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Rusija taikosi 
su Francija

Lenkija nusigandusi37 amerikiečiai žuvo Juodose jurose
Prancūzai dar nesikrausto iš 

Ruhr distrikto

37 Amerikos jurininkai 
žuvo Juodose jurose

Laivas užėjo ant minos ar žu
vo laike audros.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 1. Gauta patvirtinančių 
žinių, kad Amerikos prekybi
nis laivas Cojenos pereitą ket
virtadieni paskendo Juodose 
jurose. Jis plaukė iš New Yor- 
ko j Batumą ir žuvo audroje. 
Visi ant 'laivo buvę žmonės ir
gi žuvo. Ant laivo gi buvo ka
pitonas ir apie 36 nariai įgu
loj.

Kiti laivai bandė phiukti pa
galbon, kada gauta pirmąją ži
nią apie gręsiantį laivui pavo
ju, bet kada nuplaukė į nuro
dytą vietą, laivo jau neberado.

Derybos tarp Francijos ir 
Rusijos

Derybos eina prie pabaigos, Ru
sija priimanti niekurias są
lygas Stengiamąsi izoliuoti 
Lenkiją.

KĖBLINAS, sausio I. — Bu
sijos ir Francijos derybos pa
siekė tokį laipsnį, kad pasira
šymas sutarties virsta tik ke
lių savaičių dalyku. Pasak ži
nių, gautų iš artimų Rusijos 
aimbasadai Beri i ne žmonių, de
rybos prasidėjo lapkričio 16 d. 
tarp Rusijos ir Francijos am-1 
basadorių Vokietijoje.

Tą dieną Francijos ambasa
dorius de Margerie pranešė 
Rusijos ambasadoriui Krės Po
škini, kad Francija sutinka pri
pažinti Rusijos valdžią ir pa- 
gelbėti Rusijai užtraukti pa
skolą Francijoj sekamomis są
lygomis :

1. Rusijos pripažinimas vi
sų prieškarinių ir karo skolų. 
Sumą nustatys maišyta komi
sija.

2. Sustabdymas Jkonui n išti
nęs propagandos Francijoje.

3. Pripažinimas privatinės 
nuosavybes Rusijoje, bent ant 
kiek svetimšaliai yra paliečia
mi.

šios si)lygos tapo perduotos 
Maskvai ir nesenai visų nuo 
stebai atėjo Krestinskiui įsa
kymas pranešti franeuzams. 
kad jų sąlygos sudaro palniatą 
deryboms.

J ieško didelių koncesijų.

Tuo pačiu laiku tarp Rusijos 
ir Francijos^Belgijos kompani
jos buvo veliamos derybos apie 
didelies ir svarbias anglių kon 
eesijas Dono baseine. Tame 
distrikte . ir pirmiau veikė 
fr&ncuzų kompanija, kurios 
darbą bolševikai sustabdo. Da
bar didieji šerini n kai vėl susi-

Išmainyk 
save airtomobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą. 

bu re ir pareikalavo iš Rusijos 
didelių koncesijų. Jie reikalau
ja sugrąžinimo visų buvusiųjų 
nuosavybių, taipjau įvairių 
pafle.ngvinimų.

Rusai patvirtino tų žinių tei
singumą, nors jiems buvo nu
rodyta, kad tokios koncesijos 
butų atsižadėjimas visų tų 
principų, už kuriuos tiek daug 
kraujo pralieta.

Tikimąsi, kad Anglija neuž- 
i'go pripažins Rusiją, kaip tik 
įsisteigs darbkčių valdžia. Už 
kelių mėnesių Rusiją pripažins 
ir Italija. Todėl Francija ir 
skubinasi su derybomis, kad 
tuo gavus geresnes sąlygas. 
Fiancijos, kaipo didžiausio 1k>1- 
sevikų priešininko. Rusijos 
pripažinimas Rusijai galbūt 
yra svarbesnis, negu kad Ang
lijos pripažinimas ir todeJ ma
noma, kad Rusija priim^dau- 
gcIi Francijos sąlygų.

I

Nori karo su Lenkija.
Be to Rusija nori visus gin

čus su Lenkija išrišti ginkle 
pagel'ba, neįtraukiant į tą ka
rą vakarines valstybes. Tai 
pripažįsta patys komunistai, 
kurie lankėsi dabar Rusijoje. 
Manoma, kad todėl Rusija su
tiks užmokėti kaina už Fran
cijos neutralitetą.

Lenkija yra labai sujudusi 
delei Franci j os-čecho Slovaki
jos sąjungos. Cecho Slovakija 
yra nedrauginga Lenkijai ir 
manoma, kad ta sąjunga yra 
tiltas Francijos-Rusijos susi
artinimui, kaina Lenkijos. Len
kijos laikraščiai šaukia, kad ta 
sąjunga palieka Lenkiją izo
liuotą ir malonėje jos priešų, 
nes tai reiškia kad Francija 
nebereiks jokios apsaugos 
įlenki j ai.

Pasigavo amerikiečius 
misionierius.

HANKOW, Chinijoj, sausio 
1.— (kinta žinių, kad chi n ie
čiai banditai Tsaoyange pasi
gavo tris amerikiečius misio
nierius — Hoff, jo pačią ir dar 
vieną, moterį.

Kita žinia <sako, kad trys 
misionieriai liko užmušti.

Naujienų Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis* o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomis. Nedeliomis-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.

Užgavęs miną.
MASKVA, sausio 1. — Gau

tosios iš Odessos žinios sako, 
kad audra Juodose jurose, ku
ri prasidėjo gruodžio 24 d., vis 
dar tebesiaučia. Juroje plau
kioją daug minų, kas daro lai
vų plaukiojimą labai pavojin
gu dalyku. Amerikos laivas Co 
jenos užgavo miną ir pasken
do. Ties Teodosija išplauta la
vonus italių jurininkų nuo gru
dų laivo, kuris plaukė iš No- 
vcirosysko. Visas darbas Odes
sos porte yra apsistojęs.

Dar nesikrausto iš Ruhr

Okupacijos kariuomenė dar 
nemažina, nežiūrint prižado.

PARYŽIUS, sausio 1.— Ruhr 
okupacija tiek pat tebėra “ma
toma,” kaip ir pirmiau kad 
buvo ir nedaroma jokių pastan
gų sumažinti skaičių okupaci
jos kareivių ir padaryti okupa
ciją “nematoma,” kaip kad tą 
belgai ir franeuzai prižadėjo 
padaryti, pradedant nuo gruo 
džio 10 d. Okupantai sako, kad 
jie todėl nepildo savo prižado, 
kad jie nori pirmiau pamatyti 
kaip veiks visos sutartys su vo
kiečiais, pirm negu bus bando
ma mažinti okupacijos kariuo
menę.

Liberalai nori šlietis prie 
konservatyvu

Asųuith gal bandys neprileisti 
darbiečių valdžios.

LONDONAS, sausio 1. — 
Weeloly Djiispatch tikrina.) kad 
iš priežasties nuosaikesniųjų 
konservatyvų spaudimo, As- 
quith svarsto apie permainy
mą savo politinio fronto. Jei 
jis susitaikins su konservaty- 
vais, tai jam bus pavesta suda
ryti valdžią ir tada Darbo par
tijos valdžios nebūtų bent iki 
sekamų rinkimų. Komservaty- 
vatyvai labai nori sueiti koa- 
licijon su liberalais, kad tik 
neprileidus įsigauti valdžion 
darbiečius.

5 vaikai mirė.

NEW ORLEA1N8, La., sau
sio L— Penki vaikai vienos 
grupes mirė; labdarybės ligoni
nėj nuo žandų surakinimo, ku
rie pasidarė nuo susižeidiįmo 
eksplioduojančiomis medžia
gomis, kuriomis jie žaidė per 
Kalėdas.

DĘNVER, Colo., sausio l.~ 
Dvi mokytojos užsimušė šok
damos per langą laike gaisro 
mokytoj ų bendrąbuty.

Gen. Wood sūnūs nu
skriaudė daug kareivių

Pardavė kareiviams ‘daug be
verčių aliejaus kompanijų 
šėrų.

CHICAGO. — Keletą dienų 
atgal pasklido žinios, kad Fili
pinų ge merai gubernatoriaus 
gen. Leonard Wood jaunas su
nūs Įeit. Osborne j trumpą lai
ką spekuliacijomis Nevv Yorko 
biržoje, kurias jis varė būda
mas Filipinuose, pelnė mažiau
sia $766,000, o gal ir daug 
daugiau. Daugelis tuo susido
mėjo ir paįdbmavo kaip tokis 
jaunas ir nepatyręs biržoje 
žmogus galėjo' tiek daug pini
gų laimėti, ypdč kad jis pradė
jo spekuliaciją veik neturėda
mas pinigų.

Tie tyrinėjimai atidengė ki
tą įdomų dalyką, būtent, kad 
kitas gen. Leonard Wood sū
nūs L eonard Wood, J r., gal 
ant milionų dolerių nuskriau
dė kareivius ir ex-kareivius. Jis 
pirmiausia sutvėrė Craven Oil 
& iRefining Co. Išpradžių jis 
buvo tik vice prezidentu, o pa
skui pradėjo pasirašinėti ir 
prezidentu. Tos kompanijos 
serai buvo pardavinėjami dau
giausia kareiviams. Tam buvo 
naudojamas ir gen. Wood var
das, kaipo gerai žinomas ka 
reniams kaipo stambus Ame
rikos karininko, net bandžiu
sio gauti repub'likonų nomina
ciją į prezidentus. Išpurdavus 
kiek galima buvo šėrų, ta kom
panija liko panaikinta ir Le
onard Woodr ir., stttverė'-nau- 
ją kompaniją, Acme Produc- 
tio.il Co., kurios jis buvo pre
zidentu. Iš visų pirmosios kom
panijos šėrininkų jis pareika
lavo sudėti dar daugiau pinigų 
ir taipjau pardavė dar daugiau 
naujų šėrų ir. tada galutinai 
savo B biznį uždarė, palikęs sko
lingas ir nuomą už ofisą. Dau
giau apie tas dvi Wood kom
panijas niekas nėra girdėjęs.

Išėjus aikštėn šitokioms suk- 
tyb$n\s ketinama padaryti pla
čius tyrinęjimus ir gal net pa
traukti Wood teisman už suk
tybes ir naudojimą pašto pri- 
gavingiems tikslams. Kartu 
niekurie kongresmanai nori 
padaryti ir tyrinėjimus gen. 
Wood admiiriistjracajos Filip$- 
nuosp.

Nepaiso Huertos protestų
YVASHINGTON, sausio 1. - 

Amerikos valdžia yra nutaru
si paremti Meksikos valdžią ir 
pagelbėti jai palaikyti tvarką 
ir numalšinti sukilimą. Tuo 
tikslu bus parduota Meksikos 
valdžiai kiek ginklų — šautu
vų ir šovinių. Dabar preziden
tas Coolidge ir valstybės sekre
torius Hughes svarsto kaip pa
skubinti tų ginklų išsiuntimą/ 
į Meksiką. Jie bus išsiųsti iš 
atrmjjos sanddlių pietuose ir 
vakaruose.

Gautosios žinios sako, kad 
Meksikos valdžios kareiviai 
tebetęsia ofensivą ir visur lai
mi.

Sukilėlių vado de la Huertos 
asmeninis atstovas Seldner 
teikė valstybės diepartamentui 
protestą prieš Amerikos par
davimą ginklų Meksikai, bet į 
tą protestą jokios domės ne- 
tkneipta.

RIDGWAY, Pa., sausio 1.
Du darbininkai liko užmušti ir 
du sužeisti ekspliozijoj Her
cules parako dirbtuvėj prie 
Enfportum, Pa. Ekspliozija vi
sai apielinkei pridarė didelių 
nuostolių.

Gal pritruks pieno
Partneriai skelbia chicagie- 

čiams streiką; reikalauja di
desnės kainos už pieną.

CHICAGO. - Milk Produ- 
cers Association, prie kurios 
priklauso apie 16,066 farmerių, 
kurie aprūpina Cliicagos mies
tą pienu, rengiasi streikuoti. 
Streikas turf prasidėti šiandie. 
Jie pranašauja, kad prie strei
ko prisidės ir 5,606 farmerių, 
kurie nepriklauso prie tos aso
ciacijos, bet kurie pristatinėja 
Chkagai pieną.

Farmerių streikas kjla dėl 
d ?istengi m o susitaikinti su 
Chicagos pieninyčiomis apie 
keiivu kurią ūkininkai turi 
gautitfž savo pieną. Konferen
cija įvyko užpereitą dieną La- 
Salle botely su pieninyčiomis!, 
■bet neprieita prb? jokio susi
taikymo Ūkininkai reikalavo 
po $2.75 už 100 svarų pieno, 
jei sutartis daroma 6 ‘mėne
siams ir po $2.85, jei sutartis 
daroma trims mėnesiams. Pie- 
ninyčios gi siūlė senąją kainą 
— po $2.50 už 100 svarų už 
sausį ir vasarį m. ir $2.40 už 
kovo mėn. Neįvykus susitari
mui, farmeriai ir nutarė pa
skelbti streiką.

Earmeriams sustreikavus, 
Chicagoje apsireikš trukumas 
pieno apie 1,000,000 kvortų į 
dieną, ir farmeriai sako, kad 
jie tikrai streikuosią, nes pie
ną pardavinėti už dabartinę 
kainą neapsimoka.

Plieno kompanijos nesitiki, 
kad pasidarytų pieno truku
mas, nesigirdi, jeigu asocia
cija ir nepriims senųjų kainų, 
tai pavieni farmeriai jas pri
ims ir pristatinės pieną seno
siomis kainomis.

CHICAGO DIDĖJA.

Kasdie pabudavojama namų už 
$1,000,000.

CHICAGO. — Chicago dar 
niekad taip smarkiai neaugo, 
kaip 1923 m. Tai buvo didžiau
si budavojimo metai Chicagos 
istorijoj. Apskaitoma, kad kas
elio buvo pabudavojama namų 
už $1,000,060. Pernai pabuda- 
vota viso gyvenamų namų 33,- 
316, užpernai 24,945, o 1921 m. 
tik 12,313. Jei pernai pabuda- 
votus namus sustačius j vieną 
liniją, tai jie pasiektų Mihvau- 
kee.

Sudegino gyvą žmogų.

AVEZZANO, Italijoj, sausio 
1.— Minia sugavo F. Tomei 
bandantį pavogti iš bažnyčios 
šventojo pelenus, jį baisiai su
mušė, sutrypė ir paskui apipy- 
lę gasolinu jį gyvą sudegino.

NEW YORK, sausio 1. — 
Jau 29 šalys išsėmė savo meti
nes imigracijos kvotas ir dau
giau ateivių iš tų šalių į Ame
riką nebus įleidžiama iki lie
pos 1 d., kada pradės" veikti 
nauja kvota.

CHICAGO. — Pereitais me
tais Cook paviete išduota apsi- 
vediTnų leidimų 43,0’3/ poroms.

Nušovė vilką.
Taujėnai (Elta). — Sekma

dienį, gruodžio 2 d. prieš pa
maldas Eigulys Bitinas vežio
jo po miestelį nukautą valdiš
kame (buv. pil. Radvilos) miš
ke vilką. Čia beveik kas met 
pavyksta nukauti vilką. Pra
ėjusią ži/emą buvo nukauta du 
vilkti.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago III,

Paskutinę mėty dieny žuvo 
septyni žmonės

724 žmonės žuvo pereitais me
tais nuo automobilių. 216 
nuo munšaino.

CHICAGO. Užbaiga se
nųjų metų automobilių nelai
mėmis nebuvo laiminga. Pa
skutinė metų diena buvo ne
graži - snigo, šalo ir buvo sli
du. Su automobiliais todėl bu
vo daug nelaimių ir jose žuvo 
septyni žmonės. Viso gi perei
tai:- metais Chicagoj ir Cook 
paviete nuo automobilių žuvo 
72? žmonės, arba vidutiniškai 
po du žimones i dieną per ap
skritus metus. Mayoras Dever 
pi isižada rūpintis sumažinti 
automobilių m laimių skaičių 
šiemet, kad skaičius žuvusių 
nepasiektų tokios didelės skait
lines.

Pereitais metais nuo ftiun- 
šaino mirė 216 žmonių. Bea- 
bėjo tas; skaičius yra daug*di
desnis, bet nevisuomet miestui 
pasiseka sužinoti apie nusinuo
dijusius munšainu.

Tuo pačiu laiku nušauta 267 
žmones. Čia irgi munšainas 
yra didžiausias kaltininkas.

Potvinys Paryžiuje.

PARYŽIUS, sausio L— Sei- 
ne upė nuolatos kį’la ir vanduo 
išsiliejo iš krantų, užlipdamas 
pakraštines yatves. Daug pre
kių sandeliuose sunaikinta ir 
vandens išnešta. Paryžiečiai 
prisibijo, kad nepasidarytų to
kis potvinis, kokis buvo 1910 
m., kada vanduo Seine upėj pa- 
kįlo 27 pėdas.

Airija paliuosavo 3,500 kalinių

DUBLINAS, sausio 1.— Nuo 
gruodžio 1 d. iki Kalėdų Airi
jos valdžia paliuosavo apie 
3,500 politinių kalinių. Dar pa- 
slilieka (kalėjimuose apie 1,500 
kalinių, jų tarpe penki seimo 
nariai. Delei to santikiai Airi
joje žymiai pagerėję

MASKVA, sausio 1. — Ne
žiūrint didelių šalčių Neva p-*- 
kįlo ir užliejo dalį Petrogrado. 
Daugelis dirbtuvių užlietos ir 
nedirba. Kareiviai dieną ir 
naktį dirba dinamituodami le
da.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Siunčia kareivius Afrikon
LONDONAS, sausio 1. — IŠ 

Rymo pranešama, kad Italija 
pasiuntė, dar 7JI66 kareivių į 
Cyrcnaiica, Afrikoj, 'kur italai 
kariauja su sukilusiais; arabais. 
Italai nuveikė arabus trijuose 
mūšiuose ir pridarė jiems di
delių nuostolių.

Dixmude žuvęs liepsnose
PALERMO, Italijoj, sausio 

1. — Išmesti iš juros ties Sciac- 
ca ir Palermo trupučiai apde
gusių laužų ištirti ekspertų ir 
jie priėjo prie išvados, kad 
Francijos dirižabelis Dixmude 
liko sunaikintas liepsnų vei
kiausia po ekspliozijos.

Kada nutils vis dar siaučian
ti audra, Francijos valdžia pa
siųs narūnus jieškoti daugiau 
lavonų ties ta vieta, kur iš
traukta Įeit. Grenadai] lavoną. 
Rus bandoima tikrai patirti, ar 
tas dirižaibclis paskendo toje 
apielinkčje su visais žmonė
mis, ar lik vieno komanduoto
jo lavonas išpuolė ties ta vie- 
tit.

Už ex-kareivių bonusą.

WASHINGTON/ gr. 36.
Atklausinėjimai tarp senatorių 
rodo, kad 68 senatoriai stovi 
už suteikimą ex-kareiviams 
bonuso. Jei nė vienas tų sena
torių nepermainys savo nusis
tatymo, tai suteikimas bonuso 
cx-kareiviajms galis pereiti ir 
virš prezidento veto.

CHICAGO. — Imperial Hali, 
2109 N. Halsted St., koimunis- 
linė Amerikos Darbininkų par
tija laiko savo trijų dienų kon
venciją. Pirmininkauja Wm. 

F. Dunne, kuris nesenai liko 
pašalintas iš Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijos.

šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:28 v.
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KORESPONDENCIJOS Iš Lietuvos Atstovybės.
PRANEŠIMAS

So. Omaha, Nebr.
Tarptautinis vakaras. — Lietu

vi y pasirodymas, 
reikalingumas.

Choro

Kaip kitur, taip ir čia yra ati
darytos vakarinės mokyklos, 
kur ateiviai dykai mokomi ang
lų kalbos, rašyti ir skaityti. Dau
gelis ateivių nemokančių anglų 
kalbos tomis mokyklomis nau
dojasi. Šiemet ir lietuvių nema
žas skaičius jas lanko, kaip vy
rų taip ir moterų, jaunų ir se
nesnių.

Viena mokytoja p-le Florence 
Brooker, sumanė suruošti pra
mogas, kurios programų daly
vautų visos vietos tautos, ku
rios tik mokyklą lanką, padai- 
nuodamos savo tautinių dainų 
etc. žinoma, pakviesti buvo ir 
lietuviai, ir tas pakvietimas juos 
labai sujudino — nesusimanė, 
kas čia iš jų galėtų programe 
dalyvauti ir dainuoti.

Vyriausia mokyklos mokyto
ja paskelbė, kad tas visų tautų 
dainų ir muzikos vakaras bus 
prieš pat Kalėdų šventes.

Lietuviai buvo neprisirengę 
ir dabar, bet jie nutarė neužsi- s(|amas< 
leisti kitoms tautoms, nepasiro
dyti atsilikusiais. Ūme organi
zuotis, burtis į daiktą, mėginti 
savo balsus. Ir kurį laiką pasi
mokinę parodė amerikiečiams, 
kad lietuviai visai nežemiau sto
vi už kitas ateivių tautas.'

Vakaras įvyko paleidžiant mo
kinius Kalėdų atostogoms, taigi 
gruodžio 20 dieną. Publikos su
sirinko daug, visokių tautų. Pir
miausia buvo Sudainuota Ame
rikos himnas, o po to pirmuti
niai buvo pakviesta savo dainų 
dainuoti lietuvių grupė. Lietu
viai padainavo “Tegyvuoja tau
ta” ir “Ant kalno karkliai siū
bavo” — pastarąją jie taip su
tartinai ir gražiai padainavo, 
kad visi gėrėjos. Po lietuvių se
kė grupės rusų, negrų, meksi
kiečių. jugoslavų, čekų, serbų ir 
vokiečių. Lenku nė vardo nebu- 
vo- V

Tenka betgi pasakyti, kad tie 
įvairių tautų dainuotojai daina
vo kaip ir iš prievartos, be en
ergijos, be gyvumo. Išblyšku
siuose veiduos tartum koks liu- 
desis, ar suvargimas. Vhsi/daly- 
viai — tai paprasti darbo žmo
nės, vargo žmonės.

Bet ir darbo žmonės mėgsta 
dainas, mėgsta dailę, ir ta pra
moga jiems reikalinga. Tik gai
la, kad vietos lietuviai nuo to 
atšalę, nepuri nei savo choro. 
Tik dabar, kai svetimtaučiai lyg 
verste pravertė, subruzdo veik
ti ir pasirodyti — bet gal būt 
tik tam kartui. Reikėtų mums 
pasirūpinti suorganizuoti gerą 
nuolatinį chorą. Juk čia yra ne
maža jaunimo — mergaičių ir 
berniukų, kurie turi balsų ir ga
lėtų gražiai dainuoti. Vertėtų 
tuo rinitai susirūpinti ir — pa
daryti. Choras, geras choras, 
mums labai reikalingas.

— Kipšas iš Pakapio.

mių ir pripažino, kad Rimkus 
miręs nuo “munšaino.”

Velionis buvo 45 metų am
žiaus, kilęs iš Plungės mieste
lio. Jo žmona yra (Lietuvoj. Sa
ko buk velionis jau buvo pa
siuntęs jai laivakortę atvykti į 
Ameriką. Velionis nepriklausė 

jokiai draugijai, nė pinigų ne
turėjo ir jo palaidojimui buvo 
renkamos aukos. Sako, kad jis 
turėjęs kiek pinigų pasidėjęs 
pas vieną savo draugą parapi- 
joną, bet tasai užsiginąs, sa
kąs, kad nieko nežinąs apie jo 
pinigus.

Pinigų siuntimas paštu į 
tuvą.

Lie-

Harburietis.

Hari, Mich.
Kiek laiko atgal tūla Mrs. 

Auna Dobrovolsky ir John Sea- 
man buvo nusipirkę ūkę iš pu
sės ir abudu tą ūkę dirbo, o Do- 
brdvolskienės vyras dirbo Chica- 
goj. Kalėdoms ir jis atvažiavo 
čionai. Trečiadienio, gruodžio 
26 d. vakara Dobrovolskienė su
sibarė su savo pusininku Sea- 
manu ir nuėjo, bardamies, kar
vių milšti. Sako, kad besiba
rant Seaman pastūmęs Dobro-. 

j volskienę. Tuo tarpu pasigir- j 
do suvis ir šovinis pataikęs Sea- 
manui i šlaunį, sunkiai jį sužei- 
. .....  Šovęs gi motiną gin

damas jos dvylikos metų sūnūs 
Džanas. Dabar eina tirineji-Į 

mas. —Bedantis. |

Lietuvių visuomenei (Suvie
nytose Valstybėse jau buvo 
pranešta apie pinigų siuntimo 
atidarymą iš Amerikos Lietu
von.

Iki šiam laikui daugiausia 
buvo siunčiami pinigai į Lietu
vą apdraustuose, net ir papras
tuose laiškuose. Kelionėje daug 
tų pinigų žūna, ir Paštų Žiny
ba neturi galimybės susekti tų 
pinigų žuvimą ir už tai neima 
atsakomybės. Turint tatai ome
ny, Paštų, Telegrafų ir Tele
fonų Valdyba turi garbės pra
šyti, kad apsaugoti piliečius 
nuo nuostolių, daugiau nebe
siųsti pinigų laiškuose, bet per
vesti pašto perlaidomis.

Lietuvos Atstovybė Suvie
nytoms Valstybėms.

1923 gr. mėli. 27 d.

Suimti plėšikai.
Šiauliai (E) — Lapkričio 30 

dieną vietinio kriminalinio 
piųikto vedėjo pastangomis su
imta 5 ginkluoti plėšikai: Rin
kevičius Stasys, Ivaška, Riti
nis Julius, Žodis Stasys ir Lau
rinavičius Martynas. Suimtie
ji prisipažino, kad nužudė ba
roną Eiginą, Pelutį, Dividą ir 
dalyvavo kituose plėšiniuose.

Indiana Harbor, Imi.
Rasta negyvas lietuvis Kostan- 

tas Rimkus. Miręs nuo mun- 
šaino.

Kalėdų rytą, gruodžio 25, ra
do negyvą lietuvį Kostantą 
Rimkų gatvėj lies 3729 lk?ech 
st., kur velionis gyveno. Kaip 
žmones pasakoja, velionis su 
savo draugais šventę Kūčias — 
valgę ir gėrę, o jau vedą vaka
rą susipykę tarp savęs, susipe
šę, ir Rimkus buvęs nustum
tas žemyn laiptais nuo trečio
jo aukšto. Kad policija nesu
prastų, jis buvęs pavilktas ge
rokų galą i užpakalinę gatvelę 
ir ten pamestas. Ant rytojaus 
jis buvo rastas jau sustingęs. 
Taip žmones kalba. Bet koro
nerio revizija ištardžius lavo
ną nerado jokių sumušimo žy-

Binghamton, N. Y.
Aukos Lietuvos Socialdemokra

tų Partijai surinktos d. P. 
Grigaičio prakalbose.
Aukojo po 50c.: Gasparas 

Kuokalas, A. Jakševičius, 
Vaitekūnas J. Vaitekūnas, 
Čižauskas, A. Chamo.

Po $1.00: M. Chiurlionis, 
Adomaitis, J. Kaminskas, P. 
Songaila, T. čižauskienė.

Smulkių aukų surinkta $5.00. 
Tariu dar širdingą ačiū dd. Či- 
žauskams, kurie labai maloniai 
priėmė kalbėtoją ir nieko už tai 
neskaitė, kas, žinoma, nemažai 
prisidėjo prie padidinimo aukos.

Visiems aukotojams, priėmė
jams bei rėmėjams varde LSS. 
33 kuopos tarų i širdingą ačiū.

LSS. 33 kuopos sekretorius
—P. B. Songaila.

B.

lucm 
strikeZ 
\ “JIE YRA /A

APKEPTI” /J

Cigaretai 
Apkepinimas tabako dėl 
LUCKY STRIKE kainuo
ja turto, bet sutaupo skonį

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vilios 
patarnauju kuogeriausiai

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

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O sjal jus plaukai yrą juodi! 

Kaštauiniai liūdi, ar Auksinės parvos; Nlausvi plaukai ar Visiš- 
i.ai n.nudoni ' \ ienok nežiūrint kokios spalfos jie nebūty, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rufflcs atliks tai, jei jus tik lai) s nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedOvit supintus į kasQ, ar su- 
s iktus į mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite dalelyti, kad nešvarios, iškriko pleiskanos sugadyttj jūsų išvaiz
di) ! .Imns nereikės kentėti nesmaarumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffhs.

\'e<i!,ėk:t mušt; žodžiui. Nueripirkit 65c. bonkn ir pačios per- 
sitikrinkite, k.id Ruffles yra mirtinu priešu pleiškam; ir kartu yra 
puikiausiu plakt; tonikų, kokį tik kada esute naudoję! Gulima 
gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

i Štai kaip dabar stovi Naujiony kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

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

KAZIMER YUCIUS, ...................................................
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ............................................
| 8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
! LEON SHWEGZDA, ...................................................

4917 W. 14 St., Cicero, UI. 
MISS L. NARMONTA,................................................

3223 Parnell Avė., Chicago, UI.
TONY VVILLIS, .............................................................

856 W. 122nd St., Chicago, III.
FRANK ŠOVA, ......... :..................... -...........................

4014 So. Rockwell St., Chicago, III.
ANTON PAKSYS, ................................ ........................

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis. 
KAZIMER POCIUS, ....................................................

12053 So. Halsted St., Chicago, III. 
MRS. MILIE PAVLAUSKI, .......................................

3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
ANTON GUDAVIČIUS, .............................................

P. O. Box 358, Benton, Iii. 
ANTHONY SHARKIS, ...............................................

942 W. 34th St., Chicago, III.
CAZIMER RAŽAS, ......................................................

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
L. BUTKEWICZ, ..........................................................

2502 W. 69th St., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ..............................................................

7018 Eggleston Avė., Chicago, 111.
WM. SHIMKUS, ............................................................

3817 So. Emerald Avė., Chicago, III. 
KAZIMER STALMOKAS,...........................................

1417 S. 50th Avė., Cicero, III. 
PAUL P. SHVELNIS,..................................................

1443 N. Paulina St., Chicago, III. 
KAZ. BRAZEVICZ, ......................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
JOSEPH SANCIULIS, ................................................

P. O. Box 253, Bradley, Ohio. 
PAUL JAUGAS,............................................................

1116 Market St., Be Kalb, BĮ.
JOSEPH SPRING, .........................................................

6059 So. Kilder St., Chicago, III. 
PETER KAUNETIS, .....................................................

1530 So. 49th Avė., Cicero, III. 
MISS ANNA PORITZ, ................................................

,1900 Racine Avė., Racine, Wis.
KASTANT GALDIKAS, ...............................................

3016 Normai St., Chicago, III. 
J. JAKSAWICZ, ......................................... .......

1509 Harvey Avė., Oak Park,JUL 
JOHN YURKŠAITIS, ................................ ...................

r- Box 163, Hanison City, Pa.
A. KALNER,...................................................................

10929 So. State St., Chicago, III.
WM. REPALIS, .......................................................... ...

Box 4, Unionville, Mich. 
JOHN JASULEVICIA, .................................................

Box 58, Valier, Pa.
KASTANTAS BULKA, .................................................

41#7 So. Maplewood St, Chicago, III.
JOHN TUNKUN, ........ ...................................................

Rt. 1, Box 37, Luther, Mich. 
A. MUKEVICH, ..............................................................

3240 Emerald Avė., Chicago, III. 
MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITE, ...............................

1817 String St, Chicago, UI.
MISS MARY PHILIPS, .................................................

2213 W. 22nd St., Chicago, III. 
SIMON JUODSNUKIS, ..................................................

Freemonsforth, UI.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

1,530,900

1,498,600

1,393,665

1,212,000

1,200,850

1,109,000

1,082,383

1,054,000

1,005,000

786,250

586,700

454,000

344,400

160,500

225,563

137,100

212,000

145,000

141,000

133,100

133,000

127,200

119,000

52,200

52,000

47,100

47,000

47,000

47,000

42,600

45,000

53.200

40,000

37,500

5,600

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

ALEX PRANIS, .................................... .......................
3809 Deal St., Indiana Harbor, Ind.

JAMES ATWILL, ........................................................
1012 Geneva St., Racine, Wis.

B. MALCEVICZ, ............................................................
Box 170, Summit, UI.

ALEX BRAŽULIS, ......................................................
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.

W. PETKUNAS,............................................................
8 Vine St., Montello, Mass.

JOE GRECIAS, ........................ ......................................
4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

JOE. KATAUSKIS, ......................................................
1185 Reese Avė., Whiting, Indiana.

K. K. KONDRAT. .............................. ..........................
22 Vineyards Avė., Yonkers, N. Y.

MRS. A. PUKŠTIS,........................................................
733 Kolmar Avė., Chicago, I1L

FRANK RIMKUS, ........................................................
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III

JOE KLIVIS, ...........................................................
17 Emma St., Beryamton, N. Y.

FRANK SIRVIDE,.........................................................
407 — 14th St.^/ Clinton, Iowa.

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

TED TERORUS,...........................................

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
kraštą.
V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.
Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

3.

5.

6.

9.
10.

12.

13.

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

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

Lithuania.

Pinigai;
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

t

Kenosha
Lietuviai

5,600

5,200

5,000

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir

5,000 [ tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 

5,0001 Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milvvaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,600

5,000

5,000

5,600

5,000

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 3510 SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
A Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■M. . .!■! .

JOHN KUCHENSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose tafa- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington A Clark

Nam<q TeI.i Hyde Perk 3896

JOHN I. BAGDžIUNAS ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667 i

s

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Val.j 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building 
78 West Monroe Street, Chl< 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Varde 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advokatas r 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Pirkit Dabar

♦

1545 E. Mason St., Springfield, III.
J. T. VITKUS,.......................................................................

1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.
A. NAINIS, ... .v..;;.................    ;................

21 Chlpman St., Waterbury, Conn.
TEBDY VAZNONIS, ..........................................................................

833 W. 33rd PL, Chicago, III.
VINCAS CIBIRKA, ....... ..................... ............... .............

912 N, Warman Avė., Indianapoiis, Indiana. 
ANTANAS RAMANAUSKAS.......  .............................

305 East 6th St., W. Frankfort, III.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

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

Vienas rūbų išdirbėjas turSjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 

| garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 

($7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba- 
tomds nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. ’ Nedalioj nuo 8 vai. ryto iki 5 

po pietų.

S. GOnDON, /
739 W. Uth St. '

. Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
ją ■ |*i*~ Kl ** Pr*e 14th St.barsinKiies Naujienose

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Bonciila Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst whi!e it dries, then 
femove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo* and texture of the

Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
ppmplexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged Dores. Rebuild facial tis- 
•peš and museles Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtain regular si?es from your 
favorite toilet counter It not, send this 
ad. u/ith 10 centą to Bonciila Laboratories* 
tntTanapolis, Indiana, for a trial tube.t

vai.

•rOnt.



Trečiadienis,. Sausis 2, 1924 NAUJIENOS, Chicago, III; ______________________
_____________   . ................ n. - . ■■ . ——--------------------.........  i irr i ■ ■■ i į .. ..................—    ................. W|| ,||M, 1 ■' "■*  ...................

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkiene

Svarbu, kad virėja 
butu švari

Visi nešvarus daiktai gimdo 
pavojingus žmogaus sveikatai 
mikrobus. Nežiūrint, ar virtuvė
je arba kur kitur namuose kas 
nors užmiršta nešvariame padė
jime, nuo jo platinasi pavojin
gi mikrobai; juos neša musės, 
bambadieriai (prūsokai) šunis 
katės, pelės ir žiurkės, uodai ir 
kitokį vabalai. Nežiūrint kaip 
indai nebūtų švariai sudėti, su
mazgoti, būtinai reikia prieš 
vartojant juos vėl nuplauti, nu
šluostyti.

Virėja pati turi labai švariai 
užsilaikyti. Jos drapanos turi 
būti pasiūtos iš lengvai išskal
biamo materijolo.

Indus reikia plauti dviejose 
švariose vandenyse. Viename 
vandenyje reikia indėti muilo; 
muilas lengvai taukus nuvalo; 
kitas vanduo turi būti labai kar
štas. Karštas vanduo yra tuom 
geras, kad indai geriau ir leng
viau nusišluosto, negu plauti su 
šaltu vandeniu, o taipgi, jeigu/ 
kas tingi šluostyti indus, plau
ti karštame vandenyje indai ga
lima palikti nešluosčius — jie 
patįs nudžius.

Ice box’ai ir kiti maisto su-j 

Jūsų Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą. ''

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
tlel kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės.

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING H O ŪSE BANKAS.

Remkif Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

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

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

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

•ynų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Skala State Bank
966-970 W. 18th St., Chicago, UI.

i________________________________________________________________________________ -

PRANEŠU LIETUVIAMS
Draugams ir pažįstamiems, kad aš atidariau ofisą po numeriu, 

3833 So. Halsted St. Keli žingsniai nuo 3315 So. Halsted kur 
mane pirmiau buvd^ofisas.

Meldžiu vinų atsilankyti į mano naują vietą, o aš patarnausiu 
kuogeriausiai. Vienintelis Lietuvis akių Daktaras (Optometrist) ant 
Bridge porto.

DR. SERNER, (ŠERNAS)
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5, nuo 6 iki 9, Nedaliomis nuo 10 iki !•.
- — "i . i mi.jt.' ' j. >jh .i.1 "r ma-iimi1...-*1 "ii1.

dėjimui vietos reikia kuo šva
riausiai užlaikyti. Būtinai kas 
savaitę tokia vieta turi būti iš- 
mazgojama karštu vandeniu, 
soda ir muilu.

Karštas vanduo, muilas, soda, 
•'švarus oras ir saulės spindu
liai yra butini pagelbininkai ir 
turi būti neatskiriami draugai 
kiekvienos virėjos.

KĄ IR KAIP VIRTI
Barščiai

Geriausi barščiai yra daryti 
iš raugintų batvinių. Ko geres
nis raugalas, to skanesni iš jų 
barščiai. Barščiai rauginusi štai 
kokiu budu: Nuplauk ir nulupk 
batvinius, didesnis reikia pur
piant per pusę, sudėt į viedru- 
ką arba molinį gilų puodą ir už
pilt virintu ir atšaldintu vande
niu. Pastatykite indą šiltoje vie
toje ir už kelių dienų turėsite 
gerą batvinių rūgštį. Bet jeigu 
neturite batvinių rūgšties, tai 
galima vartoti rūgščią druską 
(tartar acid). Nekuriu vartoja 
actą, bet tas blėdinga sveikatai 
ir gadina barščių skonį.

Verdant barščius reikia imti 
jaučio kaulą, geriau su mėsa, 
l>et jeigu nėra mėsos, užtenka 

1 kaulo, dėl skonio įdėti rūkytos 
kiaulienos šmotuką, skilandžio 
arba nors lašinių mažą gabalė
lį, užpilt vandeniu ir padėt, kad 
užvirtų. Kaip užvirs, įdėk dru
skos, svogūną, keletą grudų pi
piro, pusę 'lapelio. Virink apie 
2—3 valandas. Prie galo virimo 
sudėk atšutintus ir smulkiai su- 
piaustytus ar sukapotus batvi
nius. Geriausi yra raudoni, ma
ži, vadinami cvikliniais, bet jų 
nereikia dėti daug, apie 2—3, 
tai užtenka, nes perdaug įdėjus 
barščiai būna aitrus ir neska
nus. Paskui reikia įdėti rūgštį, 
ragaunant, kad nebūtų pernig- 
štųs, šaukštuką arba du šauk
štukų cukraus ir galima paplak
ti biskį miltų su vandeniu ir 
įpilti. Valgyt raudonus arba už
baltintus su rūgščia ar saldžia 
Smetona. Į barščius galima var
toti visokis atliekamas sunkas 
(gravy), nes jos iš miltų ir tau
kų darytos, priduoda skonį ir 
tirštumą barščiams.

Lašiniai ir bulvės
Nulupk ir supiaustyk užtek

tinai bulvių, kad pripildytų dii 
puoduku. Iškepk ant skaurados 
4 šmotukus lašinių. Sudėk laši
nius, bulves ir 1 supiaustytą 
svogūną į puodą, užpilk vande
niu ir leisk virti iki bulvės bus 
minkštos. Pridėk puskvortą pie
no, truputį druskos ir pipirų ir 
vėl paviryk. Valgyk dar karštą, 
šis sąrašas užtektinai dėl dvie
jų ypatų. Del 4—5 žmonių rei
kia visko du syk dėti.

Šabelbony arba žirniy 
šutinys

1 puoduką žirnių arba šabel- 
bonų.

% puoduko sukapoto “salt 
pork”.

4 sukapotus svogūnus.
Y-j puoduko sukapotų žalių 

morkų arba ropių.
2 puoduku sukapotų žalių bul

vių.
Pipirų ir druskos sulyg sko

nio.
Pamerk žirnius arba šabelbo- 

nūs per 24 valandas. Viryk pus
valandį, nusunk ir užpylus švie
žio vandens vėl viryk pusvalan
dį. Pridėk sūdytus lašinius, svo
gūnus, morkvas arba ropes. Vi
ryk dar valandą ir pusę. Pridėk 
bulves, pipirus, druską ir pa
virk dar pusvalandį. Šutinys tu
rėtų būti labai tirštas. Šis val
gis yra skanus ir sotus. Jį ga
lima valgyti vietoj mėsos.

Šiokolado kiaušinienė.
Užkaitink dvigubame puode 

du puoduku pieno. Pridėk pusę 
puoduko cukraus ir kaupiną 
šaukštą kokao. Gerai išmaišyk. 
Ištarpink kaupiną valgomą šau
kštą “com starch” (kominio 
krakmolo), dviejose šaukštose 
šalto pieno. Pridėk prie pieno, 
kurį verdi. Viryk per penkias 
ar daugiau minutas. Nuimk nuo 
ugnies ir pridėk gerai išplaktą 
kiaušinį. Kuomet visai atšals 
pridėk šaukštuką vanillos ir 
smulkiai sukapotų riešutų.

Nepaprastai maistingas ir ge
ras valgis vaikams.

Kavos pyragas
2 puoduku miltų.
¥2 šaukštuko druskos.
4 valgomus šaukštukus cuk

raus.
1 kaupiną šaukštuką “baking 

powder”.
4 valgomus šaukštus taukų 

arba sviesto.
1 kiaušinį.
1/2 puoduko saldaus pieno.
1 valgomą šaukštą sutrintų ci

namonų.
Mažame bliudelyje sumaišyk 

2 valgomu šaukštu miltų, du 
šaukštu cukraus, 1 šaukštą ci
namonų ir su Šake įmaišyk d\j 
šaukštu taukų bei sviėšto. Pa
dėk bliudelį į šalį.

Sumaišyk ir išsijok likusius 
miltus, cukrų, baking powder ir 
druską. Įmaišyk su šake išplak
tą kiaušinį ir pieno (jeigu rei
kalinga, idant padaryti gana 
stiprią tešlą). Ištaukuok didelę 
blėtą ir įdėk tešlą, kurios netu
ri būti daugiau kaip pusė colio 
storio. Uždėk pirmą mišinį ant 
viršaus. Kepk karštame pečiu
je apie 20 minutų.

šis pyragas yra labai skanus, 
jeigu valgomas karštas su ka
va arba arbata.

Indijony pudingas
4 puodukus pieno.
¥> puoduko komų miltų.
'/t puoduko “molasses”.
% šaukštuko druskos.
1 šaukštuką imbiero. t
Viryk pieną ir kornus dvigu

bame puode 20 minutų, pridėk 
“molasses”, druską ir imbierių. 
Įpilk į taukuotą indą ir kepk iš- 
pa'lengvo 2 valandas. Valgyk su 
pienu, šis pudingas yra mais
tingas. ši porcija pakanka 6 
žmonėm.

Bulvių pyragaičiai
Sušildyk 2 puodukų sugrustų 

bulvių kartu su vienu šaukštu 
sviesto paliavotame puode. Pri
dėk pusę puoduko Smetonos ar
ba gero pieno, 1 šaukštuką dru
skos, ¥2 šaukštuko pipirų, pu
sę šaukšto cukraus ir gerai iš
plaktus trynius 2 kiaušinių. Mai
šyk iki viskas bus gerai sumai
šyta ir karšta. Nuimk nuo ug
nies ir su peiliu įplak baltymus 
2 kiaušinių, taip išplaktus, kad 
butų stiprus. Supilk į gerai iš- 
tauk uotus “Muffin pans” ir 
kepk labai karštame pečiuje.

Šeimininkėms patarimai
Aksomą išvalysi jeigu pabar

stysi ant jo druskos ir su šepe
čiu trinsi į vieną pusę, o pas
kui į kitą. Aksomas išsivalys.

Išimti atramentą iš medvil
nių audeklų arba iš muslino,

Lietuviai Daktarai
• ___ i

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
ĮlL-——L............. ■■■■ ...... .......
DR. A. J. BERTAfilUS

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: likidirffidiSv. v. 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2261 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Ganai 6222

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 et.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 v ak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12;

Tel. Lafayette 8415

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

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

nuo 5:80 ftd 7i8C vakare.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

reikia pirma įmerkti taškuotą 
audeklą į saldų pieną ir laiky
ti jį tenai iki taškas beveik pra- 
dils. Tada gerai patrinti audek
lą ir kelis kartus išplauti šilta
me vandenyj.

Kuomet kepi pyragą su ra- 
zinkom, tai įdėk razinkas pir
miau į miltus, tuomet razinkas 
išsiskirstys po visą pyragą o ne
nuskęs į apačią.

Bent kartą į mėnesį reikia 
išpraust plaukus vandeny, ku
riame truputis sodos įdėta.

MADOS

No. 1848. Kodėl Tamsta nepasiu- 
dini tokių suknelę savo mergaitei? 
Kelnaites ir suknelė iš tokios put ma
terijos labai gražiai atrodo.

Sukirptos mieros 2, 4, ir 6 metų. 4 
metų mergaitei reikia 3% yardo 36 
colių materijos ir % yardo apikaklei 
ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar dauginus virS 
nurodytu pavyzdžių, praSome iškirpti 
vaduotą biankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
taikus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Jalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, Ilk 

siųsti man pavyzdį No.............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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.

...........—................................................

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nediliomis ofisas yra 

uždarytas
.................. ...................... —« 

....................................................................<

DR. V. A. SIMUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akeleris

8815 South Halsted SI.
Tel. Boulevard 1401

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

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokui ys tarpe vaikų tai liga į 
kurių mažiausia domės kreipiamu, gi 
ji yra viena iš pavojingiausių ligų 
vaikams. Suvienytose Valstijose yra 
reportuojama, kad nuo Krokulio nė
ra nei jokio vaisto, jis turi tam 
tikrai išlaikyti, bet galima jį paleng
vinti, o tų galima padaryti su Dr. 
Drake’s Glessco. Vienas dozelis 
duotas kuomet užeina tas baisus kro- 
kulys tuojaus palengvinama kūdi
kiui. Pripažintas visų daktarų ir 
vaistininkų.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠERIU

8101 So. Halsted St., kampan 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van PtJng

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai p raki akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose nriei 
gimdymų, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o 
pagelbą.

rasite

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

P. CONRAD
FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted St.
Tol. Boul. 6369

Kreipiuos į Gerbiamuosius savo 
draugus ir pažįstamus, pranešda
mas, kad aš jau atidariau savo 
studijų su geriausiais įtaisymais. 
Pagal šių madų, kame stengsiuos 
ir vėl patarnaut, ypatingai tiems, 
kurie myli turėt gražiai padary
tus paveikslus.

..... ................................................
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. I. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL. 
s---- ------ ------------------------ <
. .............. —---------------- -
Telephone Ya.u* 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL. 

>........................ ........ ......... ....—

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

Tel. Canal 2118

DH. A, L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
j nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. ▼.
i Telefonas Yards 0867

Tel. Blvd. 8138
M. WoitkewicM 

BANIS
AKUŠERE A’

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^•DR. HERZMAN^Ą
-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: 102S W. 
18th St., netoli Morgan St.

V A T. A N DO S: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
J)rexel 0950

Boulevard 4136

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

v....... ........................................

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 288t

- ---------------- ' <

Te.'ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

į Telefonas Canal 1912 
, Naktinis Tel. Drexel 2279 
L..............................7,, ............  J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, 111.

..........—.............. ..m—.——M

Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai, po pietų.
b .................................................

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirergae

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagų

30 mėty patylimoji
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometriat, 

3639 W. Roosevelt R<L, 
Phone Crawford 8140
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NAUJIENOS
KVe Litheealaa Daily Neva 

FekUsbed Daily, eacept Sandai fcy 
Iba Wthoanian Mawa Pik IX. Im.

Editai P. Mrifaltta 

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Talephene Koosevalt 8500

Subscription Rateei 
08.00 per year in Canada. 
07.00 per year outsidn of Cbicaft. 
$8.00 per year in Cbicagfi.

8c per copy.

Enterad as Sacond Clasa Mattor 
Mare h I7th, 1914, at the Post Office 
rf Chicago, III., undar the act a* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liddrlaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas! Rooseveit 8500.

4.00
2.00
1.50

ic
18c 
75c

Uisimokijimo kalnai
Ehicagoje — paltui

Metami . ...................................
Pusei metą-----------------------
Trims mtneaiama
IVrlem mlnasiam 

minėsiu!---

Ehlcagoje per uetiffiejeia
Viena kopija ..........
Savaitei ---------------------------
Minėsiu!................. ................. 

Bevienytose Valstijose, ne Dhicegeje, 
paltui
Metami$7.00
Pusei meta___________ ——_
Trims naineilama___ 1.75
Dviem minėsiant ________—— 1.28
Vienam minėsiu! —_____ .75

Lietuvon ir kitur uiiieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams ............... $8.00
Pusei metų .......... —. 4.04
Trims mėnesiams------------------2.00
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

Orderiu, kartu au užsakymu.

Oportunistai.

Apžvalga
Komunistinės Darbinin

kų Partijos konferencija 
New Yorke nutarė 62 bal
sais prieš 60 remti by kurią 
“trečiąją partija”, jeigu to
kia išdygtų ateinančiais me
tais. Už tą pasiūlymą karš
čiausia agitavo vadai, uži
mantys svarbiausias virši
ninkų vietas partijoje.

Taigi komunistai yra pa
siryžę remti ne tik politinę 
darbininkų organizaciją. 
Jeigu Amerikos darbininkų 
unijos atsisakys tverti Dar
bo Partiją ir “trečioji parti
ja” susidarys iš farmerių ir 
smulkiosios buržuazijos, tai 
komunistai stos už ją. Jei
gu, pagalios, “trečioji parti
ja” bus sulipdyta iš kurios 
nors kapitalistinės partijomis kalėjimo ir žadąs už tai Lie- 
atskalos (kaip anąmet buvo tuvos valdžiai “atsiteisti.... beiš- 

davinedarnas komunistus”.
Labai nuostabu, kad tokie ‘lai

škai patenka į komunistų ran
kas. Išrodo, kad čia yra viena iš 
dviejų: arba Lietuvos komunis
tai palaiko artimus ryšius su 
žvalgybos viršininku, arba tas 
“laiškas” yra komunistų fabri
kacija.

Mes esame linkę manyt, kad 
antrasis spėjimas yra teisinges
nis. Lietuvos komunistai vei
kiausia girdėjo, kad A. Bernotas 
išeis iš kalėjimo, ir pasiskubi
no sufabrikuot “laišką šnipų 

j viršininkui”, idant parodžius, 
progos tęsti toliaus savo-kad jį paliuosuoja, kaipo žval- 
agitacinį biznį. gybai parsidavusį žmogų.

atsiradus Roosevelto parti
ja), tai ir ji bus komunis
tams gera.

Toliaus eiti oportunizmo 
keliu negalima. Tie ele
mentai, kurie dar taip nese
nai šaukė, kad jie nieko ki
ta nepripažįstą, kaip tiktai 
kapitalizmo nuvertimą ir 
proletariato diktatūros įstei 
girną, šiandie jau nori prisi
glausti prie bile liberalinio 
“chop suy”, kad tik turėjus

Darbininkų judėjimo is
torijoje buvo daug atsitiki
mų, kad atskiri asmens atsi
žadėdavo savo revoliucinių 
idėjų ir prisiplakfctetVo prie 
liberalų arba prie atžagarei
vių. Taip buvo su Franci- 
jos Briand’u ir Hervė; taip 
buvo su Amerikos Charles 
Edward Russekiu; taip bu
vo su Rusijos Aleksinskiu ir 
Burcevu — ir su daugeliu 
kitų asmenų. Bet kad toks 
“atsivertimas” įvyktų su vi
sa partija ir tai ne per de
šimtmečius arba šimtme
čius, bet viso tik per kokį 
trejetą-ketvertą metų, tai 
yra nepaprastas dalykas.

Amerikos komunistai, 
taip sakant, sumušė visus 
rekordus polititinio nepas- 
tovumo istorijoje.

Sunku įsivaizduoti, kur 
da jie atsidurs ateityje. Juk 
rinkimų kampanija Ameri
koje dar tik prasideda. Kuo
met ji įsisiūbuos, tai tuose 
elementuose, prie kurių 
šiandie komunistai plakasi, 
gal pasireikš dar visokių 
srovių, ir viena arba antra 
jų gali nunešti komunistus 
kažin kur. Iš tokių ištižu
sių oportunistų galima vis
ko tikėtis.

KOMUNISTINIAI KOVOS 
BUDAI.

Dėlto, kad A. Bernotas atsi
metė nuo komunistų ir ėmė 
prieš juos kovot, tai komunis
tai daro ką tik galėdami apjuo- 
dyti jo asmenį. Jau pirma jie 
rašė, kad jisai esąs “šnipas” ir 
“provokatorius”, bet neįstengė 
parodyt nei vieno fakto tam kal
tinimui paremti. Dabar jie pra
dėjo iš naujo skelbti jį “šni
pu”.

Girdėt, kad vienas komunistų 
laikraštis (mes jo neskaitome) 
išspausdino neva nuorašą A. Ber
noto “laiško, rašyto Lietuvos 
šnipų viršininkui”. Tam “laiš
ke” Bernotas prašąs paleisti jį

Šitas naujas komunistų iš- 
mislas tečiaus sumuša pirmes- 
niuosius jų Šmeižtus. Juk jie 
pirma sakė, Tčad Bernotas jau 
senai esąs “šnipas” ir “provo
katorius”, o dabar jie sako, kad 
jisai dar tik “pasisiūlė” tarnaut 
šnipams.

Iš to visko matyt tiktai tas, 
kad komunistai prasimano viso
kias melagystes, idant atkerši
jus žmogui, kurio jie neapken
čia. Kovoje su savo priešu jie 
nepaiso priemonių, — lygiai 
kaip jėzuitai.

Kiek demoralizacijos jie sklei
džia visuomenėje tokiais savo 
kovos budais!

VOKIETIJOS REICHSTAGO 
SĄSTATAS.

Visiems yra žinoma, kad Vo
kietijos reichstage socialistai 
dar neturi daug'u mos, todėl ne
gali kontroliuot valdžią. Bet pra
vartu yra pažvelgti į tai, po kiek 
atstovų turi kiekviena partija 
Vokietijos parlamente, štai tos 
skaitlinės:

Socialdemokratai turi 178 at
stovus, katalikų Centras 68, vo
kiečių tautininkai 67, vokiečių 
liaudininkai 66, vokiečių demo
kratai 39, bavarai liaudininkai 
20, komunistai 15, bavarai val
stiečiai 4, vokiečių tautininkų 
partija 3, vokiečių hanoveriečių 
partija 2, nepartiniai 2. Viso at
stovų 459.

Taigi socialdemokratai yra 
stipriausia partija reichstage. 
Reikia mažiausia trijų buržua
zinių partijų, kad butų galima 
ją atsverti. Bet iki visiškos dau
gumos jai dar toli šaukia.

Socialdemokratai reichstage 
turi ne pilnai 88 nuošimčius vie
tų (37,9%), kitaip sakant — 
daugiaus negu trečdalį.

Iš to galima numanyt, kaip 
tušti yra “Laisvės” arba “Vie
nybes” priekaištai Vokietijos so
cialdemokratams, kad pastarieji 
nepavartoję savo galios kapita
listų ir junkerių suvaldymui. So
cialdemokratai tokios galios Vo
kietijoje neturėjo, būdami ma
žumoje.

Jie, žinoma, butų buvę daug 
stipresni, gal butų net sugebė
ję paimti į savo kontrolę reich
stagą, o per jį ir visą valdžią, 
jeigu nebūtų susiskaldę ir ne
būtų kovoję tarp savęs Vokie
tijos darbininkai. Bet kas su
skaldė juos ir iššaukė tą kovą 
tarpe jų? Komunistai!

BIJOSI DARBININKŲ 
VALDŽIOS.

Anglijos buržuazija, ypatin
gai dvarininkai-lordai, bijosi, 
tad valdžia nepatektų į Darbo 
Partijose rankas.

Vieno Amerikos laikraščio ko
respondentas praneša iš Londo
no, kad liberalų vadas Asąuith 
ketinąs padaryti sutartį su kon
servatoriais ir neįleisti Darbo 
Partiją į valdžią. Jo planas esąs 
toks:

“Kuomet parlamentas susi
rinks ir Ramsay MacDonald, 
darbininkų vadas, pasiūlys pa
taisą prie karaliaus kalbos, 

taip feuformuoluotą, kad jai 
turės pritarti liberalai ir dar- 
biečiai, tai p. Asąuith gal iš
kirs šposą pastariemsiems, pa
siūlydamas pataisą prie patai
sos, pareiškiančią, jogei socia
listinė valdžia butų nepriimti
na atstovų butui.”
šitokiam atsitikime Ramsay 

MacDonald butų sulaikytas nuo 
užėmimo premjero vietos ir ka
raliui tektų, einant konstituci
ja, pakviesti Asąuithą sudaryt 
valdžią.

Sakoma, kad dauguma kon
servatorių šitam planui prita
rianti.

Anglijos liberalų vadai pirma 
sakė, kad į panašius “skymus” 
jie nieku budu neisią. Bet jeigu 
jie pakeitė savo nuomonę ir iš- 
tiesų pasielgs taip, kaip prana
šauja anas korespondentas, tai 
nieko blogo nepasidarys.

Angrlijos Fa.rtija.1 butų
net sveikiau, j eigai jai nereikė
tų imti ant savęs atsakomybę 
tokiu laiku, kuomet ji neturi 
daugumos parlamente. Opozici
joje būdama, ji gali prispirt val
džią pravesti daugelį tų pačių li
beralinių reformų, kurias jai tek
tų pačiai vykinti, jeigu ji turė
tų valdžią savo rankose; ir kar
tu jai nereikėtų teisytis, delko 
ji nevykina daugiaus, negu da
bartinėse aplinkybėse yra gali
ma.

Liberalų susitarimas su kon
servatoriais, be to, parodytų mi
nioms, kad tarp buržuazinių 
partijų yra mažas skirtumas, ir 
pažangieji žmonės tuomet dar 
labiaus palinktų prie Darbo 
Partijos.

Škotijos darbininku 
gyvenimas.

Iš Bellshillio (Anglijoj) Kau
no “Socialdemokratui” rašo:

Kaip kitose šalyse, taip ir 
Šotlandijoj, darbininkams grę- 
sia didelis pavojus. Dar iki 
šiolei vis buvo galima šiaip 
taip pragyventi, o toliau neži
nia kaip bus. Trys savaitės at
gal nukapojo požeminiams dar
bininkams algas, o valgomi 
produktai pabrango. Darbinin
kas, kuris turi penkis ar dau
giau šeimynos, jokiu buklu ne
gali išgyventi, o kur drapanos 
gauti? Jeigu paprašo darbdavio 
didesnio už mokesnio, tuoj at
sakoma: jeigu negera, tai eik 
sau, na ir turi tylėti. Musų lie
tuvių tik maža saujelė, o šo- 
tai (seotai) irgi nieko negali, 
nes dar jų galvos perminkštos. 
Kaip valdžia nori, taip daiSbi- 
ninkirs akėja, panašiai, kaip 
Lietuvoj kunigėliai parapijo
ms. Draugijų yra pas mus vi
sokių pakraipų, bet visos ne 
kaip stovi. Kiek matyti, tai 
“pijokėlių” — “geriausia” drau
gija ir daugiausia narių turi, o 
šiaip tai visos tik pairę. Ko to
liau sulauksime, nežinia.

G E RE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkimų reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. ?

. Juozas Tysliava

Naujiems Metams.
Dar kartą žemei baigus erdvės ratą,
Dar kartą saulei teikus mirksnio taktą,
Mes sveikinam Naujus Metus džiaugsmų ekstazės karštyj 
Ir savo širdyse išvystam laimės Dievą.
O taip, mes džiaugiamės, išvydę Naujų Metų žvaigždę 
Ir skardo sakalus mes kryžiaus vėjams siunčiam;
Jie triumfu praneša alsuojančiam pasauliui,
Jog šventė ši žmonijoje yra švenčiausia.
Visi, visi ir tie, kurie tamsos kerštu apsvaigę
Ir tie, kurie žmonių kraujais girtauja
Ir šie, kur požemiuos, sapnuodami tik, saulę regi, 
Iškilusiu džiaugsmu Naujus Metus sutinka.
Gražu. Minių bangoms pasaulio išlaisvos nerimsta, 
Nauji minties žyniai į Dievo Aukštį kįla;
Kur vyrauja naktis, — ten žiburiai negęsta, — dega, 
Ten minios šėlsta — sveikina Naujus Metus ir žemę.

Į.,,.. . -1 .......................................................................... n. . ...................................................... ■ .------------

J. Dangins.

Partijų kova Lietuvoje.
(Tęsinys)

Tai istorinis Lietuvos skan
dalas! Pirmas valstybės prezi
dentas kalėjime, pirmas min. 
premjeras už geležinių vielų 
Varniuose! Įdeginta atrnosfę- 
ra. “Lietuvoj” ir “Liet, žinio
se” sieksniniai straipsniai, kal
tinantys Voldemarą ir Smeto-i 
ną. Keblia padėtis. Valdžia 
norėtų, kad Smetona užmokėtų 
2000 1. ir kalėjiman neitų (mat, 
nepatogu) kažkoks valdžios 
sferų “mecenatas” (sako, buk; 
kun. Vailokaitis) siūlęs Sme
tonai pinigus bausmei užsimo
kėti. Bet jis griežtai atsisakė 
mokėti. Smetoną kalėjimai! pa
sodina. Tuomet stojo į pirmas 
pažangininkų eiles kun. J. Tu
mas. Tuo metu naujame Vals
tybės Teatre pirmą kartą vai
dino Čiurlionienės patrįjotinę 
dramą “Aušros sūnus” iš lietu
vių spaudos persekiojimo lai
kų. Visų ūpas buvo labai pa
kilęs ir publika simpatizavo 
slaptam knygnešiui. Pei’ antrą kokią avių politinę moralę pro- 
perstogę atsistojo kun. Tumas'teguoja. Juk, jeigu “L. žinių” 
ir, atsigręžęs į ministerių ir redaktorę p. Bortkevičienę ar 
prezidento ložas, prašo paleisti jį patį už kokį “negardu” kr. 
pirmą Lietuvos prezidentą demokratams straipsnį nubaus- 
Smetoną. Karo komendantas j tų ar jis patartų kitam kokiam 
draudžia jam kalbėti publika'savo partijos lyderiui jo išpir- 
smarkiausiai reikalauja leisti ! kimui pinigų sukalėdoti ir ty- 
kalbėti. Komendantas šaukia lėti, žinoma, jis tada šauktų 
milicininką, kad Tumą išvestų, gvoltan.
o publika įnirtus jo neleidžiaj Bet, turbut, ir patys liaudi- 
prie Tumo. Valdžios atstovai ninkai pasijuoto ne vieton savo
baisiausiai nepatenkinti, aplei- dvylekį įlipdę. Pasijuto, ma-
džia teatrą. Publika susirenka tomai, kad jiems visai nebuvo 
trečio veiksmo žiūrėti, bet pra-į prasmės tokio nekultūringo 
nešama, kad komendanto įsa-,spaudos laisvės varžymo gintfi 
kymu vaidinimas nutraukiama ir prieš istoriją atsakomybes 
ir įsakoma per 10 minučių išsi-1 imti. Todėl jau “Liet, žinių” 
skirstyti, nes šviesą užgesysią. j No. 258 p.. J. P-tis griežtai 
Publika smarkiai protestuoją, smerkia tokią valdžios politiką, 
bet skirstos. pis sako, kad reikėjo teisės ke-

Po šių garsiųjų grumtiniųjhu eiti, beto, atsižvelgti į bau-
visas ginčas persikėlė spaudon.1 džiamuosius asmenis. Esą bu-
Tuojau, rytojaus dieną, “Lie-vę fi‘alima Smetoną įspėti, net 
tuvos žinios” įdėjo smarkų patį “Vairą” uždaryti, o ne taip 
K.*) straipsnį, kuriame pažan- Į elgtis su asmenimis, kurie pir- 
gininkams smarkiai kailį iš-^ii pradėjo kurti valstybę. Esą:
mangurojo, o visas pažanginin
kų kovos būdas pavadinta “pat- 
ša”. Buvęs premieras užsipuo
la ant pažangos šulų, kodėl esą

*) Smetona tvirtina, kad K. esąs dr. 
K. Grinius, “Žinių” redakt. buvęs mi- 
nist. pirm.

jie reikalauja sau privilegijų, 
administratyviniu keliu juos 
baudžiant. Esą: “kas pasirašo 
laikraščio redaktorium, ar tai 
butų buvęs prezidentas Smeto
na ar užsitarnavusi sena vi
suomenes darbuotoj a Bortke j 
vičienė... Karo stoviu esant tu
ri laukti iš komendanto įvairių 
represijų, žinant, kad k,b- 
mendantas kirks. demokratų 
valią pildys, ne liaudi
ninku pamanai, koks trumpare
gis tas ponas K. Juk jis savo 
Kolegę p. Bortkevičienę atiduo
da komendanto valiai. Labai 
keista! Greičiau po tų įvykių 
teatre, jis mieguistas tą strai
psnį rašė, arba manė gavęs 
progos savo nedraugams atsi
lyginti už jų karčius žodelius, 
jo adresu pasiųstus, jam minis- 
teriaujant. Be to, jis užsipuo
la kun. Tumą, kodėl jis neno
rėjęs pinigų surinkti p. Smeto
nos išpirkimui, čia p. K. kaž

“Panorėjus, kiekviename veik 
rašomąjame straipsny galimja 
rasti vyriausybės negerbimą, 
skleidimą neteisingų žinių ir tt. 
...Mes teturime dar tik antrą 
prezidentą ir prie tokios ne pa
garbos... galime nebesusilaukti 

trečio prezidento”. Esą, jei 
taip elgiamasi su buvusiu pre
zidentu, tai auginama žmonių 
mintis, kad dabartiniai valdovai 
nėra gerbtini. “L. ž.” redak
cija, kad laikraščio toną išlai
kius, pastebėjo, kad nors ir su 
kai kuriais išvadžiojimais nesu
tinką, bet talpiną.

“Lietuva”, išvežus VoldKVnar 
rą Varniuosna, idėjo platų strai
psnį, kuriame išrodinėjo, kad 
p. Voldemaras, būdamas min. 
pirm., prisisavinęs valstybinius 
pinigus, dėl ko buvęs net Olan
duose teisiamas Po kan. Tumo 
žygio teatre “L.” No. 257 dr. 
P. Klevas (Smetona sako, kad 
tai tik baigęs mokslus Karve
lis), skurdžiai prikalbėjo apie 
dabartiniu momentu vienybės 
reikalingumą ir išbarė pažangi- 
ninkus, kad jie jausmais, ne 
protu vaduojąsis ir privilegijų 
reikalaują. “Lietuvos” No. 260 
koks tai Ašaitis (Smetona nu- 
ti-aukęs kaukę, ji rado “L.” re- 
daktarių esant) nurodęs į pa- 
vojingumą bet kokios minties, 
kuris nurodoma į santykius su 
lenkais, priduria, kad pažang. 
“Vairas” primygtinai rašąs: 
“Lietuvos vyriausybė derasi su 
lenkais ir atsižada Vilniaus; pri
ima Klaipėdos Kraštui, lenkų 
siūlomą, statutą”. Taip “Vai
ras” rašąs. Ar tai tiesa ar ne 
—sunku pasakyti. “Liet, ži-
nių”p. J. P-tis ką tai neaiškiai 
apie tai kalba. Tačiau p. Šle
ževičius Valstiešių-Iiaudpn'jnkų 
šį motą lapkričio 5 d. pasakė, 
kad jokių santykių su lenkais 
nėra. Esą, jie nepasiliktų val
džioj, jei butų su lenkais taria
masi. Grįždami prie p.1 Ašai- 
čio straipsnio pastebėsime, kad 
jis bara p. Smetoną už tai, kad 
jis neėmęs siūlomų pinigų išsi
pirkimui, bet dar protesto raš
tą Kr. Apsaugos Minister. siun
tęs dėl Voldemaro ištrėmimo 
ir reikalavęs nubausti komen
dantą. Ašaitis Tumo žygį taip 
nupasakojo: “Valstybinė Dra
ma statė premierą, į kurią pa
prastai sueina rinktinė publika. 
Tumas viešai kreipės į ten esan
tį Resp. Prezidentą prašydamas 
paliuosuoti Smetoną. Teatre 
kyla triukšmas. Pasirodo mili
cija (mano pabraukta D.) ir pu
blika skirstos, nesulaukus vai
dinimo galo. Tokia taktine pa
dėtis”. Juk čia gryniausias me
las. Argi publika skirstės pasi
rodžius milicininkui? Juk pub
lika įnirtus neleido milicijos 
prie Tumo, o neskirstės jai pa
sirodžius. Publika visu smarku
mu protestavo prieš tokį sau- 
valingą valdžios elgesj, o ne 
ramiais skirstėsi. Publika tik 
tada išsiskirstė, kai buvo ko
mendanto (ne milicijos) per 
dramos direktorių p. L. Girą įsa
kyta išsiskirstyti, gresiant elek
trą užgesyti. Spręskit, gerbia
mieji, ar už tokį melą nereikia 
tas pats ponas Ašaitis vežti į 
Varnius, žinoma, jo niekas ne
veš, nes dabar jo partija valdo. 
Galop ir p. Klevas ir Ašaitis, 
manydami, kad Lietuvai ne ko
ki garbė iš tokio “karžygiško” 
valdžios žygio, vis tik sako, kad 
tame kaltas esąs pats Smetona, 
neužsimokėjęs pinigų ir ėjęs 
kalėjimam ir pagaliau, kodėl bu
vęs redaktorium.

(Bus daugiau)

Džiaugėsi sutikęs
(Iš italų raštų)

Neapolis. Toledo gatvė. Dešimta va
landa ryto.

—Atsiprašau,sinjora, štai tamstos no
sinaitė !

—Apsirikai, sinjorai! ne mano!
—Kaipgi?! Tik ką tamsta ją išmetei, 

savo akimis mačiau.
—Tiesa, mano! O aš nepastebėjau^. 

Ačiū!
—Saugokis, sinjora, d^ir ką noltš ne- 

pamesti, tiek daug rišulėlių neši!
Ištikro, rankytės elegantiškos panelės 

buvo pilnos: lietsargis, gražus mažutis kro
kodilo odos portfelis, šilko skara ir gal de
šimts įvairaus didumo ir formos rišulėlių, 
spalvotais kaspinais rūpestingai suraišiotų. 
Nors tas viskas kliudė jai eiti, bet ji išdi
džiai linktelėjo galva neprašytam patarėjui 
ir stačiai atrėžė:

—Nesirūpink, tamsta. Aš pratusi sa
vo pirkinius pati nešti!

—Bet jei tamsta ką nors parneštumei, 
ar galiu pakelti?

—Ne!
Ir lengvutis galvos mostelėjimas reiškė 

kalbos nutraukimą.
Ji perėjo skersai gatvės. Jis neatsili

ko. Jos lieknas liemenėlis buvo jam rodyk- 
las gatvės sąjūdyje.

Ji apsistojo ties auksakalio vitrina, pa
žiurėjo ir įėjo magazinan.

Neilgai trukus iš ten išėjo ir drožė to
liau. Ties cukrainės langu irgi apsistojo ir 
jam, sekėjui, pasirodė, kad ji kažko ieško 
tarp žmonių. Jam net širdis ėmė smarkiai 
tvaksėti iš laimės. Vargu galėjo susilaiky
ti nepuolęs prie jos.

Bet neilgai toji saulė švietė jam: spėjo 
jis tik pamatyti ant slenkščio cukrainės jos 
grakščią kojytę, dailiu laknotu bateliu apau
tą.

Cukrainėje ji neilgai buvo ir išėjus 
skersai aikštės tarp karališkų rūmų ir fon
tano. Grovas Adimari (taip vadinosi jis) 
sekė paskui ją ir staiga pamatė, kaip iš jos 

rankų — tyčiomis ar netyčiomis — išslydo 
jau minėtas portfelis ir nukrito ant grendi
mo.

Grovas puolė prie jo ir pakėlęs rinko 
tuos saldžius žodelius, kuriuos tars įteikda
mas jai radinį. Tuo tarpu ji įsėdo vežiko 
karieton ir nudundėjo.

Grovas Adimori nenusiminė. Rankose 
jis laikė tą siūlą, kurs nuves į ją — tai jos 
portfelis. Grovas neapsibflko: drefc|ančji’o>- 
mis rankomis pravėręs portfelį rado ten ke
letą kortelių su parašu Lina d’Alberti. Ri
viera di Kiaja, 25. Daugiau ten nebuvo nie
ko.

Po valandos grovas, siuntė savo “sau
lei” portfelį su sekančio turinio laiškučiu: 

“Sinjora!
“Antru, kartu grąžinu Tamstai Tams

tos nuosavybę. Nepyki, ant manęs : aš ne
kaltas, kad dažnai randu Tamstos pamestus 
daiktus, kuriuos Tamsta net užsimiršti. 
Nuotikis kaltas, kad aš radau nosinę ir šį 
portfelį.

“Pamatei Tamsta taipogi savo žvilgsnio z 
ir balso burtus, ir juos aš radau, bet Tamstai' 
negrąžinsiu. Tamsta užgynei tai padaryti.

Jei Tamsta nepavelytumei šį paskutinį ra
dinį pasilaikyti, tai ieškoki mano širdyje, — 
ten jie guli.

“Grovas Luidži Adimari”.
Portfelis grįžo atgal grovui su sekan

čiu atsakymu:
“Sinjorai!
“Mano portfelyje buvo 1000 lirų. Jei 

Tamstos ‘burtai’ reiškia tą mažą sumą, tai i 
prašau paieškoti ją savo kišenių j e, ai’ šir
dyj e—man vistiek — ir grąžinti man.

“Lina d’Alberti.”
Grovui Adimori nebeliko nieko kito, 

kaip pasiųsti 1000 lirų adresu, kuris jam jau 
buvo žinomas, kad išvengus tolimesnių ne
malonumų.

Taip tat atsitiko ieškotojui nuotikių su 
gražiomis panelėmis.

Sulietuvino P. B.

Vargo poetą

Jaunam.
Nekelk akių akloj maldoj * 
Į tylią žvaigždę vakarinę, —

Jaunoj, neilstančioj dienoj 
Auginki valią geležinę!

Svajonių aukso ereolė
Tau siekimų tiktai tebūna, 
Ir jų atsieksi iki kolei,— 
Augink dvasią, stiprink kūną!

Ir, iškovojęs naujus plotus 
Svajonių — durnų iškiliųjų, 
Atmink likimo nukovotus, 
Ir iš jėgų — siaubų tamsiųjų

Padėk broliams atsistoti,—
Kad amžinai jauna dvasia 
Veržtųsi vis -kovon, kovoti, 
Su jaunatve širdyj drąsa

Ji rūmą saulės kad statytų,—
Auginki valią geležinę, (
Įeik į brolių tamsią minią,
O nieks ne’stengs tav’ sulaikyti!..

[Jaunimas] t \ .
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Sugauta plėšikai.

Kaunas (I^-va) — Š. m. lie
pos 30 d. Kauno Sunkiųjų Dar
bo Kalėjimo klaidingai buvo 
paliuosuotas kalinys Gineika 
Stasys, kuris turėjo kalėti 20 
įnėmesių po teismo. Bevedant 
Kriminalia Skyriui! dėl regist
racijos, jis nuo palydovo pa
ilgo. Per visų laiką Gineika 
(Stasys slapstydamasis miškuo
se apsiginklavęs revolveriais 
papildė eilę prasikaltimų. Pir
miausia jis darbavosi su Ne
nortu Jurgiu, kuris buvo gau
jos vadas, ir Milčium Pranu, 
kuris buvo vado padėjėjas.

Priimtais žygiais lapkričio 
15 d. buvo sulaikyti abudu va
dai, kurie prisipažino daugybė
je vagysčių ir piešimų, ir bu
vo pasodinti kaliejįman. Ūkęs 
vienas Gineika Stasys susirih- 
ko naują gaują susidedančią iš 
AAeksiuno Stasio ir Rinkevi
čiaus Jono, su kuriais apsigink
lavę vėl padare daug vagysčių 
ir plėšimų.

Priimtais Kriminalinio Sky
riaus energingiausiais žygiais 
lapkričio 27 d. Kamšo miške, 
Papilės vienkiemy pas miškų 
eigulį juos visus suklikę. Pri
sipažino kalti esą 12 prasikalti
mų, daugiausia vagysčių sumo
je daugiau kaip 30,000 litų ir 
keli užpuolimai.

Kunigo gaspadinė 
viešpats klebonijos ir 

parapijos.

Iš Labanoro, Utenos ap., ra
šo Socialdemokratu K

Esant reikalui gauti metri
kus turėjau keliauti iš Kauno 
į Labanorą. Dideliu vargu pa
siekusi savo kelionės liksią įė
jau klebonijos virtuvėn, kur 
yra ir klebono darbininkų val
gomasis bei miegamasis kam
barys, o žiemą čia pat krikšti
ja vaikus. Pirma pasiklausiau 
vietos žmogelio, kaip prieiti 
prie klebono, jis atsakė: tuo
jau paprašysiu kunigo pany
tę. Neužilgo išėjo moteriškė 
versdama aukštyn savo sudrai
kytus plaukus ir žiauriai į ma
ne pažiūrėjusi ėmė rėkti, kaip 
aš drįstanti varginti kleboną. 
Iškoliojusi mane spruko atgal. 
Išsyk maniau, kad tai nesveiku 
proto sutvėrimas, lx't čia pat 
sužinojau, kad tai visagalė 
knn. Lajausko gaspadinė. Tuo
met nuėjau pas vargonininką 
ir paprašiau jo išduoti metri
kus, bet jis atsakė galįs išduo
ti tik sulig klebono paliepimo. 
Nors aiškinausi apie mano ne
pasisekimą pasimatyti su kle
bonu, bet nieko negelbėjo. Nu
tariau dar kartą pabandyti 
gauti audienciją pas kleboną. 
Vos prisiartinau prie tos pačios 
virtuvės, kai mane vėl patiko 
kun. gaspadinė ir tik tik ne- 
griebėsi įrankio, kad mane 
“pavaišinti.” Pagaliau trumpai 
ir aiškiai pasakė: su! klebonu 
pasimatyti negalima ir metri
kų taipgi negausi. Ėjau vėl pas 
vargonininką ir per ašaras 
ėmiau prašyti išduoti metri
kus, nurodydama į mano 
vargingą kelionę iš Kauno ir į 
tai, kad kelionės išlaidos skau
džiai atsilieps mano skurdžia
me gyvenime. Vargonininkas 
kiek pamąstęs užklausė, ar tu
riu su savim žyminio mokesnio 
ženklus. Kadangi ženklų netu
rėjau, vargonininkas teikėsi 
paaiškinti, kad metrikų gauti 
negalėsiu - sako, žyminių 
ženklų galima gauti tik Uteno
je arba Maletuose, o čia jų nė
ra kur perka. Pinigais priim
ti nesutiko. Norėjau dar kartą 
eiti pas kleboną, bet bijojau jo 
gaspadinės ir nebeturėdama 
laiko vaikščioti “stadijas” taip 
ir sugrįžau į Kauną neatlikus! 
reikalo. —Rožė Tam Ulevičienė.

CHICAGOS 
ŽINIOS
Per Reporterio akį

Ant Milwaukee Avė. arti Chi
cago Avė., važiuoju sau karu lin
kui Halsted gat. Kur buvę ne
buvę sulipo būrys čigonių ir či
gonų su vaikais, šnekasi, rėkau
ja ir ginčijasi tarp savęs, žmo
nės žiopso kai į kokius eudus. Ir 
viskas atrodė gražiai ir juokin
gai. Tik štai nedidelis čigoniu
kas kad pasileido bėgti karo 
priešakiu, čigonė jį šaukia, tas 
neklauso ir vis bėga, čigonė ta
da skverbiasi pro ankštai susto
jusią vyrų “lainą” ir šaukia:

—Mister j u si, mai beibi 
gonl... Mister, mister — ir taip 
toliau.

Čigonė, matydama, kad vyrai 
nelabai paklusnus ir neužleidžia 
jai kelio, tai ji pradėjo jiems pa
las skaistyti ir kastis pas savo 
“beibį.” O “beibė” kaip nubėgo 
taip nubėgo pas motormaną.

Galais negalais čigonė visgi 
pasigavo savo “beibę” ir paprašė 
motormaną išleisti ją laukan. 
Išėjus čigonei laukan, išsikraus
tė ir visa jų “gengė”.

Karas važiuoja toliau.
lik spėjus čigonams išsineš

dinti, žmogus kiša ranką kiše- 
niun užsimokėti karterį, gi, bro- 
yti, kai sušuks:

—Mai gat! Mai forti dalars 
gon!....

Visi vyrai apsičiupinėjo savo 
<išenius, bet dar buvo saifti, nu- 
s:šypsojo ir visi vėl važiavom to- 
iau.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Iš Lietuvių Darbininkų 
Bendrovės darbuotės.

Namo

Gruodžio 27 d. Aušros kam
bariuose įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės senųjų 
ir naujųjų direktorių priešme- 
tinis susirinkimas. Direktoriai 
buvo atsilankę beveik visi. Per
skaityta ir priimta iš praeitų su
sirinkimų protokolai. Po jų se
kė raportai valdybos ir komisi
jų. Valdyba nieko svarbaus ne
raportavo. Kontrolės komisija 
pranešė, kad jau surinkusi 
knygutes nuo Šerų pardavėjų ir 
pradėjusi gaminti raportą. Ji 
mananti turėti raportą priren
gusi metiniam šėrininkų susi
rinkimui.

Planų komisija pranešė, kad 
gavę pranešimą nuo architekto. 
Jis esą prižadąs pagaminti 
plano skėčių apie sausio pabai
gą.

Nutarė surengti du išvažiavi
mu į Washington Heights miš
kus. Vieną birželio 15 d., o ant
rą liepos 20 d.

Buvo pakeltas ir disknsuoja- 
mas klausimas kas link pareti
ni mo šėrininkų susirinkimų. Ke-

NAUJIENOS, Chicago, III. — e I ............ ..
lėta direktorių stojo, kad šėri- 
ninkų susirinkimai butų laiko
mi kas trys mėnesiai, ir jie pa
matavo tuo, kad tuokart butų 
pasekmingesni susirinkimai ir 
sutaupytų keletą dolerių Ben
drovei.

Antra pusė, didžiuma direk
torių, argumentavo, kad mes ne
galime paretinti šėrininkų susi
rinkimus, kuomet yra rengia
mas vajus. Surengus vajų nega
lėsime atlikti tą darbą vieni di
rektoriai, bus čia reikalingi šė- 
rininkai. O antra, tai tas, kad 
kuomet priduos komisija plano 
skėčių, tuokart irgi bus reika
lingas skaitlingas šėrininkų su
sirinkimas, kad jį priimti. Tre

čia, mes padarytume didžiausią 
demoralizaciją draugijose. Drau
gijos yra išrinkusios delegatus, 
nesant Bendrovės susirinki
mams, delegatai negautų rapor
tų iš Bendrovės, o negavusios 
raportų, kaip tik prasidėtų drau
gijose demoralizacija ir tas ei
tų prie griovimo pradėtojo dar
bo. Po apkalbėjimo ir apsvar
stymo tas klausimas palikta me
tiniam šėrininkų susirinkimui.

Naujoji valdyba pridavė bon
sus. Kontrolės komisija peržiu
rėjo bonsus ant vietos ir rapor
tavo, kad bonsai esą geri. Po 
bonsais yra šios ypatos iš val
dybos: organizatorius ir iždinin-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PINIGUS LIETUVON ' 
nusiunciame .

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

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
................. ....... Z

Gal jums reikalingi 
akiniai

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

j——J’s žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
Jįjį—-—jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 

I išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 35c. 
aptiokose

I Įreg. S. V. Pat. Biure.
A- J yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 

vidurių paliuosuotojas.
Ų* r Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktų liežuvį, 
• negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų

< kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
~ C/ vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį

ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

JEI paprasto laikraščio negaliu 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi- 
grubos.

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiuri# 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas did&- Į 
snės šviesos pagamina mirkiii- 
Jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvls

Ant trečio nuglto virš Platto ap
seko s, kambariai 14, 15, 16 ir 17, 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

*F-—..  —~--- ---------—Ct

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

ryto iki 2 vai. po piet. I Ik-------- -  -........

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieni, savaitę su musu 

laivais de luxe
“Resolute”. “Reliance” 

“Albcrt Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasatie- 
riua ir populiariftki laivai "Mount Clay”, 
Clevoland, "Hansa”, “Thuringia” ir 
"NVeatphaJia” au cabin ir III klesa. 
Gera.s mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolph St., Chicago, IU.
Arba bile autorizuoto agento.

V J GINT lTEUžVICE tf/iTH 'Al

IIAMBURG AMERICAN LINE

NEWYORK-UAMBURG

COME PUT OF THE BEATEN PATH

LIETUVIAI
Šių savaitę yra didelis numušimas ant 
visų siutų ir overkautų. Dabar laikas 
yra pirkti — Atvažiuokite pas musų, 
busite užganėdinti. Pasišaukite Jonas 
Lukas, No. 5.

LAIMINGAS PIRKINYS 2 KELNIįį 
SIUTP IR 

OVERKAUTĮJ
Nešaltas žiemos oras paliko pas išdir 
bėjus didelį staką ant rankų. Dabar 
mes labai pigiai galime nupirkti viso
kį staką, kuris sutaupo pinigų mums 
ir musų kostumeriams. Toks pirki
nys daleidžia mums pasiūlyti šviežų 
staką tas dvi pigias kainas .

$35 vertės šitame išpardavime 
po $25.50

$45 ir $50 vertės $37.50

Už $25.50 siutai yra pasiūti iš gero worsteds, puikiomis druželėmis ir 
dailus. Overkautai dideliam pasirinkimui iš puikaus plaids ir back 
išdirbinių.
Rūbai už $37.50 yra lygus kostumeriŠkam darbui. Ateikite pasiren
gę pirkti gerų rūbų, busite užganėdinti jų dėvėjime už šią žemą kai
ną. Visos mieros, modeliai ir materijolas, įskaitant extra storus 
ir extra ilgus.

Garsinkitięs “Naujienose

DOVILRNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, UL

Dovano
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

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

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

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudojote šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str, So. Boston, Mass.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopatbae, Chiropratai, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

N ėdė 1 dieni ai s nuo 9 iki 12.

r

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Nkturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bark 

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

Phone Yards 4951 
k———--------------------------- .>

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulu, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.'

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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.

apskriti lensai C* 4 
pritaikinti prie jūsų akių, 4* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

Tie kurie ncmaudo 
vaikų yra liuosi nuo 
patarimų apie vaikus.

Draugai ir kaimy
nai, kurie neturi vai
kų, labai tankiai sutei
kia patarimus tiems, 
kurių vaikai serga.

Žinokite ką daryti su 
savo vaikais. Užtikrin
tą sveikatą laiko dėl 
jūsų ir jūsų vaikų Chi- 
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
n .1 ............. .. .................................. .■>

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

KOJŲ TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Divlsion St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir Šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFC. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja 

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

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzle Are., Chicago, III.

...................................-■ ............................................. - ■ ■ ......................................... ,.i4, i . _ L
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kas yra po bonu $5000.00, o 
kontrolės komisija po $500.00.

Komisija, kuri buvo išrinkta 
parašyti atsišaukimus į draugi
jas, pranešė, kad neparašiusi': 
vienas komisijos narys sutiko 
su senuoju 'laišku, o keli manė, 
kad tas laiškas jau šiandie ne
betinka — šį tą reikią pridėti. 
Skaityta minimas laiškas. Po 
perskaitymo ir apkalbėjimo jis 
tapo atmestas. Pavesta tai pa
čiai komisijai,, parašyti keletą 
laišku — atsišaukimų 
jos, kurios dar nėra 
sios prie Bendrovės.

Dar turiu priminti,
metais turėsime direktoriais po
rą biznierių. Nežinia tik, kaip 
jie darbuosis. Bet yra pamatas 
manyti, kad jie pradeda užjau
sti Bendrovės darbui. Taigi 
tiems biznieriams, kurie dar ne
sate prisidėję prie Bendrovės, 
išrinktieji direktoriai yra jums 
pavyzdys. Jie jau pradeda ir 
darbu remti Bendrovę, o jus li
kusieji remkit nors finansais, 
nes jie yra labai reikalingi Ben
drovei dėl įsigijimo nuosavo na
mo. Kaip planas bus gatavas ir

j draugi- 
prisidėju-

kad 1924

vajus nusiseks, bus pradėta sta- jo, kad tai Bubnis gavo informa-Tir angliškus šokius. Bet p. J. Uk- 
cyti namas. Bendrovė jau turi*sijų iš draugystės nario. Kodėl tveriui tai daugiausiai tenka 
nusipirkusi lotus prie Michigan1 iš nario? ar tik vienas ten yra?.kredito už jo išgalvojimą juo- 
Ave. ir 104 gatvės. Lotai yra i a- [ Jus manot, kad Bubnis neturi nė kingų šposų. Aš sakau šposų, 
bai patogioj vietoj. Daug jau sudilusio peno, kad jis negalėtų ’ .................................
yra reikalaujančių, kad tik Ben-t1 atėjęs užsimokėti ir būti su 
drovė juos parduotų. Pastarąja- jumis kartu jūsų baliuje. Aš bu
me direktorių susirinkime, Gu- vau ir kalbėjau ne su vienu jūsų 
muliauskas pranešė, kad Real nariu, bet su keliais. Jie kalbino 
Estate jo pažįstamas klausė, kie- mane prisirašyti prie jūsų drau- 
no tie lotai yra ant kampo prie 
Michigan Avė. ir 104 gatvės, jis 
juokodamas atsakė, kad mano, 
jeigu nori, pirk už $35,000.00. 
Jam atsakė, kad jeigu atiduodi 
už $25,000.00 tai aš paimsiu. 
Kai Gumuliauskas taip pareiš
kė, tai net ir direktoriai nuste
bo, kad lotai Bendrovės taip ky
la, kad net direktoriai nežinotų 
nė kiek prašyti už juos, kad stai
ga užkluptų susirinkime koksai' 
kupčius.

Susirinkimai direktorių būna 
kas mėnesį paskutiniame ket
verge Aušros kambariuose, šė- 
rininkų susirinkimai būna kas 
mėnesį pirmame panedėlyje 
Strumilo svetainėje. Jeigu kai-' 
tais neatsimintumėt tas dienas, j 
tai tėmykite laikraščiuose pra
nešimus.
— L. D. N. B. Korespondentas.

PRANEŠIMAI. ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI

Gripo Perams Užduo
dama Karšta Pirtis,

Gripo perai, pneumonia 
ir paprastas šaltis yra iš
nešiojami ir per* sveikiau
sius žmones. Jie veisiasi 
nosėje ir gerklėje. Bet jei 
jus įteptumėt į nosis bis- 
kutį Vicks VapoRub, taip 
veistis jie negalėtų. Šitoj 
mostyje perai nesi veisia. 
Sukaitink biskutį Vicks 
šaukšte ir kvėpuok jo ga
rais ir, jus suprasit kodėl. 
Jis yra geriausias nuo vi
sų šalčio balų.

Atsakymas į Dr-stės Susi 
vienijimo Brolių Lietuviu

Pyksta, kam aš rašąs nė kunigo 
nė parapijonų nepasiklausęs.

Naujienose gruodžio 17 d.

i gijos.
. Viskas, kas buvo rašyta, yra 

teisybė, — tatai net pats komi- i
tetas patvirtina.

Kai kas įsivaizdavo, kad pava
dinti draugija laisva, reiškia 
perstatyti ją latrų draugija, kur 
vien tik girtuokliai paleistuviai 
ir p. randasi. Kunigai užtektinai 
yra priputę “dvasios 
savo parapijonams, 
žmonės tai gyvuliškai 
Kun. Bučys Northsidės bažny
čioj per rekolekci jas kartą paša 
kė: “Socialistai ir laisvamaniai 
visada paleistuvauja su kuo no
ri ir kada tik nori“.

Ką mes suprantam sakydami 
i laisva draugija? Draugija, kuri 
i nevaržo savo narius religiniais 
1pančiais; tokia, kai tamstų Sus. 
Broliui Lietuvių; kuri neperse
kioja ir nebaudžia, jei kuris bū
ti] socialistas ar laisvamanis, ir 
neverčia narių bažnyčią lankyti. 
Jūsų draugija, pasak komiteto: 
“....ši draugystė nebuvo įsteig
ta prieš tikėjimą kovoti, nei lai- 
svamanybę platinti.” Tai reiš
kia, kad ji yra laisva draugija. 
Tai ko jus norite nuo manęs, 
kuomet aš ją teisingai pavadi
nau ?

Komitetas rašo. “Gi užbaigia 
savo aprašymą visai netikusiai,

šventos” 
kad laisvi 

gyvena.

Draugystes Susivienijimo Brolių įžeizdamas vietini kleboną, kun.
Lietuvių komitetas iš P. Jakubo- Albavičių ”
nio, Joseph Gandrimo ir J. Blan
kaus duoda vėjo “Naujienų” ra-' 
porteriui Bubniui, už aprašymą' Pasakymas,’ kad "suuodė 
jų draugijos baliaus, įvykusio lašinius” i~ - 
lapkri.Č.i0’ 11 d-APveizdos Dievo būt, kun. Albavičius "nenori j u- 
- - - - ’ sų lašinių — pinigų, bet faktas

Kokiais įžeidžiančiais žodžiais, 
•gerbiamieji, aš jį pavadinau?

i įtinąs
nėra įžeidimas. Ga

Čia ir Tamstos Reikia!

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

K. Kasparaitis, Sekr.

RAKANDAI ant pardavimo. Par
siduoda 6 kambarių mažai dėvėti ra
kandai. Parduosiu visus sykiu arba 
po šmotą atskirai. Taipgi parsiduo
da S. Grand Pianas.

1510 N. Hoyne Avė.
3čios lubos iš fronto

ANT RėNDOS 4 ruimai, ant
ros lubos; elektra, vana, gražioj 
vietoj, Brighton Parke. Telefo
nas :

Canal 6772

(bet ištikrųjų tai ne šposai. Ku
rie dalyvavo tame šposų kontes- 

I te, tai sočiai privalgę dešrų, pa
jų, košės, pieno atsigėrė ir da 
gavo praizus, o publika turėjo 
pilvui gimnastikos.

Aplamai, viskas buvo sutaisy
ta paprastai, lietuviškai, kas iš* 
tikrųjų darė neblogą įspūdį. 
Nors buvo garsinta, kad busiąs 
angliškas karnivalas, bet-gi iš
tikrųjų buvo tipingai lietuviš
kas. J. Lazdauskas buvo nutai
sytas lietuvišku žydu, kuris val
kiodamas savo didelį “bezmėną” 
darė daug juokų, lyg koks kro
melninkas nuo Maxwell Stryčio 
pirkinėdamas visokius 
Tas priminė Lietuvos 
gyvenimą. Taipjau 
buvo pagaminta tam tikri litai, 
kuriuos publika pirkosi ir nau
dojosi.

Pertraukomis buvo žaismės, 
darželis arkliukas ir vėl šokiai 
bei pašnekesiai. P-lė L. Narmon- 
ta sulošė taip vadinamą “Sha- 
dow graph”, tai yra, darė viso
kias operacijas, traukė žydui 
dantį ir trukusią širdį suklijavo 
ir įdėjo ten, kur ji priklauso.

Kaip iš moksleivių, tai nega
lima geriau ir reikalauti, nes lė
šų stoka neleidžia geresnių va
karų surengti. Tat ir šis vaka
ras buvo rengiamas su didele 
ekonomija.

Bet visgi tikimasi, kad nuo šio 
vakaro liks keli doleriai ir pelno 
moksleivių organizacijos centro 
iždui.

Dar reikia pabrėžti vieną da
lyką, tai tą, kad LMSA. 2 kuopa 
ir Jaun. Soc. Lyga padarė “del
tą” surengti ekspediciją į Field 
muzėjų. Tai labai pagirtinas 
dalykas. Kai viena ir antra ma
žos organizacijos susidės į krū
vą, tai sėkmingiau bus galima 
surengti ir daugiau panašių ek
skursijų, 
metu gerai 
ir parengti lengvus 
liūs. Juk tik tame 
reikalas gludi -r— kuo 
darbuotis ir lavintis, kol 
koja energijos.

skutus, 
žmonių 

komisijos

Kriaučių Kliubo Savit. Pašalpos 
metinis susirinkimas įvyks Sousio 2 
d., 7:30 vai. vak., Liuosybės svetainėj 
(1822 Wabansia). — Valdyba.

“Birutės” repeticijos
choro repeticijos Įvyksta 
kas ketvirtadienį Mark 

Pradžia

“Birutės 
reguliariai 
White Sųuare Parko salėj.
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis 
veikalas “Cukrinis Kareivis’ 
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujamu, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin- 
kas(kė) ketvirtadienį atvyksta j cho
ro pamoką. — Rast. Z. K.

naujas
— tri-

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos 
lyg Naujausios Mados” 
dienj sausio 2 d., 
Kasparaičio narni 
pirmos lubos iš

Visi lošėjai turite atsilankyti, nes 
mūzai lail< 
įvyks loši m

Kuprotas Oželis” i)1 “Su- 
įvyks trečia- 

7:30 vai. vak. M. 
, 3827 Archer Avė., 
užpakalio.

beliko, — Sausio 5 d.
D. S. lošėjas.

D.L.K.Keistučio Dramos Sk. rengia 
vieną iš gražiausių teatrų, kuris 
įvyks Sausio 5 d., McKinley Parko 
svetainėje, netoli nuo Western ir 39 
gatvių.

Scenoje statoma dvi geros komedi
jos “Sulyg Naujausios Mados” ir 
“Kuprotas Oželis”. Tikietus įsigyki
te iš kaino pas dramos Skyriaus na
rius. Durys atsidarys 6:30 vai. vak. 
Lošimas prasidės 7:30 vai. vak.

- - Dramos Skyrius.

PASARGA

IfESTGA RS INA NTIEMS

NAMAI-ŽEME

DIDELIS BA^GENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
e pasiulymu, sykiu arba skyrium. 

Gera proga jaunai porai.
Atsišaukite

6 KAMBARIAI ir maudynė 
ant rendos — 25 dol. rendos ant 
mėnesio.

Atsišaukite:
622 W. 48-th Place

RUIMAS rendai, 6 visi tinka
mi įtaisai—elektric šviesa ir
maudynės. Kam reikalingi pra
šau kreiptis: Antanas Durza, 
3723 S. Emerald A v. Yards 7290

JIESKO PARTNERIU
LOS ANGELES-and Kauno 

Art Studio 2102 N. Leavitt St. 
3-rd fl. Tel. Brunswick 6891 Chi
cago, 111. Paj ieškau pusininko, 
kuris turi $350.00 ir nori pusi
ninku būti prie malevojimo pa
veikslų: mažų ir didelių. Mokslo 
jokio nereikia; katras nemoka 
aš išmokinsiu.

~ JIEŠKO KAMBARiy ~
REIKALINGAS' kambarys 

vienam vaikinui be valgio; geis
tina apie 18 gatvės apielinkę. 
Prašau atsišauk t greit. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St. Box 455

SIŪLYMAI KAMBAi
IŠRENDAVOJIMUI ruimas vie

nam arba dviem vaikinams, be val
gio, prie mažos šeimynos, kad butų 
blaivus ir teisingi; didelis ruimas.

J. J.,
1462 Peoria St., 
2nd floor front

RUIMAS RENDAI 
VIENAM AR DVIEM 
VYRAMS.

Naujienos,” Box 404 
1739 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
prie karolių darbo. Darbas na
mie.

Manhattan Embroidery Co.
308 W. Jackson Blvd. 4 floor

REIKIA merginos pagelbėti 
krautuvėj ir kuri norėtų išmok
ti kvietkininkystės amato.

Atsišaukite:
1903 So. Halsted Str.

REIKIA —
10 ptyrusių moterų sortavi- 

mui regsų.
P. Goldman Ph. Seeley 0234

1017 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA mergina prie lovų 
paklojimo viešbuty j, kambarys, val
gis ir gera mokestis. Darbas nuo 9 
ryto iki 5 vai. vak. Atsišaukite Tel. 
Dearbom 9574.

MIKE RUTKAUSKAS,
Jeigu pasidabosime viens kitą ga

lėsime apsivesti.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bekeris kuris 
moka kepti visokią duoną. Dar
bas pastovus ir gera alga.

1637 W. 13-th Avenue.
Gary, Indiana

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI:

L Cadillac Sport
1. Cadillac Sodan
1. Franklin Sedan
1. Roamer Sport touring
1. Packard lemosine
1. Oakland Sedan
L Dodge Sedan
1. Dort Touring
1. Buick Raadstcr.
Visi parsiduoda pigiai 

7241-45 Vinccnnes Avė.
Tel. Stevvarth 0037

RAKANDAI

1926 So. Ktdzie Avė. •

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tol. Prosnect 4345

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

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

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

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

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 3 pagyvenimų. Rendos neša 
į mėnesį $67.00. Namas visai geras. 
Garadžius dėl 2 karų. Kaina tik 
$3000, cash. Kreipkitės prie savi
ninko.

6046 So. Wallace St.

PARSIDUODA mūrinis 2 fla- 
tų 5 ir 6 kamb. lotas šaly garad- 
žius 2 karam. Parduosiu labai pi
giai. Savin, ant 1 lubų.

5445 Tumer Avė.Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geidaus 
‘yaiėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
<nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir 1.1, turi būt iš kalno 
mi.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
4 kamb. gyvenimui, ant Fairfield Av. 
kur nevalia daugiaus bizniavų narfių 
budavoti.

Atsišaukite pas savininką 
4335 So. Mozart St., 

Ant 1-mų lubų.parapijos svetainėje. sų Iašinių .
Kas buvo blogai ar neteisin-j vra ]<a(į jįs> kaip ir kiti ku- 

gai aprašyta, komitetas ne- 'mgai, pamatęs pinigą nesižegno- 
pasako. Jiems tik parupo, ar ja 
tik ne stebuklai įvyko kad, anot, Didžiausias Bubnio “griekas” 
jų, jirt viską žino. Jie sugalvo- yra Įas> kad jis parašė nesiklau- 

: sęs kunigo ar kokio nors parapi- 
jono. Esą “Bubnis neturi tie
sos kalbėti” (reikėjo sakyt ra
šyt).

Ar tai ne juokinga? Vadinasi, 
nevalia niekam nė kalbėti, nė 
rašyti, nors tai ir butų teisybė. 
Jau caro nėra, kuris versdavo 
žmones taip daryti ir kalbėti, 
kaip jis norėjo. Jei jūsų nariams 
valia kalbėti ir rašyti, kodel-gi 
man nebus valia? Aš tik para
šiau tą, ką mačiau ir girdėjau. 
Aš manau ir ateity, jei kas nau
jo įvyks jūsų draugijoj, parašy
ti. Jei kitą kartą pamatysiu ko
kį rėksnį girtą strapaliojant, 

.t kaip kad mačiau, tai ir parašy
siu, nes tai reporterio yra už
duotis.

Gaila man draugų, kurie be 
•reikalo vargina save, ieškodami 
• kaltininko, kad patenkinus vieną 
žmogų. Mes susitaikysime jūsų 
sekamame baliuje.

Linkiu viso labo Draugystei 
Susivienijimo Brolių Lietuvių.

— Bubnis.

“Naujienų” skaitytojai ge- 
moka sunkius mokslo daly- 
supranta.
patinka — patiks ir tami- 
Naujų Metų kol prenume- 
metams. Po Naujų Metų

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

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

“Gyvenimas” visiems 
štai: užsiprenumeruok iki 
rata tiktai vienas doleris
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

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

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

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto
jai jau gauna pirmąjį priedą — Dr. Karaliaus “Vene
rinės arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”, 
šita knyga yra verta daugiau dolerio, šitas priedas 
duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų. 
Pinigus siųskite kaip parankiau: money orderiu arba 
įdėjus dolerį į laišką. Visada adresuokite:

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str., Chicago, III.

Iš Moksleivių darbuotės
Moksleivių kermošius pavyko 

gerai.

ypatingai vasaros 
išvažiuoti į laukus 

programė- 
jaunimo ir 

daugiau 
nesto-

— Alumnas.

Melrose Park
Girdėti, kad po švenčių

jieSkoji- 
jieikoji- 
apmo.va-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai
< be jotini, Naujienų administracija pa- 

įtinę jų r,įtalpinti, kol taii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikes reikalavimam.!.

Norintieji pasigar.sint J sekamos die 
iios Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimu ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

2-jų pagyvenimų
4 ir C8 kam- 

Garadžius dėl dviejų didelių 
Geras dalykas dėl aukšto 

Kreipkitės bile laiku.
2033 W. Canalport Avė.

1-mos lubos.
Kaina $4,650.

PARSIDUODA 
meilinis namas, 2 rendos, 4 ir Cf 
bariai, 
mašinų, 
biznio.

MOKYKLOS

Apšvieskit Savo 
Gimines Lietuvoj 

Užrašydami jiems

“LIETUVOS ŪKININKĄ”,
Savaitinį laikraštį, kuris kainuoja Lietuvoje metams tiktai ......
Amerikoje nvetams .............................................................................

“LIETUVOS ŽINIOS”
Politikos, Mokslo, Visuomenės ir Literatūros dienraštis, 

Lietuvoje metams ................................................................................
Lietuvoje pusei metų .........................................................................
Amerikoje metams .............................................................................
Amerikoje pusei metų ........................................................................

Pamtymui numeriai po 5 centus stampomis.
Pinigus ir adresus siųskite šiuomi adresu:

P. MIKOLAINIS, AGENCY, 
188-190 S'ands Street, 

BROOKLYN, NEW YORK.

$6.00
$3.00
$8.00
$4.00

Gruodžio 29 dieną Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimas Ame
rikoje surengė karnivalą Mildos 
svetainėje. Garsinta buvo labai 
mažai ir butą trumpo laiko iš
garsinimui, bet publikos visgi 
atsilankė gana daug. Reikia pa
sakyti, kad ir inteligentijos bu
vo atsilankiusios nemažai. Iš 
visko matyt, kad žmonės sim
patizuoja moksleiviams. Gal to
dėl, kad jie nesikiša į politinius 
reikalus, o stengiasi sugyventi 
su visais gražiuoju. Pastebėjau 
ir “Vilnies” redakcijos narius: 
Andriulį, Mizarą ir Bimbą, ku
rie taipgi pabuvę geroką laiką 
ir pasižiūrėję visokių 
apleido salę.

Vakaro programas 
daugiausia iš žaismių
Buvo padirbtos tam tikros bude
lės, kur buvo rodoma įvairiausi 
šposai, p. Juozas Budrikas pa
skolino grafonolą, o p. žilvitis 
pagrojo koncertina lietuviškus

žaismių

susidėjo 
ir šokių.

čia 
bus surengta eilė visokių pra
mogų. Jau devyneri mietai kaip 
čia gyvuoja Lietuvių Darbi
ninkų Vartotoji] Bendrovės val
gomųjų daiktų krautuve. Jai 
gerai sekasi. Aplinkiniai buče
riai negali kaip tinkami kainas 
kelti. Per tai pas mus mėsa yra 
kiek pigesne, negu Chicago je.

Pier pastaruosius kelis metus 
bučeriai nuolat leido girdus, 
kad štai buk koperatyvas greit 
duris uždarysiąs, vadinasi, nu- 
sibankrutysiąs. Moterėles jau 
buvo bepradedančioj tikėti, bet 
nesulaukdamos ibankruto ėmė 
suprasti kame dalykas.

Žmonės turėtų suprasti, jog 
Melrose Parke mėsa yra piges
nė negu Chicagoje todėl, kad 
koperatyvui esant bučeriai ne
begali savivallingai ikainas bu
sta ty t i. Jie yra priversti parda
vinėti tokiomis pat kainomis, 
kaip ir Bendrovės krautuvėje.

Darbininkų Vartotojų Ben
drovė sausio 5 d. Ig. Waičiulio 
svet. prie 23 ir Lake 
puikų vakarą su šokiais, 
mą kartą 
pastatyta 
Gintarai.” 
Agnietės
Be to, dar bus duodamos 6 do
vanos. Per tat kuoskaitlingiau- 
sia atvykite į vakarą.

Bendrovės direktorius.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2107 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 -----

Sara Patek, Principui

rengia
Pir- 

šioj'e kolonijoje bus 
operetė ‘‘Katriutės 
Operetę išpildys Šv. 
choras iš Chicagos.

Pranešimai
Kas, k*, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rt*ie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda

mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

PAJIEŠKAU savo brolio, Tituso 
Gudavičio, kuris vadinasi Tony Good- 
vic. Atvažiavo tavo moteris Ona ir 
sūnūs Izidorius iš Lietuvos. Prašau 
atsiliept tu pats arba kas apie jį ži
note, meldžiu praneškit sekančiu ant
rašu. James Goditus, Linn Grove, 
Iowa.

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musu 

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

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

JIEŠKAU savo draugo Antano Mo- 
taičio kuris gyveno Kenosha, Wis. 4 
metai, o dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu atsišaukti ant šito adreso:

G. KENDERIS
128 E. Kensington Avė., 

Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Antano Gaudučio, jo 
12-kos metų duktė sirata. Jis paeina 
iš Kartinuos parap., Baltmiškio kai
mo, Lietuvoj. Kas žinote kame jis 
gyveno prieš karą, malonėkite praneš
ti, už ką busiu labai dėkinga.

BRONĖ GAUDUTAITĖ, 
4340 S. Califomia Avė., Chicago, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
, 3106 So. Halsted St.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politines Ekono
mijos, Pilietybes, Dailrašystšs, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystes.

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

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos ar našlės apsi- 

vedinvui, tiktai turi nebūti kaip išdro
žta ir mylėtų švarumą. Aš esu 25 
metų, ką tik grįžęs iš kariuomenės. 
Geistina katros tikrai manote — atsi
liepkite; nepaisau, gali būti augesnė 
kaip aš, 5 metų, kur per virvutę dar 
šokinėja, meldžiu nerašyti. B. Yost, 
1614 So. Halsted St., Čkieago, III*

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedčldienisis: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raSybos. 
3301 So. Halsted St.,


