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Rusija maišosi i Klaipėdos krašto 
klausimo rišimą

Finansinis Rusijos 
paįrimas

Numato naują karą 28 žm. žuvo ant laivy Italija didina armiją 100 žmohiy nusinuodijo
• w e

Anglija pasilaikys Mosul

Del pinigų nepastovumo negali 
prirengti ir biudžeto. Valstie

čiai nesumoka mokesčių.

Borah sako, kad už metų kil
siąs naujas Įkąrąs, jei padėtis 

nepakitęs.

gruodžio

Gal leis Francijai pasigriebti Ruhr
. ...-

toja savo atsisakymą net svar
styti apie sugrąžinimą Mosul 
vilajeto ir todėl nemato jokio 
reikalo tęsti tolliau argumenta
vimus.”

Konferencija gali pairti.
LONDONAS, gruodžio 27.— 

Reuterio žinia iš Lausanne sa
ko: “Yra rustus pavojus, kad 
artimųjų rytų konferencija 
pirs, jei turkai ir toliau laiky
sis savo dabartinių metodų’,’.

Rusija kišasi j Klaipėdos 
klausimo rišimą

Nepripažinsiantl talkininkų 
sprendimo, jei ir Rusija 
dime nedalyvaus. Nori 

gauti Klaipėdą?

spren- 
pati

27MASKVA, gruodžio
Einantis Rusijos užsienio rei
kalų ministerio pareigas Mak
sim Litvinov pasiuntė notą 
Anglijai, Francijai ir Italijai 
dėl dabar santarvės ambasado
rių tarj’bos rišimo likimo Klai
pėdos krašto. Nota pareiškia, 
kad išsprendimas to krašto li
kimo Rusijos nebus -pripažin
tas, jei tame sprendime neda
lyvaus pati Rusija.

Litvinov nurodo j Klaipėdos 
krašto svarbumą Rusijos me
džio pramonei, nes Klaipėdos 
uostas yra tai Rusijos pramo
nei išeitis į pasaulio manke
tus.

Anglija nesipriešins už
griebimui Ruhr distrikto

Jei Vokietija ir toliau išsisu
kinės nuo pildjmo sutarties.

įve- 
ne 

kaip 
ren-

Sokolni-

Anglija pasilaikys Mosul 
aliejaus laukas

Jokiomis sąlygomis ji negrą
žins tų laukų Turkijai, sako 

Curzon.

LAUSANNiE, gruodžio 27. 
—Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris lordas Curzon šiandie 
formaliniai pranešė Turkijai, 
kad Anglija jokiame atsitiki
me neapleis ir negrąžins Tur
kijai turtingų Mosul aliejaus 
laukų, kaip to reikalavo Tur
kijos delegacija. Curzonas be 
to sako, kad vilkinimas arti
mųjų rytų konferencijos, pasi
tikint Anglijos nuomonės pa
sikeitimo yra Iiereikalingas, 
kadangi Anglija niekados ne- 
atmainys savo nusistatymo 
šiuo dalyku ir niekados negrą
žins tų aliejaus laukų.

Lordas Curzon, atsakyda
mas į Turkijos delegacijos tvir 
tinimą, kad Mosul vila jotas
priklauso Turkijai sako, kad 
Anglijos valdžia išvarė turkus 
iš Mosul apygardos ir dabar lai 
ko ją okupavusi ir turi įvedusi 
ten savo valdžią ir todėl tur
kams tos apygardos daugiau 
nebegrąžins, ką turkai nė dary
tų. Mosul aliejaus laukai bus 
priskirti prie arabų
Irak, kuri yra po globa 
jos ir į tos apygardos 
lūs nebus leista kištis 
svetimai valstybei. ,

Tečiaus Curzonas sutinka, 
kad Anglijos ekspertai pasitar
tų su Turkijos ekspertais apie 
nustatymą šiaurinio Irako ru- 
bežiaus.

Anglijos nota baigiasi žod
žiais: “Anglijos valdžia pakar-

LONDONAS, gr. 27. — Ang
lija visai permainysianti savo 
politiką linkui Vokietijos, jei 
Vokietija nesustos išsisukinė
jusi nuo pildymo Vcrsailles 
taikos sutarties.

Anglija ir Italija galbūt sus
tos priešintis.Francijos užgrie
bimui turtingiausio Vokietijos 
industrinio distrikto Ruhr, jei 
Vokietija atmes kontribucijos 
sutartį, kurią išdirbs talkinin
kų premierų konferencija, ku
ri įvyks Paryžiuje sausio 2 d. 
Ir Anglija nepakęsianti dau
giau Vokietijos išsisukinėjimų 
nuo mokėjimo kontribucijos.

Premjeras Bonar Law ma
nąs pagaminti kontribucijų 
programą ir paduos premierų 
konferencijai ir jeigu ir tada 
Vokietija priešinsis, tai atei
siąs laikas griežtam veikimui. 
Tuo tikslu Bonar 
lis kartus tarėsi 
ambasadorium, 
ėjosi daugiausia
bucijos komisijos nukaltinimą 
Vokietijos už nepristatymą 
10,(MM) telegrafinių stulpų.

Law jau kę
su Francijos

Pasitarimai 
apie kontri-

valstijos 
Angli- 
reika- 
jokiai

Premjerai svarstys Vokie
tijos nukaltinim?

PARYŽIUS, gi’. 27. — Kon
tribucijos komisijps nukaiti
ni mas Vo4<ie t i jos, kad ji tyčia 
nepristatė reikalaujamos me
džiagos — telegrafinių stulpų 
ir medžių, bus perduotas pa
tvirtinti premierų konferenci
jai. Tada Francija pareika
laus, kad Vokietija galutinai 
liktų nukaitinta, nors jos bau
dimas galbūt ir butų atidėtas. 
Francija sako, kad tai įrodo, 
jog Vokietija nenori pildyti 
savo obligacijų, nes ji turi 
užtektinai valstybių miškų ir 
jai butų buvę lengva pristaty
ti reikalaujamus medžius, ne
darant didelių išlaidų. Italija 
ir Belgija jau pareiškė savo 
nuomones <lel to Vokietijos 
nukaltinimo. Dabar belieka 
laukti Anglijos nuomonės .

Nedėlioję, Gruodžio 31
DRG. K. BIELINIS, Lietuvos Socialdemokratų partijos 
atstovas ir b. Steigiamojo Seimo narys laikys pirmą 
prakalbą Meldažio salėj, 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 1:30 vai. po pietą.
Be prakalbų grieš dar Jaunuolių Orkestras. 
Visi atsilankykite.

MASKVA, gruodžio 27.
Rusijos sovietų kongresas šian
die klausėsi raportų apie mo
kesčius ir finansinę ir indust
rinę Rusijos padėtį.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
Sokolnikov, kuris eina finansų 
komisaro pareigas. Jis sakė, 
kad jis dar negalėjo prirengti 
biudžeto 1923 metams delei 
didelio \ Rus i jos pinigų nepasto
vumo. Pasak jo, nuolatinis 
puolimas rublio ir didelis biud
žeto deficitas daro reikalingu 
leidimą dar daugiau popierinių 
pinigų. Jis atvirai pripažino, 
kad pinigų vertė netik nepakį- 
lo, bet dar nupuolė.

Kad sumažinus valdžios biu
džeto deficitą, jis patarė refor
muoti mokesčių sistemą, 
dant mokesčių mokėjimą 
prekėmis ar produktais, 
kad ikišiol mokestįs buvo 
kainos, bet pinigais,
ko v nurodydamas į mokesčių 
klausinio svarbumą, įrodė, kad 
nuo sausio 1922 m. iki rugsėjo 
mėn. surinktųjų mokesčių ver
tė siekia 35,000,000 auksinių 
rublių, kas išpuola tik po 28 
kapeikas ant kiekvieno žmo
gaus, arba tik dvidešimta dalis 
to, kas buvo sumokama prieš 
karą. Tai aiškiai parodo, ko
kioje padėtyje yra šalis, ypač 
kad rublis nuolatos puola ir 
puola. Sokolnikov sakė, kad 
pereitą sausį apyvartoje cirku
liavo 17 trilionų popierinių ru
blių, kuomet dabar cirkuliuo
ja jau 1,800 trilionų rublių.

Jis rekomendavo pavasary 
užtraukti naują grudų paskolą 
ir padaryti keletą mėnesių at
gali nutartą valstybes auksine 
lioteriją, kas, jo spėjiipu, duo
sią valstybei 1(X),(MM),000 auksi
nių rublių.

Bogdanov, pirmininkas vy
riausios ekonominės tarybos, 
raportavo apie padėtį industri
jos ir prekybos. Jis sakė, kad 
industrija ir prekyba labai nu
kentėjo delei stokos kapitalo ir 
nuolatinio pinigų puolimo. 
Privatinis kapitalas labai ma
žai dalyvauja produkcijoje. Jis 
siūlė priimti rezoliucijas už 
pritraukimą užsienio kapitalo 
į Rusijos metalo industrijas, 
kurių valdžia negali įsteigti 
viena^ savo pačios pajiegomis.

Tautinių mažumų komisaras 
Stalių ragindamas prijungti 
pilie Rusijos visas neva nepri
klausomas sovietų respubli
kas, paskelbė, kad jau prasidė
jo mažinimas sovietų armijos 
iki 6(M),(M)0 kareivių. Tečiaus 
jis tvirtino, kad Rusija yni rei
kalinga stiprios armijos apsi
gynimui.

Komisaras taipjau pripažino, 
kad veik visi Rusijos turtai jau 
išsisėmė. Mažosios autonomi
nės respublikos negalinčios gy
vuoti be didžiosios Rusijos, o 
iš kitos puses, Rusija negalinti 
tinkamai atsisteigti be pagal
bos tų respublikų, todėl ir rei
kia tas respublikas prijungti 
prie Rusijos ir viskame veikti 
išvien.

Šitam pasiūlymui ant visa
dos pasigriebti tas respublikas, 
kurios buvo iškovojusios sau 
laisvę, bet kurias paskui Rusi
jos bolševikai pagalba ginklo 
atgavo ir suteikė joms neva 
autonomiją, pasipriešinimo ne
buvo ir tapo pasiūlyta, kad bu
tų sušauktas specialinis sovie
tų kongresas tą sumanymą į- 
vykinti.

WASHINGTON,
27. — Atsakydamas į senato
riaus Lodge ir kitų kritiką jo 
įnešimo, kad butų sušaukta in
ternacionalinė nusiginklavimo 
ir ekonominė konferencija, se
natorius Borah šiandie senate 
pranašavo, kad jei dabartinė 
padėtis tęsis dar vienus metus, 
tai kils naujas karas, j kurį 
bus įveltos netik visos didžio
sios Europos valstybė, bet ir 
Jungt. Valstijos. Svarbiausiu 
dalyku yra neįstengimas išriš
ti kontribucijos klausimo, kas 
verčia Europos šalis ginkluotis, 
o tai paliečia kasdieninį Ame
rikos gyvenimą.

Senatorius Rced pasiūlė prie
dą prie Borah įnešimo. Jo prie 
das reikalauja, kad prezidentas 
sugrąžintų namo Amerikos ka
reivius, kurie laiko okupavę 
dalį Vokieti jos. Borah sako, 
kad jis tam priedui nesiprie
šins.

Senatorius Borah sako, kad 
jo įnešimas sušaukti nusigink
lavimo 
renciją 
metiką 
įneštas 
painioti
kos, nes ir dabar nėra nė vieno 
klausimo Europoje, kur Jungt. 
Valstijos nevartotų savo įta
kos parėmimui vienos ar kitos 
puses. Nors tokia konferencija 
gali ir nepavykti, bet vistiek 
esą reikia kas-nors daryli.

Ad m i n is t rąc i jos sena to ria i,
vadovaujami Lodge, pradėjo 
griežtą kovą su Borah įnešimu 
ir dės visas pastangas, 
Borah įnešimą atmetus.

LONDONAS, gr. 27.— Lai
ke vėtros, kuri siautė Anglijos 
pakraščiuose per pastarąsias 
48 valandas, peiki laivai pa
skendo ir 28 žmonės žuvo ant 
jų. Didelių nuostolių pridaryta 
ir ant saužemio. Žuvo daug 
galvijų, o Vietomis upeliai 
plovė tiltus.

RYMAS, gr. 27. — Italijos 
armija bus padidinta iki 250,- 
000 kareivių, pašaukiant ka
riuomenėn daugiau rekrutų. 
Padidėjusios išlaidos bus pa
dengtos Isumažinlhnu žandar
merijas.

munšainu
Tai kalėdą šventimo pasekmės

nu-

Perka karinius laivus
4 žmonės užmušti

27.VICiKSiBURG, Miss.,\gr.
—Iš Edwards pranešama, kad 
netoli to miestelio šiandie siau
tė viesulą, kurioj penki 
liko sugriauti ir keturi 
tapo užmušti. Penki 
vaikai prapuolė ir irgi 
yra žuvę.

namai 
negrai 
negrų 
galbūt

Penki žmonės užmušti

ir ekonominę konfe- 
neturi tikslo įvelti A- 
į Europos politiką, bet 
tikslu greičiausia išsi-

CHICAGO. — Vakar auto
mobiliai užmušė penkis žmo
nes — du vyru ir tris mote
ris. Tarp užmuštųjų yra ir 
prof. F. Stella Skinner, 65 m., 
gailva dailės dtepalrtmento 
Northwestern universjiltete. Ji 
pasimirė Evanstono ligonbu- 
iy.

4 žuvo eksplozijoj

SAN ANTONIO, Tex., gr. 26. 
— Iš Mexico City pranešama, 
kad Meksikos valdžia užbaigė 
derybas apie nupirkimą iš Ang
lijos valdžios 10 torpedinių lai
vų naikintojų. Už juos bus už
mokėta 10,000,00 pesų.

Tarsis apie skolas
LONDONAS, gr. 27. — Ang

lijos finansinė misija, vado
vaujama iždo kanclerio Bald- 
win jau išplaukė šiandie į 
Jungt. Valstijas. Ji plaukia 
tikslu pasitarti apie Anglijos 
skolas 
kaip 
jus. 
apie

WASHINGTON, gr. p7. 
Probibicijos departamento su
rinktomis žiniomis, visoje ša
lyje per Kalėdas nuo užsinuo- 
dijimo munšainu,mirė arti 100 
žmonių. Daugiausia žmonių 
mirė nuo denatūruoto alkoho
lio, kuris buvo prie musšaino 
primaišytas.

Be to apskaitoma, kad iš 
priežasties užsinuodijimo mun
šainu ligoninėse ir savo na
muose serga tūkstančiai žmo
nių. Be to daugelis žmonių, 
kurie mirė nuo munšaino, ta- 
]M> daktarų paskaityti miru
siais nuo kitokių ligų, kad- pa
slėpus nesmagią tikrąją mir
ties priežastį.

* « 
Milionierius žmogžudys kalė

jime.

Jungt. Valstijoms ir 
jas butų geriau apmokė- 
Tikimąsi, kad ji sugrįš 
pabaigą sausio mėn.

Kova su Ku Klux Klanu.

ipagelbininkas, 
Joliet kalėj i- 
nuteistas “ne- 
metų” kalėji-

KANSAS CITY, gr. 27.
Keturi darbininkai liko 
mušti ir palaidoti po griuvė
siais ir 30 darbininkų sunkiai 
sužeista, niekurie galbūt mir
tinai, dulkių eksplozijoj 

Schreibor Flour & Cereal Co. 
dirbtuvėj. Nuostoliai siekia 
$250,000.

uz-

kad

Pereito balsavimo daviniai
Giria Amerikos darbininku 

padėtį
CHICAGO. —■ “Darbininkų 

padėtis Amerikoje yra geresnė, 
negu kur kitur pasauly”. Taip 
sako Allbert Thomas, direkto
rius tautų sąjungos internacio
nalinio darbo biuro. Jis vakar 
apsilankė Chicagoje ir kalbėjo 
metiniame susirinkime Ame
rican Association of Labor Le- 
gislation. Tečiaus Thomas sa
ko, kad padėtis gerėja ir Eu
ropoje, nors ir labai pamaži.*

Jis sakosi nepritariąs Rusi
jos bolševikams, nes jie esą 
nepraktiški Jt radikalai. Bet 
jie laikosi Rusijoje todėl, kad 
jie pripažino tą faktą, kad ir 
Rusijos valstiečiai turi sielą.

'Francijos darbininkai, kaip 
ir aibe Inai Francijos gyventojai 
nepritarią mažinimui Vokieti; 
jos kon t ribulei jos. Tečiaus jis 
manąs, kad ir juos galima bu
tų pripratinti prie to.

Thomas pirmiau .buvo deši
nysis socialistas. Laike karo 
jis buvo Francijos amunicijos 
ministeris.

Be Thomas, susirinkime dar 
kalbėjo Rene ILe Brun iš Fran
cijos ir Edvvard Phelan, E. Be- 
ddington Behrens ir Jos. 
Herberi iš Anglijos.

SPRIINGFIELD, III., gruod
žio 27. — Valstijos sekreto
rius paskelbė, kad pereituose 
balsavimuose gruodžio 12 d. 
apie priėmimą Illinois konsti
tucijos paduota balsų: 
paviete: už konstituciją 27,874, 
prieš — 541,206; kitose valsti
jos dalyse: už 157,424, prieš 
380,192; tokiu budu visoje val
stijoje paduota balsų: už kon
stituciją 185,298, prieš 921,398.

12 <Y

Cook

Budavojasi daug namą.
CHICAČO. — Dar , niekad 

Cliicagos istorijoj nebuvo tiek 
naujų namų, kaip šiemet. Mie
sto namų budšvojimo departa
mentas iki šiol yra išdavęs 
šiemet ‘leidimų budavoti namų 
už $217,434,960. 
pusė tiek leidimų 
Duota viso 12,467 
tie namai butų 
vienas šalę kito,
jokių protarpių, tai jie sudary
tų 400,000 pėdų, arba 80 my-

Pernai • t ik 
buvo duota, 
leidimu. Jei v

nepaliekant

Bankierius-misionierius 
kalėjime.

E.

PINIGŲ KURSAS

NEW YORK,' gr. 27. — Vic- 
tor H. Arnold, bankierius-pa- 
mokslininkas, tapo areštuotas

Vakar, gruodžio 27 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų____ ____ %<
Belgijos 100 frankų ............... $6.69
Danijos 100 frankų ............. $20.79
Finų 100 markių ................... $2.53
Francijos 100 frankų ........... $7.22
Italijos 100 lirų ................... $5.12
Lietuvos 100 Litų .........   $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų...........$19.12
Olandų 100 guldSnų ........... $39.75
šveicarų 100 markių ........... $18.96
Švedijos 100 kronų .................$26.95

Vokietijos J00 markių 15* c.

tas Madison, Wis., federalinio 
teismo už vartojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams. Iš jo rei
kalaujama užsistatyti $25, (MM) 
kaucijos, bet jis neturi tiek 
pinigų, tad privemtas sėdėti 
kalėjime iki gaus kauciją. Jis 
sakosi esąs nekaltas, kad Ma
dison Bond Co. bankrutijo ir 
jį persekioją tik už tai, kad jis 
elgėsi krikščioniškai ir bandęs 
“Kristaus metodus” įvesti į 
biznį.

SOUTH BENĮ), Ind., gruod
žio 27. Policija pradėjo kovą 
su Ku Klux Klanu South Bend. 
Gavus žinią, kad Klanas pra
dėjo veikti apielinkės mieste
liuose, policija pradėti tyrinė
ti klaniečių veikiimą ir vieną 
Ku Klux Klano narį, Wes*ley 
Hollyoke, 21 m., areštavo. JĮ 
kaltina gabenime dinamito. Jis 
atsigabenęs dvi dėžutės dina
mito iš Culver į South Bend 
pasažieriniame vagone. Apie 
tai policija sužinojo kįlus ki- 
virčiams pačiame Klane.

Policija neliesianti klaniečių 
iki tie neperžengsią įstatymų, 
bet peržengus įstatymus jiems 
jokio pasigailėjimo nebus tei
kiama. O policija turinti veik 
visų Klano narių vardus.

CHICAGO. — Milionierius 
Jacob Klein, 61 m. amžiaus, 
kuris Dupage paviete buvo sa
vanoris šerifo 
tapo išgabentas 
man. Jis tapo 
mažiau kaip 14
man už nušovimą pernai auto
mobilisto Ncumann kada tasis 
neįstengė taip greitai sustoti, 
kaip to jiorėjo Klein. Klein 
teisinosi, kad Ncumann labai 
greitai važiavęs ir nesustojęs 
kada jis įsakė sustoti. Bet 
žmonės, kurie buvo kartu su 
Neumannu automobily paliu
dijo, kad,buvo važiuojama vi
dutinišku greitumu ir kad pra
dėta automobilį stabdyti kaip 
tiktai Klein davė ženklą, bet 
Klein ndlaukė iki sustos auto
mobilis, bet tuoj paleido šūvį.

Milionierius Klein tapo atga
bentas kalėjimai! ant nėščių ir 
patalpintas kalėjimo ligoninėn, 
nes sergąs neišgydoma liga.

Rado dviejų mergaičių 
lavonus. K0 R H S,

III., 
Mc-

WEST FRANKFORT, 
gr. 27.—< Lavonai Opai 
Murty, 11 m. ir Bruma Rebe- 
chi, 9 b., tapo rasti Fork iq>e- 
ly. Manoma, kad jos prigėrė 
Kalėdų dieną, kada jos išėjo 
iš Orient.

—Šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temi>eraturoje.

I

Saulė teka 7:17 vai., leidžia
si 4:20 v. Mėnuo leidžiasi 1:49

-v

Priminimas
f

Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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, HL 

fa

4

e
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’ ŠIAULIAI.

Miestas jau nuo seniau susi
laukė viešą, valstybinį knygy
ną, kuris turi net perdaug abo
nentų. Išdavimo dienomis 
žmonių būriais grūdasi prie 
knygų, čia pat yra skaitykla, 
kur ateina įvairių laikraščių 
kaip iš Lietuvos, taip ir iš už
sienio. Tik, deja, jų šiaulie
čiams permaža.

—Mieste, dienos laiku pasi
taiko žmogžudysčių. Nesenai 
vieną žmogų permušto rinkoj 
akmeniu. IV) to kitą žmogų vi
sai užmušė prie aludes.

—'Kainos Šiauliuose maisto 
produktų krinta, bet pramonės 
dalykai žymiai paskutinėmis 
dienomis pabrango. Yra atsiti
kimų, kad krautuvninkai pa
žymi prekėms kainas aukštas, 
bet derintis nuleidžia iki pusės 
ar daugiau pažymėtos vertės.

— šiauliškis [‘*L-va”].

NEMUNAS SUSTOJO.

Kaunos. — Iš nakties pirma
dienį lapkričio 27, pradėjo 
kiek stipriau šalti ir tuojau 
Nemune pradėjo pludurt leda- 
galiai (yžai). Ledams kaskart 
vis daugėjant ant rytojaus, 
lapkričio 28, Nemune Liovėsi 
plaukiot mažesnieji ir dides
nieji laivai-garlaiviai ir susto
jo uoste žiemos poilsiui.

Įsisiūbavęs vasaros jėgomis 
Nemunas rudenio šalčiams ne
norėjo pasiduoti: draskyda
mas slegiančius jį ledus su 
įnirtimu nešė į Baltijos jurą. 
Kovą betgi šaltis laimėjo ir 
pirmadienį, gruodžio 4, sraunų 
plačiojo Nemuno vandenėlį ne
gailestingai prislėgė' šiurkščia 
ledo pluta —Kaunietis.

NAUJ^ GELŽKELIO ŠAKA.

1920 metais, rudenį, užėmus 
lenkams Vilnių ir Gardiną, 
Alytus buvo atkirstas nuo Lie
tuvos susisiekimui gelžkcliais, 
nuo ko nemažam miesteliui 
prisiėjo pakelt daug sunkeny
bių ir materialinių nuostolių.

Pravest naują gelžkelio ša
ką dėl kalnuotumo Alytaus 
apylinkių nebuvo taip lengva 
ir gelžkelio pravėdinto dar
bams reikėjo daug lėšų. Ta
čiau visos kliūtys nugalėtos ir 
užbaigta nauja gelžkelio šaka. 
Kazlų Ruda — šeštakavos — 
Alytus.

Pradžioje š. gruodžio mėne
sio nuo Kalvarijos stoties pra
deda vaikščiot traukiniai ligi 
pat Alytaus.

Atidarymas naujo gelžkelio 
atneš nemaža naudos ne tik 
Alytaus miestui, bet ir Susisie
kimo Ministerijai, nes pasta
roji ten gauna nemaža rieda
mosios medžiagos.— apie 300 
prekinių vagonų, 5 keleivinius 
vagonus ir ’6 garvežius. Minė
tieji vagonai ir garvežiai, at
kirtus lenkams iš abiejų galų 
gelžkelį, ligi šiol išstovėjo Aly
taus stoty be jokios naudos 
tuo metu, kada Lietuvai buvo 
stoka vagonų. —Gelžkelietis.

NEPAPRASTI NARSUOLIAI.

Klerikalinės darbininkų or
ganizacijos — Darbo • Federa
cijos — kurios vyriausiu lyde
riu yra Ambrazaitis — kai 
kurie nariai yra pasižymėję 
nepaprastu narsumu. Štai pa
vadžiui 1 gegužės š. 1922 m. 
Tilmanso salėje federacini n kai 
pabaigę savo mitingą didžiau
siu griežtumu ųeleido kalbėti 
socialdemokratams, neatsižvel
giant į lai, kad pastarieji tu
rėjo valdžios leidimą daryti 
mitingą.

Artinantis Seimo rinkimams 
liaudininkai-demokratai Šan
čiuose Saulės mokyklos bute 
buyo sušaukę darbininkų mi
tingą su tikslu įkurt savo par
tijos skyrių. Tas sumanymas 
nepavyko, nes susirinkę fede-
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Svetima spauda apie 
lietuvius ♦

raoininkai nedavė kalbėt net ir 
patiems mitingo iniciatoriams* 
rengėjams ir privertė susirin
kusius išsiskirstyti.

Gi lapkričio 24 per Seimo 
posėdį kun. Krupavičiui prisi
minus, kad “Darbininkų kuo
pų” (bolševikų) atstovas Do
minas esąs po teismu ir išsi
reiškęs norįs priimti Rusijos 
pilietybę, federacininkai Lum- 
bis su Radzevičium puolėsi ir 
kibo į Dominąxišmesti jį lauk 
iš Seimo salės ir tik supuolę 
kiti atstovai sulaikė narsuolius 
nuo įvykdymo šlykščios prie
vartos.

Taigi kaip matote krikščio
niškų federacininkų savo nar
sumu neviršija net ir revoliu- 
cingiausi karžygiai bolševikai.

Kauno darbininkas.

PREKYBA SU LIETUVA.

[LIB] Amerikos biznis to
lyn vis labyn įdomauja Pabal- 
tiją. Lapkričio 26 d. “Nevy 
York Times” pranešė žinią, 
kad iš Lietuvos galima busią 
gabenai linus. Išvežamieji 
muitai esą uždėti neperdidžiau- 
si. !

1-os rūšies linams už 100 
kilogramų 10 litų; 2-os — 38 
Ii t.; 3-ios — 13 liit»; 4-os — 
2 lit.

žmogžudystės.
SINTAUTAI, šakių apskr.— 

Nuo š. m. spalių mėn.. prad
žios, prasidėjo Sintautų apylin 
kėj tokie įvykiai, kurie visus 
be galo surūpino.

Pirmas jų įvyko š. m. spalių 
mėn. apie 10-12 d. Rytą auš
tant užpuolė einantį namų link 
žmogų piktadariai ir gerokai 
apkūlė peiliu apipiaustė (toliau 
nežinia ką būt darę. Pamatę 
jau sukilusius žmones nuo už
pulto pasitraukė.)

Milicijai pasisekė juos su
gauti. Sugavusius nuvarė į 
apskričio miliciją, tenai radę 
juos nekaltus, paleido. Po kiek 
laiko - vėl buvo vienas važiuojan
tis iš miesto žmogus smarkiai 
apiplėštas jį nurengė iki baltų
jų ir liepė išlipti iš vežimo, gi 
plėšikai susėdę vežiman nuva
žiavo.

Žymiausias gi atsitikimas 
įvyko š, m. lapkr. men. 12 d. 
apie 4 vai. po pietų< pačiame 
miestely susidariusi “šarka” 
užpuolė pil. NN. kuriam kąž 
kokiu įrankiu (sako geležine 
pirštine) kirto galvon, šis su
griuvo; jo draugas ar tik pažį
stamas NN, šoko gelbėti, bet 
buvo peiliu nudurtas. Po 5 mi
nučių jis mirė... O pirmesnis, 
kito vedamas, parėjo namo ir 
po kėlę tos valandų — taipgi 
mirė ir, žmogžudžius tuojau 
sugaudė ir uždarė. Kitą dieną 
apkaustė rankas ir išvarė į ap
skritį.

į šią žmogžudystę sin tautie
čiai žiuri didžausiu pasipiktini
mu. —Klajūnas (“L-va”].. . .s

Iš okupuotos Lietuvos
MERKINĖ, Lapkričio 28 d. 

į Marcinkonių kaimą privažia
vo daug lenkų milicijos. Sako
ma, kad mlicininkai pakeis ka
rinę sargybą. Ir vėl žmonės 
pradėjo bėgioti į miškus, nes 
jiems labai milicija ikirėjo...

Turėdamos žemos valiutos pi
nigus, dabar jos negali dar 
pirkti daug Amerikos prekių- 
TcČiau netrukus tai pasikeis ir 
jos galės pirkties iš musų vi
so ko joms reikės. Daugiau
siai užimtos žemdirbystes ir 
medžio pramone, tos naujos 
Pabalti jos valstybes t turės 
įvežti daug gatavų prekių ir 
žalios medžiagos, k. a. buvei
nes, gclžies, mašijierijos.

Didelis Išpardavimas
. Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

Buvo
$100

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.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
RENGIA P, P. D. U. (I. W. W. U.)

Gruodžio-Dec. 29 d., 7:30 vai. vakare
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 S. Halsted St.

Vyrai ir Moterys Lietuviai Darbininkai! Malonėkite atsilankyti ir at
sivesti draugus ir pažystamus j šitas prakalbas; bus geri kalbėtojai ir kal
bės apie svarbius darbininkams reikalus.

Anglai ir lietuviai kalbėtojai. Lietuviškai kalbės tik-ką atvažiavusis 
iš vakarinių valstijų: iš I. W. W. U. kovos lauko.

Įžanga dykai
» • ‘ < m

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI

Geriausių Armonikų
Pasauly že- 

fn e s nėmis 
kaino m i b 
negu kitur 

kur prieš 
karą.

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

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Blue Islnnd Avė.. Chicago III. Dabar

$39

K..GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai \

127 N. Dearborn St., Room 1111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-fl

Gyvenine vieta:
3323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo fi iki 19, 
ryto.

Tame pačiame dienraštyje 
gruodžio 3 d. buvo išspausdin
ta ilga korespondencija iš Da
nijos, kur rašoma apie Danijos 
naujai kasamąjį Drogden ka
nalą, į pietryčius nuo Kopen
hagos, kurs žymiai sutrumpin
siąs laivų kelionė į Baltijos ju
rą. Kelias per Kiel’io kanalą 
esąs ilgesnis, kontroliuojamas 
alijamtų ir brangesnis. Gi da
nai nieko neimą už laivų per
važiavimą. Korespondentas ra
šo: Įsteigimas naujų Babalti- 
jos valstybių: Finliandijos, Es- 
tonijos,' Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos — kai kurios iš jų 
pastaraisiais laikais žymiai pa
gilino savo uostus — padarė 
Pabaltijos rinką daug svarbes
ne, negu kada nors ji buvo. 
Toji rinka prieš karą buvo 
mažos svarbos Suvienytoms 
Valstijos. Ją valdė Vokietija. 
Amerika labai maža prekių te- 
įveždavo ir Amerikos žvaigždė- 
;a vėliava retai matėsi Baili
os vandenyse. Dabar visa tai 
jasikeitė. Į Kopenhagą vidulti- 
liškai imant dabar kas ketvir
ta diena atplaukia Amerikos 
.aivas. Amerikonai, kurie tie
sioginiai yra užinteresuoti, su
pranta svarbą didžiosios rin
kos aplink Baltiją. Danija ir 

Vokietija, Švedija 
Rusiją tai .senieji 
prekybos punktai.

ir Šiaurinė
Amerikos
Pečiau nuo pastarojo karo lai- 
kų staigiai ir griežtai pasikei
tė sąlygos Suomijoj, Estonijoj, 
Latvijoj, Lietuvoje ir (Lenkijo
je. Turėdamos tiek sėmių kiek 
Francija ir Britanija ir gyven
tojų ne ką mažiau kaip Fran
cija, tos naujos respublikos 
priverčia su jomis skaitytis.

BIZNIERIAI!
Apkainuokite Inventoriy 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15lą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu- - 
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams.

J. P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT 

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą ant Bridgeporto

3241 So. Halsted Str: 
Tel. Boulevard 5066 
Ofisas vidurmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.GARSINKIT1ES NAUJIENOSE

•i*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St. I
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ii nue 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias byjas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen- 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznina, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 
čiaus ant lengvų išlygų.’

Kviečia I. W. W. LIETUVIŲ GRUPĖ.

^SMAGIAUSIAS BALIUS!
Rengiamas

Lietuviškos Tautiškos Draugystės Vienybės
Prieš Naujų Metų Vakarą

Nedėiioj’e, Gruodžio-December 31 d., 1922

N

M. Meidažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place
Pradžia 6 vai. vakare. / įžanga 35c. ypatai.

širdingai kviečiama jaunuomenė skaitlingai atsilankyti.
’ Kviečia Komitetas.

ifl ■ K E H ■ M iM ■■ H H S B H « K a H MliHlIMH ’•

Metinis Balius

50c. '
Šir-

Lietuvių Neprig|uliningo Kliubo
įvyks

šeštadienį, Gruodžio 30 d., 1922 jn.
Mildos Svetainėj, 3142 S. Halstėd St.

Pradžia 7 vai. vak. , Įžanga Moterims 25c. Vyrams
• * ' - f ‘d » ■ . • . . • ■ i •

Bus gera muzika ir jaunuomenė galės linksmai laiką praleisti.
dingai kviečia visus atsilankyti. Komitetas

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

M A J ESTI/* ni-TMEATRe-W
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
Šeštad., Sekmad. 

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). ' 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Duoda Simet Dovanų
Visiems, kurie ųžsipreiAumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę’" su juokij skyriu
mi “Tarka” gaus

, DOVANU
Kalendoriy, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Pinigai
iš

Bridgeporto
. I

unm
per

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

PINIGAI
Roselando

Lietuvon
Roęelandiečiams ir ken- 

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna g varant u a.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-
sington.

✓
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PINIGAIir

■i

Lietuvon

809 So. Main St

Rockford, III.

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

Rockford Real Ęstate 
and Loan Čo.

Metams ...
Lietuvon ..

— Adresuokite —

vienybe
193 Grand St Brooklyn

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlnanaKas
4:

1923 METAMS
Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

> U žsiprenumeruosM

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel.: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y-ards 4681

~ ’ >~ii

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 

i Kamp. Milwaukee ir Ashland A\es 
, Ofiso vaj.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

' S. W. BĄNES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

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

Rcz. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 0 vai.

Hertnan P. Haase 
z ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comm«rce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephoąe Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ava.

, Tel.: Pullman 6377. 
_______________________  U

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 38Q1 Normai Av.

Tel. Yards 2296.L ................................. r.-.......................... ■

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th St., Chicago. IU.

UŽEIK I
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Speciales kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

ROCKFORDO

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Miczoll, 
M. D. P. S.

parvažiuoja Decem- 
her 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
Šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Tel. Roosevelt 7795

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

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

penheimero, L. System and Ardinore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir l’us- 
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.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyp.

S. GORDO^J, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais. ,

t
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Lietuvos Universiteto 
reikalais

• —  . JT..1 ** -

KORESPONDENCIJOS j
Užsienių Reikalų Mi- 
informacijos tikslu 

žinių dėl bėgamųjų 
Universiteto reikalų.

[LJB] 
n isterija 
prisiuntė 
Lietuvos 
Čiai jas paduodame.

i I. Profesūra.
Nustatyti šiandien 

skaičių reikalingų profesorių 
įvairiems Univejrsdteto fakul
tetams butų sunku, bet einant 
Universiteto statutu profesorių 
(ordinarinių), extraordinririnių 
ir docentų) turi burti nemažiau, 
kaip nurodytas statute kated
rų skaičius. Taigi teologijos 
fakultetui reikalinga bent 22 
prof. Dabar veikia 10 prof. — 
trūksta 12 profesorių. Huma
nitarinių mokslų fakultetui 
reikia bent 18 profesorių, da
bar veikia 7 — trūksta 11. Tei
sių fakultetui reikės 15 profe
sorių. Matematikos gamtos 
fakultetui reikia 22, dabar vei
kia 8 — trūksta 14. Medicinos 
fakultetui reikės 28 profesorių, 
dabar veikia 6, pakviesta ru
dens semestrui 4, reiškia, 
trūksta 18. Technikos fakulte
tui reikia 17 profesorių, dabar 
veikia 7, trūksta dar atlygini
mu Vakarų Europos profeso
rių: ordinarinis profesorius 
gauna pagrindinės algos su 
bdangonybės priedu 160 litų 
mėnesiui, extraordinarinis 135 
litų ir docentas 110. Be to vi
si profesoriai gauna dar po 15 
litų mėnesiui už kiekvieną są- 
vaitinę valandą — paskaitą.

Ateity atlyginimas bus pa
keltas.

• 2. Knygynas.
Universiteto bibliotekai įren

gti, kuri galėtų tinkamai ap
tarnauti mokymo ir mokslo 
reikalus, reikia bent 50,000 li
tų, liet pradžiai (reiškia arti
miausioms metams) reikia apie 
10,000 litų (apie 2500 litų — 
knygį iržipirkimui ir apie 2500 
litų — bibliotekos įtaisymui ir 
jos perisonalo atlyginimui.

f3 Universiteto rūmai.
Kai dėl lėšų, reikalingų uni

versiteto rūmams pastatyti, tu
ri omenyje visokias mokslo’ įs
taigas, kai kabinetai, laborato
rijas, klinikos, dirbtuvės, mu
gėjai, etc. — tai šiam tikslui 
reikalinga ne mažiau miliono

tikslų

Savaimi aišku, kad Univer
sitetas bus dėkingas, jei musų 
Atstovybės ir Konsulatai už
sieniuose turės domėję išdėsty
tus reikalus ir prisidės esamo
mis jų žinioje priemonėmis 
prie Šių reikalų patenkinimo.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie Stn 

Chicago, III.

Pearl Ūueeti Koncertinos

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

Mes taipgi turime geriausį 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.

THORP, WIS.

rengiamės išgirsti Lie- 
Operos artistus, Byra, 
ir Lešikevičių, koncer-

Mes 
tuvos 
Oleką 
tuojant Chicaigoj antrą Kalėdų
dieną Orchestra Hali — jeigu 
ši salė turi radiofoną -— balso 
išsiuntėją. Mes čia Thorpe tu
rime radiofoną balso priėmėją. 
Kartą girdėjome lietuviškai 
dainuojant — pirma vyrą, pa
skui dvi moteris.

Kitų vietų lėtu via i irgi galė
tų pasinaudoti koncertais pa
galba radiofono. Nebūtų reikalo 
važiuoti į Chicagą išgirsti mu
sų dainininkus dainuojant.

Koncertų rengėjai gerai pa
darytų, kad imtų tokias sales, 
kur yra balso išsiunčiainasai 
radiofonas, taip kad ir kitų 
vietų lietuviai galėtų pasinau
doti.

Pradedant programas reikia 
pasakyt vardas miesto ir daly
vaujančių artistų.

— F. Mikolainis.

Prašau pašalpos.
- . -.... -

Aš Antanas Grigonis jau še
šti metfai sergu džiova. Pašal
pos iš niekur negaunu jokios 
taigi gyvenimas mano labai - 
sunkus — dagi laikraščio netu
riu iš ko nusipirkti. Prašau 
visų geros širdies lietuvių ir 
lietuvaičių, ar negalėtų bent 
kiek sušelpti mane kad ir ma
ža auka, už ką bučiau neapsa
komai dėkingas.

Su aukšta pagarba, 
Antanas Grigonis,

U. S. Marine Hospital No. 9. 
Fort S ta n ton, Ncw Mex.

Į LIETUVĄ 
sęiS VVhite Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
Majestic saus. 6; kovo 10; kovo 31;

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. Ž6; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria saus. 4 *MongoIia saus.18 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

*Naujos 3 klesos kajutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

Zeeiand gruod. 30; Kroonland saus. 27 
Lapland saus. 13; Zeeland vasario 3;

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina- 
m»s keliones kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką. >

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

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS . 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją

S. S. DROTTNINGHOLM, 
Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 

| LIEPOJŲ ir MEMELĮ........ $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm. 

Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
<on St., Chicago, III.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABŪRIUS 

1929 — 25th Stn 9509 Cardenl
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Oiiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, M ar k et 4526

A'NZTLUtJ vy»c>, vuivciguj a.i.

DUONELAIČIO RAŠTAI, mokykloms parta- 
ko ir paaiškino M. Biržiška. Tai yra rūpes
tingai ir gražiai išleistas pilnas K. Duonelai- • 
čio raštų rinkinys, su priedu atskyroj knyge- ' 
lėj — M. Biržiškos parašyta Duonelaičio bio
grafija ir jo raštų išnagrinėjimas. Kaina 60c

Iš ADOMO MICKEVIČIAUS Raštų. Tai yra 
kita knygelė, kurią kiekvienam smagų bus tu
rėti savo knygynėlyj. M. Biržiška šioj kny
gelėj paduoda raštų vertimus į lietuvių kal
bą kartu su jų lenkiškų originalu. Knyge
lės kaina.......................  į.......—..........60c

UŽMIRŠTAS
SMAGUMAS

KITĄ sykį Amerikos lietuviai pažinojo didelį 
ulturinį smagumą, būtent Knygų Skaitymą

Kare, suirimas, ispuikėjimas, nupuolimas, smulki kova, 
žemos rųšies smagumai atėmė nuo Amerikos lietuvių tą 
gražų ir didelį smagumą, kokį jie turėjo iš knygų skaitymo.

Bet nupuolimas nesitęsia amžinai. Taipgi ir Amerikos * » • •
lietuviai turi susigrąžinti tą gražų paprotį-skaityti knygas. 
Tai dabar ypač lengva, kada mes gauname tokių gražių 
knygų iš Lietuvos

1

Naujienų Knygyne randasi daug naujausių knygų, spauzdintų Lietuvoje,
r ’ \ ' 1 . r'." • ' . - ■ *

Iš tų mes atkreipiame jūsų domę ypač i sekamas:

DAILĖS PAVEIKSLŲ KNYGOS.
RAFAELIS. Dešimtis jo veikalų svarbiau
siųjų spalvuotų reprodukcijų ir trumpa jo 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tai yra ne
paprastai puikiai padarytos reprodukcijos, 
spauzdintos Vokietijoj. Rafaelis buvo di
džiausias Madonos (šv. Panelės) piiešėjas. 
Tarp reprodukcijų,kurios randasi šioj knygoj 
yra jo garsus paveikslas Sikstinos Madonos. 
Kiekvienas paveikslas gali būti indėtas į rė
mus. Jeigu norite gauti šitų knygų, pasku
bėkit, nes Naujienų knygyne liko tik keletas. 
Kaina .............  į-L- $1.25
ANZELMAS FEUERBACHAS. Tai yra 
vienas iš garsiausių pereito šimtmečio Vo
kietijos dailininkų, šitoj knygoj yra dvyli
ka spalvuotų jo paveikslų reprodukcijų. Re
produkcijos taip gražiai padarytos kaip ir 
Rafaelio paveikslų reprodukcijos. Tarp pa
veikslų yra jo garsusis paveikslas rodantis 
poetą Dante su Ravennos moterimis. Pa
veikslai gali būti išimti ir įdėti į rėmus. 
KainU ..... ..................     $1.25

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.
HOMER’O ODISĖJA. Tai yra veikalas, kurs 
atvaizdina senovinį graikų pasaulį ir yra vie
nu iš pamatinių puikiausių pasaulės litera
tūros kurinių. Jį išvertė lietuvių kalbon Dr. 
J. Ralys, kurs neseniai mirė. Išvertimas ši
to veikalo lietuvių kalbon didžiai paturtino 
lietuvių literatūrą. Vertimas yra labai pui
kus ir užpelnė didžiausio pagirimo iš kritikų 
pusės. Knygą išleido švietimo Ministerija. 
Kaina .................................................  $1.00

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Algi- 
montas”, istorijos pasaka dviejuose tomuo
se. Tai yra didžiausia originalė istorijos pa
saka lietuvių kalboj, kuri skaitosi su dideliu 
žingeidumu, šie du tomai yra labai gražiai 
išleisti, turi gražius kietus apdarus. Kaina 
abiejų tomų ..................    $2.00

VAIŽGANTO RAŠTAI, trijuose tomuose. 
Vaižgantas, tai Kun. Juozas Tumas. Iš ka
talikų rašytojų jis buvo labiausia populiaris 
tarp įvairių žmonių be partijų skirtumo. Į 
šituos tris tomus yra sutalpinta jo įvairus 
laikraštiniai straipsniai. Kun. J. Tumo my
lėtojui šitie trys tomai pus graži dovana. 
Kaina .....................    $2.50
MAYNE REID. “Karo Takas”, romanas. 
“Išeiviai”, romanas. Kapitono Mayne Reid’o 
romanus pamylėjo viso svieto jaunimas, ši
tų dviejų romanų pasirodymas lietuvių kal
boj duoda ir lietuvių jaunimui pasigėrėti | 
Reid’o raštus. Knygos kaina..............; $1.00
AKLAS MATĖ... “Magaryčios”. Tai yra in- 
domių feljetonų rinkinys, kuriuos parašė vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Aklasmatė. Knygos kaina 50c.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampas >1 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigas!
Aku terl

ios koleg* 
ilge 

praktika
vusi Peną* 
silvanijos 
hospitali- 

ie. Pasek* 
minga! pa

tarnaują * 
prie gin» 
iymo. Dua 
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki- 
LokiuoM r«! 
kaluose m* 
terims ir 
merginoms.

■ ------ 1 ------------------v...... .... —

<^-DR.HERZMAN-^l
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per U 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo altrais ir chronlikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1B26 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vėl. vakarais.

r ' Dienomis: Canal 
_ . . . I 8110 arba 857
Telefonai: J

' j Makt. Drexel 959 
( Boulevard 4186

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

\SST7.-:—-.-rsr-.r-.--.-a.-IJ-.-.. 1 ........

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glarer pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
. Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 Si.

OFISO VALANDOS:
Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedeliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriiką ir 
Vaiki ligą

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik! 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexei 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene) • »

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Jonas Biliūnas 
buvo vienas iš prakilnių rašytojų, kurio ta- ’ 
lentas žadėjo daug, bet kurs mirė pirma ne
gu spėjo savo talentą pilnai išplėtoti, šiton 
knygon sutalpinta visi niešpasakyfai gražus 
J. Biliūno rašiniai, kuriuos jis spėjo parašyti. 
Kaina....................................................  75c

Taip-jau gražiai atspauzdintos yra sekamos 
Naujienų spaudos knygos.

W. Shakespeare’o MACBETH. Kalėdų Kau
kės vertimas eilėmis. Vienas gražiausių pa
saulio dramatinių veikalų puikiame vertime. 
Apdaryta. Kaina ...J...................... -........$1.00
Kalėdų Kaukės GLUDI LIŪDI, Lyrikos eilių 
rinkinys. Kažkurios tų eilių yra nepaprastai 
gražios. Puiki dovanėlė dailės mylėtojui. 
Kaina................................  50c
MĮSLIŲ KNYGA (suviršum 1000 mįslių su 
atminimais), surinko ir paaiškino Kleofas 
Jurgelionis. Tai yra puikiausi knyga sma
giai laikui praleisti. Jos kaina............$1.00

H. Hauptmano PASKENDUSIS VARPAS, 
puikiame vertime A. Lalio. Graži pasaka 
dinamos formoje. Kaina...................  $1.00

J. Spargo SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS, versta A. Lalio. Lengvas ir sma
gus išdėstymas socializmo principų. Gera 
dovanėlė rimtam vyrui. Gražiai apdaryta. 
Kaina .......................................  $1.00

K Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Akuierkg
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa
sekminga prak-

patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienai— 
sitikime 
ypatižką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui. .

Tel. Pallman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St. 

jChicago, III.

le at- 
teikiu 

jrižiu- 
Dooda 

mo> 
mergi

X

DR. S. BIEžlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B 

Leavitt SL Tel. Canal 6222.
Besidendja 8114 W. 42ad 8A 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1-^1 ir 7—9. Ned. 10—12 y.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant. . .
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben-|ir didėja. Galima net paste- 
drovl, 1789 So. Halsted St., Chicago,1 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama____________________$8.00
Pusei metų__________________4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25
Dviem mėnesiam__
Vienam mėnesiui 

Chicago je per nešiotojui:
Viena kopija__________________8c
Savaitei........................  18c
Minėsiu! .....    75c

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoje
paatu:

Metama__________ —_ _ ■■■ . $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.

_ 1.75
..... 1.00

Tautines ir 
tarptautinės idėjos.

Yra nemažai žmonių, ku
rie įsivaizduoja, kad, norint 
tarnauti savo tautai, reikią 
būti priešingam kitoms tau
toms. Tai yra paprastoji va
dinamųjų “patriotų” rųšis.

Socialistai šitokį “patrio
tizmą” atmeta. Jie mano, 
kad mylėti tiktai savo tau
tą ir neapkęsti kitų tautų 
yra klaidinga. Šitai jų nuo
monei paremti butų galima 
privesti šimtus argumentų, 
bet mes čia paminėsime tik
tai keletą.

Viena, tautybė nėra koks 
žmogaus nuopelnas arba nu
sidėjimas, o tiktai prigim
ties ir istorijos vaisius. Žmo
gus yra lietuvis dėlto, kad 
jisai gimė iš lietuvių tėvų 
arba ilgą laiką gyveno tar
pe lietuvių — išmoko jų kal
bą, persiėmė jų papročiais, 
prisitaikė prie jų budo ir t. 
t. Taip pat ir anglas, vokie
tis arba rusas yra tų tautų 
žmonės dėlto, kad vienas jų 
gimė arba ilgą laiką gyveno 
anglų tautoje, — antras — 
vokiečįų tautoje, trečias —• 
rusų tautoje. Kam gi jie tad 
turėtų pykti ant kits kito už 
tai, kad jie yra skirtingų 
tautų žmonės?.

Antra, žmogus, kokios ji
sai nebūtų tautos, yra pir
mų pirmiausia žmogus. Žmo
nės ant šio žemės kamuolio 
išgyveno šimtus tūkstančių 
metų, pirma negu atsirado 
tautos; ir mokslas sako, kad 
per tą savo gyvenimo laiko
tarpį žmonės daug daugiaus 
pasiekė kultūros dirvoje, ne
gu per tą laiką, kada jie yra’ 
susigrupavę į tautas.- Visas 
paskutinių šimtmečių pro
gresas rymo ant to pagrin
do, kuris tapo sutvertas ga
dynėse pirm tautų atsiradi
mo. Iš to, žinoma, neišeina, 
kad tautos turi būt panai
kintos; bet iš to išeina, kad 
tautybė be žmoniškumo ne
turi jokios reikšmės. Jeigu 
tečiaus svarbiausioji žmo
gaus esybės dalis yra ta, 
kuri daro jį žmogum, o ne 
ta, kuri daro jį tam tikros 
•tautos nariu, tai yra visai 
nesąmoniškas dalykas žiūrė-1

ti į kitų tautų žmones, kaipo 
į priešus, vien tiktai dėlto, 
kad jie yra kitų tautų žmo
nės.

Vienok nereikia manyti, 
kad visus žmones jungia į 

'daiktą tiktai jų tolima ben
droji praeitis. Atvirkščiai, 
ir pef tą laiką, kada žmoni
ja gyVeno, susigrupavusi j 
atskiras tautas, ji turėjo ne
suskaitomą daugybę bendrų 
reikalų; ir tų reikalų skai
čius tolyn vis labiaus didėjo Į

’Į bet, kad kaip tik tas laikas, 
I kada žmonės gyveno tauto- 
I mis, labiaus suartino juos ir 
labiaus subendrino jų reika
lus, negu visos pirmesnio- 

Isios gadynės. Imkite bent 
kurią mokslo šaką: ar gali
ma pasakyt, kad ją sutvėrė 
tam tikra tauta ir kad ji 

Į vien tiktai tAi tautai pri
klauso? Imkite techniką, me- 

Iną (dailę) valstybių formas: 
ar galėtų bent viena tauta 
pasakyt, kad kuris nors ši
tų dalykų arba bent kuri*! 
nors jų dalis yra jos vienos 
darbas ir kad kitos tautos 
neturi teisės jais naudotis? 
Ar lietuviai elgtųsi išmintin
gai, jeigu jie nusitartų ne
versti iš rusų kalbos dramų 
ir operų ir nestatyt. jų savo 
scenoje tiktai dėlto, kad tas 
dramas ir operas yra sukū
rę svetimos tautos žmonės? 
Ar butų gerai, jeigu Lietu
vos žmonės atsisakytų nau
dotis vokiečių mašinomis, 
[gelumbėmis ir vaistais dėl
to, kad tie daiktai yra vo
kiečių, o ne lietuvių padary
ti?

Užtenka nurodyti šiluos 
dalykus, kad kiekvienam bu
tų aišku, jogei visa šių die
nų materialinė ir dvasinė 
kultūra tampriausiais ry
šiais jungia į daiktą visas 
pasaulio tautas; nė viena jų 
negalėtų gyventi atsiskyrus 
nuo kitų, o dar mažiaus *- 
eidama prieš visas kitas 
tautas. Jeigu tauta nori gy
vent ir progresuot, tai ji tu
ri derinti savo reikalus su 
kitų tautų reikalais, ji turi 
jieškot būdų palaikyt su jo
mis draugiškus santykius, 
turi mainytis su jomis savo 
produktais, turi mokintis iš 
jų, turi stengtis suprasti jų 
siekimus ir padėti joms jo
sios siekimus suprasti. i

Išmintingas z tarnavimas 
savo tautai yra kartu ir tar
navimas kitoms tautoms, 
tarnavimas visai žmonijai. 
Aklas gi atsidavimas vien 
savo tautai, surištas su ne
apykanta arba panieka ki
toms tautoms, yra nenau
dingas niekam •— nei žmo
nijai, nei savajai tautai. Na- 
bašninkas Jean Jaures kitą
syk yra pasakęs tokius žo
džius: “Truputis patriotiz
mo daro žmogų šovinistu, o 
didelis patriotizmas daro 
žmogų‘internacionalistu.” Ir 
kas gali šiandie abejoti apie 
tų* žodžių teisingumą? Pa
galvokite; ar ne daugiaus 
savo tautos meilės buvo pas 
tuos Europos žmones, kurie 
stengėsi sustiprinti tautų 
santaiką, negu pas karalius, 
ministerius, bankininkus ir 
fabrikantus, kurie vardan 
“tautos labo” įvėlė Europą į 
baisųjį karą. Ar ne didesni 
savo tautos mylėtojai yra 
šiandie Francijos darbinin
kai ir socialistai, kurie rei
kalauja teisingumo ^Vokieti
jai, negu Poincarė, Clemen-

ceau ir kiti patentuotieji 
“patriotai”, nuolatos grūmo
jau tys kardu savo kaimynų 
šaliai?

Taigi būti internacionali
stu visai nereiškia būti savo 
tautos priešu, kaip dažnai 
nušneka musų tautininkų 
laikraščiai. Bet už tai po na
cionalizmo skraiste tai daž
nai slepiasi tas, kas ištiesų 
yra pavojinga ir pragaištin
ga tautai.

ĮSKUNDĖ “KELEIVIO” 
REDAKTORIŲ.

Paskutiniame “Keleivio” nu
meryje mes skaitome, kad 
kažin kas įskundė valdžiai drg. 
Michelsonų. Tarp kitko ten. ra
šoma :

* ' > . • t

“Nors karės karštis senai 
jau praėjo ir reakcija ap
snūdo, o vis dėlto tie niek
šai negali savo amato už
miršti. Štai, pereitų savaitę 
į So. Bostonų atvyko du fe- 
derales valdžios agentai tei
rautis apie ‘Keleivio’ redak
torių Michelsoną. Jie pasa
kė, jog jiems yra pranešta, 

. kad Michelsonas esąs bolše
vikas, buvęs anądien slap
tam komunistų suvažiavime 
Brooklyne ir palaikus nuo
latinių ryšių su Stilsonu ir 
Vidiku.

“Tiems ponams buvo pa
sakyta, kad tai yra. didžiau
sia kvailybė, kad Mjchelso- 
nas su komunistais nieko 
bendra neturi, kad Brookly- 

nėra buvęs ir 
su Stilsonu nie-

valdžios agen-

kad j ie 
‘bolševi- 
buvo iš- 
santikiai

daro tokį spėji-

ne jis visai 
apie Vidiką 
ko nežino.

“Žinoma,
tai yra kvaili. Jei jiems kas 
pasakytų, kad ‘Keleivio’ re
daktorius yra ^u ragais, Jie 
ir tam patikėtų. Todėl nėra 
nieko nuostabaus, 
patikėjo jį esant 
ku’. Bet kada jiems 
aiškinta, kokie yra
tarp mus ir bolševikų, kaip 
jie mus neapkenčia ir šmei
žia, tai dėtektivai jautėsi 
kaip musę prariję.

“Dabar klausimas, kas 
galėjo būt tas Judošius, ku
ris tokį begėdišką skundą 
padarė?”

“Keleivis” 
mą: -

“Taigi žmonės, kurie da
bar skundė ‘Keleivio’ redak
torių, galėjo vaduotis tiktai 
kerštu. Mes visai nesistebi
me, jei šitas niekingas skun
das butų išėjęs iš atstovy
bės. Juk tenai susispietę vi
sokie klarikalų ‘veikėjai’, 
kurie ir karės metu polici
jai donosus rašydavo^ Vie
nas jų buvo įskundęs Mi- 
cholsoną Pliiladelphijoj, me
lagingai išversdamas policn 
jai jo kalbą. Dabar tas ‘did
vyris’ dirba prie ‘informaci
jų biuro’. ”

-------------------------------- ,-----------------------------------

SOCIALISTŲ LAIKRAŠČIO 
VIENUOLIKOS METŲ 

SUKAKTUVĖS.

buvo sukur-

Gruodžio 7 d. suėjo vienuo
lika metų nuo socialistų laik
raščio “The Mihvaukee Ljcad- 
er” sukūrimo. Darydamas to 
laikotarpio apžvalgų, laikraščio 
redaktorius drg. Victor L. Ber
geris rašo sekamai:

“'Laikraštis
tas gruodžio 11 d., 1911 m»-

“Nežiūrint j tų neilgų sa
vo gyvavimo laįką, jo Jcar- 
jera buvo labai įdomi. Ka
ro metu nė vienam laikraš
čiui neteko sutikti daugiau 
kliūčių, kaip mūsiškiui. Bet 
jis išliko gyvas. Korespon
dencija visai nebuvo prilei
džiama. Pašto antros kla-

Į NAUJIENOS, Chicago, 111.

sės teisės buvo atimtos, to
dėl mums prisiėjo mokėti 
kelis kartus daugiau už laik
raščio siuntinėjimą, negu 
kapitalistų didlapiams. Tie 
patvarkymai pasiliko galio
je iki 1921 m., beveik trims 
metams praslinkus po karo.

“Bet ir tai dar buvo ne 
viskas. Laikraščio ofisą tan
kiai atlankydavo šnipai ir 
darydavo kratas. Vyriausias 
redaktorius buvo nuteistas 
kalėjiman, kurio išvengė tik 
užstačius nepaprastai dide
lę paranką, šalia nepapras
tai didelių pašto išlaidų, 
reikėjo dar padengti civili
niuose ‘ir kriminaliniuose 
teismuose vedamų bylų iš
laidas.

Padegėlis Kasmatė.

Vaizdai iš Muncheno
(Tęsinys)

II. Politine Mistika.

Vokiečių Wirth’o kabinetas 
dar nesuspėjo atsistatydinti, o 
apie jį jau visa pasaulio spauda 
ilgiausias litanijas rašė. O tųt> 
tarpu kai įvyko Bavarijos kabi
neto krizis, — vargu bau bus 
kas iš toliau į jį nors domesio 
atkreipęs, žinoma, Wirth’as at
stovavo visų plačiųjų Vokietijų, 
o grafas Lerchenfeldas tiktai 
jos dalelę, mažutę Bavarijų — 
skirtumas didelis. Bet ištikru- 
jų Bavarija nėra jau tokia ma
žutėlė, o Vokietijos vidaus gy
venime groja jeigu ne pirmų 
skripką, tai bent jau storiausį 
bukiną muša. Tai viena. O an
tra, tų dviejų krizių beveik vie
nalaikis įvykimas, jeigu jis nė
ra simptomatingas platesnėj po
litinėj prasmėj, tai vis tiktai 
yra labai karakteringas. Kas ga
li būti paprastesnio konstituci
nėj valstybėj, kaip Wirth’o ka
bineto krizis! Partijų kova, tak
tinis, agitacinis žaislas — visa 
jo paslaptis. Bet kaip paaiškin
ti Bavarijos kabineto krizį, čia 
tai jau iškarti tenka brįsti į mi
stikų! Bavarų taip vadinamoji 
Volkspartei, savo esme ir ‘kul
tūrinėmis’ tradicijomis 'yra ar
šiausi endekai Dmovskio tipo, 
savo taktika priverčia savo par
tijos žmogų grafų Lerchenfeldų 
atsistatydinti,'o jo vieton pasta* 
to irgi savo partijos žmogų, von 
Knilling’ų. Juk tas vienas fak
tas, kad von Knilling’as yra bu
vęs ministeris dar prie Bavarų 
karaliaus, negali būti raktas į 
šio krizio mistikos paslaptis. 
Lerchenfeldas, nors pirma ir nė
ra buvęs ministeris, bet yis tik
tai buvo žmogus su galva ir pa
kankamai taktingas, o juk nelai
mingai pragarsėjęs Vidaus rei
kalų ministeris — o re
siminti, kad einant vokieči/ų val
stybės sistema vietų ar kitaip 
atskirų valstybių ministerių 
kabinete vidaus reikalų minis
teris—pirma skripka,—vidaus
reikalų ministeris pasiliko tas 
pats d-ras Schyveyer.

Ir čia krizio priežasties ne
reikėtų jau ieškoti tuose ofeia- 
liniuose daviniuose, kurie pla
čiąja i publikai yra skelbiami, 
čia #šaknis beveik \ Damaską 
siekia. Kitaip sakant Bavari
jos kabinete krizio iniciatoriais 
yra ne kas kitas, kaip patsai... 
Kernai Paša!

Bavarų separatininkai, mo- 
narkininkai ir tutti ąuanti 
nors ir atgręžę veidų į Berly
ną kartas nuo karto meiliai 
nusišypso valstybingumo idė
jos šypsena, bet jų rankos se
nai atgręžtos į kitą pusę,, ir se-* 
nai jos graibos, už ko butų ga
lima nusitverti, kad pasispyrus 
ir Berlynui vietoj meilios šyp
senos parodytų surūgusią gri
masą. Nėr ko kalbėti, kad Ke-( 
mal Pašos žygis jau senai at
kreipęs smalkaus budo žnionių 
domesį traukė savęsp, neabejo
jamų simpatijų ir aiškaus pa
vydo, kad Bavarijoj piliečių 
tarpe nesiranda panašių “tau
tinių herojų”. Bet Kernai Pa
ša turkas, gyvena Azijoj, jo ir 
pats kraujas kitoniškas, tai

ia at

“Bet ‘Leader* 7- tūkstan
čių skaitytojų remiamas, 
kuriais mes turime teisės 
didžiuotis, nesuklupo. Jis 
išliko gyvas ir sustiprėjo. Jis 
turi didelę ir nuolat augan
čių 'cirkuliacijų. Jo įtaka di
dėja. Ir mums prisieina sun
kiai dirbti, *kad palaikius 
tūkstančių žmonių gerų opi
nijų apie mus.

“Šis laikraštis nesivadavo 
plutokratines presos mie- 
riais daryti ipelno. Jo rėmė
jai, manadžeriai ir redakto
riai turi daug aukštesnį tiks
lų. Jų tikslas yra prie esa
mų sųlygų išgauti kuodau- 

. ginusia pagerinimų ir tuo 
patim laiku vesti žmoniją 
int brolybę.”

nors biurgeris ir stebėjos jo 
didvyriškumu, tačiau dar ne
drįso atvirai jam ditirambų 
giedoti. Kas ten turką supai- 
stys. Bet šit, kaip iš dangaus 
nukrinta antras herojus—Mus- 
solini! Čia tai jau iškarto 
biurgerio krūtinėj kaž kas ga
lingas sustaugė: hoch! Bava
rija ir per Vokietiją butų iš
gelbėta, jeigu ponas Dievas tė
vas duotų tokį vyrą ir bavar- 
či'kalms, kaip Mussoiini! 0 į 
karžygius —- kam akvatos ar 
nachalunio truko! Tokio vyro 
ilgai ieškot neteko. Tik jis yra 
ne Knilling, — ne čia vėjas pu
čia!

Bet karžygį suradus, kriukis 
dar nebaigtas: reikia, kas tą 
karžygį paremtų, kad jis ga
lėtų savo karžygybę ipareikšti. 
Vadinas reikia vadui armijos. 
Bet kas tą armiją gali suda
ryti? Biurgeris, kaip biurge
ris: pakalbėt, pagrūmot jis 
smarkus. Bet eiti į kovą, ku
rią nežinai ar 'laimėsi, ar ne, 
kuri galas žino kuo gali pasi
baigti — čia jau ne biurgerio 
biznis. Beto, juk pati, vaikai, 
kuriems reikia duoną pelnyti, 
o dabar ne 'tokie laikai, kad 
butų galima ugnimi žaisti! 
Vadinas, norint ko konkretaus 
laimėti, biurgeriais pasitikėti 
negalima, reikia organizuoti 
kitą armiją. O kas daugiau 
tokią armiją gali sudaryti, jei
gu ne darbininkai. Juk darbi
ninkui nėra ko rizikuok ar 
taip, ar taip galas! Pragyveni
mas palyginant su kainomis 
prieš karą pabrango 1000— 
1500—2000 kantų, o daugumos 
algos pakilo tiktai 300—400 
kartų. • Nenuostabu, kad to
kioms apystovoims esant mal- 
kontentų toli ieškot nerikia. 
Buvo kaizeris, buvo revoliuci
ja,—nieko negelbėjo. Gal ko
kie kiti keliai butų geresni? 
Vanduo tiek sudrumstas, kad 
tik spėk žuvį gaudyti — karo
sų ir vėžių bus sočiai! Ir šit 
kuriama nauja partija, kurios 
tikslas—išvaduoti darbininkus 
iš “marksininkų nuodų” — 
partija tautinių socialistų. Tie
sa, ši partija jau senokai orga
nizuota, dar prieš kemalininkų 
laimėjimus, dar prieš Musso- 
lini “revoliuciją”, bet iki šiol 
buvo kažkaip nežymi, slapstės 
kaž kur pakraščiais, ir tik da
bar tepradeda reikštis visu 
smarkumu. Žinoma, pirmas 
tos partijos programo punk
tas (faktinis)—kova su social
demokratais. Kas liečia juos 
toliau—Jai ir kiti punktai ga
na ypatingi! Vienas jų—ne- 
ceremoninis antisemitizmas. 
Paskui “griežti radikaliniai 
žygiai”— “radikalinės” refor
mos: kryptis —antikapitalisti- 
nė. Nes tarptautinis kapitalas 
yra žydų rankose. Bet ir vo
kiečių tautininkams reikalingi 
pinigai. Todėl turi būti suda
ryta didžiulė vokiečių tauti
ninkų partija, į kurią tautinių 
socialistų partijos formoj turi 
būti sutraukti darbininkai. Jei
gu didelėmis tautinio judėjimo 
bangomis sujuruos Vokietija, 

tai tarptautinis kapitalizmas 
(vadinas, žydų) pats ateisiąs, 
nes jis nori pelnyti. “Tarptau
tinis aukso lietus turi ties vo
kiečių sėkla lyti” — skelbia 
vienas naujai iškeptas tos par
tijos apaštalų (žiur. Muenchn. 
Post No. 272). Uždaviniai, kaip 
matyti nelabai mandrųs. Bet 
Prūsuose, berods, kažkodėl to
kia partija vistiktai uždrausta 
tapo... O Bavarijoj ? Hm... — 
Kas yra tiesa?—tarė Pilotas ir 
nusiplovė rankas.

(Bus daugiau)

Skaitytoju Balsai
M U

[Ui ikretkitas itama akprtuįe 
nttomonac Redakcija neatsako.} 
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LENKIJA GRĮŽTA Į SAVE.

Šių metų gruodžio 13 d. ar
ti milionas Amerikos lietuvių 
turėjo džiaugsmo, išskaitę 
laikraščiuose žinią, kad 11 d. 
gruodžio naujai išrinktas Len
kijos prezidentas Gaforijelis Na
rutavičius dvi valanti! po savo 
priesaikos apeigų išbuvo sei
me, laukdamas, kol kariuomer 
nė ir policija išvaikys ruščią 
minią Lenkijos tautininkų ir 
kad paskui pasirodžiusį gatvė
je minia betgi apmušė prezi
dentą sniegais.

Tasai lietuvių džiaugsmas 
nebuvo tai žemos rųšies jaus
mų dėl nepasisekimo savo im
perialistinių kaimynų. ‘Didžiu
mos jų džiaugsmas beabejo 
paėjo iš geriausių jausmų len
kų tautos linkui kreipiamų. 
Lietuviai džiaugėsi, kad jų. 
kaimynai lenkai nors sykį 500 
metų istorijoje pradeda atsi
gauti, ima kratytis svetimtau
čiais valdonais ir pasitikėti sa
vo pajėgomis. Kelių šimtme
čių bendri santikiai su lietu
viais parodė, kad Lenkija vi
sada mėgo skolintis iš Lietu
vos sau valdonus, karžygius, o 
taip pat ir dailės ir literatūros 
kėlėjus.

Nuo 1385 metų, kada Lietu
vos valdonas Jogaila, apvez- 
dintas su gražiaja Lenkijos 
karalaite Jadvyga uždėjo Len
kuose savo dinastiją nuo to 
laiko lietuvių tautai toko ne 
tik savo krašte tvarkytis, bet 
ir lenkus valdyti. Jagelonų di
nastijai v lenkuose išsibaigus, 
įvedus sistemą karalių rinki
mo, tokiuo buvo renkamas be
veik visados Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis. Lenkai visada 
labiau pasitikėjo svetiniais pro
tais, negu savo. Čia, žinoma, 
atsidaro paslaptis ir lietuvių 
silpnybes, beeidami valdyti ki
tų, patys savo viduje susilp
nėjo ir vėliau turėjo žūti kar
tu su lenkais.

Lietuvis Kasciuška atvažia
vęs į Ameriką padėti kovoti 
už laisvę, manė tuo pasi tarnau
siąs Lenkijai ir Lietuvai, bet 
iš ten grįžęs nebeįstengė išgel
bėti nei vienos nei kitos.

Vėliau visas 19-as šimtme
tis tai istorijos parblokštas 
Lenkijos, palaikiusius savo 
tautinę gyvybę Lietuvos sme
genimis ir talentais. Vilniaus 
universitetas greitai virto di
džiausiu apšvietos šaltiniu vi
sai Lenkų tautai. Jo auklėti
niai lietuviai: Adomas Micke
vičius, Kondratavičius, Cho- 
zka, Kraševskis ir kiti sutvė
rė Lenkų litera turos cheuf- 
d’oeuvre’us. Net Lenkų didy
sis rašytojas Senkevičius, ai- 
nys lietuviškųjų Senkų, turė
jo savo gįslose lietuvių kraują.

Lietuviai dailininkai: Matei
ka, Velionakis (Velion iškiš), 
iškėlė lenkų piešiamąją dailę, 
lietuvio muziko Moniuškos pa
rašyta opera. Halka dar nesu
silaukia sau lygios lenkų tau
toje. •;

Kada vėliau atėjo politinis 
tautų atgimimas ir Lenkijos 
prisikėlimas, mes vėl matėme 
tą Lenkiją' bevedamą lietuvių 
protų. Lietuvis Juozapas Pil
sudskis suorganizuoja lenkų 
kariuomenę ir veda jų valsty
bę per kelius sunkiausius me
tus, lietuviai Sapieha, 'Skir- 
muntas, Narutavičius vienas 
po kitam veda Lenkijos už- 
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sienių reikalus. Lietuvis Rad
vila atstovauja lenkus, Mask
vos Konferencijoj. Pagaliaus 
pirmuoju tikruoju atgimusios 
Lenkijos prezidentu išrenka
mas. .. vėl lietuvis. Žodžiu sa
kant, matėme, kad kur tik rei
kėjo stipresnių smegenų, drą
sos, iniciatyvos, tai lenkai be 
lietuvių nemokėjo apsieiti.

Bet čia bene ir buvo persi
laužimo momentas (breaking 
point).

Dar nežinia, kaip galutinai 
istorija įvertins žygius Lietu
vos aristokratijos, dirbusios 
lenkams per kelius pereitus 
šimtmečius; ar pavadins tai 
gaišinimu ir klaidingu nukrei
pimu savo pajėgų, ar gal nau
dingu pasitarnavimu žmonijos 
progresui. Tečiau musų am
žius jau, rodos, duoda galimy
bės išduoti sprendimą a<pie 
pastaruosius lietuvių aristok
ratų žygius lenkų tautai. Jie 
gal to ir nenorėdami ją vedė 
visą laiką kelių avantiūrų, už
griebimo, imperializmo. Nuo 
Pilsudskio žygio į Kijevą ir 
iki Vilniaus užgriebimo, lie- 
luvių smegenys teikm len
kams tik meškos patarnavi
mą. šiandien Lenkija turi di
desnę pusę kitataučių piliečių; 
Lenkijos seimui vadovauja ki
tataučių grupės; tos grujics iš
renka Lenkijai prezidentą. Bet 
jeigu tp» prezidento išrinkimas 
sukelia krašte beveik revoliu
ciją, tai matyt, kad svetimas 
vadovavimas lenkams pradėjo 
atsibosti ir kad jie grįžta į sa
ve. Juk buvo pamato net spė
lioti, 'kad lietuviai tyčia taip 
vairavo I^cnkijos valstybės lai
vą, kad ji privedus prie ka
tastrofos. Juo labiau, kad pati 
Lietuva savo valstybę tvarko 
visai pavyzdingai, kas dieną 
eidatma stipryn ekonominiai ir 
niekam į kelią nepareidama.

Bet butų tai perdaug garbes 
Lietuvos aristokratams ati
duoti jiems kreditą už Lenki
jos skandinimą. Jeigu jie ją 
ir pražudė, tai nenoromis, 
įvyko tik tai, ką visų amžių 
istorija įrodo. Tautos vadai 
turi eiti, visada su savo liaudi
mi ir jai dirbti. Lietuvos di
džiūnai 15-to ir 16-to amžiaus 
moraliai atsiskyrė nuo savo 
tautos, atiduodami savo pajė
gas Lenkijai. Atsilyginimas už 
lai atėjo tik 20-me amžiuje. 
Atbudusi Lietuvos liaudis sa
vo pajėgomis valstybę (tiesa, 
jai daug padėjo ainiai tų lietu- 
vos didžiūnų, kurie liko savo 
tautai ištikimi) ir sutvarkė 
savo kramto ūkį taip, kad len
kams parsidavę aristokratai 
pasijuto nebeturį Lietuvoje pa
mato Lenkams dirbti, jie ne
beįstengė ir čia lenkų liaudies 
reikalų suprasti ir kelius me
tus lenkams pašeimininkavę, 
gauna trauktis iš jų karalys
tes. Traukiasi Pilsudskis, mu
šamas sniegais Narutavičius. 
Kur jie dings? Lenkija juos ve
ja, Lietuva jų nelaukia. Ne
bent į lenkų karidorių N 2 į 
Vilniaus kraštą, kur jie turi 
iš “nuopelnų” ir dvarų. Bet ir 
ten padėtis netikra. Okupuo
tas ir išbadėjęs kraštas links
ta prie sočios Lietuvos, taip 
kaip (lenkų markė žemai len
kiasi prieš lietuvių litą 1922 
m. gruodžio 14 d. už vieną li
tą biržoje mokėjo 1755 len
kiškų markių, litas — 10 ame
rikoniškų centų.

Taip istorijos teismas yra 
nci]>enmaldaiijainas. Ankščiau 
ar vėliau jisai betgi ateina.

—Vyturys.

Naujienų skaitytojui 4537 So. 
Hermitage avė. — Rašant ką 
nors Redakcijai, reikia visados 
pasirašyt savo tikrą vardą pa
vardę ir adresą, kad Redakci
ja žinotų su kuo turi reikalo. 
Bevardžius laiškus metame 
gurban, nekreipdami į juos 
domės.

F. Mikolainui. — Raštelį ga
vome antradienį, dienraščiui 
jau išėjus iš spaudos.

e
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vilva — pilvas ir viena 
—ranka. Jis randasi labai 
keblioj padėty ir vargu pa
sveiks. šovikas čia pat ant 
vietos tapo areštuotas policis- 
to Michael J. Burke.

AUTOMOBILIUS SUŽEIDĖ 
ŽMOGŲ.

Del rašinėlio apie Lietuvos 
artisty koncerto -

Vakar “Naujienose” buvo 
įbruktas rašinėlis apie įvykusį 
Lietuvos operos artistų koncer
tų. Tenka pasakyt, kad to 
straipsnelio autorius p. “Ne
muzikali tas”, besiskubindamas 
informuoti dienraščio skaity
tojus apie koncerto rezultatus, 
įsikarščiavus rašė ir nurašė į 
pakluones. Jei p. Ne-muzi- 
kantas eidamas koncertai! lau
kė Lietuvos artistuose maty
sies ir išgirsiąs dangaus ange
lus ar perkūnus, tai ištiesų jis 
turėjo apsirikti. Toki jie nebu
vo. Jie pa&rodė toki jau že
mės gyventojai, kaip ir visi 
mes griešniej i. Tik jie pasiro
dė ir menininkai, artistai. Ne 
pasaulinės žvaigždės, — be 
abejo nei jie patys nepreten
duoja toki esą, — betgi tikrai 
ne paskutinieji. Ir tai jie paro
dė, tiek pp. Byra ir Oleka sa
vo dainavimu, tiek p. I^eske- 
vičius savo smuiku. Ir gausi 
publika, kur nelaukė nei ange
lų nei perkūnų, gėrėjos kiek
vienu jų, ir nuoširdžiai, sim
patingai plojo. Plojo anaiptol! 
ne “nabagei Lietuvai,” kuriai 
p. Ne-muzikanto insinuacija, 
buvus čia “daroma didelė gė
da”, — toks įkvėpimas tikrai 
kad nė vienam publikos nebu
vo atėjęs, išskiriant -vieną p. 
Ne-muzikantą, — bet patiems 
artistams, tų aplodismentų nu
sipelniusiems. Bereikalo tat p. 
Ne-muzikantas savo grieką vi
sai w publikai pakišo.
w I — Vienas publikos.

PRATUOLĖ VAIKAS JR 
MERGAITĖ.

Ųeon Amenca, devynių me
tų amžiaus, 3621 W. Chicago 
avė., ir Mary Kulig, 12 melų 
amžiaus, 1449 N. Wood gat
vės, nežinia kur dingti Po
licija tapo paprašyta juodu 
ieškoti.

PAVOGĖ VIENUOLIKA 
AUTOMOBILIŲ.

Vakar Chicagoj automobilių 
banditai pavogė vienuolika au
tomobilių. Tą pačią dieną po
licija surado vienuolika pavog
tų automobilių. Reiškia —iš
ėjo lygiomis.

PASIKORĖ DŽĖLOJ.

Philip ir. Carlson, 34’ metų 
amžiaus, 1303 Cainelia gatvės, 
tapo areštuotas dėl užpuldinė
jimo ant merginų. Nesenai jis 
išniekino vieną 15 metų mer
gaitę, kuri ir parūpino jam 
areštą. Atgabentas E. Chicago 
avė. policijos nuovadon prieš 
teisėją Richardson jis nieko 
nenorėjo pasakyti. Tuomet 
teisėjas paliepė uždaryti jį be
langei!, kas ir tapo padaryta. 
Antrą dieną jis tapo atrastas 
pasikoręs.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

Kelios dienos atgal baudi tai 
įsilaužė nakčia į Morris & Co. 
mčsinyčią, 1536 S. State gat
vės ir išsprogdino saugiąją šė
pą. Banditai pavogė $2,000 
pinigų. Vienas nužiūrimas as
muo tapo areštuotas ir bus 
klausinėjamas.

SUŠAUDĖ ŽMOGŲ.

Akyveizdoj šimtų pasažierių 
Polk ir Clark gatvių gelžkelio 
stoty Frank Garvey, vežėjas 
Stockton Transport kompani
jos, tapo sušaudytas keturiais 
šūviais. Tai padarė Pascuale 
Scalli. Juodu susibarė dėl per
važiavimo vietos. Garvey tapo 
nugabentas .Iroųuois Memorial 
ligoninėn, kur atrasta, kad 
dviem kulkom peršautos kojos,

---- ----
Telephone Boulevard 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 Se. Halsted St„ Chicajo, III. 
ič_ .________________________  »

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės’ Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsti,L-,-. . ,,, —y

\ Jonas Panekas, 44 metų am
žiaus darbininkas, gyvenąs po 
numeriu 1800 Canalport avė., 
tapo sužeistas ’ automobiliaus. 
Tai įvyko, kuomet jis mėgino 
pereiti skersai 18-tos gatvės 
prie S. Jefferson gatvės. Jį per
bloškė automobilius. Jam su
daužyta galva. Samuel Alexan- 
der, 1840 S. Central Park avė., 
šoferis nugabeno sužeistąjį pa
vieto ligoninėn. Jo neareštavo.

PAVARTOJO PEILI PRIEŠ 
VYRĄ.

Steponas Viestinas, 38 metų 
amžiaus, gyvenantis 1630 S. 
Throop gatvės, vakar rytą, par
ojęs namon apie ketvirtą va
landą pradėjo mušti savo 
žmoną Zofiją. Pastaroji no-

( Tąsa ant 6to pusi.)
—

TIESI . 
KELIONE

PĘR. HAMBURGĄ, 
/' ARBA. LJEPO JU.

/F . Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
■*"* Lietuviai važiuoja į Piliavą

aplenkia Lenkų juęstą (karidorių) 
iksą trecia klassa padaliau

, / TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
a; 6-šių ir 8-n.ių LOVŲ
£ S. S. LITUANIA ....................... Saus. 17-tą
■ S. S. ESTONIA ............................  Vas. 7-tą

1 TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
^HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

'• —LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkite^ prie savo agentų

Specialia Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
IUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

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

MEYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Did meno mis ir smulkmenomis. 

Pardavds Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., * Chicago, III;

Skaitykite Dirvą
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS IŠ DIDŽIŲJŲ
, PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!]

Suv. Valstijose metams
. Pusei metų...........

Kanadoje metams ........
Pusei metų

Lietuvoje ir kit
Pusei metų

Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų
Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

“DIRVĄ”
79Q7 Superior Ave.,_ Cleveland, 0.

~ "3"   ' " -4*. I . ——

ur metams

$2.Q0
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

ee

GERIAUSIS darbo žmonių sa 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.
• <Y ’ ’ •

♦ Z

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindaipa laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių? Juokų, ir 
svarbiausių , žinių iš viso pasaulio. “Sandar 
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja? Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

SANDARĄ
327 E Street So. Boston 27, Mass.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmoketissekantiems asmeninas, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Ziųkienei 
Tvirkaitei 
Maziliauskui 
Pranešienei 
Urbietis 
Urbai

Pinigus gavo
15337—T. Vialmontui 
15398^-J. Klioriui 
15406—M. Sicinski 
50875—J. Gerštautien. 
50898—K. Diedinskiui 
50912—M. Jasutienė 
50927—P.Dičlįahps 
50929—E. 
50941—0.
50942—P. 
50953—E. 
50964—D. 
50996—P.
50999/1311 J. Grabauskas 
J/tel. iš 6/X J. Maženiui 
J/tel. iš 6/X K. Karancevičienei 
J/tel. iš 6/X V. Vaicekauskienei 
J/tel. iš 6/X O. Arlauskaitei 
/tel. iš 21/X J. Baranauskienei 
J/tel. iš 8/XI T. Liutkaitei »>

9—E. Paskaičius 
14—A. Girkantienei
21— B. žerdeckienei
22— Kazimierui Juozukui 
27—P. Svirušiui
45—A.\ Daktaraitis 
48—A.

4383— N. Kasparjenė
4384- —J. .Grincevičius 
4427-—S. Jakubonis x 
4456-.-S. Rimkevičius
4465— K. Bubelis
4466— J. Bagušienei
4467— U. Kijauskienė 
447.6—J‘. Cefcna 
4477—M. šimonaitis 
4480/-Ę. Martinkįenė
4481— L. špugauskiene
4482— B. Norkienė - 
4507—K. Nabažas
4512— P.
4513— J.
4518— J.
4519— J.
4522— A. Abaraitė
4523— M. Verbauskjcnė 
4529—P. Valaitis 
4540—J. Daujotas 
4545—-J. Tugaudis 
4550—P. Knietąitė
4554— A. Kaškelis
4555— A. Tilenas 
4563—M.
4566— 0.
4567— M. 
4571—P.

10086—M. 
10211—A.
10261—J. Budrikeną 
10276—J. Kurpeikis 
1.0298—J. Grincevičienci 
10326—J. Gangrienė 
10329—B. Indą 
10332—0. 
10346—A. 
10348—A. 
10350—A.
10351—J./Plungė 
10352—A. šapauskas 
10356—A 
12088—P.
12107—A. Janulionytė 
12109—B. Judeiko 
12111—M. Kaminskienė 
12119—D. Klumbienė 
12128—L. Biclskas 
12134—J. šarkai 
14082—S. Viršila 
14083—S. Viršila 
15041—A. Guščiuvienė 
15043—P. Varžavičius 
15044—J. Plauška 
12105—A. Norgilaitė

Apmokėtus čekius drauge
pri-

Lieščius 
Matekonis 
Vaitkus.
Kikilui

Vičienei 
Kačerauskas
Ryliškienei
Gabris

55—A. 
61—V. 
67—K. Jurėnui 
79—M. Miniatas 
13895—J. Laurinaitis 
14617—S. Grigalauskienė 
14857—O. Vipartuke 
14881—J. Valentinavičiui 
14899—M. M. Kuncaitienė 
14934/1239 S. Grikšhi 
14941—M. Užariinienei 
119^8—A. Bakučiui 
14986/J243 J. Toleikienė 
15030—S. 
15032—P. 
15054—0. 
15057—J.
15074—Selvbstrui Gidvilai 
15076—Kasparas Rimkunas 
51002—K. Bataičius 
51004—O. Bagdzevičienė 
51005—J. Bagdzevičiai

• 51018—A. 
51132—P. 
51152—K. 
7519Š—B. 
75207—14
85200—M. Mirikalįui 
95112—A. Lavrinovičaitei 
95114—O. Tučkaitei 
90105—V. Povilionis
1268—P. Eitmanas 
4295—J. Petrokas 
4358—J. Bagvilas

Razinskis 
Stašaitytei 
čekaičiukė
Vaškiui

Vičienei
Karpas 
Kasparaičiai 
Mikutaitienė 
K. Mickevičaitei

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

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

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Kodėl jus nešiojate akinius? Kad 
negalite su jais matyti ? Delko junvs 
galva skauda kada neėiojate akinius ? 
TodeJ kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Pelei A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Rezidencijos tej. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Speėlalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandosi 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Re s. 1189 Independence Blvd. Chicagę

2 Tai. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

5208 W. Harrisoa St.

Rimkai te 
Marti nkiene 
Kolaičike
Čereška 
Kvietkauskas 
Karneckis

Grinienė 
Vaitkų#' 
Gricius 
Gabrys

Goštautas 
Šimkienė

kvitais šiuomi Tamstoms 
siunčiame.

Su pagarba, 
Lietuvos Prekybos

SU

____ ___ ir
Pramonės Bankas.

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

ūr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avg.
* Tel.i Yarda 994

Ofiso vai. a 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. riedi) dieniais nuo 18 
iki 1 vai. po pietų.

Ganai 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St.» 

Kampas 18 ir Halsted St.

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau Į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (SERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai, 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1(

Serganti žmčnes yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
PO9 gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

/ir
Privatinių .
Ligg
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį 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. NedJl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Sųbatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

Tel. Canal 2118 ‘
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900' So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098
Z

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 9313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarą

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

| - 'Tlephonaa Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

Telefonas

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

NURSE

Yards
3135

DR. P. ŽILVITIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

A

4

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Te!.: Lafayette 0268

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

DR. A., J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phono Canal 0267

a

Dr. Anelė Kaushillas D. Cl
CHIROPRACTOR

Gydau bę 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 S't., 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, Edgevvater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Ave.j 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.
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- Chicagos Žinios LletUVIt] Rateliuose

yra greit&f sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Falingvir.a aosulf ir prašalins daug ( 
ktr.Ūjimu. Priimna* dėl vaikams I 
ir rvkguecir.s.

Kaina 8Bc Ir 60c.
Klauskite pas aptiakoriaua.

(Seka nuo 5-to pusi.) 

rodama atsiginti mušiko pa
vartojo peilį, kuriuo ir perdū
rė savo vyrui kojų. Neužilgo 
pribuvo policija, kuri nugabe
no Viestinų pavieto ligoninėn, o 
ponių Viestinienę Maxwell po
licijos nuovadom Klausinėja
ma ji papasakojo teisėjui, kad 
peilį vartojusi norėdama ap
siginti.

CICERO.

Draugystės Lietuvos kareivių 
susirinkimas.

APIPLĖŠĖ BANKIERIŲ.

Ketvirtadienis, Gr. 28, 1922

3EVERA’& 
COLD AND CRIP TABLETS

šalčiui ir Gripui h Galvos siaudė- 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kaina čOc..

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nuvyk skaus- 
mą šalin!

RaiŠHH petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skalū
no. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paia-Expelleri« ir 
ckausmaa yr« mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas’ savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

Plunksnos
Tik-kų apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimų ir supysimų. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. Plunksnas at- 
naujinam.

Superior Feather & 
Down Company

1833 South Halsted Street, 
Tel. Roosevelt 8430

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S.LFABIONASCO.

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

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

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

’ DR. A. MONTVID .
Lietavii Gydytoja* ir CMrarga* 

25 E. Waahington St.
ValandoRi nuo 10 (H 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo t Ud 8 vakare 
Rezidencijos tat Kadžio 7715

S

Kalėdų dienų banditai darba
vosi kaip ir paprastai. Keli jų 
užpuolė Alexander Flainer 
Roosevelt banko prezidentų, ir 
jo draugę moterį, prie pirmo
jo namų, 4163 Grand bulvaro. 
Banditai iš jų atėmė 
pinigais ir graznomis, 
kierius 
vakare 
bėgo.

$5,000
Ban- 

grįžo su moteria vėlai 
iš teatro. Banditai pa-

SUBADĖ PEILIU ŽMOGŲ

Cha Ules Mock, 32 metų am
žiaus, 805 So. State gatvės, ta
pė užpultas nežinomo asmens. 
Pastarasis perdūrė jam šonų su 
peiliu. Tai įvyko valgykloj, 
827 S. State gatves. Užpuoli
kas pabėgo. Sužeistasis nu
gabentas ligoninėn.

14 MOTERŲ IR 5 VYRAI 
AREŠTUOTA.

i
Pereitų sekmadienį policija 

iškrėtė, namų ipo numeriu 205 
So. Halsted gatvės. Keturioli
ka merginų ir penki vyrai ta
po areštuota de1! 
Robert Eagan ir 
aseštuoti kaipo 
tvirkinimo lizdo.

ištvirkavimo.
John Miller 

palaikytojai

Išplėšė VIDURMIESČIO 
KRAUTUVĘ.

Scholle & Co. rakandų krau
tuvė, 121 So. Wabasli avė.,, ta- 
įm> išplėšta nežinomų banditų 
pereitų sekmadienį. , Banditai 
išnešė už apie $40,000 brangių 
kaurų ir divonų. KrautuvČn į- 
silaužta ]>er užpakalines duris. 
Dabar ieškoma banditų. ,

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ

Ponia G. Brobst, 764 E. 41 
gatvės nušovė savo vyrų per
eitų sekmadienį. Policijai ji
nai papasakojo, kad taip pasi
elgus norėdama apsiginti jo 
užpuldinėjimų. Sako, jis gar
ėjęs namon ir pradėjęs jų nie
kinti.

PAVOGĖ AUŠTUONIS 
AUTOMOBILIUS.

Kalėdų dienų banditai pavo
gė aštuonis automobilius. Po
licija ta pačių dienų surado 
šešis pirmiau pavogtus auto
mobilius.

TARPUTYNAS UŽMUŠA 
SKAUSMU

užmušaTarputynas GREITAI 
skausmą! Mokslas pašako mums, 
kaip jis persėda tiesiog į skausmą. 
Pradeda skausmą varyti laukan tuo- 
iaus! Skausmas tuo jaus pranyksta 
kaip nužadėtas.

Naujas išradimas Turpo turi visas 
larputyno stebėtinas gydomąsias jie- 
gas drauge su kitais nuostabiais gy
dančiais veiksniais. Jis nedegina, ne
perši, neužtraukia pūslių ir nesutepa 
— jis nėra taukuotas ar atsiduodąs 
kuo! Pravaro šaltį, gerklės skaudė
jimą, kokliušą, tonsilitą, reumatinius 
skausmais, dieglį klubo, plaučių plė
vės uždegimą, katarą ir neuralgiją. 
Jis akymirkoj palengvina galvos 
skaudėjimą, kojoms nesmagumą, nu
degimus, įpiovimus, skausmus ir gry- 
žtelėjimns.

Turpo turi tokią stebėtiną persisė- 
dančią gydomą jiegą, kad, nors var
tojamas laukutiniai, kūnas tuojaus jį 
sugeria. Tik patrynus truputį j 
krutinę ar kaklą jis susigeria ir vei
kia taip greitai, kad silpna kvapsnis 
mažne tuojaus pajaučiama kvape.

Turpo prašalina reumatinius skaus
mus, diegi; klube, šaltį, gerklės skau
dėjimą, plaučių plėvės uždegimą, ka
tarą ir neuralgiją.

Kam kentėti? Nekesk skausmo! 
Užmušk jį GREITAI su Turpo — tar- 
putyno tepuklu turinčiu taipgi kitus se 
nūs ištikimus vaistus, mentolĮ ir kam
parą. Gauk Turpo šiandien pas sa
vo aptiekininką — 30 centų ir 60c. 
slojlkėliui.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laike savo priešmetinį susirin
kimų gruodžio 17 d., S. Žvibo 
svetainėj. Besvarstant draugi
jos reikalus pasirodė ant stalo 
laiškas, prisiųstas Amerikos 
Lietuvių R. K. Labdaringos 
Sų jungos. Laiške reikalauja
ma prisidėti prie Labdaringos 
Sąjungos ir išrinkti penkis at
stovus į busimąjį Seimą, kuris 
įvyks 14 dienų sausio, 1923 m. 
Taipgi reikalaujama prisidėti 
prie Labdaringos' Sąjungos su 
pinigiška lauka. Laiškas likos 
priimtas ir išrinkti penki atsto
vai. Aukų klausimas palikta 
ant tolinus, nes daug draugų 
pasipriešino tam ir dėlto, kad 
katalikiškos draugijos yra prie
šingos tautiškoms draugijom^, 
lygiai ir Kareivių Draugystei.

vietos lietuvius. Tarp kitko 
jis užsiminė 'ir apie Raudonos 
Rožės Pašelpinį kliuibų. Jis la
bai gyrė kliubų, tik kažin ame 
perdaug. Kuomi vaduodama- 
sis jis išgyrė tų kliubų, jis pats 
gerai žino. Trumpai sakant, 
kaip kas nori, taip ir daro.

-•-Teisingas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Toliau nutarta duoti dovanų j’22 
tiems nariam^ kurie nėra sir- 529 

' . 532
4-1 537 ant 552 

554 
572

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS REIKIA DARBININKO RAKANDAI

Euro- 
tegul 

paštų,

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
ko tik keturiolikų dienų 
paskelbimo.
506 Aukstkalnis Anton
507 Bagdonui Jahn 
510 Bartkene Ana 
514 Bitinui Kazimerui 
517 Boubinas Jonui

Bruzgulis Brono D 
Cebatariui Gabrieliui 
Chemauckas Jorgis 
Czaikauskas John S 
Doukos G 
Gricius John 
Gryshkavich Kaly 
Jazascunas Balt 

573 Justin Zobiela 
Kamuntaitene J 
Kedainis Antonas 
Knatauski J 
Koluseus Nikola 
Kunsevicius Tarnas 
Kungiene Zopije 
Lapįenis P 
Laurinenas Kazimeras 
Matalis Danotas 
Norbutas Anton 
Pečiulių Justeno 
Pilucus Jozapu 
Pudilius Feliksas 
Raila Pranas 
Raskeisciui Juosui 
Ramanavvskiui Pranui 
Rozak Mike 
Sadauskenie Ona 
Saudikis Jonas 
Shinikus Frank 
Sliazui Klementui

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi bųt iš kalno apmoka
mi.

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

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

lai
mio

IŠRENDAVOJIMUI
10 KAMBARIŲ ant raudos, 

antros lubos, $18.00 į mėnesį. 
Atsišaukite į grosemę.

V. PUŠINSKAS, 
1715 So. Canal St.

gę per dešimts metų. Dovanos 
bus duodamos žiedais 
draugystės baliaus, kurs nutar
ta rengti po Velykų.

Prieita prie valdybos rinki- J 576 
inų. Sekanti nariai likos iš- 580 
rinkti valdybon 1923 metams: 584 
Pirmininkas Juozas Takažąus-j 592 
kas, pirm, pagelbininkas Juo- 595 
zas Klimas, nu t. rašt. Antanas g06 
Milius (1437 S. 49-th Avė., Gi-J 616 
cero. Tel. Cicero 3511)), f i- g25 
nansų rašt. B. Tumavičius, iž- 633 
dininkas Lee. šveigžda, kasos G36 
globėjai Jonas Ševičkis; Myko-! 537 
las Zabela, Pranas Maziliaus- 548 
kas, Maršalka Antanas Gropš- 651 
tis, prie Vėliavos M. Arcimas,' J59 
teisdarys F. Dapkus, teisdario 667 Sudeikis Mrs^Anna 
rašt. Jonas Šoris, koresponden- J74 
tas Antanas Milius; atstovas į 
Giceros (Lietuvių Liuosybes na
mo Bendrovs Jonas Šoris; at
stovas į Skolinimo ir Budavo- 
jimo Draugijų Izidorius Jocius.

Toliau likos nutarta parkel-( 
I Ii susirinkimus iš 
svetainės į Ciceras 
Liuosybes svetainę, 14 ir 49 Ct., 
Cicero. Sekantis susirinkimas 
įvyks viršminėtoj svetainėj. 
Nariai, kurie nebuvote ant su-į 
sirinkimo, įsitėmykite naujai 
susirinkimų vietų. Kiekvienas 
narys, ateidamas ant sekančio 
susirinkimo į naujų svetainę, 
privalo atsivesti po vienų nau
jų narį. Įstojimas į Draugys
tę Lietuvos Kareivių $1.00 iki 
40 metų senumo. Susirinkimai 
yra laikomi kiekvieno menesio 
trečių nedėldienį, pirmų valan
dų po pietų. Draugystė Lietu
vos Kareivių yra daugiausiai lio 
prisidėjus su aukomis Lieto vos J J,į 
reikalams ir daugiausiai Lietu- 115 
vos Laisvės Paskolos Bonų yra 129 
pirkusi už visas kitas. Giceros 
Draugystes ir organizacijas ir 
turi kapitalo netoli trijų tūks
tančių dolerių. Sekantis susi
rinkimas įvyks » sausio 21 d., 
1923 m., Lietuvių Liuosybes 
svetainėj, 14-tos ir 49-to Ct. Ci- 
sero, Tll.—Korespondentas.

SIŪLYMAI KAMBARIO
ANT BANDOS kambarys 

vienam vaikinui be valgio. 
Kambarys apšildomas ir švariai 
užlaikomas $8 j menesį ant 1 
lubų iš fronto. Kreipkitės:

819 W. 34 th PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

642

673 Usedcius Paulina 
Ulinskas Kazimiera 
Vylis678

2

paprastos 
Lietuvių

Adomaitis'S. A. 
Adomai! Cali 
Aucunas Kazimieras 
Askelianis Ignacas 
Balčiūnas St. 
BarChis John 1 
Basihaieskas Jurgis 
Belechis Jonas

12 Brazdeikate Kastancyi 
Brashevecz Frad 
Darics J.
Divila Johan 1 
Dūda Karol 
Gerva Adomas 
Grincevicaitei Anelytei 
Grunschlis Ed. 
Jaciauskaiti Anielei 
Jusevcis Longinas 
Kimbras Stanislovas 
Koris John 
Kuncius Jonas 
I^ekavich L. 
Liobis Justinas 
Lateka Antonas 
Markoja Toni 
Miloknis Jahn 
Putnus C. J.. 
Ruzgievicz Joseph 
Sadauskiui Antanui 
Saputienei Petroneli 
Simanas Domink 
Stasiuliui Antonas 
Susniu Antanu 
Suska Stanislav 
Tarvinine Mrs. P. 
Tenilaines P. 
Yurgaitis Mrs. C.

4
5
6
7
8
9

13
19
21
22
27
29
33
36
37
30
40
46
63
54
60
63
69
•85
92

i 94
96

' 101
107

Pranešimai!

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 31
Drg. K. Bielinio prakalbos, Melda- 

žio salėj, 2244 W. 23rd PI. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Apart prakalbų 
dar grieš Jaunuolių Orkestrą. Atsi
lankykite visi.

Čia

D.L.K. Gedemino Dr-stės susirinkimas 
Įvyks gruodžio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Giedvilė svet., 341 Kensington Avė. 
Svarbus susirinkimas . Atsilankykite 
visi. Bus renkama valdyba ir svar
stomi svarbus reikalai.

• — Valdyba.

CICERO.
šis tas.

įvairenybių netrūksta. 
Malonu skaityti laikraščiuose!
nuotikius iš musų garsiosios 1 
kolonijos. Ghicagiečiai jų va
dina “Town of Kentucky”. čia 
munšaino varymas išsiplėtojęs 
ir storos lietuviškos bobelės 
areštuojamos smuklėse. Tai ne 
naujiena.

North Sidės Draugija Sąryšio dele
gatų dėl palaikymo Viešojo Knygyno 
susirinkimas bus gruodžio 28 d., 8 vai. 
vak. Knygyno svet., 1822 Wabans''a 
Avė. Visų draugijų delegatai malo
nėsite susirinkti laiku, nes bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

Sekr. R. Shaikus.

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiurimai 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 dhij’niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 341’1-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lavvndale 0114. Visi Skyriai.

ĮIEŠKO DARBO
Prašau draugų darbininkų, kurie 

žinote, kur galima darbas gauti apie 
už kokius $25 i savaitę, kad ir ilgos 
valandos, bet nebūtų sunkus, pranešti 
man. Nesu jokis mechanikas. Už 
prirodymą darbo busiu labai dėkingas 
ir gerai atlyginsiu. Prašau pranešti 
laišku per paštą ar patiems atnešti Į 
Naujienų ofisą ųžądresavus: ■ Num. 
187, P. J.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALAUJAMA 10 moterų po- 
pieroms skirstyti. Geriausios darbo 
sąlygos. Mokės $18 j savaitę ir dau
giau. Ateikit prisirengę dirbti.

AETNA WASTE PAPER CO., 
902 S. Morgan St.

REIKIA merginų prie dešrų. 
•Patyrimas nereikalingas; 8 
landų darbo diena.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

va-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Nereikia drapanų plauti, tik
tai užžiurėti stubos tvarką.

Kreipkitės:
J. K. REKASIS, \ '

4612 So. Wells St., 
Tel. Boulevard 2310

REIKIA DARBININKO
. VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA
3 prityrusių popieros punduo- 

tojų.
SMITU & OGUSS 

2633 Rooscvelt Rd. 
Tel. Rockwell 1352

REIKALINGAS žmogus prie 
bučernės 'Orderiams išvežioti. 
Pašaukti per telefonų Prospect 
0567.

Mes ciceriečiai turime dau
gybę kliubų, draugijų ir drau
gijėlių. žodžiu— lietuviai ju
da kruta, kaip skruzdės. Bėt 
visa tai suglaudus daiktan pa
sirodo, kad nieko tokio nevei
kiama.
meto eina silpnyn. Kai kurie 
veikėjai tuo labai susirūpinę. 
Vieni jų nekreipia į tai jokios 
domės.
draugija 
ta.

Mildos Teatro Dalininkams. Per
mainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st.
Tel. Yards 2790

REIKALINGAS patyrusis 
barberys, darbas ant visados.

Kreiptis —
2011 So. Halsted St.

Lietuvių Laisvės Pašelpos Vyrų ir 
Moterų Kliubo priešmetinis susirinki- 

rr .1; , i mas įvyks septintadienį, gruodžio 31las veikimas mets po (}., 1922, 1:30 vai. po pietų MeKinley 
Park svet. Visi nariai privalote būti 
susirinkime paskirtu laiku.

Sekr. A. Juozaitienė.

1TYRŲ
REIKIA patyrusių dviejų vy

rų ant farmos. Pastovus darbas, 
geras mokesnis arti Chicagos. 
Kreipkitės Sh. Farmer, R. 1, B. 
15, Hinsdaie, III. Phone Downers 
Grove 163, W. I.

P ARDAVIMUI t

GRAŽUS $400.00 Mahogėno 
Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

PIGIAI
Parduodu pusę garažo biznio su vi
sais įtaisymais. biznis gerai eina, 
tik reikia netingėi dirbti. Pati sto- 
rage (nuonrotė) užmoka randą ir pa
daro pragyvenimą. Pardavimo prie- 
žąstj patirsite ant vietos.

J. M., 2857 W. 39th PI.

PARDAVIMUI saliunas su 
įtaisymais, geroj vietoj. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
turiu kitų biznį.

562 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė 1125 N. 
Mozart St. Antra bučernė pardavi
mui 3559 So. Wallace St. Iš tų dvie
jų vieną turime parduoti greitu laiku 
už teisingą1 pasiulimą.

PARDAVIMUI grosernė Lietuvių ir 
visokių tautų ąpgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cagą. Lystas 5 metams, garažas 
ir ruimai gyvenimui. Didelis ir šva
rus skiepas (biznis cash). Atsišaukit 
tuojaus.

2900 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas su visars 
įtaisymais; galit pirkti visą arba pu
sę. Senas biznis tarpe Airių. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių .

Kreipkitės
4958 So. Wentworth Avė.

’ PARDAVIMUI restoranas, Icc 
Cream Parlor, Soft Drinks, cigarai, 
cigaretai. Labai geroj vietoj; apgy
venta lietuvių ir rusų. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju iš Chicagos.

646 »W. 14 St

GERA PROGA LIETUVIUI
Įsigyti gerai išdirbtą saldainių iš- 

vežiojimo biznį (Wholesale Candy 
Jobbing). Tai yra vienintelis biznis, 
kur galima pinigų padaryti. Nepra
leisk progos, nes retai tokia atsitin
ka. Platesnėms žinioms kreipkitės j 
Naujienų ofisą num. 184.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
apylinkė apgyventa anglų, vokiečių 
ir prancūzų. Pilkėja išmokinsiu bu- 
čerystes — gali pirkti ir nemokantis 
amato. Kreipkitės į Naujienų, Town 
of Lake Skyrių, 1614 W. 46th Str., 
Box 2.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Jei kas norės parduo
siu su namu. Biznis yra išdirb
tas tarpe visokių tautų.

4939 So. Paulina St.•

PARSIDUODA saliunas, 'pu
sė, ar visas, visokių tautų apgy- 
ventoj vietoj, prie didelių dirb
tuvių. Biznis nuo senai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. 1864 So. Seward St.

PARDUODAMĄ saliunas; su
prantančiam biznį gera vieta.

Kreiptis —
1034 W. 14 PI.

PARDUODAMA bučernė ir groser
nė; geras ir senas biznis, išdirbtas 
per daug metų, visokių tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

1833 W. 22 St.

SALIUNAS parsiduoda labai geroj 
vietoj — svetimtaučių ąpgyventoj. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju j 
Pennsylvania. Nepraleiskit šios pro
gos. Paskui gailėsitės.

Atsišaukit:
465 W. 43rd Street

PARDAVIMUI barbernė pirmos 
klesos, lietuvių kolonijoj, puse kainos. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Nepraleiskite progos.

Kreipkitės:
3528 So. Halsted St.

PARDA 
symo šapa 
Biznis ėjo 
metų. Pr 
žinosite ar 

4710

VIMUI čeverykų tai- 
geroje biznio vietoje, 

sėkmingai per daugelį 
iežastį pardavimo da- 
it vietos. Kreipkitės.
So. Lincoln St.

—----------------- y ----

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 
riša sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.
—---------- --------------

PARDUODAMA naminiai ra
kandai 3 kambariams, gerame 
stovy, pigiai. Savininkas galima 
matyti pb 7 vai. vakare. — K. B. 
1722 S. String st. 2 lubos iš šono.

PARDAVIMUI rakandai: pečius 
gazinis, stalai, komodė ir visokių ki
tokių daiktų. Viskas randasi gera
me stovy. Parduosiu atskirai arba 
visus kaitų pigia kaina.

3212 Wallace St.
’ 2 lubos iš fronto

NAMAI-ZEME
• KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 
su visais naujoviniais ištaisymais. 
Sun-Parlors, Bookcaseš, puikioj vie
toj, neša gerą pelną. Turi būt par
duotas į 10 dienų; savininkas apleidžia 
miestą. Įmokėti $8000 ar $10.000; 
likusius išmokėjimais. Agentai ne
atsišaukite. L. Schvvartz, savininkas, 
649 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 8192.
—----------------------------------------------
KAS NORIT GREIT PARDUOT

PIRKT, AR MAINYT
Namus, lotus, farmas, bučemes, 

grosemes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, automobilius mainau ant 
namų. Dar kas jieškot pirkt, turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
oasiskyrimui visose Chicagos dalyse. 
Pas mane greitas, teisingas patarna
vimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St., 
f Chicago.

Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI farma 100 akrų že
mės su užsĖta:s žieminiais javais, 
naujos triobos. gyvuliai, mašinos, vis
kas kaip stovi. Parduosiu daug pi
giau negu yra verta. Norintieii 
kreipkitės laišku žemiau paduotu ad
resu. Aš sute’ksiu per leišką visą 
stovį farmos, kainą ir priežastį par
davimo, M. B. Žukas, R. 1, Ctistfr, 
Mich. ♦ . .

NE VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas marinis 
namas 2jų pagyvenimu 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo-' 
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
menesiui, kaina tiktai $9,500; prynvsiu 
lota, arba automobilių kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

F. J. SZEMET & CO. 
4180 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

SAVININKAS turi parduoti Bun- 
galą 5 kambariais, naujoviniai ištai
sytą, su maudyne; geresnis negu nau- 
ias. $25 kas mėnesis įskaitant nuo- 
šimčius.

6310 Henderson St.
Tel. Kildare 1357

PIGIAI NAMAS 15 PAGYVE^I- 
mih/visi po 4 kambarius, namas pie
tinėj daly, labai gera transportacija; 
nriims mažesnį namą ar išmokėtą 
farmą su priedu apie $5000.00 pini
gais. Kaina $50,000.00. Kreiptis la’š- 
ku, 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
No. 185.

——————.a

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patter® ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms' ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, 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

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyrišky ir moteriškų drapanų.

Pasak jų, jei kuri 
mano mirti, lai mirš-

Kelios
Sūnūs” rašė ‘"Naujienose” apie

dienos atgal Jurgio

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėle ren
gia koncertą gruodžio 29 d. MeKinley 
Parko svetainėj, prie 39 gatvės ir 
Western Avė. Įžanga visiems dykai. 
Kviečiame atsilankyti visus didelius ir 
mažus, ypatingai mažus. Suaugusie
ji atęindami atsineškite ką paaukaus 
ti vaikams.

Kviečia Rengimo Komitetas.

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėju. Atsišaukit:
KINNEY-ROME CO., 

1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

REIKIA gero vyro prie jani- 
toriaus darbo naktimis. Klauski
te Jono Mickevičiaus. '■ Peoples 
Stock Yards Savings Banke, 47 
St. ir Ashland Avė.

PARDAVIMUI barbernė už 
$200. Lysas 2 metams. Gera 
biznio vieta lietuviui barberini. 
2859 So. Union Avė., kampas 
29th St.

PARDAVIMUI bučemė, turi 
būti parduota šių savaitę. Prie
žastis pardavimo partnerių 
nesutikimas.

1003 W. 32nd S t

Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų, 
išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
larbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING

> SCHOOL,
L90 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampa* Lake Str., ant 4 lubų


