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Karo stovis Varšavoje
Rusija išvaro konsulus

Amerika nesiskubins gelbėti Europą

Karo stovis Varšavoje
Gen. Pilsudskis paskirtas vi- 

riausiuoju armijos koman- 
duotoju.

V ARS AVA, gruodžio 18. — 
Ministerija šiandie paskelbė 
karo stovį Varšavoje.

Architektorius Nieviadoms- 
kis, kuris nušovė Lenkijos 
prezidentą Narutavičių, bus 
teisiamas karo teismo. Pir
muose tardymuose jis sakėsi 
veikęs vienas ir nebuvę jokių 
kitų suokalbininku nužudyti 
prezidentą. Jis priešinęsis Na
rutavičiui todėl, kad jis tapęs 
išrinktas pagelba tautinių ma
žumų ir todėl nebuvęs lenkų 
prezidentas, tad ir nusprendęs 
ji nužudyti, nes manęs, kad 
taip busią Lenkijai geriau.

Paskelbimas karo stovio 
nuraminęs žmones, kurie da
bar, turėdami valdžią, ramiai 
laukia parlamento susirinkimo 
ateinantį trečiadienį. Tada bus 
išrinktas naujas prezidentas.

Gen. Sikorskis jau sudarė 
kabinetą. Buvęs Lenkijos pre
zidentas gen. Pilsudskis tapo 
paskirtas armijos štabo virši
ninku. Vienu iš pirmųjų gen. 
Sikorskio žygių apimant pre- 
mierystę buvo įsakymas areš
tuoti kelis buvusius gen. Halle- 
rio kareivius. Gen. Hallėrio 
įtaka armijoje nacionalistai ir 
pasinaudojo savo kovoje prieš 
Pilsudskį ir Narutavičių. Dau
gelis kitų žmonių irgi tapo 
areštuota, iki nebus pilnai iš
tirta prezidento Narutavičiaus 
nužudymas. Tarp areštuotų
jų yra ir pulk. Modelski, buvęs 
gen. Hallėrio adjutantas.

Rusija išvarys konsulus
Kurių šalįs nėra pripažinusios 

Rusijos.

PEKINAS, gr. 18.— Iš Mask
vos pranešama, kad Rusijos 
sovietų valdžia nutarė išvaryti 
iš Vladivostoko ir Čitos visus 
konsulus tų šalių, kurios nėra 
pripažinusios sovietų valdžios.

Rusija taipjau reikalauja su
laikyti Chinijoj 12 laivų su pa
bėgėliais, kurie yra dabar Vu 
Sunge ir sugrąžinti juos Rusi
jon.

Išvaro 11 konsulą
Rusija įsakė Vladivostoke už

daryti 11 šalių konsulatus.

•VLADIVOSTOKAS, gruodžio 
18. — Vladivostoko sovietų 
valdžia, kuri nesenai perėmė 
miesto ir Priamuro teritorijos 
administraciją, įsakė 11 šalių 
konsulams uždaryti savo kon
sulatus ir bėgyje savaitės ap
leisti miestą ir Priamurą.

Šių šalių konsulatus įsakyta 
uždaryti: Francijos, Belgijos, 
Holandijos, Danijos, Švedijos,

Šiandie —» giedra ir biskį 
Saulė teka 7:13 vai., leidžia

si 4:21 v. Mėnuo leidžiasi v. v. 
šilčiau.

Suomijos, Estonijos, Lenkijos, 
Latvijos, čecho-Slovakijos ir 
Gruzijos.
Jungt. Valstijų, Anglijos, Ita- 

lijos, Vokietijos ir Austrijos 
konsulatų neliepiama uždary
ti ir jie galės pasilikti ir toliau 
veikti. Del Chinijos ir Japo

nijos konsulatų nieko nesako
ma.

Amerika nesiskubins gel
bėti Europos

Gandai apie derybas ir siūlo
mą pagelbą esą neteisingi.

VVAiSHINGTON, gr. 18. — 
Jungt. Valstijų valdžia nė pu
sės tiek žingsnių savo politi
koje gelbėti Europą nepadarė, 
kiek rodo sensacinės žinios iš 
įvairių Europos sostinių. Ir 
neperinaldaujamdej i priešinin
kai dalyvavimo Europos politi
koj gal būt ramus, kadangi dar 
nieko neatsitiko ir gal dar ne
greit atsitiks, kad Amerika 

vėl įsimaišys į Europos reika
lus, ar kad darys kokius nqrs 
susitarimus su Europos šali
mis.

Dalykas yra tame, kad Euro
pos presą, galbūt suklaidinta 
neteisingomis žiniomis iš Ame
rikos, nuėjo perdaug toli.

Daugiausia kalbama apie 
paskolą Vokietijai. Betgi Jung. 
Valstijų valdžia apie tokią pa
skolą nė negalvoja. J. P. Mor
gano apsilankymas Washing- 
tone visai nereiškia, kad jis 
prašė Jungt. Valstijas gvaran- 
tuoti paskolą, kurią padarys 
privatiniai bankierliai.

Padėtis yra tokia pat, kokia 
buvo kada paįro internaciona
linė bankierių konferencija. 
Jokia paskola yra negalima 
kol nebus nustatyta tikra kon- 
tribucijos suma, kokią Vokie
tija pajiegia užmokėti ir ko
kią ji sutiks mokėti. Niekas 
negali skolinti Vokietijai, jei 
ji priklauso nuo ūpo Franci
jos militaristų, kurie gali Vo
kietiją pulti bile minutę ir už
griebti Vokietijos turtus.

Valdžia atsisako oficialiniai 
aiškinti ką ji veikia, nes tai 
esą pakenktų dalykui. Bet ga
lima spėti, kad valdžia rūpina
si vien sutaikinti Angliją su 
Francija ir pagelbėti nustatyti 
kontribucijos sumą, nes kol 
to nebus padaryta, tol jokios 
kalbos apie teikimą paskolos 
ar gelbėjimą Europos negali ir 
būti.

4 žmonės žuvo -
SAULT STE. MARIE, Ont., 

gruodžio 18. — Pereitą trečia
dienį ties Lizzard sala užbėgi 
ant akmenų laivas Reliance ir 
paskendo. Ant jo buvo 27 
žmonės ir buvo manoma, kad 
jie visi žuvo kartu su laivu. 
Bet dabar pasirodė, kad 23 
žmonės dideliu vargu išsigelbė
jo ir tik keturi žmonės yra žu
vę. Išsigėlbėjusiems siunčia
ma yra medikalinė pagelba.

3 žmonės žuvo gaisre.
AKRON, O„ gr. 18. - Trįs 

žmonės sudegė ir keturi liko 
sunkiai sužeisti gaisre, kuris 
sunaikino namelį Little Wad- 
sworth kaimely, netoli čia. 
Trįs jų yra advokatai.

Naujas Rusijos pienas dėl 
Dardanely

Priima internacionalinę kont
rolę, bst reikalauja uždaryti 

Juodąsias juras.

LAUSANNE, gruodžio 18.— 
Rusijos užsienio reikalų mini- 
steris čičerinas šiandie artimų
jų rytų konferencijoje naują 
pieną, išrišimui Dardanelų 
kontroles. Rusija priima in
ternacionalinę kontroles komi- 

siją. Josios pasiūlymu, toj 
komisijoj butų atstovaujamos 
Jungt. Valstijos, Vokietija, An
glija, Francija, Italija ir visos 
šalįs, kurios prieina prie Juo
dųjų jurų.

Tikroji betgi kontrolė Dar
danelų pertakomis, čičerino 
pienu, butų pavesta Turkijai ir 
ji specialiniuose atsitikimuo
se galėtų perleisti per pertakas 
karinius laivus, bet ne dides
nius, kaip 0,000 tonų įtalpos.

Rusijos pienas taipjau nusta
to, kad po trijų mėnesių po 
priėmimui siulamojo rėžimo, 
visos šalįs priimtų aktą, pas
kelbiantį Juodąsias juras užda
rytomis, išėmus toms valsty
bėms, kurių teritorija prie tų 
jurų prieina. Tas paskelbimas 
turi būti padarytas net ir tada, 
jei reguliacijos apie pertakas 
butų pakeistos.

Dardanelų kontrolė, čičeri
no pienu, paliktų be jokių per
mainų dešimčiai metų.

Artimųjų rytų taikos konfe
rencija jau pradėjo penktą sa
vaitę savo veikimo, bet vis dar 
visi svarbesnieji klausimai te
bėra neišrišti, nors komisijos 
ir deda didžiausių pastangų, 
kad kaip nors susitaikius. Ki- 
virčiai apie kontrolę Mosul 
aliejaus laukų, klausimas de
portavimo graikų patriarcho 
ir Turkijos kapituliacijos sukė
lė konferencijoje didelių ki- 
virčių ir dar nenumatoma ka
da tie klausimai bus išspręsti.

Rusai virsta žydais
20 tūkstančių Ukrainos “muži
kų” jau priėmę žydų tikėjimą.

Berlyniškis “Forvertso“ ko- 
respdondentas J. Leščinsky 
praneša šitokią žinią:

‘“Nepaprastai įdomią naujie
ną atsiuntė mums iš Kijevo 
musų korespondentas. Jis bū
tent praneša, kad pastaruoju 
laiku Ukrainoj kaimiečiai, ru
sai miniomis virsta žydais — 
priima žydų tikėjimą. Iki šiol 
jau daugiau kaip 20 tūkstančių 
krikščionių esą priėmę žydų 
tikėjimą.”

Bombos ministeriui
SOFIJA, gr. 17. — Dvi bom

bos buvo mestos į Bulgarijos 
vidaus reikalų ministerį Das- 
kalov, kada jis važiavo auto
mobiliu iš seimo. Minifcteris 
išliko gyvas, nors jo automo
bilius ir liko sudaužytas.
Tariasi su gubernatoriais apie 

vykinimą prohibicijos.

AVASHINGTON, gruodžio 18. 
— Prezidentas Hardingas šian 
die tarėsi su 12 gubernato
rių , apie šekmingesnį vykini
mą prohibicijos ir apie koo- 
peravimą tame dalyke tarp fe
deralinės ir valstijų valdžių.

GARY, Ind., gruodžio 18. — 
Gaisras šiandie sunaikino Ga- 
ry Tribune-Post triobėsį; ap
degė ir keli kiti namai biznio 
distrikte. Nuostoliai siekia 
$200,060.

Trįs žmonės sušalo
Daug gaisrų Chicagoje delei 

šalčio.

CHICAGO.— Užpareitą nak
tį trįs žmonės sušalo Chicago
je, pirmoj šalčiausioj šiemet 
nakty.

Westcrn Indiana geležinke
lio sargas Timothy Tierney, 65 
metų rasta, negyvą nuo šalčio 
netoli bėgių ties 110 gatve.

Harry T. Grabam, 50 m., 
kuris gyvena tStag Ilotel, 64 

W. Van Buren gal., rasta su
šalęs užpakaly namo 512 So. 
State St. Jo kišeniuj rasta 
degtinės bonką.

Delei šalčio pasimirė vežė
jas August Baske, 30 m. Jis 
krito negyvas savo vežime, va
žiuojant tar.pgatvėj užpaka
ly 224 So. Market S t.

Delei šalčio užpereitą naktį 
Chicagoje ir priemiesčiuose 
kįlo daugiau 50 gaisrų. Ugnia
gesiams buvo sunku kovoti su 
gaisrais, kadangi vietomis 
vanduo buvo pervadose užša
lęs. Sunku buvo ir gyvenu
siems degančiuose namuose 
žmonėms: jie turėjo, pusnuogi, 
stovėti šalty gatvėj iki kaimy
nai jų ncpriglaudė. Gaisrai kį
lo daugiausia nuo perdaug 
įkaitusių krosnių ir pridarė ne
mažai nuostoliu. C

11 žuvo ant laivo
LONDONAS, gruodžio 18.— 

11 žmonių žuvo ant anglų lai
vo Smerdis, kuris paskendo 
Mersey upėj susidūręs su kitu 
laivu. 5 žmones liko išgelbėti.

APIPLĖŠĖ AMERIKOS 
PINIGYNĄ. '

Plėšikai užmušė sargą ir 
pastvėrė $200,000.

DENVER ,Colo., gr. 18. — 
Trįs plėšikai, kurių du iššoko 
iš automobilio, o vienas pasi
liko jame, prišoko prie fede
ralinio rezervo pristatymo ve
žimo, stovėjusio prie pinigų 
dirbyklos durų, kada keturi 
federalinio rezervo sargai ne
šė į vežimą $200,000, vieną 
sargų nušovė ir pastvėrę pi
nigus pabėgo. Manoma, kad ir 
vienas plėšikų liko pašautas.

Rusai šelpia Vokietijos 
streikierius.

LUGWIGSHAFEN, gi’. 17.- 
Streikuojantįs chemikalinių 
dirbtuvių darbininkai, kurių 
streikas tęsiasi jau ketvirtą 
savaitę, gavo telegramą iš 
Maskvos, kad Rusijos komu
nistai siunčia streikieriams 
3,500,000 markių “išreiškimui 
solidarumo.”

Kitus korė, pats pasikorė.

PARYŽIUS, gr. 17. — Iš 
Maskvos pranešama, kad Lu- 
kov, paskilbęs bolševikų bu
delis, kuris nuo 1920 m. pako
rė dėl bolševikų daugiau kaip 
2,(XX) žmonių, dabar pats pa
sikorė.

PINIGŲ KURSAS 
/ • _________________

Vakar, gruodžio 18 d., užsienio pi
jų no mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini-
jais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.66
Austrijos 100 kronų............... Ū<
Belgijos 100 frankų ...............  $6.97
Danijos 100 frankų ........... $20.90
Finų 100 markių ................... $2.53
Francijos 100 frankų ........... $7.45
Italijos 100 lirų ......................  $5.17
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0C
Trenku 100 markių .................  Va c
Norvegijos 100 kronų............ $19.05
Olandų 100 guldSnų ........... $40.05
šveicarų 100 markių ........... $19.03
Švedijos 100 kronų................ $26.95
Vokietijos 100 markių ........... l%c

Siūlo lygias teises
Turkija pripažįsta krikščio

nims lygybę.

•LAUSANNE, gruodžio 18.— 
Turkija šiandie taikos konfe
rencijoje pasisiūlė suteikti vi
siems krikščionims Turkijoje 
lygias teises su turkais. Jiems 
bus suteikta ta pati laisvė, ta 
pati apsauga, tos pačios tei
sės, kokias tik turi turkai. 
Taipgi jiems bus duota pilna 
religine laisve ir teise steigti 

švietimo,, labdarybės ir religi
nes įstaigas.

Mralinė Amerika 
susivienija

WASHINGTON, gr. 18. — 
Pasiūlymas, kad Centralinės 
Amerikos konferencija, kuri 
čia yra laikoma, apsvarstytų 
apie politinę uniją penkių 
Centralinės Amerikos respub
likų, tapo atmesta šiandie, at
stovams gavus instrukcijų iš 
savo valdžių. Pasiūlymas tapo 
atmestas 3 balsais prieš 2.

Išteisino.

CHICAGO. —•* Vienos namų 
budavotojų unijos biznio agen
tas Tliomas AValsli tapo antru 
kartu išteisintas. Jis buvo tei
siamas už užmušimą vidur
iu iesčio karčiainos savininko 
Georg, J r. ir jo bar tenderio 
Gast. Vieni liudijo, kad Walsh 
nušovęs du žmones kivirčiuose 
už kėdę,, o kiti, kad tai padarė 
visai kitas, nežinomas, žmo
gus. Laike nušovimo karčia- 
moje buvo daug žymių politi
kierių ir darbininkų unijų va
dovų.

Pasimirė žydų rašytojas.

JERUZOLIMAS, gruodžio 
18. —- Garsiausias žydų rašy
tojas Elieser Ben-Yahuda va
kar urnai pasimirė. Šiandie 
buvo jo laidotuvės, kuriose 
dalyvavo 30,000 žydų. Skaito
ma, kad jis atgaivinęs žydų 
kalbą. Pastaruoju laiku jis 
rengi?, didelį žydų kalbos žo
dyną, kurio parašė tik 5 to
mus, bet likusių 5 tomų nebe
suspėjo parašyti.

Gerinsią padeitį ant Ellis salos.

WASHINGT()N, gruodžio 
18. — Pienuojama pagerinti 
padėtį ant Ellis salos, Nevv 
Yorke, kur yra primami imini- 
grantai. Padėtis ant tos salos 
ir netikęs apsiėjimas priimant 
immigrantus, pasidarė nepa- 
kančiami ir valdžia gavo dau
gelį nusiskundimų. Anglija 
padaVė net formalinį nusis
kundimą ir pareikalavo page
rinimų.

Suėmė munšainerius.

iLEXINGTON, Ky., gr. 17.— 
Munšainierių Balard šaika jau 
suimta. Paskutiniuoju suimtas 
Charles Ballard, kuris liko 
sužeistas pirmesniame susirė
mime su prohibicijos agentais, 
buvo labai nusilpęs ir pasida
vė be pasipriešinimo. Jo brolis 
Robert tapo nušautas užvakar. 
Susirėmimuose su ta šaika trįs 
prohibicijos agentai liko už
mušti.

MISSOULA, Mont., gr. 18.— 
Čia pasimirė negras “Uncle Joe 
Wells,” 115 m. amžiaus. Jis 
gimė iLousville, Ky., 1807 m. 
ir atsikraustė į čia 20 metų 
atgal, įsigydamas nedidelę ka
syklą.

Lietuvos žinios
Lietuvos auksas , 

Palestinon!
KAUNAS. — Nors aukso iš

vežimas iš Lietuvos įstatymu 
yra uždraustas, bet atskirų as
menų ir organizacijų gana žy
miomis partijomis vagčia yra 
išvežamas užsienin, 

nieįiesio LtLitlc.ii-
nuošė vokiečių muitine suare
štavo Kybartų ekspeditorio 
Goldbergo įgaliotinį Ginsbur- 
gą, kuris pasirodė vežąs Lietu
vos 24 klg. aukso. Tardyme 
fniareštuotąsai pasisakė, kad jis 
esąs Lietuvos sionistų Komite
to narys ir kad jam auksą at
gabenę, kad privaląs auksą 
persiųsti Berlyno Sionistų Ko
mitetui, kuris tą auksą gabe
nąs Palestinon. Gįnsburgo pa
rodymu, jis įsitikinęs, kad tas 
Lietuvos auksas į jo kontorą 
per sieną pergabentas Slaptai. 
Muitinių Departamentas islfcęJū 
tuo reikalu Kybartų ekspem* 
toriui Goldbergui bylą.

Suomijoje
FjLSINKIS. — Suomių reik- 

stago pirmininku paskirtas so
cialdemokratas V. Vuolijoki.

Suomių užsienių prekyba 
š. m. spalių mėn. siekusi: im
portas 365.000.000, eksportas 
479.300.000 suoni. m. Nuo sau
sio ligi spalių mėn. Suomijos 
eksportas 659.9 milijonų suo
mių m. perviršija importai.

—Pas Suomių ministerį pir
mininką atsilankė Suomių mi
nisterijų ir valstybinių įstaigų 
direktorių deputacija, pareikš
dama pilną solidarumą su 
valstybė valdininkais, reikalau
jant algos pakelti. Ministeris 
Kailio jiems pranešė reikstago 
vyriausios komisijos nutarimą 
nedidinti algų.

—Suomiu geležinkelių di
rekcija atmetusi Latvių gele
žinkelių valdybos pasiūlymą 
tiesioginiam susisiekimui Pa
balti jos valstybėse įvesti.

TRAUPIS. — Traupio vals
čiuje veikia Janapolo ir Rep- 
čenų mokyklos. Pačiame mies
tely mokyklos nėra. Miestelio 
gyventojai likę be mokyklos,
a!g,.,l"2.J!LJ.«11, —J-”-1 j—I..;i Į __________ _

Kalėdoms 
Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

kadangi į Janapolio mokyklą 
nepriimama, nes ten yra jau 
virš 80 mokinių. Traupio vals
čiui būtinai reikalinga įsteigti 
dar nors vieną mokyklą. Var
gas tik, kad neturima mokyk*, 
lai nuosavo namo pačiame 
miestely. (Elta)

ŠVĖKŠNA. Šiemet Švėkš
nos valsčiaus pra'dedamasias 
mokyklas lanko 6128 mokiniai. 

Tokiu buriu daugiau, nei per
nai 128 mokiniais.

Iš Vilniaus gyvenimo
VILNIUS. Lapkričio pabai

goj Vilniuje atidaroma milici
ninkų mokykla. Tuo reikalu 
milicijos viršininkams išsiųs
tas aplinkraštis, kad iki lapkri
čio 17 d. atsiųstų į steigiamą
ją mokyklą visus labiau išla
vintus milicininkus, ir tuos ku 
įie mano nuolat tarnauti mili
cijoje.

Pravedama nauja telefono 
Thiųa Vilnius — Varšava. Vi
sas ta>«>kirj)as padalintas į 3 
dalis: VilnttHk^— Lyda, Lyda 
Vilkaviškis ir Vilkaviškis 
Varšava. Darbas jau pradėte 

—Iki spalių 1 d. Vilniaus 
darbo biržoj buvo užregistruo
ta 1508 bedarbių. Spalių mėn. 
užsirašė dar 479 bedarbiai. Jo 
jų 253 žmonės spalių mėn. ga
vo nuolatinę vietą arba bent 
laikiną darbą. Lapkričio 1 d. 
darbo birža turėjo betiarbių. 
pramonininkų — 459 žmonės, 
be tikro amato 152, tarnų 
124, ūkio darbininku 12, 
miesto darbininkų - 75, nepil
namečių (iki 18 metų) — 132 
ir inteligentų — darbininkų—• 
760 žmonių.

Pastebima, kad darbo biržoj 
inteligentų darbininkų Visai 
niekas nereikalauja. Kitų ru
sių darbininkai, kad ir ne po 
daug, bet reikalaujami.

VILNIUS. — Elektros tram
vajai Vilniuje. Lapkričio pa
baigoje i Vilnių atvyksiąs Bel
gijos draugijoj “Societe de 
tramvays et dieclairage” ats
tovas inžinierius E. Denis’as 
tartis su miesto valdyba dėl 
elektros tramvajaus įvedimo 
Vilniuje ir naujos elektros sto- 
tie^> statymo kuri apart tram
vajų turėtų duoti energijos ir 
neapšviestoms dalims.
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PAKRUOJAUS PAŠTE.
Lapkričio 17 d. š. m. užėjau 

į Pakruojaus paštą nusipirkti 
paštč ženklų, bet turėjau išsto
vėti gal 20 minučių, nes pašto 
tarnautojai, kurių (buvo išviso 
3 įstaigoj, visi buvo “užimti”: 
vienas, pasisodinęs ant stalo 
mažą vaiką, žaidė su juo, ir 
man paprašius pašto ženklų, 
ėmė kelti vaiką nuo stalo, bet
šis nenorėjo lipti tai ta cere
monija tęsės gan ilgai; paga
liau viskas, pilna gerkle rėkian
tis, buvo nukeltas nuo stalo; 
kiti 2 tarnautojai gaudė po 
paštą dar 3 vaikus, kurie už
silipę ant sudėtų kerčioj siun
tinių, jokiu budu nenorėjo ap
leisti jiems patogios vietos. 
Kaip matyt, vaikai buvo “vy
resnybė”, nes į visus grūmo
jimus ir varymus jie visai ne
kreipė domės.

—Kaimietis. (“L-va”]

Kuliamoji mašina žmo
gų užvirto.

Luokė. — (Lapkričio 16 d. 
vienas nejaunas vyras, paei
nąs iš Viekšnių valsč. Mažei
kių apskr., turėjo kuliamą 
mašina. Pervažiuodamas su t
ja iš vieno ūkininko pas kitą 
kulti, staigiai susuko vežimą, 
kuris pradėjo virsti. Tai ma
tydamas norėjo sulaikyti, bet 
nepajėgė ir virsdamas su ma
šina vežimas jį ant vietos už
mušė.

Savivaldybei pinigų 
neužtenka.

Eržvilkis. — Valsčiaus sa
vivaldybės 1923 metų sąma
toj numatoma, jog pajamų 
nuo prekybos ir pramonės įs
taigų busią 300 litų, žemės 
mokesčių — 15,691 litų, viso 
valsčiaus pajamų turėsiąs 
15.99 litų. Privalomoms išlai
doms iš tų pajamų skiriama 
1,881 litai, savivaldybės išlai
kymui — 5,800 litų, tiltų re
monto reikalams, — 1,500 li
tų ir švietimo reikalams 7,410 
litų. Žymėtina, kad visų sa
vivaldybių reikalų gaunamos 
pajamos toli gražu nepadengia 
ir todėl valsčiaus taryba netu
rėdama teisės didinti savo 
naudai mokesčius atsisako nuo 
daug reikalingų dalykų: bū
tent, socialinės apsaugos, že
mes ūkio, veterinarijos ir svei 
katos reikalams jokių lėšų ne
skiria. [“L. ž.”]

Vilnius ‘
Vilniaus bedarbiai.

Iki spalių mėn. 1 d. Vilniaus 
darbo biržoj buvo užregistruo
ta 1500 bedarbių. Spalių mėn. 
užsirašė dar 479 bedarbiai. Iš 
jų 253 žmonės spalių mėn. ga
vo nuolatinę vielą arba bent 
laikiną darbą. Lapkričio 1 d. 
darbo birža turėjo pramonės 
bedarbių — 459 žmones, be 
tikro amato — 152, tarnų — 
124, ūkio darbininkų — 12, 
miesto darbininkų — 75, ne
pilnamečių (tik 18 metų) — 
132 r inteligentų — darbinin
kų 150 žmonių.

Pastebiama, kad darbo bir
žoj inteligentų, darbininkų vi
sai niekas nereikalauja. Kitų 
rųšių darbininkai, kad ir ne 
podaug, bet reikalaujami. (E.)

Fa

PETRAS OLEKA,
Basas

Utarninke, Gruodžio-December 26 d., 1922, 
8:00 valandą vakare.

ORCHESTRA HALL,
220 SO. MICHIGAN AVĖ., TARPE ADAMS IR JACKSON

K

Iš Lenki] pafrontės 
Dvarininkų pralaimėjimo 

pasekmės.
EK. MOCKAVA. — Lenkų 

ncutralinės juostos policija gy
vena paskutines dienas. Pas
taruoju laiku “pasieniniai sar
gybiniai” Seinų ir Punsko sri
tyje pradėjo matomai jausti 
artimą kaž kokią savo pabai
gą, kad kas kart jie vis gar
siau kalba apie savo atsitrau
kimą, apie likvidavimąsi ir 
sunkų išgavimą savo algų. Be

Z------------------—----- ---- !-------

Lietuviškas
Rotas

DEL PLĄYER PIANŲ

Mes jas padarom* ir parduodam 
j po vieną ir šimtais.

Reikalaukit Katalogų VELTUI!

Taipgi parduodam už cash ir ant 
1 išmokėjimo, lengvomis išlygomis 
' Pianus, Vargonėlius, Rašomas ma 
‘ šinėles ir Tautiškus Bronzo gražia 
išdirbtus laikrodėlius.

Duodam lekcijas ant piano.

! Y
Jonas N. Ambrazaitis J

332 S. 2 St., Brooklyn,N.Y.
---------------------

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTIT
Monroe gat. arti Stato 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekniad. 

šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

seknvad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

IŠDIRBĖJAI IR INFORTUOTOJAI
Geriausių Armonikų

Pasauly že
mes nėmis 
kaino m i s 
negu kitu> 

kur priei 
karą.

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki kam.; 
dykai . In
formacijų ir 
katalogo ra
šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 BTue Išl.-'nd Avė.. Chicago III. u

Pearl 0» Koncertinos

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

Mes taipgi turime geriausi pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, III. j

I»i&tUv6S Val^ybili&S GiJeras Arf'j;KONCERTAS
MYKOLAS LEŠKEVIČIUS, 

Smuikininkas- Virtuozas
BILIETŲ GALIMA GAUTI Iš KALNO:

“NAUJIENOSE”, 1739 So. Halsted St., “DRAUGE”, 2334 So. Oaklcy Avė., 
UNIVERSAL STATE BANK, 3252 So. Halsted St., METROPOLITAN STATE 
BANK, 2201 W. 22nd St., ELTA COMMERCE COį, 3251 So. Halsted St., Dr. K.

JONAS BYRA 
Tenoras

KLIAUGA, 1801 So. Halsted St., “BIRUTĖS” NARIUS, KULIO APTIEKOJE, 
3259 So. Halsted St., A. J. KAREIVA, 4537 So. Wood St., BETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSIC, 3259 So. Ifalsted St.- ir pas visus vargonininkus. 
Įžanga 75c., $1.00, $1.50 ir $2.00 Kviečia Bendras Chicagos Koncerto Komitetas.

to, jie jaučia savo ponų — 
dvarininkų pralaimėjimą rin
kimuose į Varšuvos Seimą ir 
per tai ‘mato, kad šie pralai
mėję Seimą, nustos ir šelpę 
savo “gynėjus pasietiininkus.” 

Taip pat vis daromi šios pa- 
rubežines “armijoj’ pertvar
kymai ir nuolat mažinama jos 
skaičius — paliekama tik

Jūsų Kalėdų Pietų

kuri

avie-

maltų

jame Smetona

M ILK
THE BORDEN COMPANY 

Borden Building, New York
Chicagos Ofisas:

510 N. Dearborn Street 
TELEPHONE DEARBORN 310

var-
jusų

ras farmų pienas 
su palikta

S Į "Metą jūsų Kalėdų pietus turi būti 
geriausi negu kada nors pirmiau. Jie 

turi susidėti iš daug valgių, kurie suteiktų 
jums daug smagumo i • laimės, kurie val
gys tuos pietus. Tegul pirmu valgiu jūsų 
pietų būna namie pagaminta tumeidžių 
sriuba, tokia kaip jūsų motina būdavo pa
gamina jums.

VIENAS lengviausių būdų, kad gavus 
smetoninį skonį iš tumeidžių sriu

bos, reikia vartoti Borden’s Evanporated 
Pieną, todėl, kad Borden’s Evanporated* 
Pienas yra tyras pienas su palikta jame 
Smetona. Verdant tą sriubą vartokite tiek 
pat Evaporated Pieno kiek jus vartotume! 
Smetonos. Atminkite, kad jus sutaupysi
te pinigų vartodami Borden’s pieną.

UŽBAIKITE jūsų pietus su kavU, 
privalo būti užbaltinta su Borden’;

Evaporated Pienu. Jūsų kava turės kito 
kį skonį. Jus tuomet tikrai turėsite link 
smas Kalėdas.

SALE TO, kad jis yra geriausias pienas 
dėl sriubos, taipgi jis yra geriausias 

pienas dėl visokių virimų ir kepimų ir pri
valo būti vartojamas ten, kur reikia 
toti paprastas pienas arba metona, 
Kalėdinių pietų valgiams.

šaukiteli culu-uus 
šaukštelio kepi.

2 puoduku Borden’s Evapora
ted Pieno

1 puodukus vandenio
3 puodukui iš keno arba

žiai virtų tumeidžių
2 griežinius svogūnų
1 hb-lgymui šaukštą

petruškų
Dadėkite prieskonius prie tumeidžių ir lengvai pavirinkite 15 mi
liutų. Paskiau išsunkite per sieteli ir atšildykite. Ištirpykite 
sviestą dvigubame katilėly), supilkite miltus ir išmaišykite lygiai

Atskieskite pieną vandeniu ir supilkite pamažu į sviestą ir miltus 
—maišykite nuolat kol mišinys 1 sutirštes. Dadėkite sodą į tu- 
meides. ir sykiu sv baltu sosu, padukite valgiui.

Smetona dėl tumeidžių sriubos
J, arbatinį šaukšteli druskos 

arbatinio Šaukštelio pipirų
1 arbatini 

.% arbatinio
mul godos

2 arbatini# šaukšteliu miltų

NAUJIENOS, Chicago, III.
---  - ---------------- —

smarkesni ir naujų jau visai 
nebepriima.

Nauja linija.

EK. MOCKAVA H. XI už 
Punsko lenkų valsčiuose kai
mų seniūnams buvo paskelb
ta, kad greitu laiku čia neut- 
ralinej juostoj bus vedama 
nauja linija, kuri bus pažymi

ma ženklais: smaigščiais, pa
rašais ant sienų ir pažymėji
mais ant žemės. Šį skelbimą 
apgarsindami, įsake, kad gy
ventojai tų ženklų nenaikintų, 
kai bus pažymėta minimoji 
linija.

Gyventojai labai suintere
suoti šiuomi paskelbimu ir ne
kantriai laukia naujos linijos

vedimo, tikėdamies, kad ji eis 
už Punsko, bent pro Subal- 
kus. ' [“L. ž.”]

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom- į namus. Užtikriname gerinu
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID,

5822 S. Racine Ava., 
Chicago. 111.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-11 
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halated Si.

Valandos: nuo (5 iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvertą. Nedžliomia nuo 9 iki 19Į 
ryto.I— - J

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leaviti St
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu* 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias byla* viguose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
lua ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius 
Sikohna Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvų išlygų.

Tol. Rando!ph 4768
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie Si. 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tek: Hyde Park 8396
____ 4

' V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room SM 
Tel. į Central 6390

Vak. 3223 S. Halyted St. Chicago
Tel. Y arda 468] I

V.—--------------------------------------------r 

! Tel. Haymarket 3669
j JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kam baris 306, Home Bank Bldg., 
Katnp. Milwaukee ir Ashland 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki į

9 vakare.------------------- -----------------

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1811 Recter Building 

H We»t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comm*erce
133 W. VVashington- St., 

Phone Main 1308
• Chicago, Iii.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
paYvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
Šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Tel. Roosevelt 7795

L J P WAITCHES '*
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearbofrn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė. 

TeL; ĮPullman 6377.

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ.

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

penheimero, L. System and Ardmvre 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

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

• S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prel^bai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

i . rt •!
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Detroito žinios.
$50,000.00 majorui.

Detroito “well-to-do” pilie
čiai, reikalauja miesto gaspa- 
dcriui pakelt algą iki $50.000.- 
00 metams.

Vieni patarė mokėt $25.000.- 
00, tečiaus didžiuma jų sako, 
kad tai per maža, ir geras 
žmogus neapsiimsiąs dirbti už 
tokią menka algą. Dabartine 
majoro alga $8,000.00 metams.

Alkoholio aukos didėja.
Sveikatos skyriaus vedėjas, 

dr. Burgeas, sako, kad 1922 
metais bėgyje 11 mėnesių 57 
žmonės mirę nuo alkoholio. 
Pernai metais (1821) mirė dėl 
tos pačios priežasties tik 25 
žmonėsį

Tas pats d r. Burgeas, sako 
kad daugiausia žmonės apsi
gauna: jie perką “pečėtytą”, o 
ištikrųjų tai esąs munšainas su 
padirbtais “lėbeliais” ir žmo
nės gerią tiesiog nuodus.

Gimimų skaičius auga, bet kur?

Sveikatos skyrius praneša, 
kad gimimų skaičius auga, bet 
ne visur. Pavyzdžiui, apie 
Clark Park giminiai didėja 
(ten apgyventa lenkų-, Michi- 
gan apielinkė (čia gyvena pa
prasčiausi darbininkėliai). Te
čiaus vidurmiesty ir Wood- 
ward gatves nusitiesimu gimi
mai ne tik nedidėja, o mažėja. 
Pavyzdžiui, šioje apielinkėj ant 
1000 gimimų 1921 m. buvo 
29.8, o 1922 m. šiais tik 27.3. 
O kur apgyventa darbininkų, 
gimimų skaičius ant 1000 šei
mų yra 40!

Rusija dėkinga S. V.
D. A. Broyn, Amerikos šel

pimo komiteto narys, sugrį
žęs iš Rusijos sako: “Užmirš
kim komunizmą ir sovietus ir 
dirbkim žmoniškumo darbą. 
Miliūnai Rusijos žmonių neuž
mirš Amerikos už jos pagelbą 
ir sušelpimą badaujančių ru
sų. Aš žinau, čia nėra pavo
jaus iš komunizmo; jei randa
si keletas, kurie nori nuverst 
Amerikos valdžią, tai juos 
lengvai galima išsiųst į Rusiją. 
Didžiuma tų karštuolių yra 
silpno proto, juos reikia gydyt” 
Jis taipgi papasakojo apie ka
nibalizmą, kuris yra prakti
kuojamas bado srityse.— P. J.

— kurie rupesnius, kenksmin
gą naštą vargingysties niekad 
prie savęs paties nėra patyrė, 
gal beširdišku, apgavikišku | 
veidmainyste sakyti, — kad 
vargingyste kitiems žmonėms 
gerybe ir laime yra. Žmogus 
sveiko proto, giedrios dvasios, 
prieš savo norą ir valią var- 
^ingysties tinkle gyvendamas, 
jaučiasi visaib neramybėj, lyg 
■no baisiu kirminėliu griau
namas ir nuo sunkiu slėželiu 
ipaudžiamas! Žmogus žinoda- 
nas, kad yra dėl laisvio, sa
votiško, laimingo ir džiaugs
mingo gyvenimo ant šios že
mės gimęs, — tur kenksmin- 
ai pajusti ir pakeisti, kad juo 
gyvasties dienos ir naktis vi- 
,ad tik vargingysties rupesneis 
papildytos yra — ir kad var- 
jngyste, kaip baisus plėšikas 
uo gyvastį naikina ir trum
pina. Žmogus kūniškai ir dva
riškai geryn, aukštyn kilti, ra- 

jnesniu, širdingesnių, • išmin- 
ingesniu, teisingesniu ir dores

nių pastoti norėdamas, bet sa
vo galia iš kasdieniškos var
gingysties vergysties išsival- 

nyti negalėdamas, negal nei 
žmoniškesnių pastoti nei žmo- 
’um jaus ties. Vargingysti ne
geidžia žmogui tikslą, vertybe 
(erai pajusti nei suprasti, — 
bet gelba gyvenimo atgeisti ir 
nupulti i tamsųjį nežmoniška 
nagyvenima! Nevertybe vargin- 
Tysties teip aprašyti ir dar iš
birti, “kad supratimai kenks- 
’ninga ir pavojinga yra žmo- 
laus vargingyste” turiu ypa
čiai aš teisės- Nes aš esu gi
nies ir angis labai palaimin
goj bagotysties pusėtyj. Iki Ei- 
ropos baisioje, /išjkalingliauslio 
karo pradžios, aš apturėjau 
labai gražius mums ir laukus, 
dabar teip per 10 milionu Vo
kiečiu markiu vergintus. Keip 
’ietuvis pirma prie Vokietijos 
priklausančios mažosios Lie
tuvos buvau ir aš priverstas ei-

i ir karą už Vokiečiu tamsius 
interesus. Taigi dėl vokiečiu 
karo buvau aš priverstas grei
tai parsiduoti mano namus ir 
aki už tulaikine maža kaina 
'OO(M) markių. Jau karo laike 
šičion viskas greitai brangyn 
kilo, teip kad po mano sugry- 
'imo karo aš su mano mažu 

.kapitalu negavau nei koki 
narna ir ūki pirkti. Teip esu 
vš i vargingysties tinklą ikri- 
es, iš kurio mano galia dabar-

tinęs laike niekaip išsivalnyti 
negaliu. Pirmu aš gyvenau 
palaimėj ir džiaugsme — da
bar gyvenu nelaimėj ir di
džiausiame varge! Dabar tu
riu aš kaip vargšas darbinin
kas, tikrai ištariant, kaip vo
kiečiu vergas ir bėdniausei iš- 
maityti save ir teipgi nelai- 
n i nga j i mano dar gyvu liku- 
;i sena tėveli. Bet dabar pra- 
amėjo Vokiečiu karo, yra ši- 
rion gan nepakestinus ir ran- 
lasi vis daug baisesnis padėtis, 
eip kokia jus ten Americoj 
,av tikrai išsivaisdyti beveik 
negalit. — Rųssijos baisus ba
lo ir mirties likimas užpuola 
r Vokietija ir sunaikys čionai 
yvenančius žmones. čionai 

,ra dabar labai dide brangy
be ir randasi kasdien vis dides- 
li nemalonesni. Pagelbos niera 
š niekur sulaukti, tai žmones 
tur pražūti dėl brangybes ir 
ado. Čionai kasdien ir nakti 
lirbdamas, negali 'tiek užsi- 
lirbti, kad save ir šeimyna ge
ni išmaityti galėtum. Drabu- 
:iu pirkti visai neįstengi, ka
la senieji drabužei visai sup

lyš, tad galėsiu pliki būti, — 
ei dar nebusiu dėl bado ir ligų 
iražuve. Dar tik kelis paveiks
lus čioniškos padėties aš jums 
■šrodysiu. Čionai yra šiandie 
visi gyvenimui reikalingi daik
tai teip 1009—1500 kartu 
brangesni kaip laike pirm ka- 
o, — o uždarbis teyra tik teip 

300—400 kartu didesnis kaip 
rirni karo laike. Tik vienas 
rinogus dėl gyvasties išlaiky
mo turėtu šiandie uždirbti i 
viena mėnesi teip 70-180000 
markiu, o dėl išmaitinimo šei
mynos reikėtų uždirbti per 
100,000 .markių, — bet tegali
ma tik teip treiti dūli minėtu 
bažum uždirbti. Drabužei tik

vienam žmogui nuo galvos iki 
kojų, kainoj a šiandie teip nuo 
80000 markiu ir daug dau
giaus. Ūkis apie 100 akeriu di
dės, čionai šiandie kainoj a 
menkiausiai 10 millionu mar
kiu. 1 arklys kainoja apie 
o—300000, 1 karve apie 150— 
200000, 1 kiaule 200 svaru sun
ki apie 150000 markiu. Kurie 
žmones ukius aptur tieji iima 
dabar labai daug pinigų, teip 
ir tieji, kurie didžeis bizneis 
peculoja. Tieji yra čionai 

daug millionu susikrovė, — 
kad ir didžiausia dalis žmoni 
dėl brangenybes ir bado pra
gaišti tur — Aš ir mano 81 
metu senas tėvelis nuo vargin
gysties pavoju išsivalnyti no
rėdami, norim dabar mieliau
siai nors mažiausia nameli 
teip 5 10 akeriu žemes igyti. 
Bet dėl igyjimo reikia mums 
turėti menkiausei 800000— 
1600000 markiu — arba 100— 
200 Amerikos dolieriu. Tiek 
pinigu aš čionai niekaip nega
lėdamas igyti, — pamaniau 
šitom teisingu rašteliu kreip
ties i mielus brolius ir seseris 
Americos. bagotoj dolieriu že
mėj daug laimingiau gyvenan
čius, ir drįsti pagelbos mal
dauti. Nės aš tikiu, kad ten 
mielaširdingu broliu ir seseriu 
yra, kurie mane ir mano tėveli 
mielai ir lengvei pašelptu, 
mums teipi čionai labai bran
gi u j ii dolieriu paaukautu. 100- 
200 dolieriu ten Americoj te
yra mažai pinigu, bet tus do 
lierius mainius i Vokietijos 
markius yra šiandie per 800— 
160000 markiu. Su tais 100— 
200 dolieriu, mos galim šičion 
vėl nauja laiminga gyvenimą 
pradėti. Mieli broliai ir sese
ris, išklausykit mano, musu 
pagelbos meldimą ir gelbėkit

mums. Siu'sikite ir mažiausiu 
sukeli, kad ir kelisus centus 
tiesog iki manės arba i gerbia- Į 
ma redakcija šio laiško. Ger
biama redakcija malones apsi
imti gautas aukas man prisiųs
ti. Už visas širdingai man 
siustas aukėlias mes gan da
bar širdingiausei dėkojam ir 
neužmiršdami jusu brangios 
pagelbos, nies dėkosiin visados.' 

širdingiausei sveikinant, — 
sekas mano adresas:

Endrikis Stakelys, 
ir. Tilsit, Hohestrasse Nr. 64. 

in Deutschland.

NORTH 
GERMAN 

LL.OYO
Dubeltavais šlubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

North 
Geo.
100 N. La

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CŪ.

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

ANT NAUDOS.
Paflekmingianriai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu 

vos Atstovybėje.

Nebertybe vargingysties I LIETUVĄ 
White Star Line

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

(Pasaulio didžiausia laivas) 
loineric bal. 14; geg. \5; geg. 26;

Greiti susijungimai su Baltijos uostais
American Line

New York į Plymouth, Cherbourg, 
Hamburg.

Minnekahda (3 klesa) gruodžioX21
*Manchtiria saus. 4 *Mongolia saus. 18

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

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

Puikiausi
Kalėdoms
Dovana
Kalėdoms kokią dovaną suteiksiu savo 

mylimai ypatai?

Nuvyk skaus
ti mą šalin!
1 liaišHH petys, meš- 
V; lungiškas trauky- 
m nias muskulų, iš- 
/■i nurytus sąnarys— 

visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai ^šalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiokorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio inusų Inkaro UI K* 
vaisbaženklis. Neimkit lyk n Jįj 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

GYVENK ILGAI 
Jauskis 10 iki 30 metų 

jaunesnis.

Nuo vidurių užkietėjimo, skrandžio 
surughno, negerų kepenų ir kraujo 
pataisymui Bulgarų Arbata Kraujui 
yra didelis šeiminis vaistas. Gerk 
karštą einant gulti užsišaldymo pra- 
varymui. Pardavinėja visi aptiekinin_ 
kai, arba apdraustu siuntimu didelė 
šeiminė dėžutė $1.25, arba 3 dėžutes 
už $3.15, ar 6 dėžutės $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 25 Mar- 
vel Bldg., Pittsburgh, Pa.

APGARSINIMAS

Išdirbu ir pai duodu Kanarkoms 
klėtkas (panašias i orlaivį su leng
vu išvalymu; tinkamos labai biz
nieriams. Visos metalinės, sveria 
7% svaro.

Mane galinva rasti 7 v. vakare.

2435 So. Leavitt St 
CHICAGO, ILL.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* SI <ak 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Aks keri- 

m kolegr 
t. * 1 R *

i raktika 
tsi Peną 
i’.vanijo? 
onpitalfc

Pasek 
ingai p* 
arnauia

ymu Du» 
rodą vi 

ikiosa Ii 
.>se ir ki
kiliose re1 

nluos» m< 
.•runa ii 
nergi norus

^uH.UEilZMAN^A
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 14 
-netų kaipo patyręs lydytojas, chi
rurgas, ir akušeris.

Gydo aštrais ir chronlikaa ligas 
tyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
lausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorlja* 1021 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaraia.

Dienomis; Canai 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951
Boulevard 4180

8313 So. Halsted St.
j Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

TeF. Wabash 1816
Itališka patarėja, buvusi per 8 

netuš tarnystėj prie Federal yal- 
Ižios Suv. Valstijų, dirbusi ateivių 
kyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa 
•elbėtti visokiuoitb dalykuose, tiems 

kurie nori, apleitsti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa- 
o gimines į šią šalį; taipgi gavime 
nlnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa- 
yrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
ums pinigų.

*!.ta>3sr miTi an—na, 
PRANEŠIMAS

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

DR, G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St 
OFISO VALANDOS;

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Tilžėje, 1. XII. 22.
“žmogaus vargingyste nėra 

nelaimė nei gėda,” taip žmo
nes lankei ištaria. O tai nėra 
teisybe. Vargingyste yra ne
laime . ir gėda, — gėda ne tik 
tam dėl vargingysties viseip 
kenčiančiam, bet ir tujei žmo
nystei, kuri savo dranyžiuoniu 
vargingyste užkenčia ir negelh 
pašalinti! Beveik nereikėtų dar 
išrodyti, kad žmoniškum pa
jutimui vargingyste kaip ne
imliausias ir kenksmingiausias 
padėtis yra. Kad ir daug žmo
nių per savo bugotyste išput- 
virksta, nupuola ant nešvaru
mo, nedorumo kelio, vedančio 
į; gėdą ir nepaliame, —• tai iš 
to dar negalima spęsti, kad 
begotyste, piktinybe ir nelai
me yra, o vargingyste — ge
rybe ir laime yra.’ Teip tegul 
tik trumpai ' manantis ir at
jaučiantis žmones išturti. Ir 
tie žmones, —- kurię kitus iš
naudodami bagotystiej plauke,

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

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St., Chicago, UI.

DETROIT, MICHIGAN
Wast 1894 Remi. 6678<’

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABO KILIS

1029 — 251 h St., 9509 Cardeal 
Detroit, Mick.

J

DR. F. MATULAITIS, "
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 diena 

7—8 vakare
Tel. Marke t 6234, Marke t 4526

........ ...... —......... —Z

Jūrėmis visa kelionė j ir iš Lietu- 
' vos garlaiviais:

LA BOURDONNAIS .... Gruod. 26 
LA SAVO1E ................... gruod. 30
NIAGARA ....................... gruod. 30
ROCHAMBEAU ............... saus. 9

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir Šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbemS, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, traneuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st. ■ v.,_______________ ________________ j

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

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

Užrašydamas Naujienas kaipo Kalėdų dovaną, 
vartok pridėtą čia kuponą.

NAUBCNOS

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

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

Ypatos vardas ir pavardė ..........

Adresas

Siuntėjo vardas ir adresas -. ...w. im. z.'.v.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.4...—=

HllllllllllUllllllllllllllllllllllllira

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockf ord, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
i/29 So. Ashland Are., 2 lab<»* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VAI ANDOSi
Muo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 ik 
•5 vai. po piet ir nuo 1 iki 8:30 vai 
♦akaro. Nedėliomii- nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai po piet. 
Telefonas Drexel 2880 

v ------------- -- /

MRS. M. WAITKIEW1CZ 
(Banienė)

A Irs kerk*
H13 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188. 

Per^lb metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau 
i u prie gimdymo 
Kiekvienanre at 
si tikimo teikiu 
ypatiškų trižiu- 
rėjimą. Uuoda 
patarimus -mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.

0BBiiBBBBBBBBBBIBBRL|
Telefonas i Boulevard 7041

Į DR. C. I. VE2EUS 9
; Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Av*^
i arti 47-tos gatvi* ,
*BBBBBBBBSBBBBBBBB«0

DR. S. BIEŽIS 
BYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduli*i
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas B 

Lear! 11 St Tel. Canal S921.
Rezidencija 8114 W 42n4 84,

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

Jei abejoji akimis, pasiteirau* 
Dr. A. R. BLUMENTHA1

Opteartrtot
Tai. BOU I«var4 IHCT 
444» *. Arftarf Ar*.
Aampaa 41 4m b

............................. ■
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NAUJIENOS
Tbe Uthuanian Daily News

Daily ««cept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, UI. \ 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c- per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas; Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina;
Chicagoje — paštu;

Metams___________________ $8.00
Pusei metų_________________ 4.50
Trims mėnesiams_____ ...____ 2.25
Dviem mėnesiam _________  1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija-------------------------3c
Savaitei .......... •______  18c
Mėnesiui ___ _75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams _____  $7.00
Pusei metų ............  4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiam ___________  1.50
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.................. $8.00
Pusei metų_________________ 4.50
Trims mėnesiams __________  2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Lazda turi 
du galu.

Lenkijos nacionalistai ir 
klerikalai mėgino pavartoti 
jiegą prieš savo oponentus, 
kurie paėmė viršų rinkimuo
se ir pravedė savo žmogų į 
respublikos prezidęntus. Bet 
matyt, kad dabar ir kairio
sios partijos rengiasi stver
tis tokių pat priemonių prieš 
atžagareivius.

Po prezidento Narutavi
čiaus nužudymo Lenkijos 
seimo pirmininkas užėmė 
prezidento vietą ir tuojaus 
pakvietė gen. Sikorskį suda
ryt ministerių kabinetą, o 
maršalą Pilsudskį paskyrė 
armijos generalio štabo vir
šininku. Laikinasis prezi
dentas, be to, pradėjo daryt 
areštus tarpe dešiniųjų par
tijų vadų.

Taigi pirmutinė atžaga
reivių teroro pasekmę yra 
kairiųjų elementų sustiprė
jimas valdžioje — pasekmė, 
griežtai priešinga |am, ko 
atžagareiviai norėjo pasiek
ti savo ataka.

Lietuvos atžvilgiu, deja, 
pilsudskinių elementų įsiga
lėjimas Lenkijoje nelemia 
nieko gero.

Socialistai ir 
tautos reikalai.

Tautininkai ir katalikai 
mėgsta smerkti socialistus 
dėl jų internacionalizmo. 
Girdi, socialistai, 'kaipo in
ternacionalinių idėjų skelbė
jai, visai nesirūpina tautos 
reikalais; jiems Lietuva 
esanti tas pats, kas Rusija, 
Vokietija arba Kinija.

Bet faktai rodo visai ką 
kitą. Štai, imkime kad ir 
Klaipėdos krašto klausimą. 
Tą klausimą iškėlė Lietuvoje1 
ne kas kitas, kaip socialde
mokratai. Jie dėl jo važinė
jo į Klaipėdą ir tyrinėjo jos 
sąlygas; jie dėl to klausimo 
padarė interpeliaciją Lietu
vos vyriausybei ir jie pri
rengė St. Seimui rezoliuciją, 
nustatančią pamatus Lietu
vos politikai tuoju klausi
niu.

Internacionalizmas, pasi
rodo, visai netrukdo rupin-

[tis tautos reikalais; atvirkš
čiai, jisai dar padeda geriaus 
suprasti tuos reikalus.

Kiekviena tauta šiandie 
turi derinti savo reikalus šu 
kitų tautų reikalais, — ki
taip ji negalėtų gyvuoti. Bet 
atsižvelgimas į kitų tautų 
reikalus tai juk ir yra inter
nacionalizmas.

i i;....u.... «. • •....................      ■■ .........111 "L1,'

j Apžvalga
kalinimas ligonių.

Chicagos Sveikatos komisio- 
nierius, Dr. Bundcsen, ryzasi 
įnešti į legislaturą naujo įsta
tymo projektų, kuriuo einant 
proponuojama siųsti į kalėji
mą venerinėmis ligomis ser
gančius esmenis. štai jo žo
džiai :

“Aš esu nusitaręs reika
lauti, kad užkrėtimas žmo
gaus venerinėmis ligomis 
butų baudžiamas Jolieto ka
lėjimu.

“Žmogus, užsikrėtęs sifi
liu arba go norėję, privalo 
turėti teisės areštuoti tą as
menį, kuris jį užkrėtė tomis 
ligomis”.
Legislaturon to įstatymo 

projektą įnešiąs naujai išrink
tasis senatorius Lowell B. Ma- 

son, Dr. Buudesno draugas. 
Chicagos laikraštis “Tribūne” 
savo editoriale sako, kad toks 
sumanymas yra visai nevykęs 
ir pavojingas. Štai jo žodžiai:

. “Tai yra tipingas Ameri
kai reformos vykinimas: ne
paisant į nieką eiti prie tiks
lo, nors pats ėjimo kelias 
butų ir netikęs. Tuo budu ge
ri micriai virsta rimtais ele
mentarinių laisvių priešais. 
Žmogus, sergantis ‘venerine 
liga, yra pavojingas draugi
jai. Užsikrėtimas tokia liga 
yra pavojingas dalykas. Užsi
krėsti bile liga- yra žalinga. 
Asmuo, kuris serga rauplė
mis, nėra siunčiamas į kalė
jimą, bet izoliuojamas. Lim
pamomis ligomis sergantys 
žmonės yra izoliuojami tol, 
kol jie pasveiksta. Kai jie 
pasveiksta, jie vėl yra laisvi.

“Beveik kiekvienas asmuo 
yra turėjęs limpamą ligą, 
nors tai butų ir paprastas 
šaltis. Jeigu mes sujungsi
me higieną su bausme, taį 
pati galės areštuoti savo vy
rą už menamą užkrėtimą jos 
šalčiu.

“Reforma higienoje reika
linga yra tam, kad apsaugo
jus visuomenę nuo limpamų 
ligų, bet ne baudimui ligo
nių”.

DARBININKŲ KUOPŲ 
POLITIKA.

Lietuvos “tikrieji” darbinin
kų atstovai pradėjo savo darbą. 
Štai ką rašo apie tai “Social
demokratas”:

“ ‘Darbininkų kuopų’ vyrai 
Seime pradeda daryti poli
tiką. Lapkričio 21 dieną jie 
atsiuntė Seimo s.-d. frakci
jai raštą maž-daug tokio tu
rinio: Girdi, krikščionys de
mokratai ir Ukiningų Są
junga, kaipo kaimo ir mies
to ‘buožių’ atstovai vėl ža

da pagauti valdžią į savo 
rankas ir sunaudoti ją darbi
ninkams, tarnautojams, ma
žažemiams ir vidutiniems 
ūkininkams smaugti.

“Taigi ‘Darbininkų kuopų’ 
vyrai siūlo, kad Seimo s.-d. 
frakcija, Darbo Federacija, 
Valstiečių Sąjunga ir lenkų 
darbininkų atstovas sudary
tų Lietuvoje Darbininkų- 
Valstiečių valdžią. Prieš to
kią valdžią ‘Darkuo’ vyrai 
pasižada nekovoti ir net ją 
remti, užpuolus ‘buožėms’, 
remti tol, kol toji valdžia 
pildytų šias keturias pamati
nes sąlygas:

“1. Pažabotų miesto ir 
sodžiaus stambiąją buržua
ziją ir pašalintų darbininkų 

engimą. Įvestų 8 vai. darbo 
dieną ir brangenybei tinka
mas algas; varguomenę ap
rūpintų maistu.

“2. Netiesioginius mokes
čius pakeistų tiesioginiais; 
uždėtų juos ir visokias rekvi
zicijas tik miesto ir sodžiaus 
turtuoliams.

“3. Vykdytų žemės refor
mą; paimtų iš dvarininkų ir 
stambiųjų ūkininkų jų žemes 
su trobomis, gyvu ir negyvu 
inventorium ir perduotų dar
bininkams, 'bežemiams, ma
žažemiams ir kareiviams.

“4. Laisvė darbininkų eko
nominėms, profesinėms ir 
politinėms organizacijoms; 
laisvė žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir streikų.

“Argi ne tiesa, kokie tie 
‘Darkuo’ vyrai geri žmonės 
ir kartu ‘kytri’? Geri jie 
tuo, kad labai gerus reika
lavimus stato. Tik žiūrėki
te, meldžiamieji, kiek malo
nių iškarpo nukristų darbi
ninkams, kareiviams, beže
miams, mažažemiams ir 
šiaip ūkininkams! Tegtil tik 
susidarytų kubicininkų siū
lomoji valdžia, tegu tik toji 
valdžia išpildytų, kas iš tos 
valdžios tų gerųjų vyrų rei
kalaujama, tai buožių Lietu
voje pasidarytų arti to, ka 
yra Tarybų Rusuose.

“Pats valdžios pavadini
mas ir maža vertas, —Dar
bininką Valstiečių valdžią! 

« Tik pridėk ‘ir kareivių’ ir 
bus taip, kaip pas dėdę Le
niną.

‘ “Ar galima pas mus tokią 
valdžią sudaryti ir ar galė
jų tokia valdžia padaryti 
buožių Lietuvoje taip, kaip 
kubickininkai siūlo, tai 
jiems nei abejojimų, nei gal
vojimo nėra. Turi būt pada
ryta! O jei nebus padaryta, 
tai ‘Darkuo’ vyrams ir tai 
išeis sveikatom Tuomet jie 
pasakys: mes siūlėm social
demokratams, Darbo Fede
racijai, Valstiečių Sąjungai 
ir lenkui-darbinm'kui suda
ryti valdžią ir įgyvendinti 
Lietuvoje tą viską, ką mes 
per rinkimus esame musų 

^rinkikams pažadėję. Jei jie 
nepriims mūšų pasiūlymo, 
tai jie bus kalti, kad Lietu
voje nėra rojaus. Ne mes, 
bet jie! Mes esame viską 
padarę, .mes tuo vienu žygiu 
esame amokėję visus, rinki
mų metu duotuosius vekse
lius.

“Ar gi ‘nekytri’? vienu 
poperėliu padengia visas 
skolas.

“Mes ir prieš rinkimus 
perspėdavome Lietuvos dar
bininkus, kad jie nesiduotų 
vilioti ir mulkinti tiems ‘go
riausiems’ darbininkų atsto
vams, nes tai yra arba po
litiniai šarlatanai, pigių vil
čių kurstytojai, arba žlibi 
žmonės. Ją kalbamasai da
bar pasiūlymas pilnai pa
tvirtina musų, dėl jų nusi
statymą.

“Mes skaitome negalima 
rimtai kritikuoti tą ‘Dar
kuo’ vyrų ‘pasiūlymą’. Jie 
nori prisivilioti prie kun. 
Liauso sutonos neva lenką- 
darbininką, klerikalų penimą 
Darbo Federaciją, smulkiai- 
buržuazinę Valstiečių Są
jungą ir Socialdemokratus 
suvesti vienon valdžion, su

kinkyti į vieną vežimėlį. Jie 
nori būti tokios valdžios ‘ke- 
ravotojais’, ąpba, tikriau/sa
kant ,buti valdžios uodegė
lė”.

Valstiečių Sąjunga išjuokė 
Darbininkų kuopų pasiūlymą, 
pareikšdama, kad tai esąs lik 

būdas savos agitacijos vary
mui. O Darbo Federacija Sei
me nusistatė dar griežčiau: ji 
pasiuntė prieš “kuopininkus” 
atstovą Lumbį, kuris ryžosi iš
mesti iš Seimo Dominą. Jei 
liaudininkai nebūtų įsimaišę, 
tai tatai ir butų padaręs. Dė
lei tų įvykių “Socialdemokra
tas” ironingai pastebi:

“Tai mat kaip netikėtai 
susidarė valstieeių-dar'binim- 
kų frontas Lietuvos Seime”.
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Lietuvos nusistatymas Klaipė
dos klausimu.

- - c

Dabar, kai ambasadorių tary
ba Paryžiuje sprendžia Klaipė
dos krašto likimą ir lietuvių vi
suomenė yra labai susidomėjusi 
tuo klausimu, bus pravartu nu
rodyti, ką yra tuo klausimu ta
rusi Lietuva per savo vadaujan- 
čiasias įstaigas.

“Naujienose” jau buvo pažy
mėta, kad Lietuvos valdžia ir su
darančiosios ją grupės per ilgą 
laiką visai mažai domės kreipė 
į Klaipėdos kraštą, tur-but pasi- 
tikėdamos, kad jisai pats savai
me teks Lietuvai. Tuo budu ta
po pražiopsota apie trejetas me
tų laiko, kuomet, pasak buv. St. 
Seimo nario, drg. K. Bielinio, 
butų buvę daug lengvinus iš
spręsti tą klausinių palankioje 
Lietuvai dvasioje, negu šiandie.

Pažadinti Lietuvos susiinterc- 
savimą Klaipėdos kraštu ir 
iškelti jos klausimą visoje pla
tumoje teko, kaip tai atsitinka 
labai dažnai, ne patentuotiem- 
siems Lietuvos “patriotams” bei 
oficiaiiniems Lietuvos labo sar
gams, bet Lietuvos darbininkų 
klasės atstovams, socialdemo
kratams. Pernai rudenį St. Sei
mo socialdemokratų frakcija pa
siuntė delegaciją iš trijų žmo
nių Klaipėdon susižinoti su jos 
gyventojais ir patirti jų nusista
tymą. Vienas tos delegacijos na
rys, Kipras Bielinis, dabar vieši 
Chicagoje.

Klaipėdoje musų draugai pa
tyrė, jogei yra didelio pavojaus 
Lietuvai visiškai pražiopsoti tą 
svarbų tolimesniam josios pie
toj imu isi žemės sklypą, jeigu ji 
ir tolinus taip snaus, kaip snau
dė ligi tol, — ir jiems pagrįžus 
į Kauną, socialdemokratų frak
cija spalių mėn. 21 d., 1921 m. 
įteikė St. Seime sekamo turinio] 
interpeliaciją:
SOCIALDEMOKRATŲ INTER
PELIACIJA DEL KLAIPĖDOS.

“Ministėriui Pirmininktii ir 
Užsienio Reikalų Ministėriui dėl 
Klaipėdos krašto padėties inter
peliacija.

“Klaipėdos kraštas — musų 
visuomenės supratimu yra orga
niniai surištas savo ūkio ir po
litinės ateities reikalais su Lie
tuvos Respublika. Ta mintim 
eidamos, atskiros musų visuo
menės grupės ne tiktai mėgino 
sustiprinti idėjinius su Mažąja 
Lietuva ryšius, bet ir mėgino 
daryti ekonominius su ja santy
kius.

“Bet visa tai nesuteikia Klai
pėdos krašto padėčiai reikiamojo 
aiškumo. Dauguma jo gyvento
jų ligi šiol dar nežino, ką mano 
santykių klausimu pati Lietuvos 
vyriausybė.

“Tuo neaiškumu naudojas ir 
Klaipėdos krašto junkeriai, ir 
lenkai, ir franeuzai. Visų jų va
roma labai energinga agitacija 
prieš Klaipėdos krašto susidėji
mą su Didžiąja Lietuva. Toji agi
tacija ypač pakilo ryšy su mig
lotomis Hymanso projekto kom
binacijomis.

“Šiuo sprendžiamuoju musų 
kraštui metu tokia padėtis yra 
ir nenormaiė ir žalinga. Klausi
mas turi būti aiškiai vyriausy
bės statomas. Dėlto mes klau
siam Ministerio Pirmininko ir 
Užsienio Reikalii Ministerio:

“1. Ką yra dariusi vyriausybe, 

norėdama suartinti Klaipėdos 
kraštą su Didžiąja Lietuva?

“2. Kuriais pamatais ji laiko 
galima nustatyti to krašto san
tykius su Lietuvos Respublika, 
sudarant vieną su juo valstybę?

“3. Ką ji mano daryti, norė
dama pasiekti Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisidėjimo?”

St. Seimas priėmė tą interpe
liaciją ir pripažino ją skubota.

Eilėje posėdžių St. Seimas iš
klausė ministerių pranešimus dėl 
interpeliacijos ir, išdiskusavęs 
Klaipėdos krašto klausimą visa
pusiškai, lapkričio mėn. 21 d., 
1921 m. vienbalsiai priėmė tam 
tikrą socialdemokratų frakcijos 
pasiūlytą (drg. St. Kairio para
šytą) rezoliuciją, kurios tekstas 
seka žemiaus.

ST. SEIMO REZOLIUCIJA DEL 
KLAIPĖDOS KRAŠTO.

“St. Seimas, išklausęs Vyriau
sybės pranešimo Klaipėdos kraš
to reikalu ir jį apsvarstęs, ran
da:
“Klaipėdos krašto ekonominiai 

interesai ir tautiniai siekimai 
žymiausios jo gyventojų dalies 
sudaro tiek bendro su Lietuvos 
Respublika, kad susidėjimas 
Klaipėdos krašto vienon su Lie
tuva valstybei! yra neišvengia
mas, abypusiai naudingas ir re
alus to klausimo išsprendimas.

“Kadangi Klaipėdos kraštas, 
kelius šimtmečius būdamas Vo
kietijos sudėtinė dalis, ypatin
gomis sąlygomis vystė savo eko
nominį ūkį, savo kultūrą; pavel
dėjo ypatingą jurisdikciją, turė
jo kitokį kaip Lietuva politinį 
ir visuomenės gyvenimą, St. Sei
mas tinkamai įvertina esamus 
minėtose srityse skirtukus.

“Tat einant prie sudarymo 
vienos su Klaipėdos kraštu val
stybės, Lietuvos St. Seimas ma
to reikalo paremti Lietuvos bu
simus santykius su Klaipėdos 
kraštu tokiais pagrindais, kurie 
iš vienos pusės teiktų visiems 
Respublikos gyventojams lygių 
teisių, lengvenybių ir pareigų, 
tinkamai apsaugotų bendruosius 
Respublikos reikalus, gi iš kitos 
— visoj galimoj pilnumoj ap
draustų Klaipėdos krašto gyven
tojų ypatingus reikalus.

“Tie ypatingi Klaipėdos kraš
to reikalai turėtų būt apsaugo
ti, patiekiant jam, kaipo Respu
blikos sudėtinei daliai, teisės sa
varankiai rūpintis vietos ūkio, 
administracijos, darbo ir socialės 
apsaugos, teismų, švietimo, kul
tūros, tikybos ir vietos mokesčių 
reikalais autonominio vieneto 
teisėmis, sutvarkyto demokrati
niais pamatais.

Išeinant iš to savo nusistaty
mo, St. Seimas paveda Vyriau
sybei daryti visų reikalingų žy
gių įvykdyti Klaipėdos krašto 
prisidėjimą prie Lietuvos Respu
blikos.

Šita rezoliucija nustato pama
tinę liniją Lietuvos politikai su
lig Klaipėdos krašto ir kiekvie
nas, kuris rimtai interesuojasi 
tuo klausimu, turėtų atidžiai iš
studijuoti ją.

Skaitytoju Balsai
Į Už t Mikitas itame ekprtaja 
nuomones Redakcija noat&akoĄ

AR LIETUVIAI IŠNYKS 
AMERIKOJE?

Daug yra kalbama, rašoma 
apie suameriikonejimą lietu
vių. Net didžiulė organizacija 
SLA. savo suvažiavime apie 
tai kalbėjo.

Taip visi rašo, kalba, šau
kia, kad mes amerįkonėjame. 
Ret kokia nauda iš tų kalbų ir 
rašymų? Ar tas sulaikys mus 
kiek % nors nuo to pavojaus? 
Ne. Tas nei kiek nepagerins 
dabartinio stovio. Čia reikia 
darbo padėti, ir daug darbo.

Jau per kelis metus mažai 
kas atvažiuoja iš Lietuvos, ir 
■kas atvažiuoja, tai irgi pas
kvili mumyse taip, kad rods 
jo ir nebuvo, jis su nauja lie
tuviška “dvasia” dingsta.

Ret .ant galo atviromis aki
mis pasižiūrėkime, ar mes iš
liktųjų suamerikonėsime? Ar 
lietuviai išnyks Amerikoje taip, 
kaip kai kas šaukia?

'Paimkime .faktus nuo pir
miau, na, nors kokią dešimts 
ar daugiau metų atgal. Ką mes 
lietuviai turėjome? Pažvelgsi
me į musų laikraštiją. Kiek 
mes turėjome laikraščių ser 
niau “Saulė,” “Vienybė,” “Ke
leivis” — tai maž daug senes
nieji. O dabar? Jau turime 
daugybę laikraščių, net tris 
dienraščius. Ar dar jų dau
giau kuriasi. ‘Kiek lietuvių 
bendrovių įkurta? Kiek liclu-

Visiems Socialistams dr kitiems 
pažangiesiems ̂ lietuviams.

Kaip jau matėt “Naujienose”, iš Lietuvos atkeliavo d. K. 
Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos Atstovas. Visos 
LSS. kuopos turi tuojau pradėti rūpintis rengimu jam pra
kalbų. Kad jo maršrutas butų pasekmingas, reikia turėti iš 
visų kolonijų žinias ,kur norima jam surengti prakalbas.

Darbas privalo būti organizuotas ir tinkamai sutvarkytas. 
LSS. Pildomasis Komitetas pavedė man rūpintis sutvarkymu 
to maršruto.

Žinau, kad darbas sunkus, bet kas nors turi tuo rūpintis 
ir jį tvarkyti. Todėl prašyčiau visų musų draugų ir musų 
pritarėjų prisidėti prie sutvarkymo šio maršruto.

Tose kolonijose, kur yra LSS. kuopos, nesunku bus su
rengti jam prakalbas, bet yra daug vietų kur nėra LSS. kuo
pų, o vietiniai žmonės norėtų išgirsti d. K. Bielinį. Su tomis 
kolonijomis, manau, ir bus mums sunkiausia.

Bet visos sunkenybės galima bus prašalinti, jei atsiras už
tektinai žmonių, kurie norėtų prisidėti prie surengimo jam 
prakalbų.

Išgirsti d. Bielinio aiškinimą, manau, norėtų visi progresi- 
viški lietuviai. Daug jau čia pas mus lankėsi visokių svečių, 
bet iš jų aiškinimų mums dar nėra aišku, kaip Lietuvos rei
kalai turėtų būti sutvarkyti ir kaip yra tvarkomi, žiūrint dar
bininkų akimis.

Drg. K. Bielinis dalyvavęs ilgą laiką Lietuvos Socialdemo
kratų Partijoj ir per pustrečių metų dirbęs Lietuvos St. Seime, 
įgijo daug žinių ir praktiško patyrimo. Nėra mažiausios abe
jones, kad jo prakalbos apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos 
darbininkų judėjimą bus labai įdomios.

Tat visos lietuvių kolonijos privalėtų pasirūpinti, kad iš
girdus d. Bielinio aiškinimų. Ar kur yra ar ne LSS. kuopos, 
bet jam prakalbas reikėtų surengti.- Pirmiausiai prašyčiau vi
sų kolonijų lietuvių, kad jie praneštų, jog nori pas save su
rengti prakalbas, tuomet bus galima išdirbti smulkų maršru
to planą.

Drg. Bielinis apsiima kalbėti įvairiomis temomis. Kiek
vienas musų turi Lietuvoj daug savo giminių ir norėtų, kad 
jiems ten butų kuogeriausiai gyventi. Be to, daugelis lietu
vių, gyvenančių dabar Suvienytose Valstijose, mano keliauti 
Lįetuvon ir norėtų išgirsti, kaip ten dabar dalykai yra tvar
komi ir ar verta ten keliauti. Jiems bus labai naudinga iš
girsti drg. Bielinio aiškinimus apie padėtį Lietuvoje.

Politikos ir ekonomijos klausimai yra svarbus klausimai 
^kiekvieno žmogaus gyvenime. Jie yra dar svarbesni lietu
viams, kaipo pradėjusiems kurti savo valstybę. Kiekvienam 
musų prisieina apie tai rūpintis ir galvoti. Juo daugiau žmo
nių užinteresuoti tais dalykais, tuo lengviau bus rišti kad ir 
kebliausius klausimus/

Prašau visų atsiliepti tuojau.
—A. Žymontas,

LSS. Sekretorius,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

viai nužengė biznyje profesi
joj? ,

Pirmiau didžiausias moks
linčius, žinovas ir kartu biz
nierius buvo — karčiamnin- 
kas. Jis “viską” žinojo. Jis bu
vo advokatas, teisėjas, taikin
tojas. Kitas svarbus asmuo 
buvo lai “bučeris”-mėsininkas. 
Kur daugiau žmonių? — Bu- 
černėje! Jis netoli tesiskyrė 
nuo karčiamninko.

Tai beveik viskas, ką mes 
turėjome “biznierių.”

Ar kada kas mėgino įsisteig
ti kokį nors biznį, ofisą vi- 
durmiestyje? Jeigu reikėjo lie
tuviui kokiu nors reikalu va
žiuoti miestan, tai jis bijoda
vo, kad nepaklystų tarp tų di
džiulių triobėsių. Bet šiandie 
visai kas kita. Baimės nebėra, 
ir jeigu ko reikia, lietuviai 
nuvažiuoja patys, nesiklausda
mi nieko, — nei karčiam n i n- 
ko.

Ką mes turėjome iš profe
sionalų? Vieną, antrą advoka
tą, kuris iš miesto į miestą 
važiuodavo “provų ginti” ir 
kalbėdavo dvyliką kalbų — 
visas lietuviškai. Arba koks 
nors žydelis, arba “didelio 
mokslo” šundaktaris žmones 
gydė, prigaudinėjo.

Pažiūrėkime dabar!
Arba musų draugijos. Kaip 

jos tvarkosi? Kiek jos supra

to tvarką? Bausmės, “štriuo- 
pos”, susipykimai, paskui kar- 
čiamoj “ugados”, dainos, ir 
vėl muštynės. Parengdavo 
draugija išvažiavimą, gegužinę, 
—kaip senai pradėjo nykti 
peštynes tuose išvažiavimuose, 
paknikuose? Draugija pareng
davo vakarą. Kas būdavo? 
Patys “aktoriai” kaip jie vai
dindavo? Atsistos ant pagrin
dų, iš knygutės atskaitė ir “at
lošė” savo rolę. O publika— 
rūkė, kalbėjo, šukavo. Vaikai 
po svetainę lakstė. Kad šian
die tą viską parodytum prieš 
visuomenės akis, tai aš ma
nau, kad visi išsigąstų! Juk 
dar visai nesenai kaip ameri
konai paliovė mus, lietuvius, 
“polakais” vadinti!

Taigi, kuomet meis tiek pro
gresuojame, tai ar mes ameri- 
konėjame arba nykstame? 
Ne, mes nieko daugiau kaip 
progresuojame ir civilizuoja
mas.

Pavyzdžiui paimsime štai ką. 
Beamerikonėdami štai nejučio
mis prikūrėme vaikų draugijų, 
kur musų vaikai iš mažens 
pratinasi, mokinasi lietuvių 
kalbos, istorijos. Reikia nepa
miršti to fakto, kad pavyz
džiui, Chicagoje regis 1915-16 
metais buvo mėginama orga
nizuoti vaikų draugija ir rods 
laikraštis “Naujienos” stipriai 
už tai agitavo, ir buvo įkurta 
draugijėlė “Bijūnėlis”. Bet pa
gyvenus trumpą laiką mirė. 
Tuoj po to Ciceroj irgi buvo 
suorganizuota draugijėlė (taip 
pat “Bijūnėlis”). Pagyveno 
bene dvejus melus ir taip jau 
mirė/

Bet štai šiandie mes turėjo
me beveik kiekvienoje miesto 
dalyje tokių draugijėlių. Brid- 
geporto kolonijoje net trys 
vaikų dlraugijėlės! Viena jų, 
“Ateities Žiedas”, globojama 
“kairiųjų”, antra, “Jaunuolių 
Orchestra”, trečia, “Jaunuolių 
Choras”, globojama baptistų. 
Ir visos gerai gyvuoja. Vaikai 
mokosi lietuvių kalbos, gra
matikos, vaidinimo, dainavimą 
ir muzikos. Reikia tik paklau
syt, kaip ta vaiky 
greižia!.. Mažiukas, o kad pu
čia triubą, lai tik klausyk!

Taigi jei jau mes senstame 
ir amerikonėjame, tai musų 
naujoji gentkartė—jaunuome
ne—lietuvėja! Tik mums dar 
reikia daugiau aktyvaus darbo 
pridėti (ypatingai tiems, kurie 
bijo suamerikonėti), pagelbėti 
toms draugijėlėms daugiau bu
joti.

Jeigu mes nykstame, tai 
kiek tūkstančių aukų'sudėjome 
ir pasiuntėme Lietuvon?'.

Mes gyvuojame, progresuoja
me ir civilizuojamės!

—Juozas Uktveris.GARSINKITIES NAUJIENOSE
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KALĖDINIAI PASILINKSMI
NIMAI.

Rengia Stanford Parko 
valdyba.

Stanford parko salėse, union 
avė. ir 14 gatvės, tapo suruošta 
kalėdiniai pasilinksminimai, 
kurie prasidėjo vakar ir tęsis 
iki gruodžio 29 dienos. Pasilin
ksminimo programas susideda 
iš atletinių demonstracijų, 
žaismių, šokių, komedijų ir 
operečių. Programas praside
da kas vakarą apie aštuntą va
landą. Įžanga yra visiems ne
mokama. Vietos publika, o 
ypatingai jaunuomenė, yra 
kviečiama lankyti pasilinksmi
nimus kas vakarą.

kad bendromis spėkomis ge
riau apgynus savus reikalus ir 
sėkmingiau atrėmus darbda
vių antpuolius. Vienok nežiū
rint to Amalgamėtų Unijos ri
bose, laike jos viršininkų rin
kimo, buvo varoma republiko
nų ir demokratų dvasio? agi
tacija. Tai atliko musų komu- 
itstai, piršdami savo kandida
tus į unijos viršininkus. Prieš 
unijos viršininkų rinkimus jie 
varė smarkią agitaciją už sa- 

plauko žmones.
Kaip jau yra žinoma, visoj 

Chicagoj visų tautų lokalai sa
vo tautinių .skyrių susirinki
muose nominuoja unijos virši
ninkus. Paprastai nominuoja
ma dvigubas kandidatų skai
čius negu reikiamas. Pusė kan
didatų gavusių daugiausiai bal
ui, užima uniio® viršininką 
vatas; likusieji kandidatui | <<- 
s i lieka pavaduotojais atsiradus 
reikalui. »

sutikimai ir užsivarinėjimai 
bei kivirčiai, kurie duos bo
sams progos daryti antpuolius 
ant unijos. Mano manymu, jei 
norima rinkti unijos viršinin
kus tik vienam terminui, arba 
kas mot vis naujus, tai reikė
tų įdėti į Rubsiuvių. Amalga- 
mėlų Unijos konstituciją. Te
nai turėtų būti pareikšta, kad 
senieji unijos viršininkai ne
gali būti renkami dviem termi
nam paeiliui. Kadangi dabarti
niu laiku. tokios kliozos nesi
randa Amalgamėtų Unijos 
konstitucijoj, tai komunistų 
agitacija prieš senuosius uni
jos viršininkus yra purvinas 
darbas ir varomas savais poli
tiniais išrokavimais. Tokia jų 
taktika gali nešti nudos tik 
bosams, o ne organizacijai.

— šapos Darbininkas.

Lietuviu Rateliuose

metų amžiaus, žmona žinomo 
gydytojo D-ro P. G. Wiegne- 
rio, 3325 So. Halsted St.

Velionės kūnas šiandie bus 
paguldytas laidotojo St. P. Ma
žeikos įstaigoj, 3319 Auburn 
avė., iš kur ketvirtadienį, gruo
džio 21, bus išlydėta į Bohe
mini! National kapinių* krema- 
toriją. ,

daktarų sanitarijos. Sanitari
jos tikslas butų teikti visokias 
daktariškas pagelbas visiems 
lietuviams ligoniams, ypač ne
turtingiems. Pastaricmsiems 
patarnavimas butų teikia
mas kuopigiausiai arba 
sulig sergančių išgalės.

( Tąsa ant 6to pusi.)

PRAPUOLĖ ŽMONA.
Pereitą šeštadienį, gruodžio 

16 dieną, nežinia kur dingo po
nia Paulyna Mankienė. Tai įvy
ko inaždaug panašiai: Pereitą 
šeštadienį Povilas Maukus da
vė savo žmonai $100 nusipir- 
Jdinui kalėdinių pirkinių. P-ia 
Mankienė tuo labai pasidžiau
gė. Jinai išėjo pirkti pirkinių 
ir nesugrįžo. Duota žinia poli
cijai. Maukus gyvena 2259 
W. 13 gatve.

APIPLĖŠĖ BRUČO SAN-a 
KROVĄ.

Anksti praeito sekmadienio 
rytą plėšikai apvogė lietuvio P. 
K. Bručo, 3321 So. Halsted 
SI., auksinių daiktų sankrovą, 
išmušę didelį nuo gatvės san
krovos langą.

Chicagos Rubsiuvių Amalga
mėtų Unija turi apie 46,000 
narių. Pasibaigus unijos vir
šininkų nominacijoms, Jungti
nė Taryba (Joint Board) pas
kelbia surašą nominuotų kan
didatų į unijos viršininkus ir 
paskiria laiką jų rinkimams, 
kuriuose dalyvauja visi unijos 
nariai. Kad unijos nariai galė- 
’ų spręsti kompetentiškumą 
kiekvieno nominuoto kandida-
to Ir žinotų už kurį reikia bal
suoti, tai unijos valdyba kelio
mis dienomis prieš rinkimus

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SU
SIRINKIMAS.

Ryto, gruodžio 20 ,d., 7:30 
valandą vakare, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 gatvės, 
įvyks Chicagos lietuvių socia
listų susirinkimas. Susirinkimą 
šaukia LSS. VIII Rajono val
dyme. Jame norime supažin
dinti vietos socialistus su atvy
kusiu iš Lietuvos Socialdemo
kratų partijos atstovu drg. K. 
Bieliniu. Visi lietuviai sociali
stai yra nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti ir nčsivėhioli.

— LSS. VIII Rajonas.

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAU
GIJOS SUSIRINKIMAS.

Išrinko naują valdybą, žada 
steigti sanitariją.

Užvakar, gruodžio 17 dieną, 
antrą valandą po pietų, North
ern Hotely, prie Dearborn ir 
Jackson gatvių, vidurmiesty, į- 
vyko Lietuvių Daktarų Drau
gijos metinis susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo dak
taras A. Montvidas. 1

Atlikus bėgančius draugijos 
reikalu eita prie rinkimų vai-, 
dybos ateinantiems 1923 m. 
Naujai išrinkta valdyba susi
deda iš sekamų asmenų: Pir
mininko Dr. V. A. Šimkaus, 
vice-pirmininko Dr. C. K. 
Kliaugos, sekretoriaus Dr. A. 
L. Graičuno ir iždininko Dr. J. 
Kulio.

Toliau tapo pakeltas klausi
mas apie įsteigimą lietuvių

Sęvęroo Gyduoles užlaiko 
Upynos, sveikatą..

KOSULYS
I ' * * • Ivra greita, sulaikomas jeigu Į
i Į vartojama ; laiką

1 SEVERA’S I
COUGH BALSAM.

t Falir.gvir.s Kosulę ir prašalins daug 
kcrJčjimu.' Priimnas dėl vaikams , 
ir cvkgufcir.s

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

——•
3EVERAS

COLD AND GRIP TABLETS
šalčiui ir Gripu, h Gaivus sKaude- 

>imui paeina nuo peršabmo.
i. K >1 i i |3 A

šleidžia spalvuotus baliotus, 
int kurių rahdasi pilnas kan- j 
didatų surašąs. Tuos baliotus 
mijos valdyba perduoda šapų -A. II. Karolina WiegTlCr 
ormanams, o pastarieji iš- h) ilgos ii sunkios ligos 
lalina juos, darbininkams bal- Prae*hj sekmadienį, gruodžio 
motojams. Balsuotojai turėda- 17 ,licniJ $ vai. vak. pasimirė 
ni kalias dienas laiko gali su-V’- Karolina Wiegnerienė, 47

TARPUTYNAS 
IŠVARO
REUMATIZMU

Sustabdyk reumatinį skausmą tuo- 
Į jaus! Tegul Turpo, Tarputyno Tepalas 
susisėda tiesiog į skauduTj ir išvaro 
skausmą! Turpo ir reumatiniai skau
smai nesimaišo -— kada Turpo įeina, 
skausmas išeina.. I

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo sujungia visą 
tarputyno mysterinio persėdimo jiegą 
su kitais nuostabiais gydomaisiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus jj į krutinę, ar kaklą, mažne 
tuojau galima pajausti lengvas tarpu
tyno kvapsnis kvape!

| Turpo išvaro iš kūno reumatinius 
skausmus tuojaus! Taipgi greitai 
pravaro peršalimų, gerklės skaudėjimą 
ir krupą. Sustabdo bronchitą, dieglį 
klube, neuragiją ir katarą. Neuž
traukia pūslių, nedegina ir.nesutepa.

1 Kam kęsti skausmą? Kam ken
tėti ? Kam raitytis nuo skausmo ? 
Tegul Turpo išvaro tą skausmą. Par
sinešk Turpo iš aptiekos šiandien. Ne
būk be Tarputyno Tepalo, turinčio ki
tus senus ištikimus vaistus, mentolj 
ir kamparą. Turpo — 30c. ir 60c. 
slojikėliui.

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

Tel. Kenv<iod 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

5:80 iki 7:30 vakare, Ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
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Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgai 

Specialistas Moteriikų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų. 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos^lO—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Chicag*

Tol. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—S A SS

Kątik sugrįžo ii Califomljoa Ir 
vii tęi savo praktikavimą po Na.

6208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius

SVARBI PARODA DAILĖS 
' INSTITUTE.

Pūtnyčioj po pietų atsidarė 
Dailės Institute paroda. Ši pa
roda yra nepaprastai įvairi. 
Ją surengė Alumni Association 
of Art Institute. Paveikslai ir 
kitokį dailės kuriniai yra su
rinkti iš visų Amerikos dalių. 
Svarbiausi dailės centrai yra 
Chicaga ir New Yorkas; bet 
visgi Chicaga šiuo kartu pra
lenkė New Yorką skaičiui: i 
paveikslų.

Po atidarymui parodos, kaip 
7 vai. vakare, buvo surengtas 
banketas Alumni nariams. P 
banketo vėl buvo atidarytos 
galerijos iki vėlai nakties; ga
lėjo dalyvauti tiktai artistai.

ši paroda susideda iš pui
kiausių paveikslų ir įvairių ko
mercijos kurinių ir siekia ka
rikatūras. Yra puikių knygoms 
ir žurnalams pieštų iliustraci
jų-

Tokia paroda yra įvesta da 
tik du metai -atgal ir su tikslu, 
kad publika galėtų matyti ir 
kitokią pusę dailės, kuri pa
prastai esti vartojama tiktai 
spaudoje. Patartina susidomė
jusiems daile atlankyti paro
dą. —š.

žinoti iš savo draugų bei pasi
tarti, kurie kandidatai surašo 
yra tinkamesni užimti unijos 
viršininkų vietas. Tai tokia 
naždaug rinkimų tvarka yra 
įas rubsiuvius amalgamėtus.

Kaip visose industrinėse or
ganizacijose, taip ir rubsiuviuo 
;e didžiuma narių mažai įdo
mauja unijos bei savo organi
zacijos reikalais. Dėkai tokiai 
□adėČiai dirbyklų formanai 
lalina baliotus arba kandidatų 
urašus su kryžiukais, padėtais 
irie tinkamesnių kandidatų 
vardų. Kai kada kai kurie na
riai tai padaro. Panašiai yra 
elgiamasi ir pas rubsiuvius 
amalgamėtus. Vienok pastarai-
siais unijos viršininkų rinki
mais komunistai pasirodė
‘mandresni” už kitus. Jie pa- 

t’iipino komunistinį kandidatų 
»u rašą ir už jį varė šlykščiau
sią agitaciją šapose tarpe dar
bininkų. Jie agitavo, kad sė
tieji unijos viršininkai sudarą 
‘dešiniųjų mašiną” ir siūlė 
naujus viršininkus .sudaryti iš 
‘kairiųjų mašinos”. Tuomet 
unija busianti “gera.”

Mano supratimu tokia ko
munistų agitacija sukurs orga
nizacijos viduje suirutę ir ki
virčais. Jei komunistai vary
kis viską ant savo pastatyti, 
tai ir priešingoji pusė stver-

Kalėdų Dovanos,
Kurios Pasilieka

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Av» 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Iki > 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 1* 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St..

Kampan 18 ir Halsta) St

PINIGUKURSAS
Siunčiant Lietuvon

Už 50-Litų ....................................... S5.50
” 100 Litų ...................................... 11.00 U
” 200 Litų .........  21.75 u
” 300 Eitų ...................................... 82.50 I
” 400 Litų ;.i.......... ................. u....... 42.85 R
” 500 Litų ...................   53.50
” 600 Litų ...................................... 63.45
“ 700 Litų ...................................... 73.75
” 800 Litų ...................................... 83.85
” 900 Litų ...................................... 94.3C
’’ 1,000 Litų ............................   104.4b

Central Manufacturing ;
District Bank ' 

1112 W. 35th Street, Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgių 

25 E. Wa>hington St.
Valandos: nuo *0 iki 12 ryt* 

Telephone Central 8362 
1824 Wabaniia Ava.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 771b

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS ,

DENTISTAM
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 So. Ealited 8t„ CMcago, Iii

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.'

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

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

Chicago, III.

VI
Duoda Šįmet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertes dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams................’... $3.50
Lietuvon..................... $4.50

— Adresuokite —

Telefonas

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago.

Office Hours: 10 iki 12 piet< 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSTCIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted Si.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Yards
3135

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

943 VV. 33rd Piace
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

■T

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
A

J

Tlephonai Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgan SL. 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nadiiioms ofisu yra 

uždarytu

RpbsiuviŲ Amalgamety 
unijos viršininky 
* rinkimai.

Pereitą savaitę, gruodžio 12, 
13 ir 14 dienomis, įvyko Rub
siuvių Amalgamėtų unijos vir
šininkų rinkimai ateinantiems 
1923 metams. Kaip kiekvie
nam yra žinoma, šioj šaly re- 
publikonai ir demokratai prieš 
rinkimus šalies, valstijų ir 
miestų viršininkų varo plačią 
agitaciją už ąavę pastatytus 
kandidatus. Kiekviena tų ka
pitalistinių partijų nori geriau 
šiai išgirti savo programą ir 
savo kandidatus —nori persis- 
tatyti viena geresnė už antrą. 
Bet susipratę darbininkai žino, 
kad siekiuose tų dviejų partijų 
nėra skirtumo — kaip viena, 
taip ir antra nori išnaudoti dar 
bo žmones savo reikalams.

Taip daro republikonai ir 
demokratai. Sveiku protu 
žmogui rodosi, kad pas rubsiu
vius amalgamėtus to neturėtų 
būti. Juk ši yra ekonominė, o 
ne politinė, organizacija, ku
rioj yra susibūrę darbininkai,

-is panašių metodų. Ačiū tam 
unijoj įsivyraus frakciniai ne-

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

----------ii

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 ftfllfll GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
I Uyy KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sietelio Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikines raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 Mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPA^Y,
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

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

v

Žemes Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynes Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

rytas. Rytas beauštąs. 
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
PromotČjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite Šios

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

T

Kalėjime.
Darbo

Beržyne.
Pamišėlis.
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvyksle. Tu — 
Mergaitė.

Piovejo daina.

naktį.
Arėjui, 
mergelė, 
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei.
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja. Piovejo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.
•

knygutes tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 6574

Chicago.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268 
.............. .......... ~.............. .....■■■/

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedšl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedšlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvi® Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiio vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted Chicago.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DBNTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU.
kampai 18th St.

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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.
--- — ‘ ”

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

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8380

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

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarai^ išskiriant septin- 
tadienių vakarus.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

Visapusiškai dalyką apsvars
čius tuo reikalu rūpintis tapo 
išrinktas 
daktarų: Dr. A. J. Bertašiaus, 
Dr. M. T. Strikolio ir Dr. I. E. 
Makaro. t

Čia reikia pastebėti, kad sa- 
nitorijos steigimas yra labai 
prakilnus sumanymas, kurs, be 
abejonės, turės didžiausio pri
tarimo lietuvių visuomenėj.' 
Geistina, kad tas sumanymas 
butų greičiausiai pradėtas vyk- 
dinti.

Taigi 
iš trijų 
pasitarti
jais, kad visų lietuvių dakta
rų apgarsinimai butų sudėti 
vienon vieton, bet neišmėtyti 
po vieną, kaip dabar esama.

Po susirinkimui buvo vaka
rienė. Visi lietuviai daktarai 
pavakarieniavo ir draugiškai 
pasikalbėję išsiskirstė.

—Reporteris.

komitetas iš trijų

tapo išrinkta komisija 
daktarų rūpintis bei 
su laikraščių leide-

BRIDGEPORTAS.
Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvietos bazaras.
•Pereitą sekmadienį, gruodžio 

23 d., Mildos svetainėse, Liet. 
Mot. D-ja Apšv. surengė baza-

/ -- 1---------------- ----- —

JUOZAPAS R1NDOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 d., 1922 m. savo na
muose po num. 1825 S. Union 
Avė. Jis turėjo 45 metus am
žiaus, buvo nevedęs, Lietuvoje 
paliko brolius Joną ir Jurgį Sa- 
tininkų kaime ir valsčiuj, Taura
gės apskr., Amerikoje pusbrolį 
Staponą Rindoką Chicagoj; dėdę 
Juozapą Rindoką ir puseserę 
Oną Jurkienę, gyvenančius MiD 
waukee, Wis. Jo kūno palaido
jimas įvyks trečiadieni gruodžio 
20 d., iš namų 825 W. 18th St. 
Nubudime liekas

Pusbrolis Stapohas.

Šitie visi išdirbiniai ir 
kalbamos d-jos 

darbštumą.
narių

Šios

rą. Bazaran buvo sunešta į- 
vairių rankų darbų mezginių, 
siuvinių ir kitų dalykų. Nors 
tai nebuvo didelis rinkinys mo
terų rankų darbų, bet vist ik 
buvo matyti gana gražių dir
binių, 
rodo
(moterų) 
d-jos narės moka netik rankų 
darbų; jos moka da ir prakil
nesnių darbų. Kalbamoji d-ja 
lažnai rengia prakalbas, pre- 
lekcijas ir kitais budais sklei
džia apšvietą.

Žemutinėj Mildos salėj buvo 
bazaras, o viršutinėj šokiai. 
Jazaran atsilankė gana daug 
įmonių, ypač šokikų, šis ba- 
:aras> matyti, gerai pavyko.

—Vincas.

BRIDGEPORTAS.
Liberty Land Investment kom

panijos dalininkų domei.
Kaip jau yra žinoma, Liber

ty Land and Investment kom
panija, lietuvių įstaiga, kuri 
randasi po numeriu 3301 So. 
Halsted gatvės, tapo paimta 
resiverio žinion. Ta kompanija 
susitvėrė aųie šešf ar septyni 
metai atgal ir tapo inkorporuo
ta Del a wa re valstijoj ant 
$200,000. Kompanijos Šerai 
parsidavė po $10 vienas. Jos 
šėrų yra pirkę apie 700 lietu
vių. Didžiuma jų turi po ke
lis Šerus.

Liberty įLand and Invest
ment kompanijos ir jos vedė
jų turtas dar nėra tikrai žino
mas ir sunku pasakyti, kiek 
jos dalininkai gaus už įmokė
tus pinigus, jei bus galima 
kiek gauti.

Daugiausiai šėrų pirko Chi- 
ccgos, Kenosha, Kewanee, Ga
ry ir Puilmano lietuviai. Dėlto 
jiems labai svarbu žinoti apie 
likimą savo įmokėtų pinige

Chicagiečiai lietuviai mini
mos kompanijos šėrininkai, 
šaukia tuo reikalu labai svar
bų susirinkimą, kurs įvyks 
gruodžio 22 dieną, 7:30 valan- ■* \ 1 b* 4 ■

' ■ ' T..................- ■■-------------------- --------------

Svarbus Pranešimas
Liberty I^and Investment Co. yra šauk’anvas visų šėrininkų mitingas. Turi
te neatbūtinai atsilankyti. Nepamirškite pasiimti su fįąvim Šerus, nes bus 
skaitliuojami. Jeigu nebusite, tai galite prarasti ir savo Šerus Žinote gerai, 
kad jei mes patys nesirūpinsime, tai prapuls musų sunkiai uždirbti pinigai

Mitingas bus gruodžio-december 22, Mildos didžiojoj svetainėj, 7:30 vai. 
vakare, 3142 So. Halsted St.

Kviečia KOMITETAS’.

Debatai Biblijos Studentų
Su kunigais visokių tikėjimo rusių

Kadangi kunigai nerimauja ir laikas nuo laiko mėgina vadint Bib
lijos Studentus į debatus į savo bažnyčios svetainę, kur neužlaiko 
tvarkos nei sutartos tiesos kalboje, dar ir pinigiškai 
džiaini, kas mums labai nepatinka,

1) Todėl su malonumu užprašom visus kunigus 
nes. Kunigai neduoda Biblijos studentams kalbėt1, 
jiems duos kalbėti, apie ką jie tik nori kalbėtų.

Kalbėsimės lygiomis tiesomis vienas su vienu,
Kalbėsimės apie dūšią ir pragarą.
Neatsiradus kam stoti į debatus—bus išaiškinta 
įžanga liuosa. Kolektos nebus. x

kur
yra žmonės spau-

kaip lygiai ir žmo- 
o Biblijos studentai

Apie Lietuvos Operos artistus

„g-^Goaas u . n J f J*
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J. BYRA Mantuos grafo rolėj (Op. “Rigoletto”)

JONAS BYRA.
v Liriškas tenoras ir pianistas.

Jenas Byra yra gimęs 1891 
metais, 23 d. sausio, Panemu
nėje, Rokiškio apskrity, Kauno 
rėd. Pianu skambinti pradėjo 
būdamas trylikos metų, kaip 
tik pabaigė liaudies 
Pasimokinęs metus 
damas keturioliktų 
priverstas gyvenimo 
bių persikėlė gyventi Rusijon, 
Petrogradan. Tenai eidamas 
gimnaziją, podraug lavinosi ir 
muzikos srityje, 1910 metais 
\švaž,iavo Ukrainijon ir tenai 
jau rųntai pradėjo .mokintis 
muzikos, studijuodamas pianą, 
dainavimą ir kompoziciją. 
1913 m. baigė Valstybinę Mu- 
^ikos Konservatoriją ir išva- 
žiavo į Krymą. Iš tenai gyve
nimas privertė aplankyti Vo
kietiją, Švediją, Rumuniją, 
Vengriją, Finiją ir kt. Gi 1916 
metais vėl grįžo Rusijon ir dar 
rimčiau ėmėsi muzikos studi
juoti, ypač pianą, pas žymes
nius Maskvos Konservatorijos 
profesorius, tarp kurių ir pas 
A. Bogoslovskj ir dainavimo

mokyklą, 
laiko, bu-

dą vakare, Mildos svetainėje,

rinkimas bus labai svarbus ir 
visi šėdininkai privalo atsilan
kyti, je*i jie nori atgauti nors 
dalį savo pinigų. Taigi, dar 
kartą pastabiame, kad visi še- 
rininkai susirinktume! minė- 
tan susirink i man. Susirinkime 
apsvarstysime ką veikti ir kaip

pas prof. Krestinskį ir italą 
Brodzį. Tuom tarpu Byra jau 
dalyvavo ir įvairiuose parengi
muose, koncertuose ir kt. dai
nuodamas ir skambindamas' 
gana sunkius muzikos dalykus, 
taip gi imdamas dalyvumą ir 
rusų statomose operose.

1918 m. buvo paskirtas diri
gentu Pirmo Dailės ir Pperos 
Koro Ukrainoje, 
ilrauig dalyvaudamas operose 
ir koncertuose, kaipo daininin
kas ir pianistas.

1920 m. grįžo iš Rusijos Lie
tuvon ir nuo pat pradžios pra
dėjo dirbti Lietuvos operoje, 
kaipo solistas tenoras, dainuo
damas visas pirmutines roles 
iki šiam laikui visose operose, 
kokios buvo statoma Lietuvos 
operose.

Chicagos lietuviai išgirs 
Įiirmą kartą dainuojant 
cerio antrą Kaįędų dieną 
džio 27) Orkestrą Hali 
vidurini esty (M ich i ga n
prie Adams gvės).

PšraneSimafi
DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Pasitikimui LSDP, atstovo d. V. 
Bielinio, rengia LSS. Pildomasis Ko
mitetas, Subatoj, Gruodžio-Deccmber 
23 d., 1922, Hull House salėj, 800 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga asmeniui $1.25.

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

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

Lietuvių socialistij visuotinas susi
rinkimas, pasitarimui dėl Lietuvos 
Socialdemokratų partijos atstovo d. K. 
Bielinio maršruto, įvyks trečiadieny, 
gruodžio 20 d., 7:30 v. v., Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Visi L. S. S. 
nariai prašomi būti šiame susirinkime.

i — L. S. S. VIII Rajono Valdyba.

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

Roscland. — “Aušroje”, 10900 So. 
Michigan Avė. prasidės vakarinė mo
kykla: Lietuvių kalbos gramatikos, 
aritmet’ka ir anglu kalba. Todėl vi
si norintieji mokytis priduokite savo 
antrašus “Aušvon” utaminko ir sere- 
dos vakarais, kad komisija galėtų vi
sus sykiu pakviesti kaip tik atsidarys 
mokykla. KviečĮa visus Komisija.

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

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

Kviečia visus Biblijos Studentai.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Aleksantdro Krivickio 

1914 metais buvo atvažiavęs į Water- 
bury, Conn. pas mane. Nuo to laiko 

. i nieko apie jį nebegirdėjau. Girdėiau
taipgi po- ! kad buv^s paimtas kariuomenėn. Wa; 

šau tuojau atsišaukti, ar kas ap:e jį 
žino pranešti, už ką busiu labai dė
kingas, John Krivickas, 1739 S. Hals
ted St., Zdiicago.

PAJIEŠKAU sąvo brolio Vinco Pet- 
rokaičio ir sesers Onos Petrokaiėiu- 
tės po vyrui Jagminienės, gyveno Chi- 
cagos apielinkėse Aš atvažiavęs į 

: Šitą, miestą norėčiau pas?matvti. Pra
šau atsišaukti. Jonas Petrokaitis, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

.11 
Kon- 
(gruo

avė

o kiti pasiklausys.

tie 5-ki klausimai.

2)
3)
4)
5)
Ketverge, gruodžio 21 d., 7:30 vai. vakare, Mildos 

Halsted Street.
svetainėj, 3140 So.

Dithlis Išpinhvhnas
Ateik į musų Dirbtūves

Skyrių

Rengia ir kviečia Biblijos Studentai.RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c. <

TURINYS:
draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam1? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaule ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.
tuojau.

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš lyto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas, 
nas. Iš VI. Solovjovo, 
nas. Iš VI. Solovjovo, 
prietelis. Pasauliui, 
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Sap- 
Tva- 
Ne- 

Šalti-

’ ' i' I'-:.’ . j&J1* '• į ’į ‘ f 1
.w ’ ■ js - j/ to

kiek

mie-
Mil-

veikti, kad atgavus nors 
savo pinigų.

Lietuviai iš apylinkinių 
stelių, kaip iš Kcnoslia,
waukee, Waukegan, Gary, Ke- 
wanee ir St. Charles, 
prisiųsti delegatus, 
negalite atsilankyti.

— Kviečia

galite 
jei patys

Komitetas.

pažįstami

į Dabar

“$39
Garantuojama 10 metų 

DYKAI REKORDAI 
IR ADATOS 

Leader Phonograph Co. 
2116 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

DAVID RCTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visu* pristatom.

j South Side ofisas 3301 Normkl Av, 
Tol. Yards 2296.

Tel. Lafavetta 4223
Phvnbing, Heating* 

Kaipo Keturis, lietuviams vi r ado» 
patarnauju kuogeriauaial.

M. Yuška.
3228 W. 38th St

PRAŽUVO ST. AUGUSTAU- 
SKAS.

Daugumai chicagicčių gerai 
pažįstamas Stanislovas Augus
ta us'kas (Augusi), kuris buvo 
per ilgus metus “Birutės” cho
ro nariu, ir dirbo Douglas Dai- 
ry Co. kaipo pieno išvežioto
ms, gruodžio 12 dieną kažin- 
kur dingo. Jis išvažiavo į dar
bą ir nebegrįžo namo.

Jojo draugai ir
puolėsi ieškoti jo, bet iki šiol 
nieko nesužinota kur jis yra. 
Tik surasta, kad jojo darbinis 
automobilis, kuriuomi jis važi
nėdavo, tapo atrastas ant Ar
cher gatvės po nr. 3244. Jis 
turėjo apie $100 pinigų su sa
vim.

St. Augustausikas priklausė 
prie keleto draugijų: prie Lie
tuvių Politinio kliubo ir Susi
vienijimo Brolių Liet, draugi
jos.

Pražuvusiojo moteris, poli
cija, ir draugai deda visas pas
tangas, kad jį surasti. Jis yra 
32 metų amžiaus, šviesių plau
kų, 5 pėdų ir 9 colių augščio 
ir sveria 175 svarus. Jojo mo
teris su aštuonių metų sumini 
Leopoldu meldžia, kad jei kas 
dažinotų ką apie jį,

Chicago. III.

PAJIEŠKAU savo sesers Marijonos 
Turauskaitės, mačiau laikrašty, jogei 
yra atvažiavusi iš Lietuvos, Kauno 
rėd.. Tauragės apsk., Pagramanč’o pa
rapijos, kaimas Kreivukai. Ji pati, 
ar kas kitas n**aneškit, busiu labai dė
kingas. John Tuiauskis, 915 Exchange 
Avė., E. St. Louis, III.

įieško partnerio
PAJIEŠKAU partnerio, kuris su

pranta gerai bučernės ir grosernės 
biznį. Geistina, kad butų jaunas vai; 
kinas, arba kad ir žmogus. Taipgi 
butu gera, kad butų apsipažinęs su 
manketu ir pirkimu |avorų. Turi tu
rėt nemažiau tūkstančio dolerių, o li
kusius galės vėliau išsimokėti. Gera 
proga. Todėl nepraleiskit nepatyrę. 
Atsišaukite arba kreipkitės laišku ne
vėliau Naujų Mfetij.

Naujienos, 
Box 179.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS kambarys vie

nam vyrui be valgio, randos tik 
$6.00 į mėnesį. Kambarys šva
rus ant pirmų lubų. Kreipkitės 

819 W. 34th PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiuramai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

NAUDOKIS parsitrauk musų speci- 
jalį pasiūlymų sąrašą.^ Yra labai nau
dingų 
kai.

daigtų.

P.
New

Sąrašą siunčiam dy-

O. Box 640 
Haven, Conn.

EXTRA MOTERIMS PRANEŠIMAS

Parsiduoda vilnonės skiautys kel- 
niukėms ir dresiukėms vaikams 2 metų 
ir 15. Del kainos susitaikysim. Par
siduoda lininės drobės užvalkalams ir 

pranešti paklotiems, užvalkalų karna 20c. iki 
šiuo adresu* Mrs Aurrii^t 3698 35c. Meldžiu skaitytojus šito apgai- M io aaiesu. MIS. augusi, inimo praneškit neskaityto iams.
W. 61-th Place, Chicago, III. j F. SILEMONAVIčtus, 

NmiiiAniato 524 W. 83rd St., Trečios ir Pamell Av.aujienieie. medinis namas 2ros lubos ‘

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_______

PATYRUSIŲ merginų ran
komis karolius nerti dirbtuvėj 
ar namie. Pilnai darbo. Atsi
šaukit:
Italian Amer. Embroidery Co.

830 Blue Island Avė.

REIKALAUJA moterų kny
goms ir popiercms skirstyti, 
nuolatinis darbas.

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

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

3315 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ________

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja springsų lovoms 

surinkėjų. Atsišauki!:
Kinney-Roine Co.

1313 S. 55 Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA langų plo
vėjų.

CHICAGO WINI)0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St., Room 21

REIKALAUJAMA darbinin
kų, nuolatinis darbas vidui, 45c. 
valandai. Kreiptis

E. F. HOUGHTON & CO., 
3534 Shields Avė.

REIKALINGAS Janitorius 
darbas ant visados.

Atsišaukit
ELTA COMMERCE CO.,

3251 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, turi būti 
jaunas, buklus vaikinas ir su tuo dar
bu asipąžinęs,

J. DAMBROS,
1409 So. 49th Court 

Cicero, III.

REIKALINGAS greitai prity
ręs bučeris, arba mokytis bučie- 
rystės; geros sąlygos.

219 E. 115 St., 
Kensington, III.

PARDAVIMU! °
GRAŽUS $400.00 Mahogeno 

Rimbai! pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Rooscvelt Rd.

GARAŽAS bargenan, 60 automobi
lių talpinantis, galima pirkti su biz
niu, arba vienas biklingas, parsiduo
da arba išmaino ant namo; kas norit 
padaryti pinigų pasiskubinkit.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

EXTRA

Didelis pigumas grojiklių ir stačių 
pianų. Aš galiu sučedyti jums nuo 
$250 iki $300, jei piiksite pas mane, 
nes man nepareina mokėti krautuvės 
randa ir pardavinėtojo alga ir aš par
duodu tiesiog iš dirbtuvės labai mažu 
pelnu. Aš parduodu labai augštos rū
šies pianus, Adam Schaaf’o ir Bush & 
Gert’o. Jus pamatysite, kad Adam 
Schaaf’o pianai yra geriausi, nes Chi- 
cagos Teatras yra pasirinkęs Adam 
Schaafo pianus kaipo geriausius. Jei 
tamsta manai pirkti,pasimatyk su ma
nim.

JURGIS GENATIS,
1900 W. North Avė.

2 lubos.

PARDAVIMUI ar išmainymui ant 
kitos geros nuosavybės bučernė ir gro- 
sernė. Vieta gera; kitos bučernės nė
ra per 4 blokivi aplink, biznis išdirb
tas; suprantančiam biznį geresnės 
progos negali būt. Turi būt parduota 
tuojaus.

3016 Normai Avė.

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

STANLEY BAGDONAS, 
2019 Canalport Avė., 

Phone Yards 125G 
GERA PROGA”

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė; geras ir senas biznis, išdirbtas 
per daug metų, visekių' tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI pigiai krautu- 
vė-rakandų, naujų ir vartotų, 
indų, pečių, geležių ir visokių 
smulkių daiktų. Biznis išdirbtas, 
randa pigi. 382 Kensington Avė., 
Kensington, III,

AUTOMOBILIAI
PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA

RYTA AUTOMOBILIŲ.
Parsiduoda puikus Sedanas pirktas 

šiais metais, nauji tairai, ram-spring 
bumperis, mokėta $3200; parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit į Naujienas 
arba pas K. Gugį, 3323 S. Halsted St.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem- 
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 

sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiu- 
’vmą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGĖNAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

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

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

Tel. Yards 6894

BARGENAS.

Dvilypinis namas, vienas mūrinis, 
kitas medinis; mūrinis namas 3 aukš
tų, medinis namas 2 aukštų, 2 Storai ir 
5 pagyven’nvai; 2 pagyvenimai po 5 
kambarius, 2 — po 4 kambarius ir 1 
— 7 kambariu, randos neša $230.00 į 
mėnesi, parsiduoda greitu laiku. At- 
Mšaukit: Elta Commerce Co,, 3251 So. 
Halsted St.

Soft Drinks (saliunas) geroj, lietu
vių ir lenku apgyventoj vietoj, ant 
rrown of Lake, parsiduoda gana pigia 
'<a’na. pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit: Elta Com- 
•nerce Co., 3251 So. Halsted St.

Bučernė ir gfoserrfė, biznis išdirbtas 
nėr 20 metų, parsiduoda greihi laiku 
ir labai pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukit: Elta ConT- 
merce Co.. 3251 So- Halsted St.

Geriausias namas Brighton Park, 2 
aukštu po 6 kambarius ir Storas su 
Iviem kambariais, randos neša $100 09 

i mėnesį, bet galima gauti dar daii- 
riau; parsiduoda labai prieinama kai
na. Atsišaukit: I^ta Commercc Co., 
3251 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madisop. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINfiS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Deoigning, kirpimo, fitavimo ir siu
vinio vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Yšmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų


