams didelę konkurenciją. 
Socialdemokratai įnešė Seime

šiuo reikalu paklausimą Vald
žiai.
Ministeriui l’irmininktti ir Vi

daus Reikalų Ministeriui
Paklausimas.

Paskutinių mėtų Katino ta-, 
bako it jo dirbinių fabrikų sa
vininkai yra atstatę iš darbo 
virš 350 darbininkų. Viena dirb
tuvė, kurioje dirbo apie 30 dar
bininkų, visiškai uždaryta, o 
darbininkai išstumti gatvėn. 
Keliuose fabrikuose dirbama tik 
po 3 dienas savaitėje. Tas ma
sinis darbininkų atstatymas iš 
darbo įvyko dviejų savaičių bė
gyje, nors jokių ekonominių 
katastrofų, kurios butų vertu
sios darbininkus atstatyti, nė
ra įvykę. Tai yra tik fabrikan
tų sauvalė. Jų sauvalės dėką 
keli šimtai darbininkų umu lai
ku be aiškios priežasties tapo^ 
išmesti gatvėn ir liko be jokio 
pragyvenimo šaltinio. i

Lietuvos respublikos konsti
tucijos 97 § yra pasakyta, kad 
valstybė saugoja darbininką be 
kitų atsitikimų ir darbo trūk
stant.

Todėl klausiame Ministerio 
Pirmininko ir* Vidaus Reikalų 
Ministerio:

1) Ar žinomi jiems: aukščiau 
aprašyti faktai?

2) Jei žinomi, tai kas daro
ma ar manoma daryti,' kad ne
tekusieji darbo darbininkai bu-

■

.............—

tų apginti nuo bado ii- aprūpin
ti darbu?

3) Kas daroma ar manoma 
daryti, kad ateityje darbinim 
kai butų apsaugoti nuo tokios 
fabrikantų sauvalės ?
(pas.) V. Galinis. K. Bielinis. 
Seimas, 1923 m. lapkričio 8 d.

Kaunas. Reorganizuojant val
džios aparatą dedasi keisti da
lykai. Užsienių Reikalų Minis
terijoj mažinant etatus neatsi
žvelgiama į tarnautojų padėtį: 
paliuosuojama iš vietų tarnau
tojai, kurie neturi jokių pragy
venimo šaltinių, o paliekama 
turtingesnieji, kurie turi ūky
je turtingus tėvus ar gimines, 
arba žmonos, kurių vyrai turi 
savo tarnybas. Bugalterijos 
skyriuj nuo gruodžio mėn. 1 d. 
tarnautojai pialiuosuojami, pa
liekamas tik vienas 2 rųšies 
bugalteris. Tuo budu tarnauto
jai negaus nė Kalėdų priedo.

Pašto tarnyboj paliuosuoja- 
mi tarnautojai viršininkų nuo»- 
žiūra. Bet prie P. Valdybos ren
giami kursai ir paliuosuotųjų 
vietą turbūt užims kiti. Lietu
voj nėra didelių fabrikų nei 
dirbtuvių. Todėl mašinis išme
tinėjimas tarnautojų iš valdiš
kų įstaigų bus kai kuriems jų 
ir išmetimu iš gyvenimo.

: ,Pr. Laitis.

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

ANT NAUDOS.

f

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

S328 So. Halsted St. 
Tek: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

809 W. 35th SI,, Ghlcago 
Tel. Bouievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
y Parduodam Laivakortes. •

UŽBURTI TURTĄ
3-jų veiksmų ir 2 paveikslų dramą stato

Vaidins Dramatiškas Ratelis

■ Nedelioj, Gruodžio 9tą, 1923
M. MELDAŽIO SVET.,

2223-24 W. 23rd PI.

Įžanga 75c. Balius 50cPradžia lygiai 7:30 vak.

Veikalas la$ai įdomus ir vaidintojai gerai patyrę, kdrie suvaidins tikrai gerai. r Po pOrstatįmo ba-
•■-.IV ■ ■< / • . .

liūs prie J. Rakausko muzikos. Kviečia višUs KOMITETAS.

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiaiiiiiiiiiiiiiiH
Kaunas

PAMOKSLININKO “PA. 
MOKSLAS” STUDEN

TAMS.fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKūT
Didžiausia lietuvių 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 garina laikraštj “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gaurui SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

------------- - --- r—*------

Z Didelės Dovanos Z
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 (i. 1923 na. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “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 laikotar
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 —

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

Kauno “L. žinios” paduoda 
šitokią žinutę:

Spalių 28 pamokslininkas [ar 
tik ne kunigas Maliauskis ? 
Red.] sakė bažnyčioj studen
tams pamokslą. Paminėjęs lai
bo dukters iš numirusiųjų pri
kėlimą, jis pastatė klausimą: 
kodėl žydai matydami aiškius 
Kristaus stebuklus vis tik jį 
netikėjo? Mat, čia, sakė pamok
slininkas, esanti psichologinė 
priežastis: ko žmogus nenori, 
to jam jokiu budu neįrodysi j 
Tam paminėjęs keletą faktų iš 
šventraščio, jis pridūrė ir atsi
tikimus iš paskutinių rinkimų 
į Seimą. Mat, kaimiečiai dauge
ly] vietų nenorėdami balsuoti 
už krikšč. demokratus, aiški
nosi, kad kunigai norį susidėti 
su dvarininkais ir liaudį pa
vergti. Kuomet kunigai ėmė 
teisintis vyskupų aplinkraščiu, 
tai užsikirtėliai ėmę tvirtinti, 
kad ir vyskupai pasiduodą po
nams dvarininkams. Ir pačiam 
pamokslininkui tekę girdėti to
kių tvirtinimų ir jokiu budu ne
galima buvę užsikirfėlių įtikin
ti.

Čia daugelis studentų, ’ ,ne^t 
kunigų, žinodami kaip vysk. 
Karevičius padėjo generolienei 
de Bondy atgauti dvarą, kar
čiai nusišypsojo, d išėję iŠ Baž1 
nyčios karštai debatavo, kam 
kišti pamokslan mitinginius da
lykus.

Valstybinė Muzikos Mokykla.

Atvykęs nesėhni Kaunan žy
mus, buvęs ilgus metus Berly
no Konservatorijos dainavimo

• 4

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PfitnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentai, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis illygomis. •'>
............................. ■■-!!! I .................... I |.| ffiiilJ

Tel. Dearbom 9057 1 1 '

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinfton St.

Cor. VVashingion & Clark

Narni] Tel.: Hydė Park 889S

šiandie
Petnyčioj, Gruodžio 7tą,1923

W YRA

Visoje Musų Krautuvėje ŠIMTAI REIKALINGŲ RUDENINIŲ DALYKŲ YRA PASIŪLOMA
• I ' ~ ' .

Ateikit ir Pasinaudokit Pra&aSu*

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkinio, ir. pardavimo Dokumentus 

> I ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearnorn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

S. W. BANL8, Advokatas 
VaL: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Cbicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 Iki 9 vaĮ.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephono Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
>■——....... — ■■■ ■ Į ■ 9

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidai pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 “ $25
ant ju.*>ų siuto arba ©verkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jų* 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir ©verkautai C1 Q Rfl
ir augščiau ▼ ■
Vaikų siutai ir ©verkautai <T Q Efl 
Ir augščiau

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare.

Nedelioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose
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KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis. ir Pruseika jautėsi kaip Mask
voj. Be to jis čia per porą die
nų turėjo dykai “burdą” ir ap
lankė daugelį munšainės urvų, 
kurie išimtinai priklauso “ptog- 
resistėms” ir kai kuriems komu
nistėliams.

* *♦

Darbai anglių kasyklose čia 
eina prastai, tedirba po dvi tris 
dienas savaitėje. Yra ir daug 
bedarbių, taipjau iš kitur irgi 
atsilanko darbo medžiodami.

Angliakasis.

pastebėjau, SLA. 212 
piniginis ir narių sto- 
geras. Tik balsuojant 

na-

Baltimore, Md.

Gruodžio 2 d. laikytame SLA 
212 kuopos susirinkime likau 
išrinktas korespondentu, kad 
teisingai paduočiau spaudoj 
įvairių žinių apie draugijų vei
kimų. Tatai ir noriu daryti 
nesislėpdamas jokiais slapy
vardžiais, kaip kad daro kiti 
slapukai. Todal prašau draugi
jas, kad jos, turėdamos kokius 
parengimus, suteiktų man ži
nią žemiau padėtu mano adre
su.

Kiek 
kuopos 
vis yra
Centro valdybą kai kurie 
riai nežinodami dalykų prikai
šioja Centro V-bari, kad buk ji 
išeikvojusi pinigų. Kam, kaip 
išeikvoji* — jie nepusako, 1_.„ 
agituoja balsuoti už Dundulį ir 
kitus nežinomus žmones. Drau
gai ir draugės, bukime įvairių 
pažvalgų, priklausykime kur 
kam patinka, bet protaukime 
kaip užaugę, subrendę žmonės, 
o ne kaip vaikau. Partiją laiky
kime ten, kur jos vieta, bet 
kur priklausome apdreudos ir 
susišelpimo organizacijoj, ten 
meskime šalin partijų dalykus 
ir bukime visi draugai. Bloga, 
kad paprastuose susirinkimuo
se musų draugų nė su žvake ne- 
surasi, o kai eina koki balsavi
mai, tai kaip ylos iš maišo iš
lenda. Todėl rimti nariai ir 
geri organizacijos saugotojai 
stengiasi savo balsus atiduoti 
už tuos, kurio yra tikri ir darb
štus SLA žmonės, o čia kiti ki
ša tokius narius, kurie jokio 
supratimo neturi apie SLA. ir 
jo reikalus ir kurie dagi lietuvi
škai nesugeba ką nors pasaky
ti, — kiša dėlto, kad tai “mu
sų plauko žmogus”... Draugai, 
meskime partyvumą ir savo 
susišelpi m o organizacijoj buki
me kaip vienos

Drg. P. Grigaičio prakalobs

Gruodžio 2 d. įvyko pas mus

syt tokios puikios pamokintai^ 
čios prakalbos yra kiekvienam 
interesinga ir naudinga, tai ko
dėl neprisidėti centu kitu prie 
padengimo lėšų? Nejaugi ren
giančių prakalbas žmonių dole
riai yra dykai gaunami ir jie 
vieni turi atsakyti! Ne, taip 
jau negražu! šitas uždavinys 
turi būti lygus visiems ir vis 
turi prie to prisidėt su savo 
centais, o ne bėgt pro duris.

Antru atveju d. Grigaitis kal
bėjo trumpai, pažymėdamas so
cialistų organizacijos svarbą, 
jos uždavinius ir kviesdamas 
susipratusius darbininkus dėtis 
prie socialistų organizacijos. 
Toliau nurodė komunistų žalin
gus žingsnius ir jų padarytas 
klastas darbininkų judėjime. 
Komunistėliai sėdėdami tik dai
rosi į šonus, matyt vargšai jau
čiasi kaip ant žarijų.

Po prakalbų draugai visi su
sirinko pas dd. Matuliauskus, 
uir radosi ir musų 
svetys d. Grigaitis.
rimtai pasikalbėjo apie socialis
tų org-aniazejių, pavalg-e vaka
rienės ir atsisveikindami linkė- 
o d. Grigaičiui kuogeriausios 
kloties. —Kazys.

mylimas 
Čia vis?

K.

motinos sūnūs
korespondentas

Brazevičius.
Shendan Road.

Zeigler, III.
Pruseikos prakalbos.—Darbai

etc., ir 
Rusijos 
jus 
pastarųjų

Komunistine “darbininkų 
partija” čia buvo surengusi 
prakalbas. Kalbėjo “laisvės” 
redaktorius Pruseika iš Brook- 
iyno. Jis daugiausiai pasakojo 
apie Buriją ir jos galingus bol
ševikus, kaip jie nuvertė caro 
valdžią [ne jie nuvertė. Red.] 

šmeižė tikruosius už 
žmonių laisve kovoto-

sociaJdeinokra'tus. Aut šių 
Pruseika visų savo 
>. Žinoma, neaplen

kė neišniekinęs ir Vokietijos 
sočia 1 den lok ra t ų, pr ik a i š i oda-
mas jiems griekų, kurių jie ne
padarė, — žodžiu, ponas Pru
seika melavo, kraipė faktus, by 
tik galėtų geriau šmeižti tuos, 
kurie bolševikams nepritaria.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos kažkokiam “apsigynimui” 
ir surinko regis per dešimt dole
rių. Medžiota ir tavorščių, par
tijai narių; kandidatų pasidavė 
apie dešimts, bet ištiesų tik vie
nas teprisirašė.

Po to Pruseika pasakojo apie 
Lietuvą, pasijuokė iš kunigužių, 
pagyrė “progresistes” ir komu
nistus, kad jie čia žeiglery ge
rai stovį. Pagalinus Pruseika 
ėmė guostis dėl vargų savo re
daguojamojo laikraščio “Lais
vės”, — “Laisvė” -sunkiai išsi
laikanti ir savo darbininkams 
negalinti mokėti unijinės algos, 
nes unijos algos esančios labai 
aukštos, todėl “Laisvės” darbi
ninkai turį tenkintis skebiškom 
algom.

Po prakalbų buvo leista duot 
kalbėtojui klausimų, bet niekas 
klausimų nedavė. Taip ir pasi
baigė.

Ponui Pruseikai musų kolo
nija labai patiko. Mat čia vienas 
bootlegeris davė jam “raidą” 
savo raudoname automobilių j e

senai laukiamos d. Grigaičio pra 
. kalbos, kurias surengė LSS.

14-ta kuopa.
Kalbėtojas pirmais savo žo

džiais pareiškė, kad blogo noro 
žmonės su tam tikra tendenci
ja jam primeta, kad jis patapęs 
tautininkas patriotas ir be ato
dairos girias Lietuvos respub
liką. Bet tai prasimanymai: 
jis koks buvęs, toks ir tebesąs, 
ir lankymasis Lietuvoj jo socia
listinių idėjų nė kiek nepakei
tė. Apie Lietuvą ir jos padėtį 
jis kalbą taip, kaip jis ją ma
tęs, t. y. matęs gerų dalykų ir 
blogų, ir jo uždavinys esąs ne 
girti ar peikti, bet pasakyt mi
nioms taip, kaip jis ten viską 
matė ir suprato; Toliau kalbė
tojas išrodė dabartinę Lietuvos 
padėtį kuo aiškiausiai, 
apibriežė dabartinį klerikalų 
šeimininkavimą, kaip netobula 
yra dabartinė valdžia, ir kaip 
netikusiai valdo šalį laikydama 
karo padėty. Nurodė darbo 
žmonių vargingą padėtį, ypatin
gai ūkio ir dvarų darbininkų, 
kurių likimas beveik nieku ne- 
sisikiria nuo laikų aštuoniolika 
metų atgal. Parodė ir Klaipė
dos krašto kultūrinę ir ekono-: 
minę padėtį pažymėdamas, kad 
Klaipėda yra reikalingesnė Lie
tuvai, negu Vilnija. Kartu jis 
pažymėjo ir tą faktą, kad Lie
tuvos valdžios šeimininkavimas 
Klaipėdoj nedaro jai garbes, nes 
valdžia savo gramozdišku ir 
despotišku elgesiu tiesiai erzina 
tenykščius gyventojus, kliudy
dama nekulturiniu budu jų 
krašto reikalus.

Dr. Grigaitis kalbėjo 
dviejų valandų, ir per tą 
susirinkus publika, kurios 
pilna svetainė, klausėsi 
deliausiu
Grigaičio priešai pripažįsta, 
kad jis kalbėjo tikrai vaizdin
gai ir pamokinančiai.

Vifenas klausytojų šalia ma
nęs sėdėdamas sako: “Tai ma
tai, kūmai, kaip išmintingai ir 
teisingai jis aiškina dalykus, 
nieko nekeikia ir nė vienų ne
niekino, kaip tai man nesenai 
teko girdėti kažkokio komunis
to Pruseikos prakalbą, kur jis 
savo kalboj išniekino viską bjau
riausiai, o vien tik savo partiją 
gyrė ir gyrė, be galo ir krašto. 
Tas pliuškius tuomet ir Grigaitį 
plūdo ir niekino visokiais ne
švariais žodžiais; dabar aš su
prantu, kad Pruseikos ir jų vi
sų metami šmeižtai į Grigaiti 
yra gryniausi melai ir prasi
manymai neverti ne pypkio ci- 
buko.” šitokių pareiškimų gali
ma ir po šiai dienai Baltimorėj 
girdėt iš daugelio žmonių lupų. 
Jie liudyte liudija, kas užsipel
no pagarbos, o kas gėdos ir pa
niekos.

Publikos šykštumas.
Drg. Grigaitis iš anksto pa

reiškė, kad jis kalbės dviem at
vejais, — antruoju atvėjų kal-^ 
bėsiąs apie Amerikos darbinin
kų organizacijas. Bet kaip tik 
d. Grigaitis pabaig 
mą kalbą, ir kaij^ 
kas pranešė, 
kolekta prakalbų 
dengti, tai beveik visa publika 
ir išsinešdino pro duris. Šitoks 
tų žmonių šykštumas rodo *jų 
nekultūringumą, 
mą kitų asmenų.

Indiana Harbor, Ind
Auka Mariampolės Realei 

Gimnazijai.

arti 
laiką 
buvo 

su di-
įdomumu; net ir d. 
priešai

SLA. 185 kuopos susirinki
me gruodžio 2 dieną buvo sudė
ta auka Mariampolės Realės 
Gimnazijos reikalams viso 40 
dolerių, būtent: kuopa paauko
jo iš savo iždo $15, o atskiri na
riai sumetė $25.

Nariai aukojo šiaip: A. Tu- 
gandis $1.50, P. Rudis, P. S. 
Rindokas, J. Pareikis, B. R. Ja- 
sulis, St. Bartkus, J. Andriolai- 
tis, K. Petkus, V. Ciparis, A. 
Turkevič, J. Žilius, J. Daunora, 
V. Ruibis, J. Bute, P. Yarutis, 
J. Ragelis — visi po $1; V. Ra- 
džius, Būdžius, Tilvikas, V. 
Grimaila po 50c.

Renkant aukas, per skubumą 
gal kurių vardai ne visai teisin
gai užrašyta — atleiskite. Vi
siems aukojusiems didelis ačiū.

Pas mus nėra tokių didelių 
draugijų, kliubų, kuopų etc. 
kaip kituose didmiesčiuose, bet 
stengiamės veikti kaip ir di
džiosios. Tiesa, SLA. 185 kuo
pa turi suviršum šimtą narių, 
bet joj nėra nei vieno inteligen
to profesionalo, tik visi papras
ti darbininkai. Dabar žiūrėsime 
kas paaukos iš savo iždo visą 
šimtinę Mariampolės Realei 
Gimnazijai. Ir mes harboriečiai 
dar nemanome eit gult, — ma
nome įsteigti tam tikrą komi
tetą, kurs tuo ręikalu rūpinsis, 
aukas rinks ir priiminės.

Be to dar SLA. 185 kp. ren
gia prakalbas gruodžio 9 dieną 
2 vai. po pietų Ivanovo svetai
nėj, 2101 Broadway, kur kalbė
toju bus Adv. Kl, Jurgelionis iš 
Chicagos. Jau senai senai begir- 
dėjome jį kalbant pas muš, tai
gi į prakalbas be abejo susirinks 
visi harboriečiai. Lauksime.

—Harburietis.

Hari, Mieli.
Lietuvių Ūkininkų Susivieni

jimas buvo suruošęs pas ūkinin
ką C. Matulį šeimynišką vaka
rėlį lapkričio 29 dieną (Turkių 
šventėj). Diena buvo lietinga 
ir buvo manoma kad niekas ne
atvyks, bet kur tau: prisirinko 
pilnas butas svečių, taip kad 
kurie norėjo pasišokti, negali 
jo, nes nebuvo vietos. Muzika 
buvo iš Scottvillės, Juozo Ge
rybes, nes savos dar neturime. 
Bet jau turime priaugančios 
jaunuomenės, kuri sugeba išpil
dyti kokį nors programėlį musų 
ruošiamuose vakarėliuose, šiuo 
kartu irgi buvo muzikos progra- 
mėlis, kurį išpildė Antanas Ma
tulis, pagriebdamas smuiką, ir 
Teklė Matulytė — piano. Buvo 
taipjau padainuota dainų ir pa
sakyta deklamaciją. Programą 
išpildžiusiems vaikučiams buvo 

ir išnaudoji- suteiktos Šiokios tokios dovanė- 
Juk pasiklau- lės. —P. Karneckas.

savo pir- 
inin- 

liuosa| 
oms par*

NAUJIENOS, Chicago, HL

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NA LIG 8 VALANDOS

MIS. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampas 81 gm 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
Jos ligonbučiucu 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie 
gimdymą, laik 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se rąoterims ii L 
merginoms; kreip 

. kitės, o rasite 
I pagelbą.

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

Tas yra paranku netik musą 
150,000 taupymo depozitoriŲ, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtų 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
nauda iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewich 

BANIS
AKUAERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
w> kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iŠ
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Dearborn, Monroe ir Clark Gatvių

Kaina 35c. 
aptiekoae

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

y trupučio.

V BAMBINO pftt' Mlure>7 Matai ką jis daro!
n y/ . Palauk, kuomet jį sugaus motina!uomet jj sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino .be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą peritriš sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! ’ JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AD. RICHTER & CO.» 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y-

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

C* ■* Menicus apskriti lensai CJ < 
*r ■ 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.
Užganedinimas 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.

4^DR. NERZMAN^M
-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.

f Dienomis: Canal 
3110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ned61 lomia nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai, po piet 
Telefonas Drexel 2888

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

3401 So. Halsted St 
Chicago.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Telefonas Boulevard 1989 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12. 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare •

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

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

Rezidencija, 3159 ^o. Union Avė. 
Tei. Yards 11599

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedilioj 10-12 dienų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042 /

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

CHICAGO. ILL.

u.

DR. C. K. čERYS 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 8415
V

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4849 *». Mlehlf ta Are.

Tek Kenireod 1107
Valandai: nu® 9 fkf 11 ▼«!. ryto; 

mip 5:80 fld 7:80 vakaro.

* nHMM

M. C. L KLIAUGA
DENTISTAS 

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

Phone Canal 0257

Telephona Y arde 1532

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 18 pietą, 7 ild 8 v 
3259 So. Halsted SU Chicago. III

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6— 9 vak. Ned. pagal sutartį.

■r

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytojau ir Chirurgas 

25 D. Washington SL 
Valandos: nuo lt Ud 18 ryte 

Telephons Central 8666 
1824 Wabanrfa Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yard* 5834

DR. P. 6. WIEfiNER
Priimima valandoa nu* 8 iki 12 Ui

8325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL.

DR. m. t. STRIKOL’S 
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland A v*.

T*l. Boulevard 7826
Vai. 2 Dd 4 to 6 1M 8. Ned. 18 Dd 12 

Namai 6641 S. Albany Av*. 
Tel. Prospect 1986 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yard* 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Sk 

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

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas •

DR. V. A. Simus
Gydytojas, OJrargas Ir Akiferh 

8315 Bovth Halsted BL 
Tel. Boulevard 1401

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

v

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
FHYSICIAN AND SHRGEON 

IHfl S*. Halsted St 
Gyvenime vieta: 4198 Archer Avė. 

B IK 4 po pietai 
Tek Lafayette 0TO8

Z

■............................... .... *............. .......

dr. r. ZKvms
Gydytojas ir Chirurgas 

8248 So. Halsted St.
i Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chinrra*

Sp*cialista* Moteriška, Vyrišką, 
valką ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10—11 ryte; 2—8 po piet, 
7—8 rak. Nedlliomis 10—12 dieną, 
R**. 1189 Ind*pendenc* Blvd. Chicag*

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

3639 W. Rooeevelt R<1^ 
Phone Crawford 3140

z

dr: f. e. reichardt
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 6 kas dieną, iš
skiriant PėtnyŽią ir Nodėldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai
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Subscription Ratas i
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17.00 per year outsido of Chicaga.
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8c per copy.

Entered an Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
et Chicago, Ilk, undar tha act of 
March 2nd, 1879.
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UisImokSJimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams-------------------------—18.00
Pusei metų...................................... 4.00
Trim mėnesiams 2.00
Oriem minėsiant , 1.50
Vienam minėsiu!  .75

Chicajroje per neiietejusi i
Viena kopija — ...... — • — 8c
Savaitei 18c
Minėsiu! _ ..... ............. . .75c

Suvienytose Valstijose, ne Cfiieageje,
paltui

Metams -.... ........ — 17.00
Pusei metu---------------------------- 8.50
Trims minesiams 1.75
Dviem mėnesiam  1.26
Vienam minėsiu! --------  .76

Lietuvon ir kitur uisieniuosei
'(Atpiginta) • ’

Metams----------------------——. $8.00
Pusei metų...... —... . ...------4.00
Trims mėnesiams....———— 2.00
Pinigus reikia aiųsti palto Mpney 

Orderiu, kartu au atsakymu.

Socialistų laimė
jimas Austrijoje.

Prieš kiek laiko Austrijo
je įvyko rinkimai į parla
mentą. Dabartinio premie- 
ro kun. Seipelio šalininkai ti 
kėjosi rinkimus laimėti. Jie 
skelbė, jog Austrija tapo iš
gelbėta ačiū Seipelio politi
kai, kuri išgavo iš užsienio 
reikiamą paskolą. Bet nu
simanantys žmonės tąja pa
skola nesidžiaugia: jie sako, 
kad paskola tapo išgauta to
kiomis išlygomis, kurios 
faktinai atiduoda visą Aus
triją svetimų kapitalistų 
naudojimui.

Rinkikai, matomai, irgi 
neperdaug apsidžiaugė Sei- 
peno politika, nes į parla
mentą tapo išrinkta mažiau 
jo šalininkų.

Atstovų skaičiumi šis par
lamentas bus mažesnis, — 
mažesnis aštuoniolika žmo
nių. Bet nežiūrint to, so
cialistų atstovų skaičius su
mažėjo tik .vienu žmogum, 
kuomet atžagareiviai (Sei
pelio šalininkai) neteko 17 
žmonių. O tai reiškia, kad 
proporcingai imant, socia
listai šiais rinkimais apturė
jo stambių laimėjimų. O tai, 
be abejojimo, turės nema
žos įtakos ir į šalies politi
ką.

Nobelio dovanos.

1896 m. mirė švedų che
mikas Alfred Nobel, dina-

mito išradėjas. Ačiū dina
mito išradimui, Nobel tapo 
labai turtingas. Dinamitas
bėgiu kelerių desėtkų metų 
vaidino neįmanomai svar
bų vaidmenį, o ypač karuo
se. Visos valstybės gamino 
dinamitą. O juo daugiau 
dinamito buvo gaminama, 
tuo labiau Nobelio turtas 
didėjo. Mirdamas Nobel pa
liko $9,000,000 vertes turto. 
Testamente jis pažymėjo, 
kad pelnas nuo to turto kas 
metai butų padalintas la- 
biausiai pasižymėjusiems 
mokslininkams ir rašyto
jais. Paprastai yra skiria
ma penkios dovanos; už pa
sižymėjimą fizikoje, chemi
joje, medicinoje, literatūro
je ir pasidąrbavimą priarti
nime ' pasaulinės taikos. 
Kiekviena dovana siekia 
apie $40,000.

Šiais metais dvi dovanos 
teko Amerikos kontinentui. 
Vieną dovaną tapo paskirtą 
amerikiečiui grof. Robert 
A. Millikan, uz pasižymėji-

Lietuva ir Amerikos 
Lietuviai.

[šį straipsnį imame iš 
kauniškės “Lietuvos” 254 
nr., kame jis išspausdin
tas antrašte “Norintiems 
grįžti į Lietuvą amerikie
čiams.” Dedame jį tiks
lu geriau išsiaiškinti san
tykius].

Amerikos lietuviai rašo laiškų 
laikraščių redakcijoms, savo pa
žįstamiems, valstybės įstaigoms, 
kartais net ministeriams, klaus
dami patarimo, ar apsimoka 
jiems grįžti į Lietuvą, ar galė
tų čia verstis kokiu bizniu, ka
dangi iš buvusių Lietuvoje ir 
sugrįžusių į Ameriką lietuvių 
jie girdį daug nusiskundimų, 
kad Lietuvoje esą juos nepalan
kiai sutinką, kad Lietuvos val
dininkai neduodą jiems galimu
mo įsikurti biznio Lietuvoj, už
krauną jiems per didelius mo
kesnius, kad tik vieni žydai ga
lį Čia varyti prekybą ir pramo
nę, o Amerikos lietuviai taip 
šelpią savo šalį ir trokštą jai 
gero padaryti, negalį; kad aps
kritai Lietuvoj esąs labai blo
gas gyvenimas, kad čia viešpa
taują “ponai,” kad čia persekio
jami žmonės dėl politinių pa- 
žvalgų ir t. t.

Tokia dvasia nuo seniau jau 
rašo apie Lietuvą ir Amerikos 
lietuvių laikraščiai ir sako pra
kalbas kiti buvę Lietuvoje ame
rikiečiai ir net kai kurie “sve
čiai” iš Lietuvos.

Reikia susivokti šitame kal
tinimų ir įvairių nuomonių rez
giny — ar iš tikro jau taip yra 
Lietuvoje ir keno kalte, kad 
daug amerikiečių negalėjo įsi
kurti Lietuvoj.

Panagrinėsime atskirus kalti
nimus ir pasistengsime aiškiai

mą fizikos srityje. Kitų gi 
dovaną laimėjo kanadiečiai 
—daktarai F. G. Banting ir
J. J. R. Macleod. Šita dova
na buvo paskirta už insuli- 
mo išradimą. Insulinas gi 
yra vaistas, kuriuo gydoma 
cukrinė liga.

Laimėti Nobelio davana, 
žinoma, yra didelė garbė. 
Tos dovanos yra skiriamos 
tik labiausia pasižymėju
siems žmonėms. Jau keli 
Amerikos mokslininkai yra 
laimėje Nobelio dovanas, 
vienok ne vienas dar ameri- 
kietis negavo tos dovanos 
už pasižymėjimą literatūro
je.

Kodėl taip yra? 'Kodėl 
Amerika neįstengia duoti 
pasauliui kokios nors gar
senybės literatūros srityje?

Šiuo klausimu Amerikos 
žurnalai dabar yra labui su- 
siinteresavę. Daroma įvai
riausių išvadžiojimų, bet 
nieko tikro nepasakoma. Ir 
išviso tas klausimas vargų 
bau galima išspręsti.

išvesti vyraujantį Lietuvoje 
nusistatymą tų klausimų klau
simais. į

Pirmiausia — ar yra Lietu
voje kas nusistatęs prieš Ameri
kos lietuvių grįžimą į Lietuvą ir 
varymą čia biznių? Į tai galime 
atsakyti visos lietuvių visuome
nės vardu, kad tokio nusistaty
mo nėra. Atvirkščiai — visi Lie
tuvos žmonės, kuriems rupi Lie
tuva greičiau sukulturinti, gra
žiau atstatyti ir sustiprinti, pa- 
geidaute pageidauja, kad Ame
rikos lietuvių daugiau grįžtų į 
Lietuvą, ir parsivežę didelio pa
tyrimo, naujų gerų papročių), 
įgautų didžiojoje kultūringoje 
Amerikoje, ugdytų juos Lietu
voje. Lietuvos visuomenėj yra, 
tačiau, nusistačiusi prieš grįži
mą tokių lietuvių, kuriems rupi 
ne biznio įkūrimas Lietuvoje, 
bet kėlimas joje netvarkos, grio
vimas krašto pastatytosios val
džios, partijų, luomų ir grupių 
piudymas, politinės intrigos, ar
ba kriminalinis Lietuvos žmo
nių išnaudojimas ir skleidimas 
jų tarpe palaidumo ir nedory
bės. Su tokių asmenų grįžimu 
kiekvienos kokia ji butų Lietu
vos valdžios pareiga bus kovoti, 
kaip tai kovoja ir jų įsileidimu 
Amerika ir kitos šalys.

Amerikos lietuviai kaltina 
Lietuvos valdžią ir visuomenę 
šaltu priėmimu. Nenorėtume 
manyti, kad Amerikos lietuviai 
taip kaltindami Lietuvą, čia tu
rėtų galvoje tai, kad jų parva
žiuojant nesutinka su muzika ir' 
iškilmėmis. Tiesa, Amerikos lie
tuviai atvažiuojančius Lietuvos 
svečius sutinka labai nuoširdžiai 
ir dažnai triukšmingai. Jie turi 
moralės tiesos reikalauti ir i| 
Lietuvos, kad ir ji juos gražiai

KA0J1ENOS, C m.
pasitiktų ir teiktų patogumų, tuvą, arba jie tik bereikalingai 
Bet čia reikia atsiminti, kad “blefuoja” girdamiesi galį va-į
tarp Amerikos ir Lietuvos yra 
gerokas skirtumas. Amerikoj 
ląngva, greita ir patogu visa or
ganizuoti, o Lietuva svetimųjų 
šeimininkavimų ajplleista, nu
alinta šalis — nei lėšų, nei visų 
reikmenų čia taip greit negau
si. Be to, Lietuvoj žmonėse per 
daug užsiėmę klausimu, kaip 
čia atsigynus nuo priešų, nuq 
jų puolimų, kad jiems galėtų 
rūpėti iškilmės ir mažmožiai.

Amerikos lietuviai, atlikę sa
vo darbus dirbtuvėse, turi lais
vo laiko visokioms iškilmėms, o 
Lietuvos žmones, ypač iii toli- 
gentai, parėję iš darbo dažnai 
turi skubintis dar į visą eilę ki
tų — mokslo, visuomenės dar
bų. Reikalauti tad iš jų iškilmių 
yra sunku, t >

Kaltinama, kad Lietuvoj, su- 
grįžusiems amerikiečiams, ne
duodama 1 progų įsisteigti biz
nius. Šitas kaltinimas neturi jo
kio pagrindo. Kaip čia suprasti 
progos davimą? Jei Amerikos 
lietuviai nori, kad valdžia ar 
Lietuvos visuomenė eitų ir su
ieškotų jiems vietų bizniui, išrū
pintų patentus, atvestų; už) ran
kos ir pasakytų: “štai, čia tau 
biznis ir varyk jį sau sveikas!” 
tai šito butų» juokinga ir reika
lauti. O šiaip visuomenės buvo 
daroma pastangų, padėti grįž
tantiems amerikiečiams. At
skiri, sugrįžę į Lietuvą ameri
kiečiai buvo pasiūlę pirmiau 
buvusiems ministerių kabine
tams ir atskiriems ministeriams 
organizuoti tam tikrų informa
cijos ar tarpininkavimo biurų 
Amerikos lietuviams ir net bu
vo toks biuras a. a. p. Martaus 
atidarytas, bet turėjo užsidary
ti dėl tų pačių amerikiečių ne
pasitenkinimo juo ir nesikreipi- 
mo į jį. Jei davimą progos rei
kia suprasti kaip davimą teisės 
verstis Lietuvoj kuriuo nors biz
niu, tat ta teisė yra lygiai pri
einama visiems Lietuvos pilie
čiams be jokių išimčių, ir joje 
negali būti jokių pirmenybių ir 
jokių varžymų. Ta teise kiek
vienas pilietis gali pasinaudoti 
visais savo gabumais ir išgalė- 
mis...4. čia pasirodė, kad dažnai 
patys amerikiečiai buvo kalti, 
kad nemokėjo , pasinaudoti ta 
teise Lietuvoje.

Iš keleto tarpinjnkaujančiiį 
Lietuvoj asmenų , teko girdėti, 
kad kreipęsis į juos Amerikos 
lietuviai dažnai patys nežinojo, 
ko jie norėjo. Jiems buvo siūlo
ma pirkti Kaune ir kitur namų, 
kurie dabar jų savininkams 
duoda didelio pelno (20—30% 
įdėto kapitalo), bet jie nenorė
jo pirktis ir sakėsi norį žemės 
pirkti. Suieškojus jiems ir tos 
nepirko, ąiškindamiesi, kad esą 
toli nuo miesto, blogas susisie
kimas, nepatinkąs sodžiaus gy
venimas ir t. t* Buvo siūloma 
pirkti krautuvių valgyklų, bet 
pasirodė nemokama jų vesti. 
Buvo siūloma lentpiuvių, plyti
nių atidaryti, bet buvo atsikal
binėjama, kad. esą tas neduos 
pelno Lietuvoj. Taigi, kas buvo 
siūloma, patariama, ’ nuo to bu
vo atsisakoma...  Atrodė, kad
amerikiečiai arba patys gerai 
nežino, ko jie nori sugrįžę į Lie- 
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ryti biznį, tuo tarpu neturėda
mi* nei tam reikalingų lėšų, nei 
nusimanymo.

Bet buvo nemaža ir tokių 
amerikiečių, kurie nestatė to
kių didelių reikalavimų savo 
bizniui įkurti, kurie aiškiai ži
nojo, ko jie nori, — tie sugrįžę 
į Lietuvą, pamaži apsižiūrėjo, 
pažino visas aplinkybes ir ke
lius, ir tie senai jau susikūrę 
biznius Lietuvoje ir, rodos, da
bar nesiskundžia.... Reikia pri
minti dar ir tokių amerikiečių, 
kurie sugrįžę į Lietuvą, dauge
liui apdumfi akis savo biznio ne
va nusimanymu ir turtingumu, 
o kjii reikėjo darbu pasirodyti, 
tai paaiškėjo, kad jie buvo tik 
specialistai svetimais pinigais 
švaistyti ir visiški naujokai biz
ny.../ Toki amerikiečiai yra lą- 
bai pakirtę Lietuvos pasitikėji- 
mą Amerikos lietuviais. Gana 
prisiminti čia p. Kazlauską, 
Duodį, kai kuriuos Atstatymo 
Bendrovės žmones,

■ Kaltinama, kad Lietuvos val
džia. nedavusi amerikiečiams 
žemės pirktis. Tiesa, gal ir bu
vo ypač pirmiau, atsitikimų, 
kad buvo daugeliui amerikiečių 
nepamatuotai neleista pirktis 
žemės, bet tai dėl to daug ne
reikia pykti atsiminus, kad Lie
tuvoj eina žemės reforma ir, jei 
žemės butų lengvai parduoda
ma nors ir amerikiečiams., tąi 
Lietuvos bežemiai butų jau se
nai pasilikę be žemės!

Kaltinama, kad. valdininkuo
se Lietuvoj vyrauja biurokra
tizmas, kad sunku prie jų pri
eiti. Gaila, bet reikia prisipažin
ti, kad daugely atvėjų, tai yra 
gryna tiesa. Pasakysime dar ir 
daugiau — ne tik amerikiečiams 
sunku su musų valdininkais, dėl 
jų biurokratingumo, bet ir Lie
tuvos žmonėms ir net, kitiems 
patiems valdininkams! Prie vie
nų negalima prieiti, bet kam 
dėlto, kad jie labai užimti, o prie 
kitų, kad jie perdaug išdidus, 
užsiėmę arbatavimu, pašaliniais 
darbais. Su tokiais valdininkais 
tenka ir Lietuvos visuomenei 
kovoti, ir ateinantiems metams, 
mažinant etatus ir daug palei
džiant valdininkų iš tarnybos, 
girdėt bus paleisti pirmoj eilėj 
tie valdininkai, kurie nemoka 
visuomenei mandagiai, klusniai 
tarnauti, kaip Amerikos ar kitų 
kultūringų šalių valdininkai.

Del priekaišti), kad Lietuvoj 
viešpatauja “ponai,” kad per
sekiojami pirmeivinių pažvalgų 
žmonės, kad Lietuva visai nesu
sitvarkius ir t. t., reikia pasa
kyti, kad tuos priekaištus pla
tina daugiausia Lietuvos prie
šai Lenkai, pavyzdžiui, labai 
suinteresuoti, kad Lietuva ne
susitvarkytų, nesustiprėtų. Dėl
to gali būti ir jie paleidę savo 
agentų tarp Amerikos lietuvių, 
kad tie agentai peiktų Lietuvą 
ir atkalbinėtų nuo grįžimo į ją, 
nes Amerikos lietuviai Lietuvoj 
lenkams yra pavojingiausi. Tai
gi, ne labai tegalima pasitikėti 
visokiais Lietuvos kaltinimas 
Amerikoj, kaip lygiai negalima 
kaltinti be atodairos Lietuvos 
valdžios, ir valdininkų, kad dau
geliui sugrįžusių į Lietuvą ame-

rikiečaams nepavyko padaryti 
blzn|.

Lietuvoj eina didelis atsista
tymo darbas: miestai ir sodžiai 
statosi, kuriasi pramonė, ple
čiasi prekyba. Lietuvai reikia 
žmonių, bet aiškiu ir giliu ko
kio nors verslo nusimanymu ir 
mokėjimu, nes žmonių be aiš
kaus verslo mes ir dabar jau 
perdaug turime....

Lietuva buvo apleista, nua- 
lihta. Joje visa reikia iš naujo 
sukurti. Dėlto joje pasisekimą 
tiirės tik tie žmonės, kurie mo
kės viską, ką jie užima nuo pat 
pradžios patys be keno nors pa- 
g-fclbos susikurti, o ne vien jau 
stikurti naudotis. Ypač reikia 
žihoniŲ, kurie pramintų Lietu- 
voj naujus tobulesnius pramo
nė, prekybos ir valstybės įs
taigoms kelius ir kurie padėtų 
visiems čia kovojantiems su 
musų šalies netobulumais. Tite 
žmonės turi turėti mokslo, Žino
jimo, kantrybės ir geležinės va
lios apgalėti milžiniškoms kliū
tims. Toki žmonės iš Amerikos 
lietuvių ras Lietuvoj daug dar
bo ir visuomet galės čia įsikur
ti. —-M. š.

Vilnius šaukiasi.
Vilniaus lietuviai pamiršo 

partijų ir sriovių gįnčus. Jie su
sijungė į vieną būrį kad gintis 
nuo lenkų. Ir tos kovos sukuty 
Vilniaus lietuviai siunčia į mus 
atsišaukimą* prašydami para
mos. Po atsišaukimo pasirašė 
garbingas musu veįkėj as' —f 
Lietuvos atgimimo tėvas —' Dr. 
J. Basaųavi^ius. Jis dar vis ne
padeda ginklo iš rankų. Kai ke- 
tųrios.dęšimts metų atgal jis 
kvietė lietuvius prie tautinio su- 
sipratimc,...nedaug kas teuŽgir- 
do. Tik metai po metų sunkiai 
dirbdamas ir kovodamas jis pa
jėgė įkvėpti tautai sąmonę ir 
naujus idealus. Ir Lietuvos val
stybė atkurta. Likosi tiktai Vil
nius atplėštas nuo savo tėvy
nės. Kad atitaisyti tą paskuti
nę skriaudą ir suteikti lietuvy
bei laimėjimą Dr. J. Basanavi
čius dar sykį šaukiasi į Ameri
kos lietuvius. Mums jis paveda 
dalį to darbo; mus jis kviečia 
padėti Vilniaus gyventojams1 
nusikratyt Varšuvos politinio 
ir kultūrinio jungo.

Ką mes atsakysim jam? Pa
galvokim valandėlę. Ar nusikra- 
tysim nuo skiriamo mums už
davinio, ar pasiimsim ir garbin
gai jį atliksim? Iš dviejų rei
kia pasirinkti vienas. Bet ku
ris? Abejojimų, žinoma, negali 
būti. Jeigu musų broliai šaukia
si, jiems privalome suteikti pa
galbą. Kovojom ir išsivadavom 
iš rusų, nugalėsim ir lenkų im
perializmą.

Iš musų Dr. J. Basanavičius 
ir kiti Vilniaus lietuvių veikė
jai reikalauja labai maža. Jie 
rdikalauja tiktai trupinių nuo 
musų stalo, kuriais galima būt 
išmaitinti Vilnijos našlaičiai ir 
prieglaudos. Jeigu mes paauko
tume tiktai po porą centų, žiū
rėk, susidarys žymi pinigų su
ma, kuria okupuotoj Lietuvoj 
galima būt daug kas atlikti. Pir-

Penktadiems, Gr. 1923 
— ilfUniiati. Utafr—■ >fru n—*- u-
miausiai ten žmoniškiau sutvar
kytų senas mokyklas ir įsteig
tų naujų tuose kaimuose, kur 
lietuviai neapšviesti ir mažai 
susipratę. Lenkų valdžia iš pa
skutinių palaiko lenkiškas mo
kyklas, o lietuvių — tegul sau 
žinosi. Valdžia rūpinas greičiau 
sugriauti jas, o ne paremti. To
dėl lietuviai norėdami mokinti 
savo vaikus tėvų kalba, yra pri
versti patys viskuo rupinties ir 
padengti išlaidas. O tuo tarpu 
karo nuvargintiems ir nubied- 
nintiems žmonėms tas begalo 
sunku. Ir daugelis, dėl tos prie
žasties, siunčia vaikus į lenkiš
kas mokyklas. O kokia bus to 
visiko pasekme?

‘ Rusų laikai mums duoda ge- 
riausią pavyzdį. Kas pas rusus 
mokinosi, tas nukreipdavo savo 
jausmus nuo Lietuvos ir atsb 
duodavo svetimiems. Tas pats 
įvyks ir Vilnijoj, jeigu mes ra
miai sėdėsim.

Neturim leist, kad Vilniau^ 
lietuvių mokyklos sugriūtų, kad 
žmonės pamirštų savo kalbą, 
papročius ir istoriją, nes tai 
reikštų lietuvybei galą. Padėti 
vargstantiems,' paremti kultūri
nes įstaigas yra musų šios die
nos uždavinys;

Anuomet, kai caras valdė 
Lietuvą, Tilžės miestas, Prū
suose, buvo centras, iš kur pla
tinosi Lietuvos sąmonės spim 
dūliai. Dabar gi, esant lenkams 
musų sostinėj, tokiu Tilžės mie
stu privalome būti mes, Ameri
kos lietuviai. Mes užkirsim ke
lią lenkintojams ir Vilnijos kra
šte pdlaikysim lietuvybės augi
mą ir tvirtėjimą.

Dr. J. Basanavičius šaukia 
mus prie didžio ir kilnaus dar
bo. Nesivėlinkim atsiliepti, nes 
kiekviena diena, veltuit pralei
sta, stiprina priešo poziciją. Ir 
mažiausia auka paskirta Vil
niaus reikalams, bus džiaugs
mingai priimta.

— M. V.

Žemės reformos 
vykinimas.

Genčių dvaras (Kretingos ap- 
skr.). Genčių dvaras priklausė 
A. Tyškevičiui ir tame dvare 
ilgus metus bedirbdami tapo in
validais: Lunkutis Juozas nete
ko dešines kojos, žilis Vincas 
— kaires rankos, Arlauskis An
tanas visai neteko sveikatos, 
Katrė Montvidienė ir Monikla 
Pardratienė liko našlės. Dvaro 
valdytojas virš minėtiems inva
lidams emeritams duodavo tam 
tikrą duoklę.

Dabai' gi dvaras nusavintas 
einant žemės reformos įstaty
mu ir viršminėti asmens duok
les nustojo gavę. Per dideliau- 
sį rūpinimąsi galų gale Z. U: ir 
V. T. Ministerija jiems dav<1 
po sklypą žemės valdyti iš td 
dvaro. Bet savo raštu iš IX. 29 
š. m. Nr. 1727 žemės Tvarky
tojas paskelbė, kad ta žemė 
nuo jų atimama. Tie nelaimin
gi invalidai diena iš dienos lau
kia tos baisios žinios, kada juos 
išmes iš butų į patvorį.

Taip krikščioniškoj Lietuvoj 
žemės reforma vykdoma.

Kryžostomas Davatka-Padurkevičius

Moterys ir Veislininkai.
(Tęsinys)

Moterys Šurną kėlė, šaukė: neišturė- 
sim, neišturėsimi Kunigas Sijonaitis kry
žiavo] os, kaip Krupavičius prieš rinkimus 
ant bačkos, o vyrai varė savo: “Mums kle
bonas įsakė!” Ir kunigo Sijonaičio žodžiai, 
kad klebonas senas ir durnas, ir vadinas 
nieko neišmano, ir moterų cypimas nei kiek 
nebuvo palinkę vyrus įtikinti, ir Dvasia 
šventa težino, kuo tas didis ginčas butų pa-* 
sibaigęs. jeigu nebūtų išgelbėjusi Dievo ap- 
veizda. Kaip tik smarkiausi ginčo metą ėjo 
pro šiaudų stirtą kunigas Stimburėlis ir ku
nigas Butelka, kurie disputavo apie aukštą 
išmintį, liečiančią gyvulių giminę, ir norė
jo pažiūrėti klebono driganto, ar jis tinka 
veislei. Ir kaipo aukšti teisybės atstovai, jie 
buvo įtraukti į vyrų-moterų ginčą ir pa
šaukti teisybės žodį tarti. Ir jie sustojo, ir 
susidūmojo. Ir susidūmoję teisybės žodį ta
rė:

—Susirinkimą laiko moterys; bet vy
rai, kaipo didesni gyvenimo paslapčių žino
vai, ypač kas liečia veislės gerinimo klausi
mus, pasilieka patariamaisiais balsais, ir 
reikalui atsitikus, ekspertizai daryti....

Moterys urzgė, vyrai usus raitė, kuni
gas Sijonaitis smarkiais žingsniais nužygia
vo klebonijos linkui.

Dar nesuspėjo čigonai .vogtds arklius iš
parduoti, ir saulelė dar nesuskubo už varpi- 
nyčios bokšto pasislėpti, kaip plačiai prasi
vėrė klebonijos aukšti vartai ir pradėjo 
žingsniuoti šiaudų stirtos linkui: kunigas 
klebonas Pilvuzevičius ir svečiai, suvažiavę 
į atpuskus: Tarpukiškio klebonas kunigas 
Kulokas, Velniavos džiakonas kunigas Bizū
nas, Vilkaskurių kamendorius kunigas Brit
vonas, Ožkagalių altarista kunigas čierkelė 
su savo gaspose Antose Latraite, Mergaga- 
lių vargąmistra Gnešniįaitis, ir daugelis 
kitų aukštų nematytų svečių. Ir jų visų 
prieky žingsniavo plačiai plačią krutinę at
stačiusi Seimo deputotas Prietelytė-Galgo- 
nalienė, tyčia atvažiavusi į Pakvartuklių ša
lį šimtą mylių, iš už jūrių marių, iš už devy
nių upių — iš paties Kauno — vyskupo pa
laiminimą atvežti ir pamokslą pasakyti....

čia atsirado ir vietinis lietuviškas uriad- 
nikas Kyšekyšelis su špitolninkų buriu, ku
rie apsiėmė tvarkos daboti.

Besileidžiančios saulaitės paglostytas, 
pasilipo kunigas klebonas Pilvuzevičius pa
lei šiaudų stirta ir šitaip į susirinkusius 
šviesų žodį tarė:

—Mano mieli krikščionys, tai yra abel- 
nai katalikai, arba krikščionys su katalikais, 
mieli parapijonys! Mes susirinkome čionai 
su Pono Dievo apveizda svarbių reikalų ap
tarti. Ir kad ponas Dievas palaimintų, pasi- 
melskime prie švento Antano. —

Ir pradėjo varpinyčia Aniolas Dievo 
zvanyti, ir musų širdys plakės: kursai ken
tėjai, Avynėli, Aleliuja....

Kunigas klebonas Pilvuzevičius savo 
šviesų žodį tęsė:

—Kadangi, mano mieli zokoninkai ir 
dangaus tąriiąitės,, šiandie reikia apsvarsty- 
ti svarbųs reikalai, tai^mums reikia išsirink
ti susirinkimo pirmininkas. Kadangi šian
die, mano mieli krikščionys ir šiaip katali
kai, yra moterų diena, tai siulau tokiuo pir
mininku išrinkti moterų Pakvartukio — tfu, 
kad tave bala — tai yra Pakvartukio mote
rų pirmininką kunigą Sijonaitį.—

Plačiai pasklydus trims pritarimo bal
sams, kunigas Sijonaitis tapo vienu balsu 
išrinktas susirinkimo pirmininku. Tapo iš
rinktas susirinkimo pirmininku ir jis užėmė 
aukštą vėtą palei šiaudų stirtą.

Ir atsisedp kunigas Sijonaitis aukštan 
pirmininko sostan palei šiaudų stirtą ir kle
bono klojimą ir šiaip tamsius parapijonis 
Dievo išminties mokino:

—Ponas Dievas Tėvas sutvėrė dangų 
ir žemę, čysčių ir peklą, ir jis pats Adomą, 
pirmutinį žmogų iš molio nulipdė, kaip šven
tas raštas sako. Ir ponas Dievas išlaužė Ado
mui šonkaulį, kad jam markatna nebūtų, ir 
iš to šonkaulio padirbo Ievą, jam prietelką 
ir draugę, žmoną ir pačią, ir liepė negriešyt. 
Ir iš tos poros prasidėjo pasaulis.... šventas
Jokūbas Akvinietis, šitas didelis evaiigelis- 
tas ir pranašas, dar prieš Kristaus užginsi
mą avinėli joj rašė: Jokūbas pagimdė Izao
ką, Izaokas pagimdė Abraomą, Abraomas 
pagimdė Jokūbą, Jokūbas pagimdė Abrao
mą, Abraomas pagimdė Sorę — ir jie taip 
gimdė iki šiai dienai.... Bet ar jus žinote,
mieli krikščionys, kodėl Adomas negimdė,' 
kol Jieva padirbta nebuvo. Tai švento rašto 
paslaptis. Tie, kurie po šliubo, jus patys ži
note, kad nei Jokūbas gimdė, ‘nei Izaokas,

nei Abraomas — nieko nebūtų buvę, jei jie 
nebūtų moterų turėję. Be to, mano mieli 
krikščionys, aš turiu pranešti dar, kad mes 
esame laimingi t mes turime moterų. Mes ga
lime plėtotis ir daugintis, kad išnyktų iš šio 
svieto parmazonai, ir cicilikai, ir žydai ir 
visa kita nečystata.... Tepalaimina ponas
Dievas katalikų moterys ir jų visų giminę, 
lt kad pono Dievo palaimos ženklas mus 
atlankė — turiu pranešti — kad musų pat
ronas, kuris, jeigu Dievaas padės jam lai
mingai numirti, bus priskaitytas prie šven
tųjų (apie tai jau darbo federacija rengias 
paduoti Seimui įstatymo sumanymą) — ku
nigas Krupavičius atsiuntė mums dovaną. 
Bet apie tai pakalbės pirmutinė tarp lietu
vių katalikų moterų deputotas Prietelytč- 
Galgonalienė....

Musų širdys susikunkuliavo, kaip pa
kirstos kopūstų galvos; ant šiaudų stirtos 
nusileido jovarų šešėliai; kunigas Pilvuzevi- 
čius sudėjęs prieky rankas lengviau atsidu
so, ir kunigas Britvonas žiurėjo j gasposę 
Antbsę ir nieko nesakė, ir deputotas Priete- 
lytė-Galgonalienė šitaip kalbėjo:

(Bus daugiau)
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Lietuvos Mokytoji! Suvažiavimas Iš okupuotos Lietuvos
VILNIUS.

(Tęsinys)

Spalio 30 d. mokytojų suva
žiavimas išsiskirsto sekcijomis 
ir atskirom specialybėm gvilde
nama mokslo eiga, programa, 
ar keliami trukumai, kurie rei
kalinga prašalinti. Kiekviena 
sekcija turi savo specialistą — 
referentą gerai su dalyku susi
pažinusį. Lietuvių kalbos sek- 

•' cijoje dirba būrelis kalbos mo
kytojų su prof. Biržiška. .Iš
kelta rašybos lengvinimo klau
simas, kuris Lietuvos mokyklai 
yra gana sunkokas, išdirbta 
programa prisilaikant koncent- 
rų sistemos.

Gamtininkai dirba su prof. 
Purenu, numatydami mokymo 

metodiką ir iškelia kai kuriuos 
būtinus programos dėsnius.

Matematikai su p. K. Šleževi
čium pryšakyje iškelia keletą 
matematikos dėstymo tvarkos 
trukumų ir reiškia pageidavi
mo, kad tatai greitu laiku bus 
šviet. Ministerijos pašalinta. P. 
[g. Končius savo referate palie
tė plačiai pirmojo fizikos kori- 
cenįro tikslą ir uždavinius, pa
žymėdamas, kad vidurinės ir 
aukštesniosios mokyklos moks
leiviai turi fizikos mokytis labo
ratoriniu, grynai praktiniu me
todu. Dar plačiai kalbėtasi apie 
matematikos mokslų literatūrą, 
o ypatingai populiarę jos dalį.

Lotynų kalbos ir naujųjų 
kalbų sekcija dirbusi su p. Ke
palu nusistatė ,kad lotynų kal
ba privaloma trečiame koncent- 
re ir tiktai klasinės gimnazijos 
tipe. Nei viduriniojoj, nei au
kštesniojoj realinėj bei komer
cinėj neprvaloma. Svetimų kal
bų dėstyti vienodai, neteikiant 
kuriai nors kalbai privilegjų, 
kad tuom nepakliūti tos kalbos 
žmonių kultūros įtakon. Kiek
viena sekcija išrenka keletą as
menų suformuoti kilusias sek
cijoj mintis, o minčių kilo dau
gybė. Labai jau, mat, daug 
netobulumų Lietuvos mokyk
la turi. Visa diena prabėga in- 
tensingame sekcijų darbe, Suva
žiavimas padidėja dar keliolika 
naujai atvažiavusių dalyvių. 
Dar retai tenka būti taip rim
tame, darbui, o n^ kalboms at
sidavusiam* suvažiavime. Tas 
mokytojuose ir suprantama, juk 
jiem priklauso visas Lietuvos 
gyvenimas, o ne kam kitam. 
Kiekvienam aišku, kad tik švie
timas daro tautas galingomis, o 
ne koks nors, kad ir “kytriau- 
sias” ginklas.

Spalių 31 d. klausoma p. V. 
Kvieskos referatas apie viduri
nių ir aukštesniųjų mokyklų 
mokytoji! organizaciją. Daugu
ma šių mokyklų mokytojų jo
kioj organizacijoj nedalyvauja, 
randasi dideliausiame pakriki
me. Referentas plačiai išrodo 
didelę to nenaudą ir pasigrieb
damas gyvenimo, istorijos, kitų 
valstybių pavyzdžių tvirtina, 
kad tik organizuoti mokytojai 
gali pajėgti pasekmingai kovo
ti su švietimo trukumais iš ku
rios pusės jie nekiltų. Nurodo, 
kad atskira organizacija neten
ka tverti, reikia burtis ar į Mok. 
Prof. Sąjungą, ar į Mok. Kata
likų Sąjungą. Sulig referento 
ši pastaroji daugiau turi kon
fesinių, o ne profesinių bei kul
tūrinių mokytojų reikalų. Be to 
Mok. Katalikų Sąjungoj daly
vauja žymi dalis kunigų, kurie 
įneša organizacijon klerikaliz
mą, mokytojų profesininkų ne
apykantą ir šmeižtą, ir to delei 
neatatinka kultūringo mokyto
jaus reikalavimams. Kunigas 
Buitvila šoka ginti savo Sąjun
gą, įrodinėti profesininkų be
dieviškumą, savo gi krikščioniš
kumą, be kurio negali esą 
būti auklėjimo. Eilė kalbėtojų 
atremia kunigo kliedimus, nuro
dydami, kad Mok. Prof. Sąjun
gai nerupi pasaulėžiūros, politi
kos dalykai, jei tik rupi profe
sijos ir švietimo reikalai. Pasi
baigus debatams renkama ko
misija suformuluoti pageidavi
mui, kad visi mokytojai dėtųsi 
kurion nors organizacijon, ne
pasilikdami iškrikusiais, kurie 
nieko gyvenime negali atsiekti.

Po to seka p. Ig, šlapelio re-

feratas iš grafikos ir rankdar
bių. Nurodoma paišybos svar
ba ir moderniniai budai, ku
riais einant galima greitai mo
kiniai išmokinti sąmoningai pai- 
šyt. Rankų darbų mokymas 
privalo būti pastatyta pirmoje 
eilėje, nes tai veda prie asmens 
gabumų pažinimo, o pažinus 
veda prie atlikimo dilelės nau
dos sau bei visuomenei.

Toliau eina p. A. Vokietaičio 
referatas apie darbo mokyklos 
principus. Referento nurodo
ma, kad rusų laikų tipo mokyk
la, paremta mokinių kalimu 
“zubrinimu” yra atgyvenusi, 
reikalinga naujais keliais eiti, o 
tai yra darbo principai, kurta 
pamažu pradeda gyvenimhn į- 
siskverbti. Svarbiausis princi
pas tai lavinimas vaiko inicia
tyvos ir savystovių kūrimas tų 
ar kitų gyvenimo reikmenų mi- 
niaturoje, dirbant iš medžio, ar 
molio, ar ko kito paprasčiau
sius dalykėlius. Visi mokyto
jai klausėsi referato su atsidė
jimu, nes tas reikalas Lietuvo
je yra pribrendęs ir daug pase
kėjų randa, kurie savo mokyk
lose darbo principais naudojasi.

Popietiniame posėdyje SeimOi 
narys Dr. K. Grinius daro pra
nešimą apie ateinantį a. a. Dr. 
Vinco Kudirkos jubilėjų ir nau
jai atrastus Dr. V. Kudirkos 
laiškus rašytus p. Mykolainiui 
Amerikon. Iš laiškų matyti to 
didelio Lietuvos vyro siekimai, 
norai, reikalavimai, žadama iš
leisti papildomąjį Vinco Kudir
kos raštų tomą su laiškai ir ki
tais rašiniais, kurie dar nėra 
atspausdinti ir ta proga Dr. K. 
Grinius kviečia Lietuvos moky
tojus rūpintis surasti dar ko
kių V. Kudirkos raštų; ar dar
bų ir prisiųsti jam atspausdin
ti, ruošiamajame tome, kad jie 
kur užsimetę nežlugfų.

Seka rezoliucijų priėmimas iš
keltais suvažiavime reikalais. 
Suvažiavimas daugų klausimų 
išsprendė to deliai ir rezoliucijų 
nemažai priėmė; kai kurias Čia 
paduodu. Taip p. V. Kvieskos 
referato “Vidurinių ir Aukštes
niųjų mokyklų įstatymo projek
to” klausimu priimta ši rezo
liucija:

“Vidurinių ir Aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiavi
mas apsvarstęs Vidurinių ir 
Aukštesniųjų mokyklų įstatymo ; 
projektą, vyriausybės įneštą 
Seiman, išeidamas iš pagrindų: 
1) kad turi būti išlaikytas vie
nos mokyklos principas, 3) kad 
mokyklos visa struktūra turi 
atatikti šalies ekonominiam 
stoviui ir laudies dvasios ir pe
dagogikos mokslo reikalavi
mams, 3) kad butų patikrinta 
teisė plačiai mokytojų iniciaty
vai, 4) kad butų tinkamai su- 
normuoti santikiai mokyklos su 
šeima, 5) kad galėtų mokinių 
savarankumas ir savitumas 1 
plėstis ir 6) kad mokiniai galė
tų sveikose sąlygose dirbti, lai
ko reikalingu,

(Bus daugiau)

Iš Klaipėdos
Seimelio rinkimai.

tar$Pastaromis dienomis
krašto Direktorijos ir Lietuvos 
Įgaliotinio pasikeista raštais dėl 
Krašto Seimelio sušaukimo. Di
rektorija, ’ remdamosi nutari
mais prekybos Rūmų, žemės 
ūkio Kameros, apskričių Tary
bų ir kitų atsakomingų rolę vai
dinančių organizacijų bei įstai
gų, nutarė seimelį sušaukti ir 
prašė, kad Vyriausis Įgaliotinis 
išgautų centralinės vyriausybės 
leidimą. P. Budrys, turėdamas 
omeny Ministerio Pirmininko 
padarytą gegužės mėn. 7 d. pa
reiškimą, pranešė Direktoriją 
kad jo nuomone, nėra kliūčių 
vykdyti rinkimams į Seimelį ir 
savivaldybes ir prašo paruošti ir 
įteikti jam skelbimą dėl rinki
mų dienos.

NAUJIENOS, OhlcagC, m. 1

J. Juodvaikis, buv. “Rytų Lie
tuvos” redaktorius šiomis die« 
nomis gavo kaltinamąjį aktą. 
Kaltinamas už tai, kad 50 Nr. 
(1922—XII—24) buvo išspaus
dinta žinelė, žeminanti Švenčio
nių storos tą Nekrašą (karvės 
girdymas likeriu ir baldų savi- 
nimos). Byla varoma sutrum
pinta procedūra.

—Sąryšy su Varšuvos gelž- 
kelių streikais keleivių trauki
niai Vilniun ateina žymiai pa
vėlavę. Traukiniai, kurie pir
miau ateidavo šeštą ir devintą 
valandą ryto, dabar ateina va
karą.

—Vilniaus eilių eilės diena 
po dienos auga, žmonės privar
gę stovėdami kiauras dienas 
netenka kantrybės. Iš to kyla 
tarp jų barnių ir peštynių. Taip 
šeštadienį šv. Jono gatvėj prie 
kooperatyvo K. O. K. apsidau
žė ausines už tai, kad vėliau 
atėjusieji arčiau atsistojo eilė
je gauti duonos. Kitoje vietoje 
moterėlė išsitarė, kad greit bus 
galas toms “uodegoms”. Gražiai 
apsitaisęs ponaitis tuoj prie jos 
prikibo klausdamas, koks galas. 
Moterėlė, manydama turinti .su 
Šnipu reikalo, atsakė, kad bus 
greit “uodegos” galas, nes pri
eisianti prie kooperatyvo durų.

Atšaukta įsakymas.
Valdžios delegatas atšaukęs 

įsakymą, kuriuo draudžiami 
buvo daryti susirinkimai ir deg. 
tinės pardavinėjimas.
Rengia gyventojų surašinėjimą

Vietos vyresnybė skubotai 
rengia gyventoji] surašinėjimu 
buv. “Srodkovos Litvos” terito
rijoj, kuri skirstoma į rašomą
sias apygardas. Geresniam nu- 
sisekimui sumanyta į propogan- 
dos darbą įtraukti ir spaudą.

Baisus atsitikimas.
Lapkr. 13 d. apie 5 vai. rytą 

Vilniaus gatvėj Nr. 15 siuvėjo 
Stolovo (žydo) šeimynoj įvyko 
baisi tragedija. Stolovo sunu^ 
nesenai pagrįžęs iš Vokieti jos j 
dėl šeimyninių nesutikimų re
volveriu nušovė savo pamotę 
51 metų Godą, paskui tėvą 56 
metų Jršą ir galop nusišovė pats. 
Visos tos tragedijos liudytojos 
3uvo seselės Stolovaitės, kurių 
vyresnioji turi 15, o jaunesnio
ji 14 metų. Atsitikimas labai 
retas tarp žydų, ir vilniečių, 
ypač žydų tarpe padarė labai 
sunkaus įspūdžio.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ęOfi Be
Peilio V vU Skausmo

STRAIPSNIS 4d.

DIEGLIAI.

rijimas yra dalyku gyvu 
svarbos Mmynal Ir tautai 
Ir uita jasžiaMs, kad tai 
yni dalykas. Irar| mos i«J 

rime rsguUarlikaia laiko-' 

tarpiais atvirai ir laisvai 
p*r<vik|oati.f >

Geras darbas gerai padarytas su 
teikia užganėdinimą pacientui ir 
daktarui, šimtai jau yra paliudiję 
savo užganėdinimą kurie buvo iš
gydyti mano metodu. Tie paliudiji
mai turi darodyti kiekvienam tei
singai protaujančiam, kad darbas 
<urj aš darau gydydamas rupturas, 
yra geras darbas.

Skaitykite ką Mr. Kalina sako: 
“Nėra abejonės, kad daugumas 

žmonių mano, kaip ir aš būdavo 
manau, kad rupturos negalima iš
gydyti, kol ji nebus išpjauta su 
įeiliu. Dabar aš žinau, kad tai ga- 
ima padaryti ir be peilio. Dr. Flint 
išgydė mano rupturą ir išgydė be 
vartojimo peilio. Gydymas buvo 
visai be skausmo ir aš galėjau dir
bti visą laiką kaip paprastai. Jei 
jus turite rupturą, aš širdingai pa
tariu, kad jus pasimatytumet su Dr. 
Flint, tas labai jums apsimokės”

Charles Kalina, 2634 So. Karlow 
Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Iki dabartinių laikų kaip medici

na yra praktikuojama, medikais 
profesija tik furėjo du dalyku pa
aukauti, kad prašalinus sergančių 
jų skausmus, kurie kenčia npo padi
dėjimo kojų gyslų, jie vartodavo 
gumines pančiakas ir peilį. x Keturi 
metai atgal aš išradau saugų ir tikr 
rą būdą pagydymui pasididinusių 
gyslų kojų be vartojimo peilio; 
Tikrai yra malonu žiūrėti kaip tos 
didelės ir labai skaudamos gyslos 
lieka prašalinamos ir nepalieka jo
kių žymių. Jus negalite tokio gy
dymo gauti niekur kitur. Ateikite ir 
pasikalbėkite apie jūsų ligą su 
manim.

SPECIALIS PRIŽIŪRĖJIMAS
MOTERŲ. PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvertais iki 
8:30 p. p., nedėiiomls, uždaryta.

icūBlKlv
ZOVes skYI

DEL APRŪPINIMO 
; MOTINŲ IR JŲ 
įKŪDIKiy SVEIKATOS

Alante skyriuj. aks taiku 
nuo talko rvUdeutao tol*

Jūsų Reikalaujamasis Tonikas
Nepadaryk klaidos manydamas, kad alkoholis ga

li priduoti stiprumo jūsų kuriui. Faktai yra Priešin
gi. Kada jus jėga silpnėja, imk

SCOTT’S EMULSION
• ■ ? . ■

tonika, kuris daro savo naudingų darbų, ne kaipo al
koholinis stimuliuotojas, bet per gamtinį penėjimų 
atgimdo kunui jėgų. Jei nori būt stiprus ir svei
kas, vartok Scott’s Emulsion.

Scott &. Bowne, Bloomfield, N. J. 28-89

Taip kaip pirktumėt valdžios bonus be nuošimčių

Rūpestingai parinktas — tikrai akme
nys — kiekvienas didelės vertės. Nie
kur tokių nerasite pas kitus auksorius. 
įdėtas j baltą arba žalią auksą ir pla
tiną. Įdėjimas yra vėliausio styliaus.

DEIMANTINIS ŽIEDAS

$19.50 iki $1000

Ar jus žinote, kad
Beveik po metų aklumo Ernesto Hug
hes, Anglijos ex-kareivis, kuomet ėjo 
Londono gatvėmis, atsimušė į liktar- 
ną, užgavo savo galvą ir jo regėjimas 
atsidarė. Daktarai sako, kad jis su
krėtė optic nervą, taip kad akys yel 
tapo suiungtos su smegenimis. Ar jus 
žinote, kad jei. jus vieną sykį parūky
site Helmar Turkiškus cigaretus jus 
pilnai busite užganėdintas Turkišku 
tabaku, tai geriausis tabakas dėl ciga- 
retų.

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vikdudci 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 11.

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgulUmo

Per didelis skaičius motinų skaito 
dieglius “reikalingu piktu.” Tai vi
sai nėra priprastas dalykas, o daž
nai gali būti ženklu rimtos ligos.

Diegliam priežasčių gali būti daug. 
Gali būti todėl, kad perstaiga atvė
sinai kūdikio valgį. Neprisilaikyda
mas laiko penėjimui tąipgi kiekio 
taipgi gali būti priežastis.

Tinkamas maistas yra labai svar
bus kūdikiui gaunančiam dieglius. Ne
tinkamas penėjimas gali sukietinti vi
duriukus, kas savo keliu suteikia die
glius.

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk ar kas jo pilvuko neveržia pir
miausia. Lai rankutes ir kojukės būną 
šiltai. Dažnai, šilto vandens atsigė
rus arba šilto vandens bonką ant pil
vuko uždėjus, diegliai praeina. Jei tas 
negelbsti, pasirodavyk su gydytoju. 
Niekad neduok vaistų, be daktaro pa
tarimo. ' , -l

Ypatingai prižiūrėk,'kad visi Žin-! 
dūkai ir bonkutės butų švarios/ taip ’ 
kad pilvas negalėtų užsikrėsti. j 

Pasirenkant kūdikiui maistą var
tok tokį pieną, kuris saugus ir liuo- 
sas nuo blėdingų mikrobų. Eagle 
Brand Kondensuotas Pienas yra sau- į 
gus maistas ir sykiu sotus. >

Dėkingiausių pasekmių buvo nese
nai gauta gydant nedapenėtus vaikus 
su Eagle Pienu. Mokyklos vaikai ken
tėjusi nuo netinkamo maitinimo iš 
sykio pradėjo gerėti su Eagle Pienu. 
Nekurie gavo du syk daugiau svorio 
negu normaliai reikėtų. Jei turi by 
kokią nuožvalgą^ kad tavo vaikai nė
ra iki saiko, pradėk duoti jiems kas
dien Eagle Pieną, šviežias oras, už
tektinai miego, geri papročiai taipgi 
svarbus. Vaikams reikia duoti Eagle 
Pieną du sykiu į dieną apart kitų 
valgių. Atmiežk du šaukštu Eagle 
Pieno su trimi-čvertimi puodelio šal
to vandens. Senesni yaikai myli jį su 
ginger ai e, vynuogių ar vaisių sun- i 
ka, ar su kiaušiniu. Jj taipgi pato- 1 
giai galima vartoti nekUriuose virtuo
se valgiuose. < .5... ’.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

NUPIRKITE JAI DOVANA, JI NEUŽMIRŠ 
jysy

Moterų ant rankų laikrodėliai labai 
gražiai išrodo ir gražiai išmargintas, 
7, 15 ir 17 akmenų.

Nuo $10 iki $150 tuiumm

fha'imsie

^JEWELRY STORE
CHICAfiO1.1889 W. 47th. Strsrt

n. O.PEEMUELLER . Pdop . ’

a mmtti»»ratta rara raraaraararra r
W nill/nilO Geriausias garantauotas cukrus, tik subatoje, (nieko neparduodama vaikams) 

uUlVnUv š’ntnę musų specialiame išpardavime 7%c
svarui tiktai
(10 svarų daugiausiai — nesiunnčime orderių paštu, nei telefonu) |M
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'Atdara iki 6 vai. 
vakare. .
Nesiunčiame or-| 
derių nei į 
nei telefonu.

S1Q
Ų SIUTAI gerai padaryti, puikiu worsteds, cassi- | 
nkiausių stylių, gerumo ir pritaikymo.

Kautu
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TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabash 
Avė. (

Ligoniams Serumas
Mubtj crydyme mes vartojame nau jausim 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterine, o 
taipgi Europiikua intrevenaus specifiikų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose utsl* 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas Ir ne
kenkiantis gali ižrodyti __ ____ _______
tižkus skausmus k aulose? dažus, rudas plėt- 
mas arba * * 
kai? ,Ar 
liję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? _ __ _
stovi Jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją žrr 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką tlapu- 
mo organuose ? Suirutė organuose tankia4, 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
mai io laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite Ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzatniną dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 Wabash Avė,....
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare

Ar turite reuma-

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiee 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

McGarthy
Chicago 

vakare. Sere* 
Nedėliojo nue

DYKAI maiše
lis saldainių nuo 
Kalėdų Dėduko, 
|del kožno vaiko 
ar mergaitės nuo 
9 iki 3:30 po 
pietų.
Trečias augštasm ra ė

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
Vyrai! Tik Pagalvokit! 2 jų 
Kelnių Siutai ir Overkautai 
Nepaprastos vertės vyrų 2 kelnių siutai ir overkautai dėl 
subatos, todėl, kad mes gavome nuo žinomų išdirbėjų nu
žemintomis' kainomis.
OVFRKATTTAT Vyrų augštos rųšies, vilnoniai, sto-V V rjKIV A U 1 Al r/ * naujų modelių overkautai, 
Ragnal arba setin. rankovėmis.
2 KELNI
meres, puikiausių stylių, gerumo ir pritaikymo.

KITI 2 KELNIŲ SIUTAI ARBA OVERKAUTAI 
po $24.75

OVERKAUTAI 2 KELNIŲ SIUTAI
Vilnonių audinių, jauniems ir A Q 1 "7 F pagoti, naujos mados —suaugusiems vyrams, stori, % //J f *1 ,plaid arba sutraukamomis ■■ I v 1S worsteds, cassimeres
garomis. Visokių modelių ir vilnonių šeržų.

Išpardavimas
Moterų ir merginų reikalaujamų modelių — visi naujų tiesių linijų ant šono raištis, 
sportiški blouse ir apsisupimo efekto. •
Iš augštos rųšies brytania, bolivia, dvigubo polo, normandy, seal pliušai ir crushed 
pliušiai.
Visi su pamušalu su augštos rųšies satin crepe de chine, dryžuoti satininiai Venecijos, 
gražiais kailio kalnicriais, kiti turi ant rankovių kailiukus. Kailiukai yra caracul, 
muffloon, manchurian, vilko, lapės ir augštos rųšies beaverette, ir t. t. Juodi, rudi, 
taupė, raudoni kaip lapė, ir t. t.

$24.75

LbmA.

z No. 1 turinys:
Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis. Mok
slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija. 
VI. Putvinskis. Bangos. 
Vaižgantas. Dirbkime. 
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros”, b-vės dar
bų.
ir t. t.

1.
2.

S.

8.
9.

10.
11.

12.

Ii

Kultūros kaina metams 12 
litų, Mi m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad Ikiku žur
nalų gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.



Ar esi tame būry prie išlai- 
luėjimo brangiu dovanu, / 
paaukuoti! išlaimėjimui 

per Naujienas?
Dabar dar yra laikas dirbti! 

“Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys sąvaitės, bet per tą laiką 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

Šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamą.

čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimą 
Naujienų cirkuliacijos, už pasic-

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Dcodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

NAUJIENOS, Chicago, III.
————■ —Cll ,»111 11 1

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

I

kimą platesnės minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudą iš jų sem
tų.

Naujienų darbuotojams — 
kontestantanis yra atdara visi 
keliai. Jie gali eiti j žmones ir 
raginti juos užsirašyt Naujienas 
ir užrašyt savo giminėms gy
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali 
prašyt savo draugų, savo pažį
stamų ir giminių, kad kiekvie-

CHAS. H. BERRIGAN
Kontesto Vedėjas.

nas padėtų jam gaut kuo dau
giausia skaitytojų, kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už 
jį, kam tik pasitaiko progų gaut 
vieną kitą skaitytoją. Atminkit, 
jog viena metinė prenumerata 
reiškia 12,000 balsų!

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimą. Čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova-
nu, pradedant naują, gražų 
CoJumbia Sedan, vertą $1700, 
baigiant $5 auksu. Visiems čia 
yra lygi progą laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arba 
paskutinę vertės $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerą pradžią, kiti turi menkes
nę pradžią, bet lyg šiol dar ru 
vienas nėra laimėtoju ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus. 
Iki užbaigos kontesto dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tą 
laiką, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti kelioliką kartų.

Nereikia nusiminti.
Gal būt, kad nevisi kandida

tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymą ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėra 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar yra pačiam įsisiūbavime ir, 
gali būt, kad tas, kuris dabar 
yra pasilikęs, už savaitės laiko 
bus pirmuoju. Darbas, sugabu- 
mas, energija ir plati pažintis 
čia reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

Čia nebus pralaimėtojų. Skir-' 
tumas bus tik didume ir mažu
me dovanos. Jus galite laimėti 
$1700 vertės dbvaną, arba $920 
vertės, arba $428 vertes, arba 
$183 vertės, arba $150 vertės, 
arba pagalios mažiausias laimė
jimas 20% pavidale komišino.

Štai keletas musų gyvesniųjų 
kandidatų, kurie bando išlaimė-. 
ti didžiąją dovaną, Columbia; 
Sedan, vertės $1700.

Jus galite vienam ar kitam 
iš jų pagelbėt paduodami už 
juos savo balsus.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

KAZIMER RAŽAS, 
1438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus ir šiame konteste lošia la
bai svarbią rolę.

C. YUCIUS, 
1579 Milvvaukee Avė., 

Chicago, UI.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildare St., 

Chicago, III.

LEO SHWEGžl)A, 
4917 W. l lth St., 

Cicero, UI.

ANTON PAKŠYS, 
220 Mihvaukee Avė.

Kenosha, Wis.

Kandidatų stovis dideliam 
“Kiekvienas laimės” Nau

jiem] (lovaiiu Konteste 
šitame garbės sąraše randasi 

kandidatų vardai ir adresai, 
kurie jau yra pasiekę tam tik
ro laipsnio iki gruodžio 1-mai, 
8-t'ai vai. vakare.

Sekantįs kandidatai alfabetiš
kam sąraše ir išspausdinti dide- 
liomis raidėmis, yra tai tie, ku
rie jau užpelnė vieho ar dau
giau taip vadinamo “Clubs” iš 
$24 kožno.
STASYS GIRŠTAUTAS,

8324 Navy Avė., Detroit, Mich 
ANTON GUDAUŽIS,

P O Box 358, Benton, III. 
PETER KAUNETIS,

1530 S. 49th Avė., Cicero, III. 
MRS. MILTE PAVLAUSKI,

3619 Deodor Street, Indiana 
Harbor, Ind.

MRS. AGNĖS SEDLANSKA, 
3355 South ' Morgan Street, 
Chicago, Illinois.

ANTIIONY ŠilARKIS,
942 W. 34th St., Chicago, III. 

LEO SHWEGZDA,
4917 W? 14th St., Cicero, III. 

FRANK ŠOVA,
4014 South Rockwell Street, 
Chicago, Illinois.

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

856 Wu 122nd St., Chicago, III. 
KAZIMER YUCIUS,

1579 Mihvaukee AVenue, 
Chicago, Illinois.

ALEX BRAŽULIS,
4353 S. Campbell Avenue, 
Chicago, Illinois.

KAZ. BRAZEVICZ,
921 S. Sheridan Rd., 
Kenosha, Wis.

MISS ROSE EIDUKAITĖ, 
1134 W. 18th St., Chicago, 
Illinois.

JOE GRECIAS,
4511 S. Fairfield Avė., 
Chicago, Illinois.

PETER JANUŠKA,
3429 S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

A. LUNGEVICZ,
1787 N. Robey St, Chicago, 
Illinois.

MISS L. NARMONTA,
3223 Pamell Avė., Chicago, 
Illinois.

ALEX ODEN,
708 W. 12th PI., Chicago, III.

MISS MARY PHILLIPS,
2213 W. 22nd St., Chicago, UI.

ANTON PAKŠYS,
220 Miiwaukee Avenue, 
Kenosha, Wis.

FRANK RINKUS,
4601 S. Hermitage Avenue, 
Chicago, Illinois.

PAUL P. SHVELNIS,
1443 N. Paulina St., Chicago, 
Illinois.

ALIČE ŠILAINIS,
470 W. 26th St., Chicago, III.

C. STEVENS,
3409 Lowo Avė., Chicago, 111.

ALEX THURSTON,
1267 Washington Blvd., 
Chicago, Illinois.

TED TEKORUS,
1545 E. Mason Street, Spring- 
field, Illinois.

A. A. VASILAUSKAS,
4445 S. Washtenaw Avenue, 
Chicago, Illinois.

J. T. VITKUS,
1286 Norvvood Road, 
Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,
4051 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.

TEDDY VAZNONIS,
833 W. 33rd PI., Chicago, III.

JOE WITKASKAS,
1420’ S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

MRS. M. WOITKEWICH,
3113 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

PETER YANKEVICZ,
3429 S. Union Avė., Chicago, 

Illinois.

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų koųtes- 

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 ba'lsų.

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

Pabandykit ir pamatysit!

Penktadienis, Gr. 7, 1923
Ar jųs žinote, kad
Beveik 50,000,000 tonų didžiausias že
mės pagerintojas, phosphate of lime, 
ji randasi ant salos Nauru Pacifico 
juroj, j pietus nuo Ekvatorio. Ta sala 
pirmiau priklausė Vokietijai, bet pas
kiau tapo priskirta prie Anglijos, 
Austrijos ir Naujosios Zelandijos. Ar 
jųs žinote, kad Helmar Turkiški ciga- 
retai yra padaryti iš 100% gryno Tur
kiško tabako, geriausio tabako dėl ci- 
garetų.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie-

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškąj arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

KUOMET

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

Chicago, III.

TONY WILLIS, 
856 West 122nd St., 
West Pullman, UI,

Sekamas kandidatų sąrašas 
yra tų, kurie jau yra pasidarba
vę, bet dar neturi vadinamo 
“Club.”
KASTANTAS BULKA,

Milladore, Wis.
MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ

1817 String St., Chicago, III.
J. JAKSAW1CZ,

1509 Harvey Avenue,
Oak Park, Illinois.

JOHN JASULEVIČIA,
Box 58, Va'lier/ Pa.

A. KALNER,
10929 S. State St., Chicago, 
Illinois.

KAZIMER POCIUS,
12053 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

MISS ANNA PORITZ, •
1900 Racine Avė., Racine, 
Wisconsin.

CAZIMIR RAŽAS,
4438 South Fairfield Avenue,
Chicago, Illinois.

WM. RIPALIS,
Unionville, Mich.

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

‘Illinois.
JOHN YURKŠAITIS,

Bdx 163, Harrison City, Pa.

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokulys tarpe vaikų tai liga i 
kuris mažiausia domės kreipiama, 
gi ji yra viena iš pavojingiausių li
gų vaikaitis. Suvienytose Valstijose 
yra reportuojama, kad nuo Kroku
lio nėra nei jokio vaisto jis turi 
tam tikra išlaikyti, bet galima jį 
palengvinti o ta gulima padaryti su 
į) r. Drake’s Glessco. Vienas doze- 
lis duotas kuomet užeina tas baisus 
krokulys tuojaus palengvinama 
kūdikiui, pripažintas visų daktarų 
ir vaistininkų.

NUPIRK.
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo_ artimiausioms žmo
nėms kaipo5 Kalėdų 

Dovaną

Kaina $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. Halsted Str, 

Chicago, III.

CLAY AWAY THE YEARS■ r—B—atn.7 J1JUMUMI "I n Iinu’'.v ■ I II Trr .,.1 ,ri 1 ...iubi jį-.w 

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tncn 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the eolo* and rexture of the 
skin s S
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular si?es Irom your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Inaiana, for a trial tube.( 4

Garsinkite Naujienose

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

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

ELEKTRA
šviesu ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iSmokSjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Ofiso Telefonas T)Į> II Ą RROAD Buto Telefonas 
Central 4104 1^-ffv. n, zk. £>IW/1U Armltage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvls.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Sekami kandidatai, kurie yra 
nominuoti ir apsiėmę, bet dar 
nėra išdavę atatinkamų prane
šimų.
JAMES ATWILL,

1012 Geneva St., Racine, Wis. 
JONAS BREHANSKAS:

2227—24th St., Detroit, Mich

Gerkite garuojan
čią eidami gulti

Bulgariška

arbata

ATEIS
ŽIEMA

Yra teisingas medikališkas toni
kas atnaujinimui jūsų systemos. 
Faktiškai nieko nėra taip gero, kad 
taip greit sustabdžius persišaldymą.

Pilnas puodukas' tų žiedų arbatos 
išgertos einant gulti, tuojau palen
gvina ir labai tankiai prašalina ir 
pavojingas ligas. Laikykit visados 
namuose bakselį Bulgariškos arba
tos —- jei jums tuojau ir nereikia 
jos vartoti — yra geras apsisaugo
jimas. Paprastas persišaldymas ga
li greitai išsivystyti į pneumonia. 
Ji pataiso kraują. Gerai užlaiko sy- 
stemą. Nelaukite, pasimatykite su 
aptiekorjum tuojau.

PASTABA: — Tose vietose kur 
nėra aptiekų, maloniai prisiusime 
jums paštu, 1 didelis šeimynai bak- 
selis už $1.25 arba 3 už $3.15 arba 6 
už $5.25. Adresas H. H. Von 
Schlick, Prezidentas, Marvel Pro
ducts, Company, 25 .Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa. . .

** Frank Waitekaitis,
LAIKRODININKAS

Pranešu visiems kostumeriams ir pa
žįstamiems, kad mes perkėlėm savo 
krautuvė nuo Halsted St. ant

652 W. 18th St.

Taipgi meldžiu su reikalais atsilan
kyti, o mes stengsimės sąžiningai 
patarnauti.

EXTRA! NEGIRDĖTAS KON
TESTAS.

NAUJA išrodymo šiluma, bus 
vysai dalinama dykai .11,613,400. 
B. T U (tas atatinka apie 2 tonų 
anglių vertės, visi atsilankykite 
bėgiu 15 dienų gausite pilnai ap
mokėtą minėtą siuntinį. Del paran
kamo visuomenės ir kad išvengus 
susigrūdimo mes atidarom bren- 
čius ir musų įgaliotiniai malonei 
patarnaus tamstoms. Gerb. skaity
tojai jei dar nepirkot anglių, tai 
esat laimingi pasinaudodami Šita 
proga prašalinate dulkes pelenus ir 
visokias ligas. Pečiai tinka visi 
kokius turite. Reikalingas buznio 
vedėjas ir apie 1,000 pardavėjų. Ga
li būti vyrai moterys ar vaikai mo
kam $10 nuo aparato.

Musų atstovai:

M. Tananevičia,
736 W. 18 Halsted Str.

A. Zebraitis,
1243 N. Hoyne Avė. arti Di- 
vision Str.

K. Martinauskas,
1654 Wabansia Avė.

M. Kamila,
4438 S. Artesian Avė.

’ M. Pizs,
3555 Milwaukee Avė.

nuo 6 iki 9 valandų
Modern Construction Mfg. Co.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

... 4
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Kova tarp alaus šmu- 
gelninky .

Vieni kitus žudo varžytinėse, 
taipjau užpuldinėja ir apiplė
šinėja. Patiekia alų gi “užda
rytieji” bravarai.

Joseph Šaltis (ar Saulis), bu
vęs Jolieto saltunininkas, o vė
liaus alaus šmugelninkas, buvo 
policijos pašauktas papasakoti 
ką jis žino apie vėliausias už- 
mušejystes tarp alaus šmugel- 
ninkų, kurios įvyko keletą die
nų ant Joliet kelio ties L'emont 
ir kur užmušta vieną šmugel- 
ninką, o kitą sužeista.

Šaltis papasakojo labai įdo
mių dalykų iš šmugelninkų gy
venimo ir veikimo. Tarp šmu
gelninkų eina dabar žiauri ir 
atkakli kova. Tūlo O’Donnell 
šaika, kuri pirmiau !šmugelnin- 
kus užpuldinėdavo ir juos api- 
plėšdavo, nesenai pati sumanė 
šmugeliuoti alum ir dagi pasi
daryti kaip ir šmugelninkų ka
raliais, nes ji turėjo didelę po
licijos apsaugą. Kiti šmugelnin- 
kai, įpykinti tos šaikos pirmes- 
niais užpuldinėjimais, nesutiko 
jos Įsileisti ir prasidėjo kruvi
na kova. Keli tęs šaikos nariai 
jau liko užmušti, nors ir šaika 
buvo atsigabenusi mušeikų net 
iš kitų miestų. Varžytinės tarp 
šmugelninkų už biznį esančios 
taip didelės, kad jie turi kovoti 
už biznį ginklu ir aukoti savo 
gyvastis. Pats Šaltis esąs 
O’Donnelio šaikos nužymėtas 
nužudymui ir nenorėdamas pra
rasti savo gyvasties turėjo pa
sitraukti iš alaus šmugelio biz
nio, ir daugiau juo nebeužsiima.

Šaltis nesenai buvo teistas už 
užmušimą dviejų šmugelninkų 
ties Ilammondu, bet liko ištei
sintas. Jį įskundusi O’Donnelio 
šaika, bet jo žiniomis, esą tuos 
šmugelninkus užmušę iš kitur 
parkviest! mušeikos, kuriais abi 
pusės liuosai naudoja. Nepri
klausomieji šmugelninkai esą 
nusisprendę, kad jei O’Donne
lio šaikai leidžiama šmugeliuo
ti, tai ir jie šmugeliuos, nors 
delei to žmogžudystės įvyktų 
kasdie.

Tie šmugelninkai alų gi gau
na Chicagos apielinkėse. Tą alų 
gamina daugiausia bravarai, 
kuriuos federalinė valdžia neva 
“uždarė” ir pastatė maršalus 
daboti, kad tie bravarai ir sto
vėtų uždaryti. Užsidarius sa
biniams Chicagoje dabar alus 
yra gabenamas užmiesčio kar- 
čiamoms — roadhouses.

Valdžia neturinti įrodymų, 
kad tiems šmugelninkams gelbs
ti esančioji ant kelių policija. 
Jei kuriam šmugelninkai tenka 
sprukti nuo kitos šaikos, tai ta 
policija net ir jo alų pristatan
ti kam reikia.

Mayoras Dever skundiiasi ir 
ant miesto policijos. Esą nieku- 
rie saliunai, kuriuos jis uždarė 
atimdamas jiems laisnius, vėl 
yra atdari ir Varo biznį po poli
cijos apsauga. Jis grūmoja to
kius policistus ir jų viršininkus 
pašaukti iš vietos. Tokius sa- 
liunus operuoja, žinoma, žymus
politikieriai.

Smulkios Žinios
$400 už greitą važiavimą.

Teisėjas Gilster uždėjo turbūt 
didžiausią pabaudą Chicagoje 
už greitą važiavimą. Jis nubau
dė Joseph Hadka iš Oak Park, 
prezidentą Western Brass Mfg. 
Co., $400 ir teismo lėšas už va
žiavimą virš 40 mylių į valan
dą. Be to atėmė iš Hadkos ir 
automobilio laisnį, taip kad jis 
daugiau automobiliu važinėtis 
negalės. Jis jau šešis kartus 
buvęs areštuotas už pergreitą Į 
važiavimą. •

Pavogė vežimą nuodingo 
alkoholio.

Trys plėšikai prie Sangamon 
ir Harrison gatvių atėmė iš ve
žėjo Wm. Rachmunde visą tro- 
ką industrinio alkoholio, kurį 
jis gabeno iš dirbtuvės į Gailio 
Drug Co. aptieką, 1116- S. Hal- 
sted St. Tas alkoholis yra labai 
nuodingas ir sunkiai išvalomas. 
Ne vienas žmogus nusinuodins, 
jei plėšikai bandys jį primaišy
ti prie munšaino ir parduoti tą 
munšainą žmonėms.

Plėšikai siaučia.

Besiartinant žiemai vis labiau 
pradeda siausti plėšikai. Plėši
kai tiek įsidrąsino, kad pradėjo 
užpuldinėti žmones ir vidurmie- 
sty. Taip užvakar jie apiplėšė 
dvi grįštančias iš teatrų poras. 
Jie įsisėdo į jų automobilius vi
dų rmiesty, paliepė išvažiuoti to
liau nuo didžiojo judėjimo ir 
apiplėšė. Taipjau apiplėšė ir vie
ną hotelį vidurmiesty.

Policija suvaldymui tų plėši
kų ketina įsigyti keletą naujų 
ir greitų automobilių, taipjau 
atidžiau patruliuoti gatves auto
mobiliais. Be to bus padidintas 
detektivų skaičius.

Nušovė savo partnerį.
Nito Rūsčio, 6326 Stony 

Island Avė., penkiais šūviais 
gatvėje prie 63 ir Harper gat
vių nušovė savo švogerį ir part
nerį biznyje, F. K. Bilotta, už 
tai kad pastarasis buk nedere- 
mai pasielgęs su Rūsčio 14 m. 
dukterc.

Vaikas nusižudė.
Fra n k Grane, 13 metų, iš 

Morton G rovė, pasikorė savo 
radio dirbtuvėj. Jiš buvo ra- 
dio ekspertas, kitų vaikų šalin
davosi ir daug skaitė apie jau
nų vaikų mirtį. Manoma, tas 
ir pagimdė jame nusiminimą.

Sportas
P-no J. Koudžio iššau

kimas.
žada dėti $2,000, kad K. Požėla 

neparisiąs jo.

žemiau telpa p. Jono Koudžio 
laiškas. Dedame taip kaip 
rašyta, netaisydami rašybos.

Dec. 1, 1923 mėtos 
Rašo Jonas Koudis Liga pono 
J. Uktveri i ra pono pozelo 
ponas pozelo pranešė man ka 
man Reikie ristis su tieka dan
ga ristikais well bet aš neišau- 
ku tos ristikus bet aš išauku 
pana Pozelo tai galimo matite 
kaks. tai chempions ira tur bute 
isai tiktai su takeis ritais Kan- 
is pažįsta o kan is nepažįst tai 
biia ristis isai tur būt tikatai 
ritais su takeis katri ristikai 
mažai mako tussu francuzu riš
tines o su tais Katri russu fran
cuzu rištines ritais tad i j am 
širds Nedad ristis mat zmgelis 
ritas ashland audtoryme su to- 
kvi kotroa suprato tos ristinos 
tai pano pozelo Negolei pariste 

prašau nepikte pono Uktveri
kan aš tamstoms pranešu aš Ei
ni! su pozelo rislis ant vieno 
Cigaro tas Cigaras makes 10 
et mat isai gerai žino koki Bei
ti j vo Čempionatai
panas pozelo rašo kad man 
Esatpar anksti kipti in iej aš 
padedu du tukstancus 2000 dol. 
Nebiokit nebus par aukšti mat
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LEON POP|LAWSKI

sveria 210 svarų.
Leon Poplavvski iššaukė Ka

rolį Požėlą ristynėsna, kurios 
įvyks gruodžio 10 d., School 
Hali svetainėje ant Town of 
Lake 48 ir Honore gatvių. Po
plavvski esąs smarkesnis net už 
“drapežną dzūką“.

pozelo nori Daug pinigu pasida- 
rite Su tais katri nesuprant 
tas rištines ę aš ritus ant vie
no Cigara Su ponu pozela panas 
Ukveris sako kai aš nesus pa
žįstamas mani cikago pazist par 
12 metu tai panas Karalis paze- 
lo Cempaniste matoma aš i vis- 
tiek išauksu par amerikanišku 
laikrašcus

Cempionata
J. Uktverio, Požėlos mana- 

džerio žodis.
I P-as Jonas Koudis jau antru 
kartu iššaukia p. K. Požėlą ris- 
tynėms rusų-francuzų stiliumi 
ir net prižada dėti iš savo pusės 
$2,000, kad jisai gali apgalėti' 
K. Požėlą.

Aišku, K. Požėla ir aš šį iš
šaukimą priimsime, jeigu p. J. 

'KoudijS pilnai padarys tai, ką* 
savo laiške mini.

i Lai p. J. Koudis sudeda kal
bamąją sumą ($2000) “Naujie
nose” ir tada mes kalbėsime 
apie dalyką.

Kadangi iš musų pusės jis 
reikalauja dešimtuko cigarui, 
tai aš iš savo pusės pridėsiu dar 
dešimtuką “magaryčioms.”

P-as Jonas Koudis gali bile 
dieną atvykti į “Naujienas” su 
kalbama suma.

K. Požėlos žodi«a
Aš turiu dešimtuką kišeniuje. 

Mane p. Jonas Koudis džiugina. 
Aš tą vakarą, kada risiuos su 
p. J. Koudžiu (žinoma, jeigu jis 
išpildys savo prižadą) pasiim
siu dar vieną kokį ristiką, ku
ris galės pagelbėti p. J. Kou- 
džiui.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos DepartaĮl 

mente įregistruota gimę:
Mildred Zalalis, 9959 -Btatte

St., lapkr. 25 d. /
Mary Melendris, 13422 Avė.

M., lapkr. 30 d.
John Bud kie vii? i ils, 131.4 |So.

Ewing, lapkr. 21 d.
Kalveliute, 6021 S. Green St.,

lapkr. 13 d.
Rita Vandriutė, 5313 W. 24 

St., lapkr. 8 d.
Beverly Monlis, 2410 1 So.

Spaulding, lapkr. 16 d.
Edvardas Čivis, 627 W. 41st 

St., gruodžio 2 d.
John Kadela, 4727 N. KecL 

vale, lapkr. 21.

—....~

Tenoro Justino
Lietuvių Rateliuose

* ......

Kudirkos 
gyvenimo peržvalga

Nuo žagrės į platųjį pasauli.

Justas gimė Suvalkų rėdy1- 
boj, šakių apskrityj, Didvyžių 
kaime. Baigus pradinę moky
klą, jaunam Justui labai norė
josi pasiekti aukštesnį mokslą, 
vienok susidarius nelemtoms 
aplinkybėms, jo troškimai pra
nyksta ir likimas nulemia jam 
vien tik naminėj profesijoj stu
dijuoti, t. y. prie žagrės su po
ra jautelių.... Nors jaunučiui 
Justui ši profesija buvo dar 
peranksti priteikta, vienok jisl 
su pasididžiavimu, pasiraginda
mas žalį bei margį, žengia pir
myn paskui žagrę, jausdamasi 
dabar jau dideliu vyru išaugęs. 
Namiškiai, bei kaimynai negali 
atsigėrėti jaunu artojum, bei 
apsukriu darbininku. Rodos, 
Justui viskas čia laimingai klo
jas, bet svajonių pulkai'vis ne
apleidžia jo jaunutės sielos, vis 
klabina, kalba.... Karšta, tvirta 
jauno artojaus krūtinė, kas 
kart tankiau plaka ir nuvargu
si siela jau j ieško progos išsi
veržti pro tėvynės rybas ir 
sprukti kur į platų pasaulį, kur 
gal geresnė laimužė j 9 laukia.

Apleidžia gimtąjį namelį.
Pagaliaus, Justas atsisveiki

na su savo numylėta žagrelę 
bei margais jauteliais ir vyki 
sta į pasaulį svajonių lydimas. 
Pirmam savo talento išmėgini
mui stoją į muzikos mokyklrl 
Kaune. Čia, gavęs užbaigto 
mokslo paliudyjimą, užima var
gonininko vietą prie dvasinės 
seminarijos Vilniuj. Ten pildy
damas savo pareigas, prisiren
giu prie gimnazijos kvotimų, 
vyksta Maskvon, kur išlaiko ke
turių klasių kvotimus ir įstoja 
į Vilniaus dvasinę seminariją. 
Po nekurto laiko, čia Justas pa
sijunta lyg tas paukštis auksi
nėj kletkoj nuo žalios šakos pa
gautas, tuo ląbį^ųs, kad jam, 
kaipo pilksermėgiui lietuviui, 
ta seminarijos lenkiška atmos
fera pasidaro visai nepakenčia
ma. Jis apleidžia seminariją ir 
vyksta į Tolymuosius Rytus ir 
apsistoja Vladivostoke. Ten vėl 
vargonininkaudamas lanko ko
mercijos kursus. Didžiojo karo 
viesulai palietus ir tą ramųjį 
kampelį, Justas iš čia vyksta 
jau Amerikon ir apsigyvena 
garsioj Chicagoj. Čia padirbė
jęs keletą mėnesių dirbtuvėj, 
užima vargonininko vietą Die
vo Apveizdos parapijoj. Nors, 
minėtasai vargonininko amatas 
ir čia jam prisieina kartoti ir 
nemalonus, vienok tik' ką pri
buvusiam išeiviui reikia pasi- 
ganėdinti ir tuomi. čia Justas 
sunaudoja kiekvieną progą ir 
toliau lavinasi muzikoj. Po il(- 
gų mėginimų, pasirodo, kad jo 
laimužė gludi muzikoj, ypač 
dainos srityje, ką vėliau paste
bi dainos žinovai. kad Justas 
atsižymi, kaipo talentingas ly- 
rinis tenoras. Toliaus, nepasiga- 
nėdinęs Chicagos balso lavini
mo mokytojais, vietinės inteli
gentijos patariamas vyksta gar- 
sion dainių šalin Italijon. Pa!-/ 
silavinęs apie porą metų Romo
je, vyksta į pasaulinių artistų 
centrą Milaną, , kad* pasisemti 
tos užburtos artizmo magijos, 
čia bestudijuojant, aplanko jį 

operų karalius, Kipras Petrau
skas ir pakviečia į naujai ku
riamą Lietuvos operą Kaune. 
Nors Justui buvo malonu dar 
ant ilgiaus čia pasilikti, vienok 
reikalo verčiamas, vyksta Kau
nan. čia sunkiausiais Lietuvos 
Valstybės kūrimosi laikais Jusr 
tui prisieina pagyventi var
gingas valandas, kartu varant 
ir operos darbą. Tik ačiū pir
mųjų operos kūrėjų — artistų 
ištvermingumui, šiandie Lietu
vos Valstybinė opera lygi pa
saulinėms operoms. - Po kelių 
sunkaus darbo metų, Justas pa
lieka pirmaeiliu operos tenoru 
ir atsižymi operose: Traviatta, 
Rigoletto, Faust, Demonas ir 
kitose.... Tuomi rimtai susido- 
mėja net ir užsienių spauda ir 
Justą pakviečia koncertuoti 
Latvija, Vokietija bei Rusija.

šiandie, ant laimės, ir mes 
chicagiečiai turime p. ’ Justą, 
kuris rengia mums dainų puo
tą koncertą, gruodžio*’ 23 d., 3 
vai. po pietų, puošniam Stude- 
baker teatre. Taigi visi eisime 
į jo rengiamą koncertą ir per
sitikrinsime, ar ir iš artojaus, 
gali būt artistas.

Roseland
Lietuvių Darbininkų Namo Ben

droves priešmetinis susirin
kimas.

Gruodžio 3 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės 
šėrininkų priešmetinis susirin
kimas. Susirinkimas buvo su
šauktas atvirutėmis, šėrinin
kų atsilankė daugiau negu ki
tais kartais. Po perskaitymo 
ir priėmimo protokolo iš pereito 
susirinkimo, sekė raportai val
dybos ir komisijų. Iš jų teko 
patirti, kad yra rengiamas va
karas Bendrovės naudai. Jis į- 
vyks vasario 3 d., 1924 m., K. 
Strumilo svetainėje.

Planų komisija pranešė, kad 
architektas skėčių dar nepaga
mino. Su juo nebuvo suderėta, 
kokiam laikui pagaminti skė
čių. Jis iš sykio buvo manęs, 
gan greit skėčių ir tikrą planą 
pagaminti, kol jis neturėjo dau
giau darbo. Bet gavęs daugiau 
darbo ir geresnių užmokesnių, 
jis praneša, kad tegalėsiąs skė
čių pagaminti gal apie sausio 
pabaigą, o gal ir vėliau.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
52019 — O. Saunorienė 
52021 — M. Bruskienė 
52024 — O. Bijauskienė 
75351 — J. Jankauskas 
85409 — O. Baublienė 
90148 — A. Olšiauskas 
95407 — A. Adomėnas
95467 —- A. S tepon avižai tė
95468 ---- M. Lukaite
95471 — A. Patapof
Perlaidos:

491 — M. Stiklinta
526 — J. Malinauskaitei
528 — K. Brusokaitė 

18693 — M. Lenkutienė
(Rupkiutė)

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Susirinkimas apsvarstęs ŠĮ Į 
dalyką, nutarė palikti tą darbą! 
komisijos nuožiūrai. Jeigu ji' 
matys reikalą kreiptis prie kito • 
architekto, tai jai įgaliota mo! 
keti daugiau du šimtu dolerių, 
jeigu) ji matys reikalą.

Penkiolika direktorių išrin
kta sekantiems metams ir de
šimts alternatų. Taip išrinkta 
revizijos kpttnisiįja. Korespon
dentu išrinktas J. Tamošaus
kas. Buvo pakeltas sumany
mas, kad sumažinti šėrininkų 
susirinkimus. Po apkalbėjimo 
prieita prie išvedimo, kad tą 
sumanymą pakelti metiniame 
šėrininkų susirinkime.

Dar radosi ir tokių šėrininkų, 
kurta ir į priešmetinį susirin
kimą neatsilankė. Susirinkimas 
nutarė tuos tingiuosius šėrinin- 
kus pakviesti atvirutėmis į 
metinį susirinkimą.

Kontrolės komisija pradėjo 
jau rinkti knygutes nuo Šerų 
pardavėjų. Ji pradėsianti ga
minti metinį raportą.

Naujai išrinktoji direkcija 
turėjo Savo pasitarimo po Šėri
ninkų susirinkimo.. Teko pa
tirti, kad ji turėsianti neužilgo 
susirinkimą, kuriame bus iš
rinkta nauja valdyba sekan
tiems metams. Susirinkimas, 
kad ir skaitlingesnis už kitus 
buvusiu^, bet ramus buvo. 
Svarstė iškeltus klausimus 
rimtai, be jokių užsivartnėji- 
mų; taip visuomet turėtų būti. 
Turiu pranešti šerininkams, 
kad nepamirštų atsilankyti į 
metinį susirinkimą. Jame suži
nosite tikrą Bendroves stovį, 
nes visko negalima surašyti 
laikraštyje kas buvo tarta: ta
tai perdaug vietos užimtų. Dar 
turtu priminti, kad Bendrove 
turi jau nusipirkusi lotus prie 
104 gatvės ir Michigan avė. Ji 
mokėjo už du lotu $7,500. šian
die Bendrovei siūlo už lotus 
$15,000. Taigi šėrininkų serai 
kyla, kaip ant mielių Jau yia 
planuojama va’jus. Jeigu jisai 
pasiseks, po jo bus pradėta sta
tyti namas.

Taigi šėriniukai dėkite kuo- 
daugiausiia pastangų tam va
jui, kad jis kuogeriausiai nu
sisektų, nes- nuo jo priklusys 
greitesnis įsigijimas svetainės. 
Visi prie prasidedančio vajaus.

—LDNB. Korespondentas.

18716 — M. Ragauskienė
18758 — O. Ęučinskienė
18785 — M. Juška
18799 — V. Cibulski
18941 — E. T. Valantiene
18971 — M. Ulis
19032 — K. Milinavičienė
19104 -— P. Barauskas
19112 ----- V. Žilinskas
19125 — G, Varpietienė
19137 — J. Krisiukenas
19155 — A. Raškienė
19165 — K. Davidavičienė
19179 — K. Nemanis
19183 — O. Kasperavičienė
19213 — A. Pavilonis
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Spccialė atyda taisymo.
ITALO-AMERICAN

ACCORDION MFG. C6.
Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 

Vienatinė dirb
tuvė S. y., bite 
styliauš ir sys-v 
temoš armoni
kų,--.pianų ir 

čhroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

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

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

Pranešimas pacijentams ir 
draugam^

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisų iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėliomš J 
nuo 9 iki 12. Rosėlando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Ppllman 5147.

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathaa, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

* Nedčidieniais nuo 9 iki 12.
I. . .......... .................. _• ✓

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės k-.
<r’" * ... , , -

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus UniversM State Bank 

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

Phone Yards 4951

" KOJy TROBELIAl!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl Jums kentėti ? nuo tvį nešima.— 
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne- 
malonųmą 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. Gribovv
17 N. State St., Room 1714. 

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

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

Egzaminavimas Dykai.______

/
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis 1923

Atsiimkit laiškus iš Paštu
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi jį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME« 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

901
902
905
906
909
910
916
930
931
940
941
942
944
946
947
951
964
967
968
970
973
975
976
977
979
983 1
991
993 i
1000
1001
1003
1004
1005
1006
1007

Adamanis Carl 
: Aniulei Mary 
i Barisas Alek 

Barkauskas J 
Beleshky Joe 
Berzinis Frank 
Chemauskas A 
Gudzimas Egnacas 
Juzėnas Frank 
Janas Stanislaw 
Jonaitis Peter 
Kaminskene Apolonija 
Kunickiui Boleslavui 
Karlauskas Jurgis 
Kariba Anielia 
Melionus Povylas

Man tvidas Frank 
Matučiui A 
Matukaitis Juozapas 
Mazutowicz Mrs. 
Mylistai Jos 
Orvidene EI z 
Pareigui Franciskai 
Peminaitei Levonerai 
Pranckevičiūi Juozui 
Romusis Dugnas 
Skordauskis Frank 
Strazdas Antanas 

i Vaitikunui Albinui 
Vileikis Ignacas 

: Wekrikas Anton 
Yusis Peter 
žilingevicaitė S 
Zilpis Stanley '' 
Zalp B.

Pranešimai

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI
K. Požėlos ristynes su lenku gruo

džio 10 d., School Hali svetainėje, 
kampas 48 ir Honore gatvių.

Bilietus iŠkalno galima gauti šio
se vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Naujienų sk., 3210 So. Halsted St.
Universal Banke, 814 W. 33 St.
Gabrieliaus Benošiaus aptiekoje, 

1616 W. 47 St.
P. Dalens aptiekoje, 4193 Archer 

Avenue.
Pirkite bilietus iš kalno, 

numažintos. Paveikslą ir 
galite matyti p. Benošiaus 
lange, 1616 W. 47 gatvė.

Kainos 
medalius 
aptiekos

S. L. A. 36 kp. Turės savo metin 
vakarą nedėlioj gruodžio 9 d., M. Mel- 
dažio svet., 2224 W. 23rd PI. Pradžia 
7:30. Dramatiškas ratelis vaidins 
įdomų veikalą Užburtus Turtus; po 
perstatymo linksmas balius prie ge
ros muzikos. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos priešmetinis susirinkimas 
vyks penktadienį, gruodžio 7 d., 7:30 

•ml. vak., A. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė. Nariai būtinai turite at
silankyti, nes bus renkama nauja 
valdyba 1924 m. ir šiaip daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

S. L. A. 109tos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 7 d., j Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., lygiai 7:30 vai. vak. Bus 
rinkimas kuopos Valdybos ir kandi
datų j Pildomąją Tarybą. Visi na
riai būtinai privalo atsilankyti ir lai
ku. — Valdyba.

j Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
valgomųjų daiktų bendrovės visuoti- 

f nas šėrininkų priešmetinis susirinki
mas įvyks, panedėlj, gruodžio 10 d., 
1923 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Liuo- 
sybės svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Visi šėrininkai, neatbūtinai atsi
lankykite, nes turime daug svarbių 

" dalykų nutarti kas link padarimu tik- 
■ ru Šeru, ir bus renkama nauja admi-

I nistracija ateinantiems 1924 me
tams.

1 Nut. rašt. W. Strumila, 
1336 So. 50th Avė., Cicero, III.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

L. S. J. Lygos priešmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
7 d., 8 vai. vak., Raymond Chape 
(816 W. 31 St.).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes bus renkama valdyba sekamiems

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Draugystes Sa
vitarpinės Pašelpos priešmetinis susi
rinkimas bus 9 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų Zvionzep Polek svet., 1315 N. 
Ashland Avė. Nepamirškite nariai 
pribūti, bus renkama Valdyba 1924 
metams. — Sekr. A. Lungevič.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanyslovo V. ir K. priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 9 d, 
1 valandą po pietų, Šv. Kryžiaus , 
parapijos svet.

Visi nariai susirinkite, nes bubs 
renkama valdyba sekamiems me
tams. — Pr. Puteikis, sekrt.

SIŪLYMAI KAMBARlįj
i PARENDAVOJU kambarį vienam 
vyrui arba su kitu gulėti. Kamba
rys šildomas su ar be valgio, su
tinku visaip. 2 lubos iš priekio.

J, K.- ‘ l
703 W. 21 Rlace; Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMA1-ŽEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI delicatesan krau

tuvė; gerai išdirbta vieta; lysas dėl 
4 metų ir gazinis pečius; už pirmą pa
siūlymą parduosiu. Priežastis — iš
važiavimas į Europą.

Atsišaukite
4753 So. Honore St. 
Tel. Lafayette 2884

Ukrainiečių Choro Koncertas. — 
šiandie, 8 valandą vak., p. Košeco 
vedamas garsusis Ukrainiečių Tau
tinis Choras duos pirmą savo kon
certą Orchestra Hali salėj, 220 So 
Michigan Avė.

šį sezoąą tasai pagarsėjęs cho- 
ras teduos Chicagoj du koncertu,— 
be šios die'ios antrasai koncertas 
bus gruodho 16 dieną, po pietų,) 
toj pačioj salėj. I

REIKIA DARBININKŲ
moterų

PARDAVIMUI 3 grojikliai 
pianai, benčius ir rotoriai ir 3 
paprasti pianai, $55rr-$150. At-

REIKIA moterų sor^av^,nul|Rapp Moving and Storage Co. 
popierų, gera alga. Į 5130 So. Ashland Avė.

Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

Da-
už-

vie

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No.. Clark St. Room 510
r» .'J?- • ■ J

PARDAVIMUI hučernė ir
Lietuvių ApšvietosP’/n-1 1405 W. 21st St., Į groser n ė geroj vietoj, visokiųkalbos įvyks gruodžio 9 dieiia, 7:30 • ' » j •”_ , /

valandą vakare, Ruymond Chapel ___________ ______ . —--------- tautų apgyventa. Priežastis
<8Pr»Mbol bus lababi įdomios. REIKIA salesladies, pageidau- pardavimo nesutikimas partne- 
Inžanga veltui. Visi kviečiami atvy- • turėtų patyrimą, I nių. Atsišaukite:
k,i- KomiteUs. | dnrbag arba extra dar. | 2956 So. Union Avė.

bas. I^abai Gerk Mokestis.
[LUSTIG’S Department Store

3410-3412 S. Halsted Str.

Cicero. — The Lithuąnian Coop. 
Ass. šėrininkų priešmetinis susirin 
kimus įvyks gruodžio 10 dieną, Li
berty Hali (49 Ct ir 14 St.)

Bus renkama valdyba, tat visi 
malonėkite atvykti į susirinkimą

— Komitetas.
t

PASARGA
ITESIGARSINANTIEMS

REIKIA patyrusių moterų 
core dirbėjų į bresinę fandrę. 
Ateikite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. L£ke Str.

EXTRA BARGENAS. Pardavi
mui grosemė, puikioj vietoj, biznis 
gerai išdirbtas, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Turiu parduoti 
j trumpą laiką, kas pirmesnis, tas 
laimės.

J. LEVANAUSKIS,
4523 So. Honore St.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje -— "Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagicčiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Mokslo Draustų paskaita sekamą 
sekmadienį, gruodžio 9 d., 10:30 vai. 
iš ryto, Raymond Institute (816 W. 
31 St.) laikys paskaitą K. Augustina- 
vičius. Paskaitos tema—Didis mok
slininkas Pasteuris, jo gyvenimas ir 
jo darbai.

Pasteuris buvo vienas didžiausių 
ir prakilniausių mokslininkų, kokis 
kada nors yra gyvenęs. Ačiū jo dar
bams, milionai gyvasčių tapo išgel
bėja. Ir jeigu mes dabar neturime 
tokių baisių epidemijų, kaip seniau, 
tai tame yra didelis nuopelnas Paste- 
urio. Jus nuolat matote ant pieno 
butelio kamštuko užrašyta "Pasteu- 
rized”. Kodėl tai daroma?

Ateikite sekmadienį ir sužinosite 
apie tai.

Dr-stės šv. Kaz. Karalaičio ant 
Town of I-ikc laikys priešmetinj su
sirinkimą sekmadienį gruodžio 9 d., 
2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus parap. 
svet., 46 ir So. Wood gatvės. Kiek
vienas draugijos narys turi pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų ir rin
kimas naujos valdybos ateinantiems 
1924 metams.

Nut. rašt. K. Valkovskas.

Raseland. — Operetę ir balių rengia 
J. D. Lyga sekmadienį gruodžio 16 
d., C. Strumilo svet. E. 107 str. ir In
diana Avė. Statoma 4 veiksmų ope- 
retė-pasaka "Jonukas ir Marytė’ su 
dainomis, šokiais ir žaismėmis; loši
mą išpildys bendrai J. D. Lygos ir At
eities Žiedo nariai vadovaujant p-lei 
V. Bigeliutei. Pradžia 7 ▼. v. Orkest
rą Bigelių. Kviečia visus—Komitetas.

SLA. 174 kuopos priešmtetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 9, 1 v. po p. 
Fuller Park salėj, 48 So. Princenton 
Avė. Visi nariai prašomi atvykti, nes 
bus renkama nauja kuopos valdyba 
24 metams.—Valdybai.

INDIANA HARBOR, IND. —SLA. 
185 kp. rengia prakalbas sekmadieni 
gruodžio 9 d., 2 vai. po pietų Ivanovo 
svet., 2101 Rroadvvay. Kalbės Adv. 
Jurgelionis iš Chicagos. Kviečia visus 
atsilankyti. —Komitetas.

Draugystės Lit. Dukterų priešme
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 9 
d., 1 valandą po pietų, Mark White 
Stjuare svet.

Visos ateikite susirinkiman, nes 
bus renkama nauja valdyba.

— Nut. rašt. Juozaitienė.

•Roseland. — Teatras ir balius. — 
Statoma scenoj trijų veiksmų kome
dija "Aaudra Giedroje”. Rengia 
Draugijų Sąryšis palaikantis “Auš
ros” Knygyną. Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 9 d., Ch. Strumilo svet.. 158 
E. 107th St. Pradžia 6:30 v. v. Kvie
čia kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. — Lith. Imp. and Benefit 
Club laikys priešmetinį susirinkimų 
sekmadienį, gruodžio 9 d. 3 v. po pie
tų, 10900 So. Michigan Avė., Aušros 
kambariuose. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes bus renkama valdyba, 
ir paruoškite naujų sumanymų kliu- 
bo labui. Rašt. A. Dausa.

Chicagos Lietuvių Tarybos prieš- 
metinis susirinkimas • įvyks Mildos 
svet., utarninke, gruodžio 11 d., 8 
vai. vakare.

Meldžiam garb. atstovų nesivėluo- 
ti, nes bus rinkimai valdybos sekan
tiems metams ir išduotos atskaitos 
Aušros 40th metų paminėjimo.

Kviečia Valdyba.

Garfield Park L. Vyrų ir Moterų 
Pašeipinis Kliubas laikys priešmetinį 
susirinkimą, gruodžio 9 (L, 1923 m. 
1 vai. po piet. Malonėkite visi ne
atbūtinai atsilankyti, bus daug nau
jų dalykų apsvarstymui ir taigi bus 
renkama nauja valdyba 1924 m.

— M. Medalinskas.

Teisybės 
susirinkl- 
1 vai. po 
svet, 29 
rinkimais

Bridgeport. Draugystė 
Mylėtojų laikys priešmetinj 
mą nedėlioj, gruodžio 9 d., 
pietų Mark White Sųuare 
ir So. Halsted gat. Bus
draugijos valdybos. Visi nariai-rės
būtinai privalo atsilankyti ir laiku.

— Raštininkas.

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj metinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, gruodi. 8, kaip 7:30 v. v. G. M. 
Chernausko sv., 1900 So. Union Avė. 
Bus renkama valdyba ateinantiems 
metams, deltogi visi nariai privalo 
dalyvauti. Paskutinė proga įstati 
naujiems nariams nupigintu įstoja
muoju mokesniu, dėlto noritnieji įsto
ti kviečiami nepraleisti progos.

Pirm. Ant. Morgevitz, 
Fin. Rašt. J. Vedeckis.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš
metinis susirinkimas įvyks sekma- 
deinį, gruodžio 9 d., 1 vai. po pietų, 
paprastoj svet.

Susirinkimas yra labai svarbus, nes 
bus rinkimas naujos valdybos atei
nantiems metams. — Rašt.

ROSELAND. — Auksines žvaigž
dės L. P. ir P. Kliubo priešmetinis 
mitingas bus penktadienį, gruodžio 7, 
7:30 v. vak. Strumilo svetainėj. Bus 
renkama nauja valdyba ateinantiems 
metams. Visi draugai kviečiami at
silankyti. Už neatsilankymą bausmė 
pagal konstituciją.

Raš. A. Barškietis.
Draug. Liet. Moterų Paš. Klinbo w . __ , ~ ..

susirinkimas įvyks gruodžio 9 d., 5 t LSS. VIII Rajono. Konferencija, 
valandą p<> pietų, pas p-nią Daraš- įvyks pirmą nedėldienį sausio 1»Z4 
kienę. 3018 Emerald Avė. ” ------

Tai bus paskutinis susirinkimas, 
nes ši organizacija prisideda į 
Laisvės Kliubo.

Kviečia Fin. rašt. Juozaitiene

LSS. VIII Rajono Konferencija,
I "Naujienų” name. Visos LSS. ;kuo- 

ui...-,, p6s malonėkite rengties ir išrinkti 
prie i delegatus minėtai konferencijai, bus

I renkama valdyba 1924 metams.
K; Kasparaitis, Sekr.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos J 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
-iant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su pridųoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno

REIKIA DARBININKy
VYRU

VYRAS SU KARU.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai _ 
.bejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo hirinys neat- 
*akys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint} sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldieriį nuvežant 
žmones į Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuves, kur" 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MANAGER 
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare. Z •

PARSIDUODA grasesnė ir 
sausos mėsos krautuvė. Sena iš 
dirbta bizniui vieta, apgyven
ta -lenkais ir lietuviais. Gali ir 
mainyti aht namo.

945 W. 33 Str.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertes Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kai
na <$65.00. Tel. Armitage 1981 
2502 W. Division St. 2 flatas.

ATYDA!!!
Parsiduoda bučmiė ir gro- 

sernė už prieinamą kainų. Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4511 So. Wood Str.

PAS MUS ŽIŪRĖK!
8 flatų

1) mūrinis namas, po 4 ruimus 
flatas, visai netoli nuo Parko, 
stovi ant 2-jų lotų. Pečiais ap« 
šildomas. Reikia tik įnešti cash 
$4,000. Kaina tik $17,5(fo. 
bar pirkdamas pavasariui 
dirbsi du kart tiek.

4 flatų
2) Mumis namas, puikioj
toj, rendos į mėnesį neša $225. 
štymu apšildomas, taipgi gara- 
džius dėl 3-jų karų. Įnešti rei
kia tik $5,000. Kaina $16,000.
PATS NAMAS IŠSIMOKĖS 1 

PENKIS (5) METUS Iš 
RENDŲ VIENŲ.

3 flatų
3) Mūrinis namas su štymu 
šifdomas, rendos į men< sį neša 
$271. Taipgi 2-jų knių garad- 
žius. Reikia įnešti tik $3,000. 
Dabar parduodam, už $15,000.

2 flatų
4) Mūrinis namas su štymu ap
šildomas, labai puikioj vietoj 
paranku dėl transportacijos net 
kelios Street karių linijos yra 
arti. Reikia įnešti tik $4,000 
Kaina tik........................$12,500
KAS PIRKS TĄ NAMĄ, TAS 

GEROKAI UŽDIRBS. 
SKAITYK!

Mes turime pardavimui 500 
įvairių namų, kurie randasi 
sose dalyse Chicagos.

MATYKITE MUS 
nuo pradžios pirkimo namo 
paskutininei pabaigai.

Ko norit čia gausite. 
Ko geidžiat čia rasite.

Kreipkitės pas mus:

S. L. FABIONAS CO.

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarįų bungalow, fumace šildo
mas, tik‘$500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200. Del toli
mesnių informacijų rašykite
PETER ALŪNAS, c/o P. LAUTH, 

29 So. La Šalie St. 
Room 1032.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui 3 namai. Vienas bizniavas, 
antras cottage ir trečias bun- 
galow\ Mainysiu ant didesnio 
namo, loto, automobilių arba 
bito kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Str.

Phone Boutovard 9641

PARDAVIMUI 2 lotai, 30x- 
125 kiekvienas.. Yra visi įrengi
mai apart šalygatvių, 1 blokas 
nuo Marąuette parko, netoli ka
rų linijos, po $500 pinigais kiek 
yienas. Stewart 4013

I

PUSDYKIAI RUČERNĖ

iki

809 West 35 Str.
PAJIEŠKAU savo brolio James 

Jokubauskas. Paeina nuo Šiaulių 
apie 15 metų atgal gyveno Wauke- 
gan, III. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas jį pažįsta meldžiu pra
nešti; pirmas kas praneš duosiu 
$10 dovanų. i.i

Elena Jokubauskąitė
2322 So. Oakley Avė. Chicago, III.

PAJIŠKAU Barboras Kasputajtes, 
iš Darbėnų valsč., šleveitu sodžiaus, 
arba Po vira Wadinas Barbora Rasi- 
minij jie gyven W. Pullman, III. 
atsišauktie arkas kas žinote kur jie 
gyven malonėkite man Pranešti už 
<a busiu labaj dėkingas Šiuo antrašu.

M R. TEODOR MICKUS 
1137 W. Washington Str. Chicago, III.

JIEŠKAU Kazimiero Olbos, paei
nantis Alsėdžių vals., Pasruoju kai
mo, Telšių apskr. Taipat jieškau 
<azimiero Vismonto. Bukit malo
nus atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

A. LYPSKIS,
3210 So. Halsted St.,

JIEŠKAU Miko Butvido, keli metai 
atgal gyveno 123 Adams St., Newark, 
N. J. Prašau atsišaukti ar kas kitas 
patėmysite, prašau duoti žinią.

MARIJONA ERCIENĖ, 
6223 Ellis Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU Amerikoj savo brolio An
tano Mackiavičiaus, kilusio iš.Traki
ni} sodžiaus, Karklių parap., Vilkmer
gės apskr. Paskutinį iš jo laišką ga
vau prieš karą, 1914 metais; gyveno 
Irooklyne, N. Y. Jei kas jį pažinotų, 
abai prašau pranešti man šiuo adre
su: Poland Warszawa, ui. Panska 52 
m. 8, Waclaw Girjotas, dla Aniceta 
Jackiavičlus.

.1 IEŠKAU savo brolio Peno 
Erelis, gyveno Donorą, Pa. Pra
šau šaukei, ar žinančių pr? 
nešti. Ačiū! Juozapas Ercus,

6223 Ellis Avė., Chicago, III

APSIVEDIMAIt 1

PAJIEŠKAU merginos apsive 
dimui nuo 20 iki 30 m. Aš esu 
25 m. Esu pianų šapos forma
liu. Tikėjimas bito koks. Bronis 
šukevičia, Box W'est 52 ,

St. Charles, Ui.

ISRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va- 
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

ANT RENDOS farma 160 
akrų, netoli mažo miestelio, 50 
mylių nuo Chicagos.

Jackson Beach Hotcl Office 
1552 E. 63-rd Str.

Parduosiu bučemę ir grosernę: 
biznis išdirbtas per ilgus laikus, 
įplaukų nuo $45 iki $100 Nėra kre- 

j, 5. kamba- 
Turi mokėti Foid troku' riai pagyvėjimui, rendos $45 į mė- 

. ___ ... J teisingą
pasiūlymą arba mainysiu ant nedi- 
didelio namo, loto, automobiliaus, 
Pardavimo priežastis labai svarbi. 
Ątsišaukite tuoj nes turi būt parduo 
ta arba išmainyta į triumpą laiką.

JIEŠKAU vaikino nuo 18 iki
. ». j įplaukų nuo $45 iki $10019 metų amziaąs dirpti groser- (dit0. Listgs ant 3 

nėję. Ti.r:
važiuoti. I pes!»

> ’įlK'' *■ Vladas Pętrauąkas 
1942 W. 119 Št.. ,

REIKIA VIENO NAKTINIO 
[porterio, nuo 9:30 vakare iki 
[7:30 ryto. *1 ' ’'

Atsišaukite <
6044 Cotiage^ Gerove Avė.

TRANKG.LUCAS'
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107,

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 kambarių 

gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai,v'karpe tai, liam- 
pos, victrola ir t< Parduosiu da
limis. 1630 HUrriboldt Blvd.

PARDAVIMUI barbe^nės ra
kandai ir 3 krėslai, veidrodžiai, 
kas tik priguli' prie barbernės. 
Adresas: •

2735 No. Halsted St.

DFjLI'KATESEN ir grosiernė 
pardavimui, prie smarkios biz
nio gatvės,, South Side. Imsi
me ir mainais į namus ar žemę 
Pardavimui greitiems pirkė
jams musų pačių kaina. Ren- 
dos tiktai $65 ir' gyvenimui 
gražus flatas.. Augštbs rųšies 
įrengimai, didelis stakas. Ati
duosime už $1,500 arba geiiau- 
sį pasiūlymą už viską.
1107 W. 63 St. netoli Aberdeen

PIRK
Tiesiai nuo savininko, o laimėsi 

Reikia pinigų.
SKAITYK!

Moderniškas muro namas, po 
5 kambarius, 2 Patų, pamaty
tus ant 30 pėdų loto, ar S gra
žaus Parko, su TTi«okiais n oder 
niškais įtaisomais, ' tik 4-rių 
metų senumo.

Priverstas esu parduoti: Pra
šau tik $6,000 įnešti reikia, o 
reštą susitaikysdm. Atiduosiu 
už visai pigią kainą tik $12,800 

SKUBĖK!
Rašyk pas savininką kuo grei-' 

čjausiai:
1739 So. Halsted St. Box 388

JEIGU NOKI PIRKTI, PAR- 
duoti, ar nuJnyti, namą, lotą 
ar biznį, tai kreipkitės pas El
ta Comiperce Co. N. C. Kruko- 
nis. 3251 So. Halsted St. Mes 
patarnausime kiek galima tei
singai -ir sąžiniškai. Daugybe 
lietuvių kurie pirko per mus na
mus visi yra užganėdinti, tams
ta taipgi busi užganėdintas. 
Mes turime daugybę namų ir 
lotų ant pasirinkimo.

ELTA COMMERCE CO., 
N. C. Krukonis,

3251 So Halsted Str. 
Chicago, III.

Mes siunčiame pinigus į Lie
tuvą ir į visas šalis pasaulio, 
taipgi parduodame laivakortes 
ant visų linijų. Tamsta pasiųsk 
Savo giminėms, nes dabar yra 
geriausias laikas siųsti, tuom 
suteiksi jiems kalėdinę dovaną. 
Pasiųsk per '

ELTA COMMERCE CO., 
N. C. Krukonis, 

3251 So Halsted Str.
Chicago, UI.

4

PARDAVIMUI
Pardavimui Biliardinė

3508 S. Halsted St.

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akru traktai

PARDAVIMUI mūrinis biznio, 3 
aukštų namas 2 fletai po 6 kamba- 
ius ir Storas, Elektra, Maudynės. Vi- 
<as namas geroj podėtyj, 3021 W. Van 
3uren St. Mainyčiau South Side ant 
varno arba automobiliaus. Kreipkitės 
>rie savininko, 1 lubos 3225 Paijnell 
Yve.

Į trumpą laiką turi būt par
duota grosernė ir kitokių daik
tų krautuvė, priežastis nesvei
kata. Biznis geras, pigi renda. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą. 4450 Wentworth Av. Pilo
ne Bouvlevard 4329

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pa
dalinti į mažesnius lotus. Ge
ras pirkinys ateities investmen- 
tui. Pabudavosim mažą na
mą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40*minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o

PARDAVIMUI mūrinis ir 
nedinis namas. Randasi 1160 
V. 18 St. netoli Racine A v. Ge- 
ame padėjime. Mėnesinių į- 

■>laukų $108. Kaina $10,000. Jo- 
eph I. Novak, 4010 W. 26 St.

MOKYKLOS

I

BARGENAS
PARDAVIMUI cigarų, saldainių, 

rice creamo, mokykloms reikmenų, w- 
I zikos roleliai, rekordai. Taipgi 4 kam-

uaiAif AAivi&aaAAo jucąuicąoj vavvvjvi

netoli lietuvių mokyklos.
Parduodu, nes išvažiuoju į farmą,
Kreipkitės:

• 2734 W. 43rd St.,

Yra 9 stalai, hera kompetici-
jos, geras lysas. Tikras pinigų - barių mūrinis namas, geroje vietoje, 
uždirbėjęs. Geriausia biliardinė 
pietinėj daly miesto. Yra daug 
lietuvių kostumerių. Taipgi par 
duodame cigams, papsą, saldai 
nius ir sanvičius. Jei jus žin- 
geidaujate nusipirkti biliardinę, 
ateikite ir pamatykite musų 
pilną vietą. Kaina $6,000, įmo
kėti pinigais $3,000, kitus iš- 
mokėjjimais.

Klauskite Mr. Burke biliardi
nėje arba Tel. Republic 7339

NAUDOKITĖS proga. Maža 
grosernėlė labai gražiai įtaisy
ta, parduosiu arba mainysiu 
ant loto arba automobilio. At
sišauk tuojau 3114 So. Halsted 
Slr.

kitus po $10 į mėnesį.

louie Lahon,
156 W. Washington St

/

Room 40, Main 2043

TėMYKITE' BIZNIARIAI

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
italioniška armonika vėliausios ma
dos. Labai pigiai. Kam reikalinga 
galite pasinaudoti ir pigei nupirk
ti, bus parduota už pirmą pasiūly
mą. Valandos pėtnyčiomis ir šuba; 
tomis nuo 6 vai. ir nedaliomis iki 
12; pb num. 3328 Emerald Avc. P. 
Yonutis.

NAMAI-ZEME

Turiu du namus, vienas mūrinis 2 
flatų 5\ ir 6 kambariai; pirmas fla
tas fumis šildomas, 2 pečiais ir ga- 
radžius 2 mašinoms; randasi labai 
geroj vietoj, S. Side, antras namas me 
dinis keturių flatų, po 4 kambarius 
labai gerai atrodo. Tuos namus duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu arba mainysiu į bučemę, groser- 
nį arba į kitokį biznį. Agentų pra
šau neatsišaukti. Kas turite kokį 
biznį, o norite mainyti, kreipkitės 
tiesiok į mane laišku arba ypatiškai.

GEORGE ZAKSAS, 
3339 S. Emerald Avė.

> Chicago, III.
Tel. Boulevard 8032

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marauette Parku, 

6932 So. Rockwell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu Jo
tą ir cash greitai parduosiu .

L. Butkevicz *
2502 W. 69 St* Republic 5705

PARSIDUODA namas ir bu- 
čęrnė vieta apgyventa visokių 
tautų 2 flatų apačioj hučernė 
viršui 7 kamb. Tel. Canal 2156

1810 So* Peoria St,

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės iian- 
lie į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Kreipkitės fiian-

.... TAPKITE AKU6ERKA
The (National Collcge of Midwi- 

fery teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
egzamenu. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijinių 
cf'zaTncnų. Atsišaukite, rašvkito ar
ba tlefonuokite, Seeley 6323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Mi<jwifery, 
35 Sol Hoyvė Avė*


