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Francuzai švelni 
na okupaciją

Francuzai prieš separa 
tistus

Francuzy kareiviai ava 
kuos Ruhr miestus

PARYŽIUS, gruodžio 5. — 
Francijos valdžia paskelbė, kad 
Ruhr okupacijos kareiviai laip
sniškai bus ištraukti iš Ruhr 
miestų ir sukoncentruoti sto
vyklose už miestų. Tai daro
ma tikslu padaryti okupaciją 
mažiau nemalonią 
kurie jau nustoję 
priešintis.

Ruhr distriktas
dabar evakuotas, negi 
sumažinta kariuomenė, bet ji 
bus perkelta iš miestų, taip kad 
vokiečiai mažiau jaustų ir ma
tytų okupaciją ir tuo sumaži
nant progas galimiems susikir
timams. Toliau giT jei padėtis 
dar labiau pasigerins, tai didelė 
dalis kareivių visai bus ištrauk
ta iš okuputojo krašto ir pati 
okupacija bus padaryta 
matoma”.

Dirbtuvės bus vedamos
ir prieš okupaciją, francuzai 
taipjau nesimaišys ir j operavi- 
mą vokiečių geležinkelių.

Pagelbėjimui atsigriebti Ruhr 
kraštui, bus paliuosuota dauge
lį politinių kalinių, tapjau bus 
leista sugrįsti ir ištremtiesiems 
iš okupuotojo krašto vokie
čiams. Tečiaus apie kiekvieną 
paliuosavimą ir leidimą sugrįsti 
išterm tajam, bus atskirai spren
džiama gen. Degoutte. Agitato
riams, kurie galį sukelti triukš
mo, grįšti į Ruhr nebusią leis
ta.

Dar kelios kasyklos susitaikė 
su francuzais ir dabar turi kon
traktus su okupuotais jau 86 
nuoš. visų okupuotojo krašto 
anglių kasyklų.

Belgija privertusi Franciją 
nusileisti.

PARYŽIUS, gr. 5. — Fran
ciją taip urnai veikti ir bandyti 
susigerinti su okupuotojo kraš
to vokiečiais, privertė Belgija. 
Patirta yra, kad Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Jaspar

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

Pareiny busiąs įkurtas emisijos 
bankas, į kurio prezidentus jis 
tikisi patekti. To banko kapi
talą sudės Pareinio kapitalis
tai, francuzai ir nedidelę dalį 
kitų šalių bankai. Anglijos ban
kai nesutiko dalyvauti, o Ame
rikos bankai nebuvo ir kviesti. 
Tas bankas neužilgo 
savus auksinių markių 
katus, kurių 75 nuoš. 
dengti auksu.

Atstovų hutas jau išsirin 
ko pirmininką

Didelis šmugelis 
Vokietijoje

Amerika rems Vokietijos 
maisto paskolą

S. Valančus išrinktas SLA. 
36-tos kp. sekretorium

notoje Francijos premierui 
Poincare pareiškė, kad Belgija 
yra prižadėjusi daryti evakua
ciją sulig to, kaip Vokietija 
mokės kontribuciją, o pasirašy
tos sutartys su fabrikantais 
kaip tik ir yra pradžia mokėji
mo. Todėl Jasparui reikalaujant 
Poincare ir sutiko pradėti dary
ti okupaciją “nematoma.”

Prancūzams pradėjus švel
ninti okupaciją tuoj aus biržose 
pakilo ir Francijos pinigai.

Francijos armija atsigrįžo 
prieš separatistus

' COLOGNE, gr. 5. — Judėji
mas už autonomiją okupuotame 
krašte nuolatos stiprėja ir Pa
reinio separatistai kas valandą 
eina silpnyn.

Net ir francuzai nustojo juos 
remti. Vakar Francijos karei
viai išvarė separatistus iš dvie
jų miestelių, o šiandie išvarė 
juos dar iš keturių miestelių. 
Kitur francuzai ramiai žiurėjo 
kaip vokiečiai puolė separatis
tus ir visai tų separatistų nė ne
bandė ginti. Pastebėtina, kad ir 
patys separatistai 
pasipriešinimo.

Judėjimas gi už 
nuolatos stiprėja, 
remia ir fabrikantai, tarp kurių 
yra ir Hugo Stinnes. Tik tarp 
autonomininkų yra irgi pasida
linimas nuomonių. Vieni nori 
vien tik ekonominės autonomi
jos, kas jau senai yra įvykusiu 
faktu, o kiti nori ir politinės 
autonomijos. Pastarieji esą stip
resni. Jie pritaria priėmimui vi
sų franeuzų sąlygų.

Anglai nelabai prielankiai 
žiuri į politinius autonominin
kus, kadangi jie su laiku gali 
pasidaryti visai nepriklausomi, 
Vokietijai nuolatos įrant. Tada 
Franci j a dar labiau užvaldytų 
Europą, o nuo to nukentėtų 
Anglijos prestižas.

Vienu iš autonomininkų judė
jimo vadovų yra Louis Hagen, 
turtingiausias Pareiny žmogus. 
Jis yra kilęs iš neturtingų žydų, 
bet priėmęs krikščionybę. Jis 
tiek pralobo, kad dabar yra 
svarbiausias Hugo Stinnes kon
kurentas. Pasak jo, neužilgo

WASHINGTON, gruodžio 5. 
— Atstovų butas po dviejų die
nų nesekniingo balsavimo, jau 
išsirinko pirmininką. Juo yra 
republikonas Fredęrick Gillett 
iš Massachusetts. Bet jį išrink
ta tik tada, kada ir pažangieji 
republikonai sutiko už jį bal
suoti.

Vakar padarinis aštuntą bal
savimą ir nesant vilties išrink
ti pirmininką kitaip kaip susi
taikant su pažangiaisiais repu b 
likonais, didžiumos republiko
nai tuojaus pradėjo derybas su 
insurgentais, kurios ir užsibai
gė susitaikimu. Derybose betgi 
repblikonai turėjo prisižadėti 
išpildyti niekurius savųjų in
surgentų reikalavimus ir su
tikti su pakeitimu buto taisyk
lių.

šįryt atidarius posėdį, Gillett 
tapo išrinktas pirmininku pir
mu balsavimų. Po to atstovų 
buto sekretorius Page apleido 
pirmininko vietą ir ją pavedė 
Gillett ui. ♦

Išrinkus pirmininką, tapo 
pranešta prezidentui Coolidge, 
kad kongresas jau yra prisiren
gęs išklausyti jo pranešima.

iPo pasitarimo, tapo nuspręs
ta, kad prezidentas Coolidge 
kalbės kongrese ryto po piet. 
Jo kalba bus taipjau perduota 
radiofonu, taipjau bus bando
ma ją ir užrekorduoti radiofo
ne. Tam tikslui bus pirmą 
kartą panaudotas visai naujas 
išradimas, kuris leidžia užre
korduoti ir paskui vėl perduoti 
tą pačią kalbą per radiofoną, 
taip kaip užrekorduoja ir paskui 
perdu oda f onoigraf as.

(Chicagoje per radio bus per
duota tik kalbos sutrauka. Kal
ba Chicagos laiku, prasidės 
11:30 valandą ryte).

BERLINAS, gr. 5. — Dr. 
Hjalmar Schacht, kuris pereitą 
savaitę visur skaitomas buvo 
kaipo busiantysis reichsbanko 
prezidentas, vieton mirusio Ha- 
venstein, urnai susilaukė opo
nento asmenyje buvusio prie 
kaizerio finansų ministerio Kari 
Hellferich. Išrodo,/ kad per Hell- 
ferichą nacionalistai nori pasi
griebti ir reichsbanką ir paskui 
diktuoti Vokieti j os finansinę 
politiką.

Tarp abiejų kandidatų yra 
didelis skirtukas. Schacht griež
tai reikalauja, kad Vokietijos 
pinigai butų paremti auksu ir 
kelis kartus atsisakė nuo siūlo
mos finansų ministerio vietos, 
kadangi valdžia nesutiko vykin
ti griežtos tvirtų pinigų politi
kos. Jis pagarsėjo tik po karo 
ir todėl nėra susikompromita
vęs politiniu veikimu.

Hellferich gi yra tas žmogus, 
kuris nupuldė Vokietijos mar
kes. Jis laikėsi politikos, kad 
reikia kuodaugiausia spausdinti 
markių, nes Vokietijai laimėjus 
karą, priešai už jas užmokėsią. 
Tai ir pagimdė puoli jną, kuris 
privedė markę prie, to, kad ji 
nebeteko jokios vertės. Todėl ir 
kova tarp tų dviejų kandidatų 
yra kova tarp tvirtų pinigų ir 
bevertės markės.

Kandidatus į reichsbanko pre
zidentus skiria prezidentas 
JEbertas, todėl yra progų 
Schachtui laimėti, bet fabrikan
tai, kurie remia Hellferichą ir 
kurie nori beverčių* markių, ku
rios jiems . yra labai pelningos, 
gali paskutinėj minutėj padary
ti netikėtų žygių.

HAMBŲRG, gr. 5. — Susek
ta didelį šmugelį, kuriuo Nu
sukta 50,000,000 auksinių mar
kių ($12,500,00Q) vien taksais.

Iki vidurnakčio 70 žymiausių 
žmonių narkotikų ir dažylų 
prekybos ir išdirbime Hambur
ge tapo areštuoti. Jie šmugelia- 
vo narkotikus Amerikon, Ang- 
lijon ir į kitas šalis ir nemokėjo 
valdžiai išgabenamųjų muitų. 
Dar daugiau bus areštuota vė
liau.

Daugelis suimtųjų tuojaus 
prisipažino, kad jie iššmugelia- 
vo daug narkotikų į Ameriką 
per pastaruosius dviejus metus. 
Tie siuntiniai buvo paslepiami 
tarp didesnių chemikalų siunti
nių į Ameriką. Daugelis Ameri
kos chemikalų importuotojų yra 
įvelti į tą šmugelį.

Septyni svarbus Vokietijos 
chemikalų fabrikantų neteko 
leidimų varyti biznį.

Tie šmugelninkai prasižengė 
netik prieš Vokietijos įstaty
mus, bet ir prieš internaciona
linius įstatymus. Tais įstaty
mais einant Vokietija turės juos 
skaudžiai nubausti. Niekurie jų 
taipjau yra kaltinami neteisė
tame platinime narkotikų pačio
je Vokietijoje.

WASHINGTON, gr. 5. — Vo
kietijos pasiūlymą, kad kontri
bucijos komisija leistų Vokieti
jai užtraukti užsieny $70,000,- 
000 paskolą supirkimui maisto, 
moraliniai rems ir Jungt. Val
stijos.

Washingtono valdžia laikosi 
tuo nusistatymo, kad padėtis 
Vokietijoje reikalauja umaus 
veikimo, nes kitaip Vokietiją 
laukia nemažas badas. Esant 
tokiai padėčiai Jungt. Valstijos 
sutinka nereikalauti, kad tuo 
jaus butų atmokėta Jungt. Val
stijos už laikymą Vokietijoje 
okupacijos kareivių, Vokietija 
gi turi susirasti pinigus nusi
pirkimui sau maisto.

Esamomis 
jai labiausia 
nors taipjau 
ir grudų.*

Naujieną Kontesto 
vedėjas

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

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

- CHICAGO. — Vakar automo
biliai Chicagos gatvėse užmušė 
keturius žmones.

Užvakar trokas sunkiai su
žeidė Antaną Alonis, 4540 Jus
tine St. Vakar jis pasimirė nuo 
žaizdų. '

TORONTO, gr. 5. — šiandie 
po ilgos ligos pasimirė Sir Wil- 
liam MacKenzie, 74 m., buvęs 
neturtingas kaimo mokytojas, 
bet vėliau patapęs didesniųjų 
Kanados geležinkelių ir laivų li
nijų budavotoju, taipjau žymiu 
nariu apdraudos ir finansinių 
įstaigų Kanadoje, Jungt. Val
stijoje ir Pietinėj Amerikoj, 
taipjau ir kitokių pramonių. Be 
kitko jis pravedė dvi dideles 
geležinkelių linijas skersai visą 
Kanadą — Canadian Pacific ir 
Canadian Northern ir nuo to 
įsigijo vardą “šiaurės karalius.”

Lenkija išleisianti naujus 
pinigus

«,,.U____________

VARŠAVA, gruodžio 5. —- 
Finansų ministeris Kucharski 
galutinai prirengė pienus’ nau
jų pinigų išleidimui. Jis taipjau 
padavė finansinei tarybai pro
jektą kurti naują emisijos ban-

ELBERFELD, gr. 5. — De
vyni žmonės liko užmušti ir 18 
sužeista Elberfeld vakar, 5,000 
bedarbių sukėlus riaušes. Tarp 
užmuštųjų 4 yra policistai, ku
rių 8 yra sužeisti.

CHICAGO. — Užptereitą va
karą du vaikai žuvo gaisre, ku
ris kįlo namelyje prie 2121 E. 
93 St. Trečias1 vaikas labai ap
degė ir veikiausia irgi mirs.

Tame name gyveno 
Hanes. Jis buvo1 išėjus 
luotu,vę lavintis, nes jis 
so milicijai, o jo pati,
žiusi vaikus, išėjo; pas netoli gy
venančią savo motiną. Tuo lai
ku ir kįlo gaisras, manoma, 
nuo perdaug įsikūrusios kros
nies. Kada atbėgo motina, ug
nis jau buvo apsupusi visą na
mą in vaikų išgelbėti nebegali
ma buvo. Du vaikus išimta, bet 
jau labai apdegusius, ir vienas 
tuoj aus pasimirė ligoninėj; prie 
trečio, kurie miegojo lopšy ne
toli krosnies prieita tik kada 
gaisras jau buvo apgesintas.

BERLINAS, gr. 5. — Vokie
tijoje, kur žmonės turi sunkiai 
kovoti už duonos kąsnį, sirgti 
neišsigali, todėl daktarų profe
sija pasidarė tokia nepelninga, 
kad daugelis daktarų meta savo 
profesiją ir j ieškosi sau darbo 
kur kitur. Daugelis daktarų te
uždirba iš savo profesijos tik po 
50c. ar $1 į savaitę. Daugelis 
daktarų stačiai badauja ir net 
žudosi, nes neturi iš ko gyventi.

Nežiūrint į tai, kad vakaryk
ščiame SLA. 36-tos kuopos me
tiniame susirinkime bolševikai 
arba kordunistai sudarė tik ko
kį ketvirtadalį, vienok Dr. 
Drangelis netapo išrinktas į 
kuopos pirmininkus. Per du bal
savimu didžiumą balsų gavo J. 
Juknis, kurį rėmė bolševikai. 
Dr. Drangelis paliko vice-pir- 
mininku.

Į kuopos sekretorius tapo iš
rinktas S. Valančius didele di
džiuma balsų: už Valančių 55, 
už Mačanskienę 38. Iždininku 
vienbalsiai paliktas V. Briedis, 
organizatorium A. Bradchulis, 
iždo sekretorium Staniulis. Kuo
pos daktaru-kvotėju tapo iš
rinktas Dr. V. A. Šimkus.

Noiųinacijose j SLA. Pildo
mąją Tarybą dr. A. L. Graiču
nas netikėtai gavo daug balsų 
į visus urėdus, o ypač į prezi
dentus ii’ vice-prezidentus. Vie
nok dabartinieji Pildomosios 
Tarybos nariai paėmė viršų vi
suose urėduose, išskyrus 
tarą-kvotėją. Nominacijose 
giausia balsų gavo sekami 
didatai į sekamus urėdus:

Į prezidentus:
St. Gegužis ...................
T. Dundulis ..............i....

• Dr. A. L. Graičunas ......
Į vice-prezidentus:

V. Kamarauskas ............
Dr, A. L. Graičunas......

* Į sekretorius:
Jurgeliutė ........... ........
Steponavičius ............

Paukštis ........ ...........
Į Iždininkus:

T. Paukštis ...-A......... .....
M. Damijonaitis ............
Soloveičikas ............. ........
K. Gugis .........................

Į iždo globėjus:
J. M. Danielius ..............
K. Varašius ....................
Stankevičius ...................

I daktarus-kvotėjus:
S. Biežis .........................

Naikelis .....................
Matulaitis .:............. 1.

A. J. Karalius ................
Nariai po susirinkimo išsis

kirstė linksmai, ragindami viens 
kitą nepamiršti ateiti j metinį 
kuopos vakarą, kame Dramatiš
kas Ratelis loš “Užburtus Tur
tus,” o po to bus šokiai. Vaka
ras bus gruodžio 9 d. Meldažio 
svet.

Nebus Nobelio taikos 
dovanos

CHRISTIANIA, gr. 5.— No
belio komitetas nusprendė nie
kam šiemet neskirti Nobelio tai
kos dovanos, nes nesirado žmo
gaus, kuris butų užtektinai pa
sidarbavęs taikai,kad užsipelny
tų dovaną.

PANA, III., gr. 5. — Centra- 
linėj daly Illinois valstijos šian
die pasirodė pirmas sniegaas šį 
rudenį. Snigti, ir tai gana smar
kiai, pradėjo 6 vai. ryto ir sni
go visą dieną.

INDIANAPOLIS, gr. 5. - 
Angliakasių unijos viršininkai 
paskelbė, kad tos unijos 20 
konstitucinė ir 6 dvimetinė kon
vencija įVyks Indianapolis m. 
sausio 22 d.

Svarbiausiu konvencijos už 
daviniu bus patiekti naują algę 
sutartį su minkštųjų anglių ka
syklų savininkais, vieton dabar
tinės Sutarties, kuri užsibaigia 
kovo 31 d., 1924 m.

ST. LOUIS, Mo., gr., 5. — 
Buvęs valstijos finansų komi- 
sionieriaus pagelbininkas Do- 
nald W. Ross, kuriam buvo pa
vesta likviduoti užsidariusio 
Day and Night banko turtą, li
ko nuteistas šiandie penkiems 
metams kalėjimo už išaikvoji- 
mą to banko $28,250.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Munšaino ekspliozija užmušė 
du žmones.

ŠIANDIE — veikiausia lietus, 
tarpais gal ir sniegas; biskį 
šalčiau.

Saulė teka 7:03 vai., leidžia
si 4:19 valandą. Mėnuo teka 5

WEST NEW YORK, N. J., 
gruodžio 5. — Du1 broliai, Al- 
phonse ir James Giroazio, liko 
užmušti ant vietos ir du namai 
liko apgriauti, ekspliodavus 
munšaino valytuvui jų garaže

Vakar gruodžio 5 d., užsienio 
pinigu ne nusiaus kai{) už 25,001’ 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingi! ....... $4.3£
Austrijos 100.000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų :................... $4.6C-
Danijos 100 markių ........... $17.95
Finų 100 markių ................... $2.47
Italijos 100 lirų ................... $4.87
Francijos 100 frankų ........... $5.42
Lietuvos 100 Litų ................. $10.0C
Norvegijos 100 kronų ....... $15.02
Olandų 100 kronų ............... $38.12
Švedijos 100 kronų ........... $26.37 . , ,

Šveicarijos 100. frankų ........ $17.46valandą ryte.

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patjs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago. DL
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Kas Dedas Lietuvoj
Ukmergė

kuris galėtų ir jos 
lietuviškai išmokinti: 

apžiurė-

Ponios de Bondy “malonė” 
[“L. Ž.] Generolienė de Bondy, 
parvykusi j savo dvarą—Krikš
tėnai, Pabaisko par. — užsima
nė save prieš lietuvius reabili
tuoti. Tuoj pasiūlė šv. Ministe
rijai, kad įsteigtų jos dvare 
pradžios mokyklą ir paskirtų 
mokytoją, 
šeimyną
Ministerijos atstovas, 
jęs dvaro butą, pripažino, kad 
jam reikalingas didelis remon
tas.

Inžinierius padarė sąmatą, 
kuri siekia 25000 lt., ir dėlto 
vietos savivaldybė apsiima da
ryti remontą tik ta sąlyga, kad 
dvarininkė pavestų mokyklai 
butą kokiems 20 metų. Taigi 
ponios “nuopelnas ir patriotiz
mas,” apie kuriuos taip karštai 
mini jos užtarėjas Teisingumo 
M-jos valdininkas p. Linartas*) 
savo laiškuose į vyriausybę, at
rodo ne taip jau didis. Be to čia 
iškyla dar viena ponios “patrio
tizmo” pusė. “Besirūpindama” 
Lietuvos apšvietimu, ponia pa
ti aplankė Šv. Ministeriją ir čia, 
kalbėdama apie busimosios mo
kyklos reikalus, pareiškė, kad 
jos dvaro apylinkėj nesą lietu
viškai kalbančių. Toksai gene* 
ralienės tvirtinimas pasirodo 
Ministerijai abejotinas ir api|** 
tai užklausta vietos vyresnybė. 
Iš ten gauta atsakymas, kad 
Krikštėnuose ir apylinkėj len
kiškai kalbančių beveik nėra, 
čia jau aiškiai pasirodė, 
tai poniai rupi ne tik save 
bilituoti, bet gal dar naujų 
pelnų prieš Varšavą įgyti

ją nuvedus pas notarą, surašy
ti apie jos mirtį aktą, kad gali
ma butų jį mokesnių skyriui 
pristatyti, arba tuojau iš jos 
reikalautą sumą užmokėti. Įga
liotinis, pasirinkęs antrąjį bu-j 
dą, noroms nenoroms — užmo
kėjo.

Gavo paskolos.
Vilniaus miesto vice-prezi- 

dentas Lukocievskis sugrįžo iš 
Varšuvos, kur jis buvo nuva
žiavęs į m. bendruomenių ban
ką prašyti Vilniaus magistrato 
vardu 7 miliardų markių pasko
los. Prašomą paskolą Lukociev
skis gavęs.
Sulikviduota siuvėjų streikas.
Po ištisos savaitės siuvėjų 

streiko prieita prie susitarimo. 
Siuvėjams sutikta mokėti rei
kalaujamą 200 nuošimčių pa
keltą algą.

Surašinėsią dirbamos žemės ir 
miškų plotus.

Valdžios delegatas įsakęs val
džios komisarui, kad šis įsaky
tų valsčiams surašyti laukų ir 
miškų plotus Vilniaus krašte. 
Mat, ligi šiol delegatura netu
rinti jokių tikresnių žinių apie 
laukų ir miškų plotų.

Iš Prienų padangės

rea-
nuo-

*) Sako, kad tos ponios “reabilita
cijai” davęs pradžią Vilniaus aukštas 
katalikybės ierarchas. o šiam, kaipo 
magistrui, jau.pasidavę kauniškiai. 
Už ką vis tai? Argi dovanai?

Iš lauky okupuotos 
Lietuvos
VILNIUS

Mokesnis už vėles.

“Mi-Gogolis savo apysakoje 
rusiųjų vėlės” aprašo baudžia
vos laikų Rusijoj dvarininką 
čičikovą, kursai buvo pasiryžęs 
prisipirkti ir iš Korobočkos, 
Pliuškino, šobakevičiaus ir ki>| 
tų dvarininkų pirko jųjų paval
dinių, mirusių baudžiauninkų, 
vėles. Panaši istorija šią vasa
rą atsitiko ir Vilniuje, tik čia 
pardavėjo rolę žaidė — Vilniaus 
magistrato mokesnių skyrius, 
šitas garbaus vardo magistra
to skyrius birželio 12 dienos 
mokesnio paliepimu — “nakaz 
platniczy” Nr. 43—3 pareikala
vo iš mirusios 1919 m. d-ro A. 
Damaševičiaus žmonos, Marės
nos to pat menesio jinai užmo
kėti! mokyklų mokesnio — “po- 
datek szkolny” į magistrato ka
są 26,838 m. Damaševičiaus įga
liotiniui pristačius velionės mi
rimo metrikus, iš kurių mato
ma, kad jos jau esama no Vil
niuje, bet kitame pasauly, jam 
buvę atsakyta, kad magistra
tui mirusių nesą, ir jeigu nebu
sianti ta suma užmokėta, tai 
prievartos budu busią išreika
lauta. Įgaliotiniui neblikę kito 
kelio, kaip arba iššaukti iš ka
po velionę Damaševičienę ir,

kai yra tarnavę lenkų kariuo
menėj.

Prienuose yra “žiburio” gim
nazija ir šiaip keletas organiza
cijų. Nė viename Lietuvos mies
tely gal tiek neišgeria degtinės, 
kiek Prienuose, šiuo metu čia 
yra du traktieridi, trys krautu
vės išneština, ir viena pilstytu- 
vė. šventadieniais traktieriai 
uždari, bet girtų dažnai pasitai
ko. Spalių mėnesį kurpius A. 
Vaitkevičius sekmadienio va
karą užėjo aludėn “prasiblaivy
ti..” Pirmadienio rytą jis buvo> 
rastas negyvas šalę aludininko 
daržinės. Mirė nuo degtinės. 
Spalių mėn. 30 dieną, atvažia
vo iš kaimo į Prienų turgų pil. 
Gelbuda Jonas. Miestely nesi
varžydamas išgėrė ir vakare 
grįžo namo. Bevažiuojant per 
upelį vežimo užpakaliniai ratai 
nuslydo nuo tiltelio, vežimas 
apvirto, išsigėręs žmogelis pa
teko į upelį ir prigėrė. Upeliu
kas negilus — vištos perbren
da, bet girtam užteko prigerti. 
Prieniškiams toki nuotykiai yra 
ne naujiena.

Specialės lietuvių kalboj 
pamaldos Cicero, III.

Ten bus pamaldos lietuvių kalboj, 
nedėlioj, gruodžio 9, 2:30 vai. po pie
tų, Clcment Presbyterian bažnyčioj, 

’ 15th St. ir 50 Court, 
Cicero, III.

Muzika, choras ir solistai lietuviai 
Kun. J. Bertcher ir

Kun. S. A. Geniotis kalbės lietuviškai

Visi lietuviai yra užprašomi, 
įžanga dykai.

Geriausias Pienas

Yra Bordeft’s “Select 
t

ed” Pienas.

Jis yra perfection pieno 
industrijoj.

Užsisakykit 
Borden’s 

“Selected” 
Šiandien &mH-oAictsCo. (f Illinois

• FraakSn ŠUO

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Stuaio
Buvusi Vdelik Studio

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

.MIS.A MICHNIEVICZ-VIOIKIENl 
I AKUŠERKA
| 3101 So. Halsted St., kampa* 81 gal
I Ofiaaa su Dr. J. F. Van Pning 
j Tel. Yardfl

Baigusi
jos kolegiją; i! 
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos B^onbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie# 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kluose 
se 
merginoms; 
kitės. o 
pagalbą.

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

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABION A S CO.

kito

kreii 
rasite

AKINIAI, KURIE JUMS

fl* •fl Menicus apskriti lensai C 1 
4* ■ pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai. 
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 ■>
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
♦» Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Prieniai [L-va].— Vargu bus 
antras Lietuvoje taip plačiai ži
nomas miestelis, kaip Prieniai. 
Užtenka pasakyti, jog esi iš 
Prienių ir tuč tuojau gauni var
dą “prienių vagis.” Prienių 
miestelis nuo labai senai yra ži
nomas, kaip vagilių centras, bet 
iš tikro dalykai ne taip yra. Ma
no senuolis pasakoja, jog lenk
mečio metu, tfkrai, netoli Prie
nų, vienam raiste, Drubengiu 
vadinamam, ilgą laiką gyvenu
si gana gausinga gauja žmonių, 
kurie savo plėšimais ir žmogžu
dystėmis plačiai visur pragarsė
ję. Kad toji vieta buvo visai ar
ti nuo Prienų, tai ekspropriato- 
riai ir buvo pavadinti prienų va
gimis, kuris pavadinimas ir lig 
šiai dienai Prienams pasilikęs.

Prienų miestelio gyventojus 
galima padalinti į dvi grupes: 
lietuvius arba lietuviams pri
jaučiančius (žydus, vokiečius) 
ir lenkus, arba, kaip jie save 
vadina “šlechetnus miesčionis.” 
šių miestely bus keliolika šei
mynų. Daugiausia tai menki, 
tamsus ūkininkėliai.

Yra keletas šeimų, kurių vai-

Severos Gyduoles užlaiko .v ..
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

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

Kaina 26g ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

Kaina 30c.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

MASKARADŲ BALIUS
Rengia L M. P. S. 96 Kuopa

Subatoj, Gruodžio-Decamber 8 dieną, 1923
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 West/ 23rd Place
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50 centų.

Už navatniausias Drapanas bus duodamos dovanos.

Pirma dovana — $15. Viso dovanų bus $75 vertės.

G6r6klsPftln-Expellcrio Trynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau biul pri

verstas atsigulti. Po sutiktam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimij !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Paia-Etpelleria išsitrinti skavd.imaj vtef;.

Išvengkite skaudamą pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-E*polleris palaiko, 
sveikus žmones geroje ,• padAtrtek*.

35c. ir 70c. už bonka ,«p|it‘kOEe, ”•
F. AD. RICHTER & CO.

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

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Ofiso Telefonas IYR H A RROAD Buto Telefonas
Central 4104 L'™* «, Zl. Armitage3209

V1DURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskriti'Chirurgija (opėtacijod) ,ir Mętenj

7 West Mądiaon Street, kamb. 1202. Kampas Štate gatvis.
Ofiso valandos; Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagalsutarimą.

Apskriti Čhirnrgija (operacijos) fr Mųterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb, 1202. Kampas Štate j

KOJĮJ TROBELIAIl
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

, Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr.JVm. Gribpv
17 N. State St., Room 1714.

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

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

Egzaminavimas Dykai.

6
9

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

‘ • i . \ ■1 .
..... ............................................... "   ■! II- ■ U....................................................................................■ —

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

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, ne'dėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Western Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo* 4 po pieLij ilci 9 vak. 

Subatomis nuo L> ryto iKi U vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakar*.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvii Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted S'tM Chicago. III.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Dr. A. J. KARALIDS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vąl dienos ir
Nuo 2 iki 9'VaE vakarė.

■Ui *..|II.|I... m . .................... ...

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. L VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ave< 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, 1LL.
Į. Į..... .......... ..

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ

DR..A, MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

FTumboldt 1098
Valandos: nuo 6 tirt H 'v,s»k:rxx*o

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,

per 
NAUJIENAS

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

DR. Dl. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Ąlbany Avė. 
Tel. Prospect 1930 

Valandos patfnl sutartj

Office Houn: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiaudems žmo
nėms kaipo Kalėdą 

Dovaną

----- -------------------------------------- -- ----

Telephone Vardui 6032

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

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

nuo 5 iki 8 vakąro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tėl. Omai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piat, 
6 iki 9 Vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akaftoris

3315 Snith Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

08. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St 
T«L Boulevard 7170 

Rezid. Tol. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, 1U.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumiestyj:
Room 1726 . z

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wn’>hington & Clark

Namų Tel. t Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylaą. visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pferdavimb Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearbom Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

S. W. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building 
79 Weat Monro e Street, Chicago.

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si. 

Yardzi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advosatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabask Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Overkauiai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nua 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai Kft
ir augščiuu I <JbwV

Vaikų siutai ir overkautai Crt
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

nuo 8 ryto ild 9 vak.
8 ryto iki 10 vakąre. 

vakare.

Garsinkite Naujienose

.i......,....,.—Įįį—J
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ESTŲ SACIALDEMOKRATAI
IR NEPRIKLAUSOMIEJI

Mes turime audras savy ugdinti, 
O ne verkšlent, kaip kūdikiai maži, — 
Giliausi kerštų meilėj numarinti, 
Plaukt ten, kur plaukia saulė tik skaisti.

Ne tam, kurs dvasioje nupuolė, 
Pasiekti amžinų dausų vartus, 
Ne jam Aušros žvaigždė gražuolė, 
Ne jam Siekimas išdidus.

a

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

gal ir kiek dar metrų liko dava- 
žiuot ligi amžino atsilsio cariz
mo.

Su tikra krkišičoniška pagar
ba.—Keleivis. (S.-d.).

Vyt. Montvila.

Kovokime!

Ketvirtadienis, Gr. 6, 1928

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

E!_______ !---- ---------- ' 1— *

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJŠ.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827
Archer Avė., Tclef. I,afayette 1017,
Chicago, III.

Kasierius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Baniene, 1642 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Atjautimas
šo-
su-
pa-

Gražus jaunimo būrelis. 
Jia, linksminasi. Paskiau 
sėdo vakarieniauti. Kaip 
prasta, prie vakarienės bifna

ji draugai, susispietę į draugiją, 
turėdami musų materialės pa 
ramos, galėtų lengviau užbėgti 
tam piktui už akių.

Reikėtų, kad mūsiškiai drau
gai, kurie labiau numato 
dalykų padėtį, tuojau imtųsi 
darbo ir surinktų kiek galint‘JZ1 c*v**• **» b*1 ** |(.IclIUU 11 k>LI111IK.LiNivik

surengiamas programėlis: pra-Jaukų tiems musų besimokinan-
kalbos ir muzikos gabalėliai.

Taip buvo ir šį sykį.
Paskambino pianą, pagriežė 

smutiką. Venas kalbėtojas pa
pasakojo, kaip jam patinka šis 
vakarėlis, bet kalbėti jis ne-

Kitas sako, kad kiekvienas 
turi savo kalbamą mašiną, tai 
gali sau pakalbėti kiek patin-

tiems jaunuoliams.
Jie musų tiesiogianiai ne

prašo, bet iš aprašymu laik
raščiuose aiškiai matyti, kad 
jiems materiale parama b įti
nai reikalinga.

Mes turime jiems atjausti.
Manau, laikraščiai irgi neat

sisakys tame darbe padėti. 
Galima per juos aukas siųsti 
ten, kur jos bus skiriamos. Tik 
rikia padirbėti. Tai musų 
pareiga. Jei mes apie tai nesi
rūpinsime, k it; ne tiek to ne-

kad mes 
aukų Lie- 
besimoki 

jauiuiome-

A'eikite talkon visi.

Tiečias sako, kad mes nepa
jėgiame išauklėti musų jauni
mą tokį, koks jis privalėtų bū
ti.

Dar vienas sako, 
privalėtume parinkti 
tuvos Universiteto 
nančiai socialistinei
nei ir jų suorganizuotai drau
gijai.

Bet... pirmininkas sako, ked 
mes čia kelių šimtų negalėsi
me surinkti, ta: geriau visai 
nerinkime. Ir nerinko.

Geras atjautimas, nėra ką 
sakyti. v

Mes visi gerai žinom , kaip 
Lietuvoje yra sunku augštesnį 
mokslą įgyti, o kuomet papra
šoma kieK nors tam dideliam 
darbui paaukoti, lai kas 
fitsirandr., kers užkerta 
kelią.

O dar mes laikome save 
gresyviais ir socialistais.

Buvo susirinkęs didokas bū
relis žmonių, ir galima buvo 
tiems neturtingiems besi noki
nantiems jaunuoliams surinkti 
kiek pinigų, kad ir keletą do
lerių, bet išėjo kitaip. Pirmi- 
pinkaujųs užkirto kelią. Nemi
nėsiu jo vardo. Nesvarbu. Svar
bu, kad visa draug’ja jo pa
klausė

O ji dar nešioji socialistinį

Ateities galimybiy 
šalyje

Bendros politinės ir ekonomi
nės apystovos pasauliniam ka

rui pasibaigus.

nors 
tani

pro-

Jei draugija negali nei to 
padaryti — leisti parinkti au
kų prakilniems tikslams, tai 
kam ir tą gražų vardą nešioja? 
Jei tai Jiutų tik sporto organi
zacija. ir tik sportu užsiimtų, 
niekas nieko ir nesakytų.

Mano manymu, kiekviena 
draugija, net ir pavienis as
muo, turi turėti kokį nors au
kštesnį tiksiu—idealą. Žmogus 
be idealo, — taip kaip be gy
venimo tikslo. Žino tiktai ap
sirengti, valgyti, dirbti ir mie
goti ir daugiau nieko. Kitam 
gero padalyti — nei motais. 
Tokiam žmogui ar draugijai, 
kur be tikslo gyyena, ko nors 
trūksta. Reikia 
liojant taisyti. 

» ♦
Nežiūrint visų

nesmagumų, musų būtina pa
reiga yra padėti musų besimo- 
kinačiai socialistinei jaunuo
menei Uelu vos Universitete, 
Kaune.

Klerikalai tą Universitetą 
nori paversti savo propagan 
dos įrankiu. Tie musų jaunie-

Kada 1918 motais Vakarų 
Europoje nustojo baubusios 
kanuolūs, kada nutilo pamažu 
mušiu karštligė ir visos tautos, 
lyg po baisaus sapno, lyg po 
milžiniško klejoji-mo nubudę, 
pradėjo dairytis aplink save, 
keistai tąsyk atrodė Europos 
vaizdas. Rytuose degė, raity
damasis revoliucijos liepsnose 
kitkart toks baisus Rutsijos mil
žinas. Tarp jo ir Vokietijos, 
nuo Baltijos lig Juodųjų jurų 
skubiai tvėrės naujos tautinės 
valstybės, kovose už savo ne- 
priklai/somybę pareikšdamos 
stebuklus atkaklumo, ištver
mės ir narsumo. Santarvės 
valstybės, padiktavę Vokietijai 
Versalės taiką, jautėsi vis kaž
kaip neramiai- jų akys buvo 
nukreiptos Rusijos pusėn, kuri 
pilietinių karų draskoma, kle- 
jodama revoliucijos karštinėje 
gres-3 jiems naujomis galimy
bėmis. Rusijos komunistai iš
sijuosę kurstė 
rą”, tik šis 
budu negalėjo 
Rusijos sienų.
Vengrijos revoliucijos, 
sios po Versalės taikos pasira
šymo, buvo vien tik nenusise
kusiu mėginimu, (palyginant su 
Rusijos revoliucija. Priežas
čių tam buvo daugybė, o svar
biausia iš jų bene bus tas be
galinis disciplinos jausmas, tas 
Ištikimumas savo- seniems va
dams, kuris iš senovės buvo į- 
gimtas Vokietijoje darbininkų 
sluogsniams. Gi jų vadai, pa
tys budami daugumoje žymiais 
socializmo teorinmkais, per
daug gerai sugebėjo epkaimfo- 
ti visas galimybę už ir prieš ir 
priėjo, galų gale, prie išvadai, 
kad st cMlisti ai a s ck sperL
meniar.' dar neatėjęs.
Ir todėl nieko stebėtino, ka i 
vokifcšib revoUaciionieriai ra-

“pasaulinį gaifr- 
pastarasds jokiu 

parsimesti už 
Vokietijos ir 

iškilu*-

tatai neatide-

♦

keblumų ir

O jeigu ir skaudus likimas lemtų 
Vien slėgiančių dejavimų naštas, — 
Tikėkime, nors ir džiaugsmai užtemtų, 
Kad siela linksmą dainą dar suras!

Į \
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sitenkino vien lik atstatymu 
nuo valdžios vairo senovės 
“junkerių” (dvarininkų, ka
riškių) luomo, o vieton jų pa
statė koaliciją iš buržuaziniai- 
demokratinių partijų.

Kaip mes toliau matysim, 
kapdtalilzmo jėga nuo to nė 
kiek nesumažėjo. Anaiptol, nau- 

Ijose aplinkybėse Vokietijos 
pramonininkai gavo kaip tik 

[geros progos atsigauti; jų ka
pitalų apyvarta didėjo, didėjo 
ir jų felningumas, radosi bū
tino reikalo tuos kapitalus 
koncentruoti kovai už pasauli
nę rinką. Atsirado galingi 
trestai (konzemen), kurių vir
šiausia galva, o kartu ir Vokie
tijos ’ ainikuo u karalium vil
to gerai žinomas Stinnes.

Vienu laiku., taip smarkiai 
žingsniuojant pirmyn kapita
lizmui, progresavo taip pat ir 
susmukimas darbininkų, o 
ypač inteligentijos, smalkiųjų 
pramoninkų, valdininkų ir ap
skritai viso to, kas vokiečiuo
se vadinama “Mittelstand’u". 
Visos tos atmainos ekonomi
niame šalies gyvenime žymiai 
atsiliepė ir į visuomeninį, poli
tinį ir individuali gyvenimą.

Jau pirmais karo metais Vo
kietija pasijuto iš visų pusių 
apsupta priešingų valstybių ra
tu. To neg u, k,* ji tajjo atkirs
ta savo nuosavi; ^kolonijų. 
Jos e./žirii Tkas priešku'"*:;!!* 
ekspo li s hų.>o anuliuoji, kar
tu sumažėjo iki nrr.iinrmo 
taip pat ir importas. «: 
iš svarbiausių įvežamų pro

duktų buvo kaip tik maisto 
produktai. Prieš karą Vokieti
jai savų maisto produktų ne
užtekdavo, gi ištikus karui 
staiga atsirado reikalo pasiten
kinti tuo, 4 kas randasi šalies 
viduje. Vienu žodžiu, visam 
kraštui prisiėjo pareiti ant al- 
(kanos dijetote. Ačiū valdžios 
aparato tobulumui ir ačiū sa
vo įgimties organizaciniams 
gabumams, jie įstengė per išti
sus ketverius metus prasimai
tinti maždaug su trečdaliu tos 
maisto produktų normos, kurią 
suvartodavo ramiu laiku. Kito
se srityse ekonominingumas bu
vo taip pat be galo didelis, nes 
viskas, kas buvo geresnio su
vartodavo mūšio laukas ir mil
žiniška armija.

Tačiau kovos laiku visi tikė
josi, kad ^ateitis vėl grąžins 
viską keleriopai, valdžios poli
tikai tikrino, kad kovojama už 
geresnę visų vokiečių ateitį. 
Užtat dešimtys milijonų pasi
likusių namuose moterų, senių 
ir vaikų kantriai 'laukė, besi
maitindami kuo įvairiausiais 
“ersatzais”, besirėdydami Yned- 
vilniais, dilgėliniais ir dargi 
popieriniais drabužias. .

Bet baigėsi karas, baigėsi ne- 
atnešęs taip senai trokštamos 
pergalės, baigėsi galutina Vo
kietijos kapituliacija Santarvei. 
Tapo demobilizuota milijoninė 
armija, tūkstančiai dirbtuvių, 
dirbus’ų karo reikalams, nu
stojo savų užsakymų. Atsidi re 
sienos, bet dešimteriopai nu
kritusi markė sumažino Vokie
tijos perkamąją pajėgą. Vokie
tijos pramonė stojos prieš žūt
būtinę klausimą: 1) arba vi
siškai uždaryti savus fabrikus 
ir tokiu budu išmesti gatvėn 
milijonus juose dirbančių dar
bininkų, 2) abba kokiu nors 
budu padidinti savo užsieninį

irutę, gręsė revoliucija nema
žesnė už Rusijos1. Reikėjo tą
syk žūt — būt padidinti savą
jį eksportą. Bet kaip tą pada
rius nugalėtai valstybei, kurios 
pergalėtojai taip pat turėjo 
miflžiniinškai išiplėstą pramonę^ 
kuomet be to dužiausioje Euro
pos valstybėje, Rusijoje, lieps
nom socialinė re’Milicija, anu
liavusi jos perkamąją pajėgą. 
Buvo tik vienas išėjimas: ga
minti atitinkamas prekes per
pus pigiau, negu tai galėjo da
ryti Santarvės valstybių pra
monininkai. Bei žalios’os me
džiagos kaina negalėjo būti su
mažinta. nes žymią jos dalį 
kaip tik prisiėjo užpirkti už
sieniuose. Radosi galimybės 
vien tik sumažinti užmokesnį 
už darbą. Ir šiuo žvilgsniu Vo
kietijos pramonininkai atsidūrė 
geresniam padėjime už Santar
vės konkurentus: karu laiku 
santarvės valstybėse užmokes- 
nis už darbą pakito dvigubai— 
trigubai, bet karui pasibaigus 
jų valiutos stovis mažai kuo 
besiskyrė nuo prieškarinio. Gi 
Vokietija iš Į;.) i.š karo su de
šimteriopai n įkritusia valiuta, 
su ketverių metų bėgyje įpra
tusiais kęsti badą ir vargą gy
ventojais, gavusiais už savo 
darbą užmokesnį, bendra su
ma nedaug k-io žymiai didesnį 
uz prieškarinį, ujeįiurint į va- 
b.'tos pakitėjui stovį; čia tai 
ir surado Vokietijos pramo-| 
nininkai sau išėjimą — jie pra
dėjo mokėti saviems darbinin
kams maždaug penktą dalį to, 
ką mokėjo Santarvės kolegos. 
Kadangi be to Vokietijos pra
mone, nei kiek nenukentėjus 
nuo karo galimybių, sugebėjo 
greičiau už kitų šalių pramonę 
atsikvėpti, užtat ir nenuostabu, 
kad trumpu . laiku ji tiesiog 
užvertė užsienio rinkas savais 
pigiais išdirbiniais. Tokiu bu- 
du padėtis tapo išgelbėta, iš
gelbėta kaina didelio išnaudoji
mo savo darbininkų ir inteli
gentijos luomo, ačiū milžiniš
kai po karo išaugusiam pasiū
lymui pigių darbo pąjėgų.

Tuo keliu buvo pradėta eiti 
1918 metais ir buvo einama li
gi paskutiniųjų dienų. Ir visos 
politinės perturbacijos, visi tie 
milžiniški markės svyravimai 
teko pakęsti daugiausia vien 
tik žemesniems gyventojui 
sluogsniams, gi Vokietijos pra
monininkai sugebėjo naudoti 
visais apyjstovas savo naudai. 
Tokiu budu prasidėjo šalies 
proletarizacija tikro to žodžio 
prasme, prasidėjo nematyta 
lig toliai koncentracija šalies 
turtų stambių pramonininkų ir 
finansininkų rankose. Tas ne
galėjo atsiliepti į plačius gy
ventojų sluogsnius į jų ekono- 
minį ir moralinį stovį, į jų so
ciali gyvenimą.

K. Vinkleris, (“Trimitas”).

Iš Lietuvos S.-D, Parti-
jos gyvenimo *

ap- 
yra 
da-

Vaškiai (Biržų-Pasvalio 
skritis). Šiais metais čia 
įsikūrusi L.» S.-D. P. kuopa, 
bar turi 16 narių, bet j kiek
vieną susirinkimą atvyksta į- 
stoti nariais vis naujų draugų. 
Tolimesniame laike galima bus 
susilaukti stiprios organizaci
jos. Narių mokesnis nustaty-

eksportą. Pirmas klausimo ri- ta 50 centų mėnesiui. Nariai 
Šimas gręse visišką šalies su- mokesnį užsimoka savo laiku.

| Manoma įsteigti L. S.-D. P. 
kuopos knygynėlį. Tam tikslui 
yra renkamos aukos. Matyt, 
aukų susirinks nemažai. Drau
gai nepatenkinti, kad čia niekas 
neatsilakno iš Centro.

Jau nuo 1905 metų čia nėra 
buvę socialdemokratų kalbėto
jo-

Pas mus žmonės išgązdinti 
klerikalų, ne visi drįsta stoti į 
partiją, bijodami persekioji
mų. Mat ne vienas iš čionykš-. 
čių darbininkų f|iririiau. yra 
skaudžiai nukentėjęs. Bet ne
žiūrint į visa taį atsirado susi
pratusių darbininkų, kurie įkū
rė L. S..-D. P. kuopą ir, ma
tyti, pradėtasis darbas prikel.J 
tebemiegančias. Darbininkiškas 
ačiū soc.Jil'zmo kovotojams!

K uru e t i s.

Šiaulėnai (Šiaulių apskr.). 
Spalių mėn. 28 d. pradžios mo
kyklos bute įvyko L. S.-D. P. 
Šiaulėnų organizacijos narių ir 
prijaučiančių susirinkimas. Su
sirinkimo tikslas buvo išklausy
ti pranešimą apie Seimo darbus 
ir apie bendrą politinę padėtį 
atvykusio Seimo sociaildem. 
frakcijos nario. Po pranešimo 
buvo atsakyta į keletą paklau
simų. Susirinkusieji išsiskirs
tė su tvirtu įsitikinimu, kad 
prieš klerikalų vedamąją poli
tiką artimoj ateityj teks pa- 

[ kelti aršiausią kovą. 'Šiaulė- 
niečiai gerai supranta, kad tą 
kovą laimės tas, kurs bus tamp
riau susiorganizavęs. Kovą su 
klerikalizmu šiaulėniečiai ma
no laimėti tiktai būdami L. 
S.-D. P. eilėse. Vietos kuopa 
pasistatė sau už Javinį sutrauk
ti visus labiau susipratusius 
apylinkės darbininkus į savo 
tyuopą.

Šiaulėnų kuopa turi 4(> na
rių. šiaulėniečiai pageidauja, 
kad draugai iš Centro dažniau 
atsilankytų pas juos su prane
šimais ir patarimais, nes be to 
vietoje* darbas yra persunkus.

P. Paparti s.

Be socialdemokratų Estijoje’ 
buvo da nepriklausomųjų parti
ja. Per paskutinius 2 metus 
nepriklausomieji nusivylė iš ko
munistų ir susiartina su social
demokratais.

Po Hamburgo suvažiavimo, 
susipažinę su jo nutarimais, 
abiejų partijų centro komitetai 
rado, kad šiuo tarpu nėra jokių 
kliūčių suvienyti partijomis, de
dant pamatan Hamburgo Inter
nacionalo statutą ir jo rezoliuci
jas. Gruodžio mėnesį įvyks 
abiejų partijų suvažiavimas, kur 
centro komitetų nutarimai bus 
priimti.

Tas susidėjimas turės žymios 
[reikšmės, šiuo tarpu parlamen
te yra 15 socialdemokratų ir 5 
nepriklausomieji. Susidėjai par
tija tufės 20 balsų, kas prie 10 
smulkių partijų parlamente 
duoda progos užimti nemažą 
vietą.. Be to artimiausiuose rin
kimuose į savivaldybes social
demokratai ir nepriklausomieji 
eina jau vienu sąrašu.

Nesišalinimas nepriklausomų
jų nuo komunistų — didelis 
šiems smūgis.

INTERNACIONALO VEIKI
MAS.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicfc 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
t.'O kiekvienam! 
atsitikime. Teikiu 

jypatišką prižiurė- 
aJimą. Duodu pa

tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8113 South 
Halsted St.

HERZMAN’^M
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams Žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drcxel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

Įvairios Žinios

ra-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir

_ ______ DOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po niet Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2889

OFISO V,

“Darbininkų 
griežčiausiai 
Puankare ir

Spalių mėn. 3 ir 4 d.d. Belgi
jos miste Bruksely Liaudies na
muose įvyko Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo ir Tarp
tautinio Profesinių Sąjungų 
Biuro suvienytas posėdis aptai 
rimui paskutiniųjų įvykių, lie
čiančių tarptautinę padėtį. Pran
cūzijos ir Belgijos delegaci
joms pasiūlius buvo priimtos 
rezoliucijos, smerkiančios bur
žuazijos pastangas drumsti pa
saulio taiką. Tarp kita ko nu
tarime sakoma: 
organizacijos 
smerkia politiką
visų tu ,kurie pasibaigus pasin
gam pasipriešinimui (Rūro 
krašte. Red.). Spekuliuoja Vo
kietijos suskaldymu bei jos eko
nominiu sunaikinimu ir susita
rimui stato naujas vis sunkes
nes sąlygas, šiuo kritingu mo
mentu jos kviečia pasaulio pro
letariatą akylai budėti ir rei
kalauti šių būtinai reikalingų 
įgyvendinimų: a) ^grąžinti at
gal tremtinius iš Rūro krašto 
ir duoti amnestiją visiems, ku
rie buvo nuteisti už nepildymą 
įsakymų okupacinės prancūzų 
kariuomenės; b) atstatyti per
trauktą susisiekimą tarp užim
tos ir neužimtos Vokietijos da
lių; c) panaikinti vokiečių val
dininkams uždėtą prievolę duo
ti ištikimybės priesaiką oku
pacinei karuomenei, prievolę, 
prieš kurią užimto krašto gy
ventojai energingai protesta
vo; d) tuojau pradėti derybas 
tarp Vokietijos ir santarvinin
kų be jokių naujų sąlygų.

“KRIKŠČIONIŠKOJI” 
IšTIKIMLBe.

“Socialdemokrate” buvo 
Syta apie ( kirkščionišką kapita
lizmą, apie krikščioniškas karče
mas ir dar ten apie kokius kri- 
Ščionišus migdolus. Aš gi čia že
miau dedu dokumentą, liudijan
tį krikščioniškus samprotavi
mus apie politinę žmogaus išti
kimybę. žinios buvo rinktos 
per miliciją. Dokumentą dedu 
nei kiek nekeitęs žodžių ir ne
taisęs rašybos, štai jis: 

“Patirimo aktas.
1923 metus Rugpiučio mėn. 

7 diena sulig Viršininko Alytaus 
apskrities rašto Nr. 4085 iš' 20- 
VII 23 m. ir sulig prierašu aly- 
taus apskrities milicijos Vada, 
2053 iš 18-VII-23 m. aš III nuo
vados milicijos v-ko padėjėjas: 
Rimkus rinkau, žines apie Pet
rą Kušeliatiską apei jo politinė 
pilietinė bei prigulmybę. prie 
kokios nors organizacijos, prie 
ko pilna teisei m. Pivošiunų gy
ventojai Klebonas Alfonsas 
Petrulis ir Pivašiūnų valšč. vir
šaitis Adomas Laniauskas prar 
nešė kad Petras Kušeliauskas 
savo nusistatyme palaiko sasi- 
lyzma ir kaipo žmogus yra ne
teisingas, labai yrA linkęs prie 
girtuokliavimą, veja vaikystei 
savo nepastovume. Pilietiškai 
ištikimas.

Rimkus III nuovados 
v-ko pad.”.

Aišku, kaip ant delno, kad 
jeigu “dukaunos asabos” apjo- 
vyta, jog pilietis “savo nusistar 
tyme palaiko sasylizma”, tai 
jau kvitą, tuč-tuojaus gali būti 
kandidatu į valstybės priešus. 
Gi jau iš Čia keliai žinomi.

Kaip sau norite, vyrbčiai, bet 
šį dokumentą skaitant, man vi
suomet pakvimpa “Bože caria 
chrani”. Taip ir prisimena se
ni laikai, kuomet krikščionių 
demokratų pirmtakunai. Lietu
voj malšindavo kramolą.

Aš čia noriu paklaust žino
vus iš krikščioniškojo abazo, ar 
ilgai jus. trauksite Lietuva at-^u^o 35c.^70c7uTdsžutę.

kuris su-

Terpetinas Panai
kina Gerklės 
Skaudėjimą

l

Kuomet gerklę taip skauda, kad 
negali nieko nuryti net ir vandens 
ryjimas duoda skausmą — tuomet 
atsimink naują išradimą, 
teiks greitą palengvinimą.

Naujas Turpentine Ointdment tuo- 
jaus panaikins tą skausmą atleis ty
rimą.

Naujas Turpo išradimas yra taip 
sudarytas, kad greitu laiku pąlengvi- 
na arba visai prašalina skaudėjimą 
gerklėje. Ištrynus nepalieka nei jo
kio kvapo.

Turpo greitai sustabdo greitai šal
tį, krupą bronchitis ir neuralgiją.’ 
Palengvina reumatizmui, pleurisy ir 
lumbago.

Nelauk ilgai su skaudama gerkle. 
Nusipirk nuo savo vaistininko Turpo 
šiandien. Nebūk be Terpentino Oint- 
ment, nes jis savyje turi gydančius 
vaistus kaip Menthol ir Camphor,

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 ild 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 ild 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
f............ . . ‘ \

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

Ofiso valandos i I
9 iki 12. 1 iki 3 dieną I
ir 6:80 iki 9:80 vakare > I

4608 S. Ashland Aye^
netoli 46th St, Chicago, BĮ. J

Tel. Boulevard 3587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SV
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų,

Rezidencijos tel. Van Baren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas tr Chlrargaa 

Specialistas Motariiku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ųrų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nediliomls 10—12 dieną, 
les. 1139 Indapendence Blvd. Chicags

Duokite savo aid* ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti ji. 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometriat, 

8639 W. Roosevelt Rd^ 
Phone Crawford 3140

DR. F. L REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 6 kas dienų, iš
skiriant PStnyčią ir NedSldienį,' 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai



* M II

NAUJIENOS
We I4th«anlaa Daily Nove 

Pnblishad Daily, asaapt Sūdai fiy 
The JMthuanian N«ws Pwb. (X. In*>

Kas daryti?
nAOJIENDS, CHčIgO, m.

JCditor P. OrigaiUs
1789 South Halsted Streaft 

Chicago, III.
Talephone KooMvalt 86tfl

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outtide of ChleagOb 
$8.08 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clase Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, III., und«c tha act of 
March 2nd, 1879,

Naujienos eina kasdien, Ubldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
Iii. — Telefonas i Booaevelt 8590.

Ulsimokijimo kainai >
Chicagoje — paltui

Metams___ ______ _____ -a- .... $8.0(
Pusei meta —_______ - 4.M
Trims mėnesiams - - „ - 2.(X
JMem minesiam ......   1.50
Vienam mineaiui

Chicagoje per netlntejual
Viena kopija ______
Savaitei---------------------
Minėsiu!____________ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams__________
Pusei mota______
Trims mėnesiams .
Dviem minesiam ..
Vienam minėsiu! —

Lietuvon ir kitur utsleniuoMi 
(Atpiginta)

Metams - ----- --------------
Pusei metų.....................
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu, kartu su užsakymu.

.76

18c 
75c

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

$8.00
. 4.01

Badas ir saužudy- 
bė Vokietijoje.

Anglų laikraščio “The 
Manchester Guardian” ko
respondentas praneša iš 
Berlino, jog prieš porą mė
nesių ten kas savaitę nusi- 
žudydavo, vidutiniai imant, 
29 žmonės. Dabar saržudy- 
bių bėgiu savaitės įvykstą 
40.

Amerikai greitu laiku 
teks labai rimtai susimąsty
ti dėl nuolat didėjančių ne
laimių su automobiliais. Ne
senai paskelbtos statistinės 
žinios rodo, jog pereitais 
metais automobiliai užmušo 
11,666 žmones. Toks skai
čius buvo įregistruota. Gi 
kai kuriose vietose registra
cija dar nėra vedama. Per 
tat apskaitliuojama, jog iš
viso pereitais metais nuo au
tomobilių žuvo apie 13,800 
žmonių.
/ Šiais metais, iš visko ma
tyti, žymiai padidės tas 
skaičius. Ir juo automobilių 
skaičius eis didyn, tuo dau
giau įvyks ir nelaimių.

Ne be reikalo tat prade
dama galvoti apie įmones, 
kurių pagelba butų galima 
sumažinti tas automobilių 
nelaimes. Jeigu automobilių 
skaičius didinsis dabartiniu 
spartumu, tai už penkioli
kos metų Amerika turės 
35,000,000 automobilių. Taip 
apskaičiuoja prof. Lewis. Ir 
jeigu nieko nebus daroma 
sumažinimui nelaimių, tai 
užmuštų skaičius sieks nebe i 
13,800, o kokių 60,000 arba 
net ir 70,000.

Štai kodėl pastaruoju lai
ku ir pradedama galvoti 
apie visokių įstatymų išlei
dimą, kurie suvaldytų nebo- 
jančius automobilistus. Nes 
jeigu nieko nebus daroma, 
tai neužilgo piliečiui nebe
bus saugu net gatvėje pasi
rodyti. v

Po to dar buvo bandoma 
surasti būdų susipratimui ir 
tęsimui pasitarimų dėl są
jungos kūrimo, bet tatai 
prie nieko gera neprivedė. 
Bet štai dabar ateina žinios 
iš Rygos, jog tarp Latvijos 
ir Estonijos tapo padaryta 
dešimčiai metų ekonominė 
ir politinė sutartis, kuria ei
nant, tarp tųdviejų valsty
bių bus artimiausi ekonomi
niai * santykiai, o taipgi 
vienodumas užsienio poli
tikoje. Jeigu viena tų val
stybių butų užpulta, tai kita 
turėtų teikti militarinę pa- 
gelbą.

Sutartis kol kas dar ne
santi ratifikuota, bet spėja
ma, jog didelio pasipriešini
mo ji nesusilauks.

Kalbama, taipgi, jog ši 
Estonijos ir Latvijos sąjun
ga ilgainiui apims ir Finlan- 
diją su Lietuvą. Lietuvos 
kol kas sąjungon nekviečia
ma todėl, kad josios santy
kiai su Lenkija nesą aiškus.

Anglijos parla
mento rinkimai.

Dėde Žanas

Iš Lietuvos Kronikos
Rudens lietus. — Nekokios perspektyvos musų eksportui.

— Seimo autoriteto mažėjimas. — Pažangos žmonių 
pabaudos. — Kun. Tumo žygis. <

Baltiko valstybių 
sąjunga.

kiti nusitroškino

kančios yra ne
sako korespon-

Prieš kiek laiko buvo ki
lęs sumanymas sukurti Bal
tiko valstybių sąjungą. To 
sumanymo vyriausiuoju į- 

ikvėpėju buvo Lenkija, ku
rios planas buvo įtraukti są
jungon Estoniją, Finlandiją 
ir Latviją, bet izoliuoti Lie
tuvą. Prasidėjo konferenci
jos. Išpradžių atrodė, jog 
lenkai atsieks savo tikslo, 
nes dalyvaujantieji konfe
rencijoje atstovai buvo be
pradedą susitarti.

Bet tokios sąjungos susi- 
kurimui užkirto kelią Fin- 
landijos Seimas, o ypač šve
dų atstovai, kurie griežtai

Saužudybių priežastis be
veik visuose atsitikimuose 
esanti viena ir ta pati — ba
das. Žudosi seni, žudosi jau
ni, žudosi moterys. Kores
pondentas nepaprastu vaiz
dumu aprašo lavonynes, kur 
suvežama saužudos. Vieni 
jų turi mėlynas žymes po ka
klu: jie pasikorė. Kiti labai 
sutinę: tai paskenduolių kū
nai; o dar 
dujomis.

Vokiečiu 
įmanomos,
dentas. Tie, kurie kaltina 
vokiečius nudavimu ir ma
no, jog tikrenybėje ten nėra 
tokio baisaus vargo, turėtų 
pamatyti Berlino lavonynes. 
Tąsyk, pasak koresponden
to, jie daugiau nebekalbėtų 
apie tai, jog Vokietijoje yra J pasipriešino Lenkijos reak- 
viskas tvarkoje, ir jog apie ■ cionierių planams. Finlan- 
badą skelbiama tik tyčia, Į dijos nebepritarimas sąjun- 
kad išsisukus nuo reparaci-(gai visiškai pakrikdė konfe- 
jų mokėjimo. frenciją.

Šiandie Anglijoje įvyksta 
parlamento rinkimai. Ap
skaitoma, kad rinkimuose 
dalyvausią apie 21,000,000 
rinkikų.

Rinkimų kampanija buvo 
vedama nepaprastu inten
syvumu ir aitra. Kai kurio
se vietose atžagareivių kal
bėtojai buvo stačiai prievar
ta numetami nuo pagrindų. 

| Iškalno numatyti rinki
mų rezultatai, žinoma, labai 
sunku. Spėjimų yra įvai
rių. Manoma, kad liberalai 
žymiai sustiprės. Prana
šaujama taipgi pasisekimo 
ir Darbo Partijai. Tik at- 

Įžagareivių poperiai esą ne 
kokie, kaip parodė rinkimų 
agitacija.

’ Išviso rinkimai į Anglijos 
parlamentą turi nepapras
tos reikšmės. Darbo ♦Parti
ja pereitame parlamente 
turėjo 144 atstovus. Ji bu
vo skaitoma oficialine opo
zicijos partija. Ar Darbo 
Partija šiais rinkimais ište
sės atlaikyti savo pozicijas?

Tas -klausifas ypač yra 
svarbus darbininkams. To
dėl jie su nekantrumu lauks 
šios dienos rinkimų rezul
tatų.

šių metų rudens nuolat debe- 
siuotas Lietuyos dangus yra pri
daręs daug nuostolių: išskyrus 
Suvalkiją ir dalį šiaurinės Lie
tuvos, visur žmonės negalėjo su
imti tinkamai vasarojaus ir bul
vių. Daug kas supudė šieną, do
bilus, o žirniai pasiliko beŽydį 
ant lauko. Kai-kur tiek daug 
buvo prilyta, jog žmonės nega
lėjo išvažiuoti dirvon, kame 
plūduro j o jų javai. Delei tošį 
priežasties nustota ir vilties, 
kad šiais metais pajėgsime pa
daryti didesnį javų eksportą! 
Gana, jeigu užteks vietosi rei
kalams, jog neprisieis pripirki- 
nėti. Buvo manyta parduoti 
kiek rugių švedijon, Norvegir 

jon, o avižų ir kviečių Angli- 
jon, bet ir čion pasirodė dide
lių sunkumų. Musų grudų eks
portas tiek dar nėra sutvarky
tas ir patys grudai taip žemos 
rųšies, kad sunku yra prie tarp
tautinės javų rinkos kojunktu- 
ros įsiūlyti didesnį skaičių ja
vų. Paaiškėjo, jog męs nega
lime surinkti nė vienos tuks- 
tanties tonų vienodų javų: di
desnieji dvarai • nusmuko, tapo 
suardyti, o nuo mažų producen- 
tų vienodos rųšies javų negau
si. Reikia iš pradžios pastaty
ti elevatoriai, kur visi tie gru
dai jau pas save išsortuoti ir 
tik tuomet jau galima pasiūly
ti didesnis kiekis į užsienį, kai
po javų tam tikros rųšies ir 
reikalaujamo stovio. Šiais me
tais šių elevatorių neturime, nes 
statomiej i elevatoriai vienas 
Kaune, o kitasai Šiauliuose bus 
užbaigti statyti tik apie Nau-j 
jus metus, o aprūpinti tinka
momis mašinomis dar kiek vė
liau'.

Sumažėjus pašarui, atpigę 
yra grudai. Kaimiečiai parda
vinėja savo 'menkas karvutes 
po 70—90 litų. Pasirodo, jog 
už vieną karvę tegalima įsitai
syti nedaugiau dviejų porų ba
tų. Kaina labai pigi mėsai, bet 
nuvesti kiek nors toliau šie gy
vuliai — pavyzdžiui į Čekoslo
vakiją, kur mėsa brangesnė, ir
gi neapsimoka, nes šių menkų 
karvučių transportas vagonuo
se neapsimoka. Mat nors jos 
mažos, bet vagone nesutalpinsi 
daugiau, kaip jų leidžiama vež
ti, ir tuomet mokesnis už per
vežimą jau viską Suėda. Savo 
skerdyklų su įrengtomis šaldyk- 
lomis dar neįtaisėme. Įrengto
ji Lietuvos Ūkio Banko šaldykla 
Aleksote palei 
pradeda dirbti 
nio apyvartos 
plačiau \eikti.
neužbaigta įrengti. Todėl ir su 
mėses eksportu ne kaip einasi. 
Apie eksportą pieninių produk
tų — sviesti, sūrių teks galvo
ti dar kitais metais, nes šįmet 
dar nesame prisirengę.
gautas Švedijoj kreditas įstei
gimui Lietuvoje 48 pavyzdingų

Kauną vos tik 
ir neturint dides- 

L kapitalo negali 
Šiauliuose gi dar

Kryžostomas Davatka-Padurkevičius

Moterys ir Veislininkai
Lietuvos Žemės Ųkio ir Valstybės 

Turtų Ministeris kunigas Krupavičius 
padovanojo šventos Lietuvos Katalikų 
moterų draugijai pulką veislininkų-bu- 
lių ir drigantų. —[Iš gazetų]

Musų parapiją tarytum ne Ponas Die
vas tėvas visagalis tvėrė, o koks nors lakud- 
ra cicilikas pramane. Prieš karą burliokai 
mus vadino Chvostininkais, vokiečiai par 
krikštijo švančiškiais, bolševikai, kurie irgi 
pas mus buvo atsilankę, įšakė mums vadin- 
ties Prachvostininkais, d musų lietuviškas 
uriadnikas, kurį dabar nuovada vadina, su
sitaręs su staršina, pavadino mus Pakvartu- 
kiais.

Visi keturi vardai lygiai nežmoniški.-—, 
iš seno musų tėvai protėviai musų parapiją 
vadino Uodegėlės, — bet prieš vėją negi pa
pusi!

Mums tai pagaliau ir nesvarbu, by tik 
šiaip ponas Dievas laimintų ir visokiais nez- 
bažninkais neapleistų.

Teisybę pasakius, iki šiol ir nebuvo ko

pieninių čia žemės Ūkio 
Koperatyvų Sąjungos, nuopel- 

svajo-

žuvo verdančioj maliavoj.
John Kozlowski, 3819 South 

Honore St., užvakar Indepen- 
dent Packing Co. dirbtuvėj įkri
to į kubilą su verdančia malia
va ir taip apdegė, kad neužilgo 
mirė.

Yra

Koperatyvų Sąjungos, 
nas/ bet apie tat galime 
ti tik vėliau, o dabar teekspor- 
tuojama tik mažmožiai.

Delei stokos šio eksporto ir 
bendrai gamybos produktų kraš
te trūksta litų. Trūksta jų ir 
Valstybės ižde, nes nėra gali
mybės surinkti visi mokesniai. 
Daug kas iš valdiškų darbų su
stabdyta. Biudžete permato
ma vienur kitur žymi spraga. 
Lietuvoųs Banko valdytojas p. 
Jurgutis tur būt yra išlaikęs 
jau ne vieną ataką, kad reikią 
išleisti daugiau litų, kad tik 
šiaip taip atsiskaičius, bet iki 
šiol išlaiko dar poziciją. Pasku
tiniuoju laiku kiek prašvito vei
dai, kuomet atsižinota, jog An
glijos bankas sutikęs yra duoti 
Lietuvai vieną milijoną du šim
tu tūkstančių svarų sterlingų 
statymui geležinkelio Šiauliai— 
Telšiai—Kretinga, elevatoriaus 
ir kjtiems darbams, šios pas
kolos pravedimas — tai aiškus 
buvusio ten atstovo Noraus-Na- 
ruševičiaus nuopelnas. Kad 
šios paskolos gavimo nepagar 
dintų, p. Čarneckio ten nuskyri- 
mas vis atidedamas. Ilgą laiką 
Anglija šios paskolos nenorėjo 
Suteikti laukdama, kaip pasi
baigs Lietuvos byla delei Klai
pėdos, o gal ir delei Vilniaus.

šiais klausimais didžiai susi
rūpinusi musų diplomatija. Rods 
apie gruodžio 10 dieną priseis 
ginti savo pozicija Tautų Sąjtiii-“ 
goję. Kad prie šio darbo prisi
rengus, Kaunan tapo sušaukti 
visi musų užsienio atstovai, ku
rie jau antra savaitė daro sato 
pasitarimus.

7 Ši Lietuvos užsienių atstovų 
konferencija pasidarė tarsi ko
kia nauja valstybės įstaiga, ku
rioj ir Finansų Ministeris, ir že
mės Ūkio ir Valstybės Turtų ir 
šyietimo ministeris daro ilgokus 
pranešimus apie savo 
ir padėtį.

Pažymėtinas vienas 
kad Užsienių Seimo 
kuri neva turėtų davinėti nu
rodymų, kaip turėtų būti veda
mą musų užsienio politika^ yra 
visai nustojusi savo įtakos. Jos 
visai nieks nesiklausia. Užtenka 
ten duoti maži paaiškinimai, 
šiokios tokios reformacijos, o 
visas darbas ir jo iniciatyva pa
silieka pono Galvanausko ran
kose. Seimo įtaka’ aiškiai ma
žėja, nes faktinai visi svarbes
nieji dalykai galutinai spren
džiami keleto žmonių. Patsai 
Seimas yra reikalingas tik tiems 
darbams pridengti, pritarti. Nu
rodyti tiksliai, kas tokie iš kri
kščionių-demokratų ir jų sėbrų 
yra viešpačiais, butų sunkoka, 
nes tat nėra pastovus vadovai, 
kurie gali dalinai ir keistis. Be 
abejonės turi didelės įtakos 
kun. Staugautis, kun. Krupavi
čius, neskaitant jau pačių vir-

darbuotę

dalykas, 
komisija,

šunių. žinoma, Šiems valdo
vams priseina su savo planais 
kiek slapstytis ir todėl pasida
ro labai svarbiu reikalu visokie 
įspėjimai, kas tose sferose yra 
manoma daryti.

Tokiu meisteriu, kurs visl^j 
žino ir įspėja^ buvo pasidaręs 
prof. Voldemaras, kursai drau
ge su pil. Ant. Smetona pradė
jo leisti “Vairą”. Svarbiau
siuoju įtarimu, kuriuomi pra
dėjo operuoti šie Pažangos žmo
nės, tai buyo primetimas musų 
užsienių politikos lėmėjams no
ro kaip nors susitarti su len
kais. X

šiąkių tokių pašalinių įrody
mų kaip ir nestigo. Jau rš pa
matų reikia spėti, kad musų 
klerikalinei politinei vadovybei, 
jeigu ji tik brangina savo ry
šius su Romos politikieriais, yra 
svarbu Rusijos prięangoje su
daryti stipri katalikų valstybė, 
prie kurios galėtų prigulėti su
vienyta Lietuva ir Lenkija. Ten 
visados buvo tasai idealas ka
talikiškų šalių visados gaudavo 
ne maža aukų, šios aukos yra 
ypač brangios, kuomet viena iš 
katalikiškųjų valstybių Austro- 
Vengrija yra subirėjus. Tai 
vienas dalykas.

Toliau jeigu prisiveizdėti, 
kaip Vilniuje veikia tasai išgir
tas delei lietuvybės gynimo 
vyskupas Matulevičius, tai aiš
kiai matoma, jog siekiama prie 
tos vienybės. Lenkijos platin
tojui ir gynėjui vyskupui Ban- 
dorskiui patsai Matulevičius už
deda kryžių delei jo pasidar
bavimo. Iš Lenkijos atvyko 
Lietuvon visokių ' tėvų jėzuitų, 
kurių neklausinėjama apie jų iš
tikimybę. Tasai patsai vysku
pas Matulevičius aprūpina po
nią dė Bondy,* kuri yra viešai 
pasižymėjus, kaipo lenkų ende- 
ke, geriausiais rekomendacijos 
raštais ir ją ministeris pirmi
ninkas užtikrina, jog jai nenu
kris nuo galvos Lietuvoje nė 
vienas plaukas. (Pastaruoju lai
ku ši ponia yra suareštuota, nes 
įtariama, kad buvo padariusi 
netikrus savo įpėdinybėfe doku
mentus).

Maža dar to. Nuvykęs Esti
jon ministeris pirmininkas Gal
vanauskas turėjo daug pasikal
bėjimų su korespondentais, ku
rie tvirtina, jog p. Galvanaus
kas pareiškęs, jog Lietuva ga
linti pilnai daryt ir sutartį su 
Latvija, nors ši pasiliktų są
jungoj su Lenkija, ir šie tvirti
nimai nedementuojami.

Delei visų šių įvykių prof. 
Voldemaras jau drožė “Vaire” 
srtaipsnį, kad musų valdžia, 
negalėjusi surasti kelio Varšu
von pro Bruselį ir pagelba Hy- 
manso projekto ieškanti susiei
ti su Lenkija pro Estiją ir kad 
pati kelionė turėjusi tikslo pa
simatyti su lenkų atstovu Voi- 
ciekauskiu. Maža dar to—jis 
tvirtina, jog jau esą susitarta, 
kad lenkų misija su Vasilevs- 
kiu priešakyje atkeliausianti 
Kaunan.

Tokios žinios, žinoma, sukė
lė daug neramumo 
tautininkų. Visur 
kad Lietuva 
Lenkijai.

ypač tarp 
šaukimai, 

yra parduodama

pono Dievo griešyt — visko buvo davaliai, 
ypač šventųjų patronų ir pasninkų mums 
Aukščiausias nepasigailėjo, o per savo pa
siuntinį žemei, kunigą kleboną Pilvuzevičių, 
greitai dangaus karalystę pažadėjo, dūše
lėms išganymą, ir abelnai po smerčiai viso
kių gerybių ir cukierkų.

Ir kad tą dangaus karalystę pagreitin
ti, kunigas klebonas Pilvuzevičius, ir kuni
gas kamendorius Stimburėla, ir jaunasai 
kunigėlis Sijonaitis, surašė mus visus į zo- 
koninkus, pagal šventuosius patronus, pa
gal kiekvieno cnatą ir stoną, pagal kiekvie- 
no išgalę šventai bažnyčiai apieravoti. Su
rašė, peržegnojo ir Dievo valiai apieravojo; 
Kiek danguje šventųjų — tiek mums pat
ronų viemųjų, ir kiek mums patronų vier- 
nųjų — tiek mes turim draugijų ir sakra
mentų, zokoninkų-brostvininkų, ir pasnin
kų sausųjų — keturis sykius btis tiek.

Meldėmės, už griekus gailėjomės, baž
nyčiai apieravojomę, ir kai rinko valsčiais 
staršiną ir ten deputatus į Kauną, — mes 
visi, kaip vienas, meidėme pono Dievo, kad 
butų išrinktas, musų dvasios tėvelis kuni
gas Pilvuzevi&us ir staršina ir deputatu,— 
ir atidavėm savo balsus jam, nes jis geriau
žino, kur juos reikia padėti: atiduoti Lietu- į šičia!

vos karaliui ar stačiai į pono Dievo ausį nu
siųsti.

Taip mes gyvenom ir laukėm dangaus 
karalystės, ir gal jau bu tume greit sulaukę, 
ir nekaltai prasidėję, jeigu ne pono Dievo 
rūstybė, peklos galybė ir necnatos piktas 
pagundinimas.

šventos Karbunkulos diena — pas mus 
atpuskai — nuo predkų. čigonai suveda rai
šus, kai kada ir sveikus arklius, moterys 
paršiukų privaro, Joselis samokurkos pri- 
verda, sumaišo ją su samogonka ir padaro 
garsų musų tautinį Pakvartukio gėrimėlį 
Liorlaką, Leizeriene baronkų pakepa. At
puskai prasideda nuo pat ryto —Tatai tarš
ka, paršai žviegia, moterėlės zulinąs, kartais 
ir bažnyčioj varpeliai skamba.

Ir visa būt buvę gerai, kad ne ta velnio 
pagunda, šventosios Karbunkulos dieną ku
nigas klebonas Pulvuzevičia įlipo į kozelny
čią. , Įlįpo į kbzelnyčią it pasakė aukotą pa
mokslą. Įlipo į : kozelnyčiąj peržegnojo? pub
liką ir šitaip kalbėjo:

—Ir pašauks mane Dievas Abraomo, ir 
pamos pirštu: —* PilvUzevičiau, Pilvuzevi- 
Čiau, kur tavo parapijonys?

—Ir aš pamosiu pirštu ir pasakysiu:

—Ir pakels balsą Dievas Abraomo ir 
Jokūbo ir paklaus manęs: kodėl jie tokie 
griešninkai ?

—Ir aš pakelsiu balsą ir atsakysiu: to
dėl, kad sugriešijo!

» —Ir tuomet Dievas Abraomo, Jokūbo 
ir Sorės paklaus manęs: ar sakei jiems, kad 

.nereikia griešyti, kad reikia pasninkus už
laikyti ir kunigų, Dievo tėvo visagalinčio 
pasiuntinių, klausyti ir už cicilikus nebal
suoti?'*

—Ir aš atsakysiu Rakiau, bet jie besti
jos manęs neklausė, susidėjo su bedieviais, 
arielką gėrė, valstybę griovė, bažnyčią pri- 
terliojo....

—Ir tuomet tars Dievas Abraomo, Jo
kūbo ir Ryf kės, ir kitų griešninkų:

-—“Spirk juos peklon!”
-—Ir aš jus spirsiu peklon! —
Ir kunigas klebonas Pilvuzevičius spyrė 

mus peklon....Jo ranka pasikėlė iki Aniolui
sargui, kuris stovėjo ties kozelnyčia — ir 
Aniolo Sargo atsiklojo nosies galas. O kle
bono kojai susidūrus su priekine kozelny- 
čios lenta, ši pasišiaušė, atlipo nuo stulpo ir 
atsidūrė plikio zokoninko pakaušy, kurs pa
lei kozelnyčią stovėjo.

Mes puolėme ant kelių, ašaromis pap-
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Norėdama pakirsti tuos gan
dus valdžia griebiasi stiprių 
priemonių: prof. Voldemaras iš
siunčiamas j- Varnius mėnesiui 
apsigyventi esamame te^ 
Drausmės batalijone, o Ant. 
Smetona, kaipo “Vairo” redak
torius, nubaudžiamas pabauda 
2000. Ii tų, o jeigu nemokės, tai 
dviem mėnesiam arešto, šių pi
nigų savo laiku jis nesumokėjo 
ir buvo pasodintas laipkričio 9 
dieną Kauno kalėj iman. Buvo 
parinkta pinigų ir lapkričio 

15 dieną šie 2000 litų buvo su
mokėti. Ant. Smetona paleis
tas.

Prie visos šios istorijos dar 
prisimaišė kun. Tumas. Ant ry
tojaus, po Ant. Smetonos areš
to buvo nuskirta pirmasai Vals
tybės dramos spektaklis. Buvo 
statomas naujas čuriionienės 
veikalas “Aušros sūnus”. Jau 
keletą dienų ėjo tarp žmonių 
nerimavimas, kad buvęs pirma
sai Lietuvos prezidentas yra 
taip nubaustas, kad galop pate
ko kalėjiman. Buvo visokių pa
siūlymų, kaip reikia kelti pro
testas. Surasta, kad tanka- 
miausiai teatre pareikalauti iš 
Valdžios, kad ji paleistų Ant. 
Smetoną iš kalėjimo. Panašius 
protestus studentija darydavo 
musų laikais. Buvo prikalbin
tas kun. Tumas atsiliepti šiuo 
reikalu. Ir štai antrame antr
akte kun. Tumas, atsikreipda-į 
mas į Valstybės prezidento ložą, 
praneša, kad pirmasai Valsty
bės prezidentas nuo vakar die
nos esąs paimtas kalėjiman ir 
kad jis vardan visuomenės pra
šąs jį paliuosuoti. Iškilo triukš
mas. Vieni ploja, kiti neri
mauja. Miesto Komendantas į- 
sako kun. Tumui nustoti kalbė
ti, o publika reikalauja, kad to
liau kalbėtų. Kun. Tumas ban
do kiek kalbėti toliau, bet grei
tai nustoja, teisindamos, kad 
jau jis viską pasakęs.

Tuo tarpu Valstybės prezi
dentas išgirdęs atsišaukimą, ap
leidžia skubiai Teatrą drauge, 
su valdžios atstovais. Tolimes
nis lošimas Komendanto sustab
domas ir publika išsiskirsto.

Kaip girdėt, prieš kun. Tumą 
užvedama byla už triukšmo da
rymą pas Taikos Teisėj į.

Tiek šiuo tarpu iš musų kro
nikos.

Šunes — vilkai.
Geidžiūnai [Biržų apskrj. — 

Geidžiūnų .kaimas pradėjo nuo 
praeitų metų skirstytis į vien
kiemius. Gyvenamieji namai be
veik visų dar kaime. Gyvuliai 
daugumos sklypuose laikomi, 
vienų tvartuose, kitų garduose.

Nors valdžios įsakyta šunis 
laikyti pririštus dieną, bet ne 
visi taip daro. Vieną naktį du 
šunes užpuolė Kučinsko avis, 
esančias garde, ir aštuones pa
pjovė. Atvykęs milicininkas tar
dymui daryti vieną šunį suse
kė, tai buvo iš to paties kaimo 
vieno kaimyno šuo. Antro šuns 
dar nesusekė.

Sugavo vagilius.
Policija “juodojoj juostoj” 

suėmė 7 negrus ir rado pas juos 
už $20,000 vogtų daiktų, dau
giausia drapanų.

ludome, už griekus gailėjomės ir maldavo
me: “Nespirk, nespirk!” O kunigas klebo
nas Pilvuzevičius tarė:

—Mano mieli parapijonys, zokoninkai, 
tretininkai, bernadinai, benediktinai, zit(io 
tės, margarietės, magdalietės, juozapietės, 
gyvasai rąžančius ir kiti Prakvostų parapi
jos viernieji krikščionys, susirinkite šian
die už pakutą po pamaldų klebonijos kluo
ne palei šiaudų stirtą svarbius parapijos 
reikalus aptarti. O dabar — už dūšeles čys- 
čiuj esančias....

Ir kai klebonas išlipo iš kozelnyčios, ir 
kai mes poterėlius sukalbėjome, ir kai iš
ėjome ant šventoriaus, — męs atsidusome.

Bet dar nesurojome palei šiaudų stirtą 
sulyg dvasiško zokono išsiri Įduoti, kaip pa
sirodė moterų kamadieris kunigas kamen- 
dorius Sijonaitis, ir ėmė vyrams tulmočyt, 
kad jie eitų namo, kad jie apleistų šventą 
vietą, nes esą busiąs vienų moterų susirin
kimas.

Vyrai, kaip išmanydami, gynė savo 
teises: jie esą šeimynos galvos ir negalį vie
nų moterų Dievo valiai palikti, ir esą dar 
jiems klebonas įsakęs už griekus gailėtis, ir 
už pakutą čionai susirinkti.

(Bus daugiau)

?' t.< 5 i Ai’ iii, Jd •&» £ul šitoj*
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

Prakalbos. Teatras. Susirinki
mas. Parapijony rietenos 
Bolševikų smukimas.

laimėti skirtą dovaną — žiedą 
vertos $50. Aukos buvo renka
mos parapijos naudai. Lenkty
niavime dalyvavo Agota ir Lu- 
cija. Agota aukų daugiaus su
rinko ir jai kliuvo dovana. Lo
cijos rėmėjai ir padėjėjos pa
matę, kad dovana teko k'tai, 
tokį linksmą pradėjo kelti, 
kad bemaž nesusimušė.

Lapkričio 28 d. vietos komu
nistai, lyg iš miego atbudę ruo
šė diskusijajs Lietuvos klausi
mu. Buvo atvažiavęs iš Mjl- 
waukee p. Jagminus (pas niUs 
jį žmonės vadina rusų popu). 
Nueinu ii aš. Viskas prirengtų, 
gerai išgarsinta, svetainė šilta, 
pilna kcdŽių, Bet visa bėda, 
kad ta publika nesirenka. Iš- 
laukėm iki 9:30 v. vak., vis nė
ra. Vienas Maskvos patriotas 
antram į ausį šnabžda: “Ar aš 
nesakiau, kad neapsimok i dau
giaus prakalbų rengti, — visai 
nebenori musų kalbėtojų klau
sytis“. Jei ne ta buržuiška 
publika, kuri neatėjo, diskusi
jos butų įvykę, bet kad jos ne
sirado, tai taip diskusijos nepra 
dėtos ir užbaigta. Tas parodo, 
kad mas|-viskiai barškalai Raci- 
ne visai susmuko, nieks į juos 
domės nebekreipia.

lapkričio 25 d. Sandaros 
Kliubas turėjo paruošęs Tumcr 
Hali gražų programą ir šokius. 
Suvaidinta gerai 3-jų veiksmų 
“Mele — visų ligų Gydytoja“ ir 
dviejų atidengimų juokai “Ke
linės“; deklamavo Mockų Sta
siukas “Našlaičio mintis“, Pet
kų Igniukas “Grįšiu į tėvynę,“ 
Tilų Antaniukas (nesenai atvy
kęs iš Lietuvos) “Keliaiviai“ ir 
šunes” ir “Ruduo;“ p-lės Pet- 
kiutės sudainavo dainas, Bijū
nėlį ir vieną anglų kalba; Stasys 
Grimalis ir France Grimalvtė 
puikiai atliko duetą smuiku ir 
pianu. Visi vaidylos atliko sa
vo užduotis gerai.

Sandu piečiams šis parengi
mas davė pelno $80.00.

(Milsų lietuvių kolonija ne 
iš didžiųjų vienok juda, veikia. 
Visa bėda tik, kad neturime 
nuosavos svetainės. Jei turėtu
me nuosavą svetainę, galėtume 
dar labiau savo veikimą išplė
sti. Nejaugi mes tokie esame 
silpnučiai, kad neįstengiame 
savo namo įsigyti? Esame pri- 
kurę daugybę draguijų bei kuo
pų, visos jos naudingos. Dabar 
mus laukia darbas iš visų svar
biausias — pasistatyti nuosavą 
svetainę, kurioje galėtume tas

Gruodžio 2 d. 3 vai., po pie
tų Sandaros Kliube įvyko SLA. 
1(M) kuopos susirinknias. Nu-; 
tarta užsiprenumeruoti gerb. 
M. Petrausko leidžiamą šešių 
aktų operą “Žalčių Karalienė“. 
Nutarta ruošti prakalbas Al. 
Margeliui, kuris yra pasižadėjęs 
SLA. 1 O-tas apskritis prisiųsti 
gruodžio 16 d. Kadangi tą die
ną po pietų bus “L. B. ir S. D.” 
mitingas, tai prakalbos mano
me ruošti gruodžio 16 d. va
kare, arba gruod. 23 d.

SLA. 100 kuopai vesti rei
kalus 1921 išrinkta valdyba: 
Pirm. Ant. Gorčius, Vice-pirm. 
Pr. Janušauskas, Fin. sekr. Sta
sys Mockus, Prot. rast. Stasys 
Žigas, Kasieriuin Nikodemas 
Mockus, Iždo -globėjais Ona 
šimenaite, M. Macijauskas, Or
ganizatorium M. Kasrparatis, 

Kvotėju Dr. James Anderson. 
Prisirašė, nauja nare p-lė Ona 
ši menai tė.
'Lapkričio 29 d. 3 v. p. p. 

Union svetainėj buvo suruoštas 
SLA. 100 kps. dešimtmetinis 
j ujbiliej uis. Kalbėtojų buvo
Adv. Kl. Jurgelionis, kuris sa
vo rimta ir mokslinga prakal
ba daug gerų minčių įdiegė 
klausytojams. Pati iškilmė at
rodė gyva ir įvairi. Kuopos 
čarteris buvo papuoštas gyvų 
gėlių vainiku su trimis kaspi
nais, raudonu, žaliu ir geltonu, 
ant kurių matėsi parašas “Pa
minėjimas 10-tics m. sukaktu
vių”; iš šalių dabino sujungtos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Be p. Jurgelioniu dar trumpai 
kalbėjo kuopos kūrėjai vetera
nai, Jer. Pilipavičius paskaitė 
pranešimą apie 100 kps. nuveik
tus per 10-tį metų darbus, 
Pr. Janušauskas karštai pa
reiškė, kad dešimtį metų atgal 
dirbęs SLA. ir dirbsiąs toliaus 
netik SLA. bet ir Lietuvių tau
tai, kad atvadavus Vilnių. M. 
Kasparaitis nurodė kiek jam 
gero 100 kp. suteikia, ir pa
kvietė jauną lietuvaitę Eleną 
Pilipiutę prisegti gyvų gėlių 
pluoštus garbės nariams J. Pi
lipavičiui ir Janušauskui, kaipo 
padėką už jų veikimą. Muzi
kos programėlį išpildė Keno- 
shos Dailės Kuro dainininkė p. 
1). Jasulienė, solo sudainavus 
dvi dainas akomponuojant p. 
S. Vaiteliui, p-lė E. Pilipiutė 
paskambino pianą. Po to tęsėsi 
šokiai iki 10:30 v. v. Publikos 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Kuopai dar liko ir pelno $37. 
Tariame ačiū Adv. K. Jurge- 
lioniui, kuris mums patarnavo 
dykai, taip-pat dėkingi Kieno- 
shos dainininkams, kurie irgi 
dykai mus pąlinksmino. Buvo 
pasižadėję daugiaus dainininkų 
atvykti, bet iš pasižadėjusių 
kai kurie susirgo. . Bet ir taip 
mes pilnai esame brolių keno- 
shiečių draugingumu patenkin
ti.

Lapkričio 29 d. šv. Kaz. pa
rapijos svetainėje ko tik neįvy
ko peštynės. Mat dvi merginos 
lenktyniavo per mėnesį laiko 
rinkdamos aukas, norėdamos

Perlinės Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

Padarytos iŠ 7G ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS 

TIESI
KELIONE

8-nių LOVŲ
December 19
January 16

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
TREČIA KLESA PADALINTA I KAMTs., visą .

riAROfS ANT 2-jų. 4-rių, 6-Sių ir
> S. S. LlTUANIA ............ ..... ................
I s. S. E8TONIA ........................-.........
| TRECIOS KLESOS KAINOS

į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
1 — L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

visas kuopas ir draugijas su
talpinti, apsaugoti^ kad užėju
sios audros jų neišblaškytų. 
Neturint savos svetainės, ištau- 
teja musų mugantieji vaiku
čiai. Jei mes šaltai žiūrėsime 
į tą mums svarbų reikalą, il
gainiui pražūsime ir mes sve
timųjų bangose. Tat prie dar
bo, kol dar nevėlu. Reikia tik 
drąsių vyrukų, o bukime tikri 
kad visų musų tikslas bus at
siektas. Darykime pienus kaip 
greičiausiai įsigyti svetainę.

— Meldinietis.

“Dideli žmonės”
Vienas kaunietis duoda “L. 

žiniose“ šitokį charakteringą 
vaizdelį:

Vieną dieną užėjau į Ameri
kos Lietuvių- Prekybos B-vės 
krautuvę, Lukšio g-ve Nr. 6 pas 
vieną pažįstamą tarnautoją. 
Man besikalbant įėjo ponaitis 
ir paprašė pardavėjo parodyti 
pusbačius.

Ponaitis pasirinkęs porą ba
telių, užklausė kainos. Gavęs 
atsaką, jog visi kamuoja po 18 
litų, sušuko:.

“Kame dalykas? Kas? Kodėl 
taip brangu?”

Tarndutojas maloniai atsakė:
“Pas mus kainos be derybų, 

išimties niekam nedarome. Jei
gu Tamstai1 perbrangu, prašau 
nepirkti.”

Ponaitis vieną batą vartyda
mas rankose vaikščiojo po krau
tuvę ir staiga ėmė šaukti:

“Tamsta mandagiau — žinok 

m a imiiia a a a aaa aaaaaa a aaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa a

a aa a a a aa aaaa aaaa aaa aaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaa a aa a a
Iki .švęnčių jau vos tik pora są vaičių

dėl kiekvieno mandagiai patarnauja

Krautuvė pripildyta naujausios Pušies

NOGRAFAI IR PIANAI geriausios iš- M

kiaus ir geriaus groja visokius rekor

dus. Pianus ir Fonografus parduodam

dirbtuvės nustatytom kainom, ant leng-

rais atdara iki 9:30 vai

Lengvi Išmokėjimai
Kiekvienam duodame gražų

jvai
Kviečiu visus

BudriKJuozas

paliko, todėl su pirkiniais reikia pasi

skubinti, nelaukiant paskutinių dienų, 

kada į krautuves sunku įsigrūsti. Ma-

vų išlygų, su gvarantija. Taipgi čia gau 
site visokius lietuviškus volelius ir re

kordus, puikiausios šventėms atvirutės 

ir daugelį kitų prekių. Krautuvė vaka-

dirbystės, su naujausia technika, aiš

Didelis pasirinkimas rekordų 
riose kalbose geriausių 

pasaulyj artistų.

Brunswick Fonografas, kaip 
ant paveikslo, kaina

$150.00

p 3343 S. Halsted St. Ckicago III.
P* *4 ♦. ......o*, •»♦**.»***« *******

Branzaletiniai laikrodėliai 14 kara 
to aukso, 15 akmenų, kaina

$16.00

Auksiniai ir su deimantais 

žiedai, kainos nuo 

$5 iki $500

Gražiausi Consote 'Fonogra
fai, kaina nuo 

$85 iki $350 GULBRANSEN VJ Playe r-Pi ano
Grojikliai Pianai, gražiausio med

žio, su rolėmis ir benčium, kaina ,

$420.00

su kuo dalyką turi — “tėvynės 
Sargo” redaktorių įžeidei, be 
to esu Seimo narys.”

Krautuvėje buvusieji žmonės 
nustebę sužiuro. Tas ponaitis 
ištiesų buvo “Tėvynės Sargo” 
redaktorius Juozas Andziulis, 
kurį asmeniškai pažįstu.

Mane pamatęs “ponaitis,” me
tęs batus greitai išdūmė pro 
duris.

Mat, nepatiko, kad tokiems 
dideliems žmonėms neparduoda 
batų pigiau negu paprastiems 
pirkliams.

Krautuvėje likusieji turėjo 
progos sočiai pasijuokti,....

Iš lenky okupuotos 
Lietuvos

Iš VILNIAUS.
Vilniaus krašte projektuoja

ma reorganizuoti gimnazijas. 
Einant tuo projektu, pirmos 
trys gimnazijos klases bus pa
naikinta ir prijungta prie pra
dedamųjų mokykų. Tuo budu 
gimnazija susidės tik iš 5 kla
sių. Reformos įvykdymas pa-

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clau to 
your face, and ręst while it drigs, then 
remove and see and feel the u/onderful 
difference in the eolo*- and rexture of the 

,ek»n $
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
ęomplexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth S '
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana, (orą trial t ube./ -

reis nuo to, kaip gerai Lenkijo
je bus pastatyta pradedamoji 
mokykla. Bandymai tokiai re
formai pravesti daroma. Naujoj 
Vileikoj, kur vietinėj gimnazi
joj šiais metais jau panaikinta 
1 klasė, sekančiais metais bus 
panaikinta 2, o 1925—6 pasiliks 
tik 5 klasės. "

m y ,u.iiiiwiį^liiil.,,lli u ,HI|| . ............. . ... . „. „ ,, ■ ,

Čia ir Tamstos Reikia!
G Y VE N I M A S 

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

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

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

“Gyvenimąs“ auga kas numeris, eina didyn, turi
nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas“1 nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” < duoda ytin gyvų 
raštų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite.

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

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ir 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Aablsnd Avė.

Frank Waitekaitis,
LAIKRODININKAS

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

652 W. 18th St.
Taipgi meldžiu su reikalais atsilan
kyti, o mes stengsimės sąžiningai 
patarnauti. *

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

GYDYMAS /
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesj, aš gydysiu visu, 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokesti, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantii 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums ta 
pačią priežiūrą ir atyd^. kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausj gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart*« 
337 W. Madison S4 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 mt 

tai — puikiausi*! 
darodymas, kad a 
$ esu pasekmingi* 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarm& 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
lifeos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką. medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengva^ pa
siduoda šitam moksliškam’ rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterines ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo. ,
M0.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmia 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p« 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vixudo« 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, 31.
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14.00
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Balsų

60,000

iki gruodžio 22, 1923.

orderis

MUSIC CO

PENKTA

prenumeratas:

$183.75

pas

Puikus Solitaire

das

$150

Iš

1

3
5

STORE
1536 W. 47th St

metų $4.00
8.00

16.00
24.00
40.00

metų $4.00

16.00
24.00
40.00

21.00
35.00

metų $4.00

16.00

3

45,000

14.00
21.00
35.00

%
i
2
3
B

IŠ

1

3
5

NAUJIENOS, Chicago, HL

Laimėki! šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!
GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilindenų
COLUMBIA SEDANAS CHEVROLET SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700
Pirktas ir parodomas pas

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bamperiu ir 
užrakinamas, Vertas $920

Pirktas ir parodomas pas
MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES

2504-06 Milvvaukee Avenue Chicago, Illinois.

TRECIA DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.

Genuine Victrola, Sty-
liaus XI, verta

Pirkta ir parodama pas

GEORGI & VITAK

4639 So. Ashland Avė
Chicago, III.

Thor Electric Skalbia
moji Masina verta

Pirkta ir padaroma

KALUZNY & CO
I '

5039 S. Ashland Avė
Chicago, III.

SEPTINTA DOVANA AŠTUNTA DOVANA
$100 vertės tavoru $75 vertes tavoru

orderis

Bile tavoru augščiau minėtos vertės, tik
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

minuoto kandidato.

DOVANA

Deimantinis Žie
pasirinki

mui vyrams ar
moterims vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY

Chicago, III.

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana
$50 Auksu $25 Auksu $15 Auksu

$5.00 $5.00
ir. •a? :ex^r-^ Ir dar 50,000 extra balsų gausite!Kaip? Prisiųskite $24 vertės
prenumeratų pirm 8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.
Pirmame periode nuo lapkričio 12

$2,000 Auksu
SPECIALUS FONDAS IŠ $2,000 AUKSU bus padėtas j šąli, kad pas
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laikų, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ, 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Ar dar kas nors gali

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ
Prenumeratos Kaina

PIRMAS PERIODAS ANTRAS' PERIODAS.
(skaitant pirmutines želiąs savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už
prenumeratas:

Balsų 
5,000

12,000
26,000
54,000
90,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $8.50

7.00
5,000

12,000 
26,000
54,000
90,000

įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas

TRECIAS PERIODAS.

prenumeratas:

8.00
3,333
8,000

17,833
86,000

kitų miestų paštu 
% metų $3.50

7.00
14.00

8,333
8,000

17,333
86,000
60,000

įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u

8.00

24.00
40.00

6,000
18,000
27,000

kitų miestų paštu 
metų $3.50

7.00
2,500
6,000

18,000
27,000
45,000

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept.,
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino’s, Telephone Roosevelt 8500.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Neužmiršo ir mir
damas.

K. Požėla lamdys lenką.
p. K. Požėla sako, kad jis be 

jokio pasigailėjimo lamdys len
ką Leon Poplawski pirmadienį, 
gruodžio 10 d., School Hali 
svetainėje, kampas Honore ir 
48 gatvių. . t , h .

šiomis dienomis pasimirė 
American State Bank prezi
dentas James F. Stepina. Jis 
paliko turto apie $500,000, dau
giausia savo dabartinei pačiai. 
Bet testamento jis neužmiršo 
ir savo buvusios pačios, Onos, 
kurią' daugel metų atgal pavi
jojo jo draugas Wenter, 
kuriuo ji paskui apsivedė.

Jis paliko jai pensiją $500 į 
metus. Bet jeigu Ona apleistų 
savo dabartinį vyrą Wenter, tą 
“nedorą šešką”, tai jos meti
nė pensija butų pakelta iki 
$1,200.

p. K. Požėla prižada lietu
viams gėdos nepadaryti. Apart 
rtstynių p. K. Požėla dar paro
dys Melą sunkių ir įdomių da
lykų.

su

Bilietai visu smarkumu eina. 
Būt gerai, kad lietuviai nusi
pirktų bilietus iškal'no; nereikės 
grūstis prie durų. Kaina bilietų 
numažinta. Juos galima gauti 
“Naujienose” ir jų Skyriuje ant 
Bridgeporto, Universal State 
Banke, p. G. Benošius, 1616 W. 
47 St., p. Dalens aptiekoje 4193 
Archer Avė.

p. K. Požėlos paveikslą ir me
dalius galima matyti p. G. Be- 
nošiaus aptiekos lange. 1616 W. 
17 Str.

Nuteisti kalejiman
Frcd iL. Kriebel, galva Krie- 

bel & Co., $5,000,(XX) Šerų bro
kerių firmos, liko nuteistas 3 
metams kalėjimai) ir užsimo
kėti $5,000 pabaudos, o Henry 
Pommery, tos firmos atstovas 
New Yorke, liko nuteistas vie
niems metams kalėjimai) ir 
užsimokėti $1,000. Juos nuteis
ta už vartojimą pašto prigavin- 
giems tikslams.

Ta firma pardavinėjo Šerus 
ant išmokėjimo mažiems in
ventoriams ir bankrutydama 
nuskriaudė apie desėtką tūks
tančių neturtingų žmonių.

Lietuvių Rateliuose
Kas gryns sveiką mais-

t?, o kas pelus
Mokslo Draugų pavyzdys seka

mas ir šen ir ten, bet kitų tik 
iš paviršio.

Lietuvius suėmė.

antPolicija padarė puolimą 
O-Keh kliubo, 1800 W. 22 St. ir 
suėmė jo prezidentą Peter Zuk- 
ras, 21 m. ir Helen Balchus, 16 
m. Kliube rasta ir kitą mergi
ną Lucile Kemp, 16 m., bet ją 
vėliau paleista, jai pasiaiškinus, 

tik šiaip i stt drauge už
ėjo, važiuodama j teatrą. Zuk- 
ras gi liko apkaltintas tvirkini
me jaunos mergaitės ir jo bylą 
atidėta iki gruodžio 14 d.

Balchus prisipažįsta, kad Zuk- 
ras buvo jos “šeikis” ir jiedu 
kliube tvirkaudavę. Kliubas gi 
gali netekti čarterio.

Atidarys unijinę sankrovą.

Chicago 'Pradės Union Label 
League rengia Painters’ Union 
svetainėj, prie California ir Ma- 
dison St., parodą visokių unis- 
tų darbininkų išdirbinių, turin
čių unijos lebelį. čia bus išsta
tyta visokiausių daiktų — nuo 
paišelio iki piano. Parodo tęsis 
nuo gruodžio 13 iki 15 d. Joje 
kalbės žymiausi Chicagos darbi
ninkų vadovai.

Pelnas parodos eis finansavi
mui sankrovos, kuri bus atida
ryta vidurmiesty ir kurioj bus 
pardavinėjama tik tokios pre
kės, kurios turi unijos lebelį. 
Dabar pardavinėjami tos sank
rovos serai, kad sukėlus $10,000

New Yorke yra trVs tokios 
sankrovos.

Lempų daužymas brangiai 
kainuoja.

Vaikai mėgsta, daužyti lem
pas gatvėse. Nuo to jų nedrau
džia ir tėvai. Kas savaitę sudau
žoma po 500 lempų, arba 24,000 
lempų j metus. Tai miestui kai
nuoja $75,000, arba po $6 viena 
sudaužyta lempa. Tuos pinigus 
gi turi sumokėti taksų mokėto
jai — tų pačių vaikų tėvai. Ma
noma ir mokyklose pradėti vai
kus mokinti nedaužyti gatvių

Noel State Bankas praneša 
visuomenės žiniai, kad to ban
ko Real Estate Sales Departa
mento vedėju esąs paskirtas p. 
K. Z. Dabrosvski, kurs per 
metus bendradarbiavo su 
savybių firma Lackovvski 
Ko.

NAUJIENOS, UHtffcO, HL
Gruodžio 1 d., Mildos svet. 

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliu
bas turėjo savo priešmetinį su
sirinkimą.

Šis susirinkimas buvo svar
bus, nes buvo rinkta kitiems 
metama nauja vaidyba;1 deleii 
ta. buvo kiekvienas narys kvie
čiamas laišku.ų ' 1

Senoji valdyba buvo atsa
kančiai veikli, tai ir kliubas 
atsižymėjo veiklumu: padidėjo 
nariais ir pinigais. Narių ran
dasi apie du šimtu ir pinigų, 
apie $4,000.00. Didžiuma narių 
yra progresyviai —- laisvų pa
žiūrų žmonės.

Buvo skaitytas atsišaukimo 
laiškas nuo Lietuvos Realės 

rengimu1 Mariampoles ; gimnazijos atsto- 
užsiėmė'' ir Lietuvoje — ;VM- Laiškas tapo priimtas; iš 

juacvuvvS Universitetas. Nuo J^° Paau'kauta $5.00: nariai 
lapkričio 15 d. Kaune prasidėjo sumetė $20.20.
viešosios paskaitos, kurios esą Fo doclrį aukavo šie: J. An- 
suor^anizuotos “musų šviesuo-; t-anaitis, A. J. Lazauskas, B. 
menei”. Lietuvos universiteto į'Butkus, P. Norkus, J. Maskaliu- 
paskelbtosios paskaitų temos tu
ri mažiau sistematingumo ne
gu Chicagos Mokslo Draugų

j temų eilė. Taip ten eina iš ei
lės paskaitos

l apie malkas, 
pasaulio vystymąsi, apie teolo
giją, apie molį ir jo dirbinius, 
apie ciklonus ir t.t. Ten, mat, 

t rengiamos tam, 
kad profesoriai turėtų kur pa
sipasakoti ką kas savo srityje 
yra ištyrę. O Chicagoje Moks
lo Draugų paskaitos yra rengi-

į mos apskritos apšvietos tiks
lais.

Sekama paskaita
Mokslo Draugų paskaita apie 

L. Pastęurą, didį Francijos mo
kslininką, duos progos susipa
žinti su naujovine bakterialogi-

nes tikrą dalyką, o ne kokį f ai-' 
sifikuotą.

Paskaitos busią ir Ciceroj
Mokslo Draugų paskaitos ne

užilgo busią taipgi skaitomos ir 
Cicero mieste. Ten pasakitų 
•surengime ketina pagelbėti vie
tinė Sandaros kuopa.

Pavyzdys sekaiųas Bostone.
Mokslo Draugų pavyzdžiu no

ri pasekti ir Bostono lietuviai, 
kur jau tapo įsteigta Mokslo 
Draugija paskaitoms rengti, 
skaityti ir remti. Bostone bet
gi dalykas yra suprantamas 
šiek tiek kitoniškai negu Chi) 
cagoje.

Paskaitos Kaune.
Viešųjų paskaitų 

štai
Lietuvos Universitetas.

painatę degantį skarbą suranda 
sau laimingą gyvenimą.

Eidami į Vakarą nevalgykite 
daug, kad pilvas netruktų, kuo
met jus juoksitSs. '<

Vaidina Dramatiško Ratelio 
artistai. Režiisieriauja p. Sart* 
kūnas. Vakarą rengia SLA 36 
kuopa. Blibnis.

■ . .....................................................................

Simano Daukanto Drau
gijos susirinkimas

I f
Prezidentu paliktas p. T, Ja-1 

nulis; pageJlbLiiinku (išrinktas 
p. Vaišvilas; nutarimų rašti
ninku pasiliko Petras Kenutis; 
finansų raštininku — Antanas 
Kasparas; kasos globėjai — K. 
Mereckis ir A. Kaulakis; kasi
ninkas p. —- Jakubauskas ir 
maršalka — J. Ročius. Daugelis 
narių užsirašė Auditorium Še
rų.

Jūsų buvęs senas I
Prietelis Patarėjas

Bubnis.

“Vaidyly naktis”

filosofiją

pas-

2 d

niekad lietuviškas pasaulisDar
nėra matės to. kas dėsis “Vai- 
dylų nakty”. Vaidylos kelia 
puotą it ketina parodyt nau- • 
jų dalykų.

Po doelrį aukavo šie: J. An-

apie
apie teisę, apie

Chicagoj štai jau ir katalikai 
pasekė Mokslo Draugų pavyz
džiu ir pradėjo rengti savo pa
rapijose “pašnekesius”.

Pirma J
džiu bandė pasekti 
paskelbę užvesią kokį tai “open 
forum”.

Ir katalikai ir bolševikai ta
me turi vien parfyviškus išro- 
kavimus ir savo pašnekesiuose 
ar paplepėsiuose nieko rimto 
ne tik neįstengia duoti, bet ir 
nenori. Jų paplepėsiai yra ar
šesni negu pelai, nes jie yra už
nuodyti pelai — prisakymais iš 
•augšto. ♦

Mokslas — grynasai moks-' . . • •
las - yra bepartivis, netarnau-! Paskaitą apie Jėzų Kristų ir jo

katalikų tuo pavyz- ja jOs milžiniška reikšme mu- 
i bolševikai, Sų dabartiniame gyvenime. Pas- 

teuro darbo būdas yra pilnas 
pamokinančių ir įsidėmėtinų pa

vyzdžių. Prelegentu bus inž.
Kast. Augustinavičius, kurs su 
Pasteuro gyvenimu ir moksli
niu darbu yra nuodugniai susi
pažinęs. Paskaita bus sekamą 
nedėldienį.

Paskaita apie Jėzų Kristų.
Kadangi daugiu nekyli 

> met žmonių ketina atsilankyti f

ja partijoms ar sektoms, negali 
būti tampomas ant kieno nors 
kurpalio, bet savo užduočia tu
ri visomis žmogaus valdomo
mis galimybėmis tirti objekfivę 
tiesą apie visus dalykus, nežiū
rint ar jie butų kam “šventi” 
ir “nešventi”.'

Sektantai ir partizanai šito 
tikrojo grynojo mokslo nekenčia 
ir į jo vietą kiša ant savo kur
palio iškraipytą pseudo-mokslą, 
kurs mat turi jiems patarnauti, 
pateisinti jų fanatizmą, palai
kyti jų įsisteigtą krūmelį.
Mokslo Draugų paskaitos nepri- 
gulmingos ir duoda tyrą mokslą.

Mokslo Draugų paskaitos yra 
griežtai neprigulmingos nuo bi
le kokių partijų ar sektų. Moks
lo Draugų prelegentai turi savo 
užduočia, ir sąžiningai stengia
si, duoti klausytojams tikru ne
suterštu neiškraipytų žinių iš 
kiekvieno dalyko ,kurs tik yra 
paskaitos tema. Mokslo Drau
gų prelegentais yra tik tokie 
vyrai, kurie yra ne tik išėję 
augštesnius mokslus, bet ir pa
tįs moka savystoviai tyrinėti 
kurioj nors mokslo šakoj. Kiek 
tik yra Chicagoj tokių vyrų, jie 
visi yra prisidėję prie Mokslo 
Draugų. Todėl tai tik Mokslo 
Draugų paskaitose gauna žmo-

mokslą, tai įžangos tikietai į tą 
paskaitą bus gaunami išanksto. 
Paskaita įvyks gruodžio 23 d. 
Skaitys Kl. Jurgelionis.

—M. D.

Draugijų veikimas
Vos toiwnleikiečiai pamiršo 

Teatrališko Kliubo “Lietuva” 
vaidinimą ,p. Zoilp veikalą “Val
kata”, kaip ir vėl prasidėjo 
rengimasis prie naujo p. Zolp 
3 aktų veikalo “Svetimose 

‘Plunksnose”.
Veikalas yra panašus opere

tei “Sylvija” tik daugiau pa
gražintas: ponaitė su tarnaite 
apsimaino r ubais ir gyvenimu; 
ąpsiveda su priešingos sau kla
sės ypatomis; nusiminime lau
kia pasekmių, bet atranda lai
mę, kurios jos troško.

Tarpe vaidintojų randasi ir 
žymus artistai: p. Z. Bajori- 
naitė, p. J. Polekas p. P. Stasiu- 
lis ir p. J. J. Zolp. Jis vaidins 
ištvirkusį kunigaikštį ir yra šio 
veikalo režisierium ir auto
rium.

Perstatytoas įvyks šeštadienį 
gruodžio 9 d., 8 vai. vakare, 
School Hali .svetainėje, 48 ir 
Honore gt-

nas, V. Dabis, D. Šidlauskas, J. 
šūkis, V. Pakvltis, J. Gerulis ir 
J. Rapalavičius. A. Masiulis au
kavo $2.00. , ,

Pranas Stasiujis, kuris turi 
Real Estate biznį prisiuntė lai
šką, kad jis, jam prigulinčią 
pašelpą, apie $100.00 dovanoja 
kliubui. Jis sirgo per ilgą laiką, 
net turėjo eit hnt operacijos. 
Kliubaibs nutarė ir įgaliojo p. 
A. J. Lazauską, įprotokolų rašti
ninką, išreikšt p. Pranui Stasiu- 
liui laišku širdingą ačiū.

Išrinkta valdjlba sekamiems 
metams: prezidentas — J. An
tanaitis; pagelb. — V. Liekis; 
nutarimų raštininkas — A. J. 
Lazauskas; turtų rašt. — P. 
Norkus; kasininkas — B. But
kus; iždo globėjai — J. Ado
maitis ir K. Karackas.. Ligonių 
prižiūrėtojais -— K. Kareckas; 
maršalka — P. Gerlikas; teisė
jui— J. Maskaliunas; teisėjo 
raštininkas — F, Bakutis.

Išrinkta į Susiv. Lietuvių 
Draugijų ant Brjdgeporto de
legatai: Z. Kanteriis ir K. Vai
čiūnas.

Užsibaigus susirinkimui visi 
gražiai kalbėdami išsiskirstė.

Pirmadienį, ^S^uAdįio 4 d., 
840 W. 33 St?"Lietinių Audito
rium bendrovės/., direkcija laikė 
priešmetinį susirinkimą.

Dalyvavo 16 direktorių; buvo 
ir keletas draugijų atstovų. Del 
nežinomų priežasčių nedalyva
vo Kasnauskas, Vasnauskas, K. 
Butkus, Aleksandravičius ir 
Kvietkienė.

Komisija raportavo, kad 
“Blue Sky ilaw” da negatavas; 
esą keli direktoriai pamiršo iš
pildyt aplikacijas, todėl advo
katas negalėjo hė pradėt. Jų 
nebuvo nė ant susirinkimo, 
matyt rašė aplikacijas.

Kapitalas kasdien didinasi; 
Šerus pardavinėja, turbut, tik 
Bridgeporto kolbnijoj.

Jau atsirado asmenų, kurie 
neužsiganėdina bendrovės pir
mininku, nes, anot jų, dieniems 
duleidžia kalbėti, kiek jie nori, 
bet kitus tuoj’Jit sustabdo.

Mariampolės gimnazijai 
kyrė $53.20.

Sekmadienį, gruodžio 
Mark Whitie Suuare svetainėje,
Simano Daukanto draugija lai
kė savo priešmetinį susirinki
mą.

Susirinkime dalyvavo apie du 
šimtai narių. Susirinkimą ati
darė prezidentas T. Janulis. Po 
priėmimo c protokolo buvo iš
duota daugelio komisijų rapor
tai, prisirašė keletas nalijųi nd- 
rių. .

Nutarimai ,
Nutaria pirkti Lietuvių Au- 

diitoriumo Šerų už $500.00. Ma- 
riampolės Reatei gimnazijai nu
tarta paaukauti iš! iždo $25.00. 
Nariai suaukavo $28.25. Viso 
—$53.25.. Nutarta pasiųsti tie
siai Marijampolės Realei gim
nazijai į Lietuvą. Pasiųsti iš
rinkta komisija: J. Lazdauskas, 
J. Locaitis ir A. Zązauskas.

Buvo pakeltas klausimas apie 
Simano Daukanto kapą ir jo 
paminklą Vilniuje. 1911 metais 
S. Daukanto draugija buvo au
kavusi kai kurią sumą pinigų 
papuošimui jo kapo. Iki šiol 
negauta jokios žinios apie siųs
tus pinigus ir puošimą jo kapo. 
Reikalas atidėtas tol, kol p. J. 
Lazdauskas patirs apie tai nuo 
savo brolio gyvenančio artimoj 
apiolmkėj.

Pirmininkas p. Tamošius Ja
nulis atsišaukė j* susirinkimą, 
kad butų išnešta “Naujienoms” 
už prielankų patarnavimą spau
doj vieša padėka, šį sumanymą 
susirinkimas vienbalsiai .^ri^-* 
mė.

Rinkimas naujos valdybos 
sekamiems metams:

' Vaidylos! Kas jie tokie? ką 
jie veikia? Kokie jų siekiai ir 
uždaviniai? — Dar niekas lyg-j 
šiol nežino. O su Vaidylomis' 
reikėtų susipažint kožnam lie-

...................    ■■ .■■■iH.I.N. O.l

(Tąsa ant 8-to pusi.)

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, jįrosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

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

chroanaatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

mušą instrumentus. 5 metai ga
rantijoj. Už 10c. Katalogas.

8(37 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė.,' Chicago, III.

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani- 1 
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pą- ' 
tarnauja visiems lietuviams paša- ‘ 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Šouthampton ’ 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su-' 
sisiekimas su Baltijos portais.*

American Line Su 
White Star Line Sykiu

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

Paprasti išplauldmai. Puikus, dideli, ■ 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
altijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antiverp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- i 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato*- į 
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago, I1L 
----- ....................  rJ---------- -------- A-----, '

Patyrimas daug metų
Pritaikau akinius dėl jaunų ir »d- 
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

. Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

Padėkos žodžiai.

Truksta mums žodžių padekavoti 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už taip skaitlingą ir nuoširdų daly
vavimą musų numylėtos dukrelės 
Adeliukės Grigaitytės laidotuvėse per 
tą skaitlingą dalyvavimą jokiu budu 
nebuvo galima suspėti kiekvienam' iš 
dalyvavusių pavieniui padekavoti, to
dėl dabar viešai per laikraštį tariame 
širdingai ačiū už užjautimą tos bai
sios nelaimės ir skaitlingą dalyvavi
mą ,, laidotuvėse; tariame širdingai 
ačiū Dr. A. Mantvidui' už jūsų da
lyvavimą su su rimta ir raminančią 
musų nuliudusią širdį prakalbą. Taip
gi padėkavojame ir graboriui S. D. 
Lachavičiui už nuoširdų ir mandagų 
patarnavimą. Dar kartą visiems šir
dingai ačiū. Pasiliekame nuliūdę

Sesutė Aldonytė ir tėvai 
Agota ir Jonas Grigaičiai.

3327 W. Le Moyne St., Chicago, UI.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9*iw \2 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 

^TfLlJoulevąrd 4774. Nedėliomrs 
n¥o 9 iki 12. Roselando ofisas:’ 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147. z > ■

Physiea! šliure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Natnropathaa

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

cijų, — naujaisiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. '. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
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Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo li-

Sekmadienį, gruodžio 9 d.. 
Meldažio svetainėje bus vaidi
nama puikiausias ir juokin
giausias, III aktų veikalas “Už
burti Turtai.”

Kas tik nori bbut turtingas, 
lai pamato šį veikalą. Jis per
statų tyrą meilę, godumą žmo
nių įgyti turtus ir išmintį, kjiri 
suteikė pamoką Neteisingumui. 
Parodo, kaip senovės žmonės

ADOMAS KELPŠAS
Persjskyrė ‘su šiuo pasauliu 
gruodio 4, 1923, 34 metų am
žiaus. Išgyveno Chicagoj 19 
metų. Paėjo iš Lietuvos Ža
garės miesto, Šiaulių apskričio1, 
Kauno rėd. Paliko 2 seseris 
Oną Dantienę ir Marijoną Ban, 
taipgi 2 švogeriu. šermenis 
668 W. 18th St. Laidotuvės pėt- 
nyčioj, gruodžio 7, 8:30 vai. ly
to į Apveizdos Dievo bažnyčią 
su iškilme į šv. Kazimiero ka
pines . Meldžiame visus gimi
nes ir pažystamus dalyvauti 
laidotuvėse.

NORTH _ 
GERMAN

L.LOYD
Savaitiniai išplaukimai j 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiiftlaivu 
"COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 it 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St.. 

Chicago, III.
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privatiškij gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką į* ^epe- 
jišką b; ią gydy
mo. Didi iii skai
čius žmoU'į -įly
domų kasdiia per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai j 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas iAtesfti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks • 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Buflding. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto. • 
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyi-ų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motenjb 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai auv. 
ną.. Panedelyj, sej-e ir 
subatoje nuo 10 va’. Jj vo 
iki 8 vai. vakare.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Gr. 6, 1923 a

ličiitviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.) 

tuviui ir lietuvaitei, kurie dar 
tuo vardu nori vadintis ir senų 
senovės tradicijas pagerbti.

Vaidylos ketina susirinkti 
nedėlios vakare, gruodž/io 16, 
M. Meldažio svet., ten didelę 
puotą pakelti, savo draugus ir 
šiaip geros valios lietuvius, atsi
lankiusius svečius pavaišinti — 
pamylėti, dainas padainuoti, pa 
grajiti; ir dar parodyt tokių da
lykų, kokių dar niekas nėra ma-

Verta butų kožnam tikro 
kraujo lietuviui ten būt.

Bilėtus galima gaut pas kož- 
ną Vaidylą ir Naujienų Ofise.

—Vaidyla.

kio programo, kokį matysią 
ir girdėsią sausio 6 d. Sako, jau 
neskaitant dainų, šokių, visokių 
solų, dar busiąs iš kokio tai 
universiteto orkestras, suside
dantis iš daugiaus negu šimtas 
muzikantų su visokiais instru
mentais. To lietuviai esą nie
kad negirdėję. Ipirdai papūto 
po visą Narthsidę; kur tik ei
ni, tai vis ir kalba apie tą va
karą. Dieve, padėk jiems ir 
aš ten busiu.

Na, musų vaidylos matyt irgi 
nepėkšti. Antana|s (Daktaras 
nespėja maišą su savo tulšimis 
užsinert ant antro floro ir vėl 
bėga, kaip perkūnas, stepsais 
žemyn su tuo patim maišu, ir 
sėdęs į savo Gbendlerį spydi- 

na prie gimdymo naujo vaidy
ty nulio. Matyt, dievas per
kūnas laimina ir juos.. —K. C.

PRANEŠIMAI Atvažiuoja iš Lietuvos REIKIA DARBININKį) PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Bridgeporto Žinios
Lygos vakarėlis.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

K. Požėlos ristynes su lenku gruo
džio 10 d., School Hali svetainėje, 
kam-pas 48 ir Honore gatvių.

Bilietus iškalno galima gauti šio- 
s© vietose •

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

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

Averiue.
Pirkite bilietus iš kalno. Kainos 

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

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

North Side. — Liet. Rytinės žvaig
ždės Paš. ir Pas. Kliubo susirinki
mas įvyks gruodžio 6, 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Kiekvienas narys būtinai priva
lo atsilankyt, nes bus renkama vir
šininkai sekantiems metams.

— A. M. Kadsel, Sekr.

Per Naujienų laivakorčių 
Skyriaus patarnavimą, atva
žiuoja iš Lietuvos Agota Vahi- 
ckaitė, pas brolį Frank Vaitie
kų 1007-21 St., Melrose Park, 
laivu “Pittsburg”, pribus į 

[New Yorką apie 7 d. gruodžio.
Gi m i n ės meld ai a m i 

teisingą antrašą.
Emilija Šukienė su 

pribuvo gruodžio 3-č
pas savo vyrą Ant. Šukį, 
So. Union Avė.; Chicago.

Juozapas, Katrina ir Stanis
lova Ambrazai pribuvo pas sa
vo tėvus į MdHenry, III.

VYRŲ
VYRĄS SU KARU.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienj nuvežant 
žmones į Cąlumet City ir Fordo 
naują dirbtuVęs, kur 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

EXTRA BARGENAS. Pardavi
mui groseriiė, puikioj vietoj, biznis 
gerai išdirbtas, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Turiu parduoti 
į trumpą laiką, kas pirmesnis, fas 
laimės.

J. LEVANAUSKIS,
4523 So. Honore St.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

duktere

3313

MANAGER 
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408

PARSIDUODA grertsernė ir 
sausos mėsos krautuvė. Sena iš 
dirbta bizniui vieta, apgyven
ta lenkais ir lietuviais. Gali ir 
mainyti ant namo.

945 W. 33 Str.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

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

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų Storas su visais rakan
dais. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo moteris prasi
šalino.

5317 Wentworth Avė.*

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

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

Gruodžio 1 <1. Mildos svetai
nėj, ant antrų lubų Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lyga 
turėjo balių su vakariene.

Svečiais buvo daugumoj ly
gos nariai, moksleiviai, jų pri
tarėjai ir daugelis suaugusių, 
kurie atėjo pasidžiaugti musų 
progresyvė jaunuomenė.

šokiam grojo orkestras, ku
ris kartas vienu balsu griežė.

Po vakarienei, pirmininkas 
perstatė kalbėti d. Čeponį. Jis 
trumpai kalbėjo, nes, anot jo, 
jo kava ataušo.

Pianu solo skambino p-lė 
Eugenija Grušiutė. Jos piana- 
vtmas parodė, kad iš jos susi-

Euro- 
tegul 
paštą

šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjj 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Mindo w” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos prieŠmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienj, gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vak., A. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė. Nariai būtinai turite at
silankyti, nes bus 
valdyba 1924 m. ir šiaip dau 
bių reikalų.

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

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

JIEŠKAU vaikino nuo 18 iki 
19 metų amžiaus dirbti groser- 
nėje. Turi mokėti Foid troku 
važiuoti.

Vladas Petrauskas 
1942 W. 119 St.

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

RE AL ES.TATE,
2418 W.Marųuette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, 111.

renkama nauja 
’ iip daug svar- 

— Valdyba.

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

PAJIŠKAU Barboras Kasputajtes, 
iš Darbėnų vaisė.; šleveitu sodžiaus, 
arba Po vįra Wadinas Barbora Rasi- 
minij jie gyven ' W. Pullman, III. 
atsišauktfe arkas kas žinote kur jie 
gyven malonėkit© man Pranešti už 
ka busiu labai dėkingas Šiuo antrašu.

MR. TEODOR MICKUS 
1137 W. Washin^tor^!$tr. Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
rys, kuris supranta savo amatą. 
$27.00 į savaitę ir užlaikymas. Turi 
nevalioti svaiginančių gėrymų.

JOHN ŠEŠTOKAS, 
5654 W. 64 PI., 
Prospect 6012

ĮVAIRįlS SKELBIMAI

p. Augustinavičius, Naujienų 
redakcijos narys, kalbėdamas 
suteikė susirinkusiems links
mumo. Jis išreškė pamokinan
čias mintis jumoristiškoje for
moje. Jis yra jų turtuolis.

P-lė Aldona Grušaitė surgie- 
žė smuiku solo; jai akompana
vo jos sesutė Eugenija. Aldona 
jau yra verta artistės vardo, 
nes ji griežė gan sunkius :"U- 
zikos gabalėlius.

Kalbėjo p-nią Jurgelioniene 
apie jaunimą. Ji džiaugsėsi 
šiuo jaunimo būreliu, kuris su- 
sispietęs j Lietuvių Socialistų 
lygą. Juos reikia, remti, nes tai 
yra žiedai busiančios gentkap-

Pianu skambino keturiomis 
rankomis seserys Aldona ir Eu
genija Grušaitės. Pirmu kar
tu teko girdėti Aldoną skam
binant pianu. Ji yra tikras 
sportas muzikos srityje: skam
bina pianu, griežia smuiku ir 
groja koncertą; tai yra didelė 
retenybė iš čia gimusių lietu
vaičių. Jų tėvai sėdėdami prie 
stalo džiaugsmingai klausėsi 
dukrelių muzikos.

3 Bastis Juozas
4 Bartasus Antanas 
Belskis Jonas
7 Belskis John
9

21
24
35
41
43
48
51
52
53
54
58
65
66
73
74
75
76
79
85
87
88
89
91
95
97
99

106
107
108 Pakeltis A
113
115
116
118
119

i 184
141
143
159
160

Belskis John 
Beketą Petr 
Danis Mike 
Drusuti Chas 
Girskis Juzopas 
Guzauskis Jonas 
Gustas S 
Intiene Anna 
Ja vaisai Antanas 
Jankauskui Kazimierui 
Judsele Peter 
Jurgaitis Leonas 
Katarsky Stanislaus 
Kreivis Bruno 
Kondrotas Ludvikas 
Kulbaitis Johanh 
Kulbaitis Gust 
Kumpikevicius Petrui 
Kuril Aloiz 
Lintkus Mrs Anton 
Malonibei Jo 
Martisauskis J 
Mažeikiene Bronisąva 
Matulauskas Jonas 
Martinkavis Tekia 
Mikuckiui A 
Miviauskui K 
Nauduzui Aleksendrai 
Pagareckis John 
Patounas Mecislava

Pranskunas A 
Pučinskui K 
Rakunas Jan 
Randis John 
Ramanowski Tadeusz 
Sebelskis Jonas 
Sinkus J 
Stoškus Jan 
Zokar Peteris 
Žuke Mike

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
valgomųjų daiktų bendrovės visuoti
nas Šėrininkų prieŠmetinis susirinki
mas įvyks, panedėlj, gruodžio 10 d., 
1923 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Liuo- 
sybės svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Visi šėrininkai, neatbūtinai atsi
lankykite, nes turime daug svarbių 
dalykų nutarti kas link padarimu tik
ru Šeru, ir bus renkama nauja admi
nistracija ateinantiems 1924 me
tams.

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

PRANEšIMĄŠ moterims ir mer
ginoms, kad aš esu patyrusi rūbų siu
vėja. Siuvu moterų ir merginų dre
ses. Vėliausios mados ir už pigią 
kainą. Kam reikia pasiūti, kreipkitės 
pas maiie, patarnausiu kuogeriausiai.

Z. KUNGIS,
335 Root St., pirmos lubos užpakalis

L. S. J. Lygos prieŠmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
7 d., 8 vai. vak., Rayrreond Chapel 
(816 W. 31 St.).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes bus renkama valdyba sekamiems 
metams. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašąlpos priešm®tįnis .susi
rinkimas bus 9 d. gruodžio, 2 vak po 
pietų Zvionzep Polek svet., 1315 N. 
Ashland Avė. Nepamirškite nariai 
pribūti, bus renkama Valdyba 1924 
metams. — Sekr. A. Lungevič.

Roseland. — Teatras ir balius. — 
Statoma scenoj trijų veiksmų kome
dija “Aaudra Giedroje”. Rengia 
Draugijų Sąryšis palaikantis “Auš
ros” Knygyną. įvyks sekmadienį, 
gruodžio 9 d., Ch. Strumilo svet., 158 
E. 107th St. Pradžia 6:80 v. v. Kvie
čia kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

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

Turite baksą su drapa- 
nes aš dreiveriui pada- 
nežinau kur padėjo, 

malonus pranešti Anta-

KAS
nomis,

Iviau ir
I Bukite
Inas Sakalauskis, 921 W. 35 PI.

ISRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ • 

25x60. Nauja. ’ ' Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių ’fflknid blokų Soutii 
Side, 4 gyveniniu kambariai ir va- 
na. Vėliausi ’ el^fttrds įrengimai. 
Tinka bile kokiąjn. biznmi. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phojte WėUjKworth 4325

- -.......■■■.......... į. - „iL n! J 1,.,.—

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

Jackson Beach Hotel Office
1552 E. 63 rd Str.

JIESKO DARBO

REIKIA VIENO NAKTINIO 
porterio, nuo 9:30 vakare iki 
7:3O ryto.

Atsišaukite
6044 Gottage Grove Avė.

ATYDA!!!
Parsiduoda bučernė ir gro- 

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

4511 So. Wood Str.

NAMAI-2EME

I JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, viŠtinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau; 
ja mažai atydos, neša $3,000 pelno į 
metus.. Kaina $15,000 verta 2 syk 
tiek. Rašvk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko va- 
kdFciis 
6214 S. Rockvvell St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI —■ 3542 So. Fran- 
cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, console akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas, 

REIK ALINGAS bekeris, ku- | pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo- 
ris moka kepti juodą ddoną ir piniga,s’ ^-$10,250.
kitokią. Darbas ant visados ir| Wentworth 5510
gera alga. Kreipkitės 

3341 Auburn Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 kambarių 

gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų . skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, Kam
pos, victrolą ir tt. Parduosiu da
limis. 16$d Humbbldt Blvd.

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marauette Parku, 

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

L. Butkevicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

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

29 So. La Šalie St.
Room 1032.

PARDAVIMUI

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akry traktai

PIRK TA NAMA, busi ponu. 18 
flatų po 5 ir 4 kambarius, geroj vie
toj S. Side. Žema renda už $11.000 
Įmokėti tik $8000., Tai yra geriau
sia pirkimas, nes namas patsai leng
vai mokasi ir dar gerai atlieka. Veik 
Šiandien, Overtown-Kelly, 6313 Dor- 
chester Av. Tel. Fairfax 2439. Klausk 
Mr. Slonks. >

ce-

apie Lietuvos Socialistinę Jau
nuomenę. Pasak jo, mes pri
valome pageibėti jiems, nes pas 
mus nors kai kada atsiranda 
atliekamas dofleris, penkinė...

Pirmininkas paaiškino kad 
šis valams surengtas tik susi
pažinimui ir paviešėjimui ir 
nemano rinkti aukas dabar; 
esą žmonės nežinodami nepa
siėmė pinigų.

Svečiai buvo užganėdinti: jie 
gavo užkandžio, draugiškai pa
sikalbėjo ir pasišoka. Buvo 
matyt šokant ir užmiršusius 
šokti; “Naujieffiietes’* juos iš
tempė ir jiems tai patiko. Jie 
sako: kur bus toki parengimai 
visur jie lankysis.—Bubnys.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
luojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka
17*9 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Tarybos priėš- 
metinis susirinkimas įvyks Mildos 
svet., utaminke, gruodžio 11 d., 8 
vai. vakare.

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

Kviečia Valdyba.

JIEšKAU darbo khygvedystės, bu
vau Rusijoj buchalteriu, męku kalbė
ti rusiškai, latviškai, lenkiškai, tru
putį vokiškai ir angliškai; Priimsiu 
darbą bile kokį, nors bus ir fiziškas 
darbas. Jeięu kam tokio žmogaus 
reiktų, meldžiu kreiptis: Karolis Jab
lonskis, 2220 22rid, St. ,

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė. Mainysiu ant 
nedidelės prapertės, loto, automobi
lio. Biznis turi būt parduotas arba 
išmainytas į trumpą laiką. Priežas
tis labai svarbi. Kreipkitės 

Į 4116 Archer Avė.
Lafayette 5107

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

Atsišaukite
4758 So. Honore St.
Tel. Lafayette 2884

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

kitus po $10 į mėnesį.O

Louie Lahon,
156 W. Washington St.,

North Side

BEIKIA OABBININKĮĮ
MOTERŲ

PARDAVIMUI 3 grojikliai 
pianai, benČius ir roleriai ir 3 
paprasti pianai, $55'—$150. At
dara nedėldieniais
Rapp Moving and Storage Co. 

5130 So. Ashland Avė.

Room 40, Main 2043

DU FLATAI 
$11,500

BARGENAS
Pardavimui lotas 80x112, gat

vė išgrysta. Haunes Court, tar
pe 30 ir 31 gatvių. E. R. Tiede- 
bohl, 208 S. La Šalie St., Room 
310, Telephone Harrison 6035. *

PARSIDUODA 2 pagyvenimų tik 
':ą pabaiktas mūrinis namas po 5 
kambarius, Marųuette Manor už 
>13,200, kaip toje kolonije yra didelis 
bargenas. Kas tokio namo reikalau- 
ate, tai kreipkitės prie

WM. GRITENAS, 
3241 So. Halsted St., 

Telephone Boulevard 5066

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 28 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
rpuzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
Sus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
Erie šito vakaro, nes vakaras bus to- 

iu kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Garfield Park L. Vyrų ir Moterų 
Pašelpinis Kliubas laikys priešine tini 
susirinkimą, gruodžio 9 d., 1023 m. 
1 vai. po piet. Malonėkite visi ne
atbūtinai atsilankyti, bus daug nau
jų dalykų apsvarstymui ir taigi bus 
renkama nauja valdyba 1924 m.

— M. Medalinskas.

Bridgeport. Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys prieŠmetinį susirinki
mą nedėlioj, gruodžio 9 d., 1 vai. po 
pietų Mark White Sųuare svet., 29 
ir So. Halsted gat. Bus rinkimas 
draugijos valdybos. Visi nariai-rės 
būtinai privalo atsilankyti ir laiku.

— Raštininkas.

REIKIA moterų sortavimui 
popierų, gera alga.

. Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W, 21st St.,

PABDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Priežastis 
pardavimo nesutikimas partne
rių. Atsišaukite:

2956 So. Union Avė.

REIKIA saleslhdies, pageidau
jama, kad turėtų .patyrimą, 
nuolat darbas arba extra dar
bas. Labai1 Gera Mokestis.
LUSTIG’S Department Store 

3410-3412 S. Halsted Str.
-------------------------------------------------- ---------- ■ ----------------------------------------------------------------------

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

Mes budavojamie 2 flatų, sun par- 
lors, viską gatavą už $11,500, ant 
jūsų loto. Mes skoliname pinigus, 
suteikisime planus ir visas smulkme
nas. Jus galite padaryti pinigų par
davinėdami tuos namus už $16,000. 
įsteigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite.

MR. SESSINGER
Central 60f2. Room* 412 •

105 W. Monroe Street.
Atdara vakarais iki 8:30

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
-nui 3 namai. Vienas bizniavus, 
miras cottage ir trečias bun- 
;aloiw. Mainysiu ant didesnio 

hamo, loto, automobilių arba 
bile kokio biznio.

C. P. SiUROMSKIS 
3346 So. Halsted Str.

Phone Boulevard 9641

MOKYKLOS

TĖMYKITE BIZNIARIAI

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

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

Šios apylinkės progresyviai 
lietuviai senai jau buvo tiek be
veikę, kiek šį rudenį kad vei
kia. Tik, žiūrėkit, tas Bijūne- 

lis sujudino visą Notrh Šidę. užn>s „Pasteu.
Mat,’mažieji pradėjo lipti ant ,rized”. Kodėl tai daroma?

i sekmadienį ir sužinosite

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

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

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

SLOAN VALVE CO.
430 W. Lake Str.

REIKIA UARBININKy

Pardavimui Biliardinė
3508 S. Halsted St

kuilnų didiesiems, gi didieji pa-| Ateikite 
sijuto keblioje padėtyje. Tad ir |apxe taL 
tie nenori apsileisti.

Draugija S. Pašelpos matyt Town of Lake laikys priešmsetinį su
sirinkimą sekmadienį gruodžio 9 d.,

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

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

VYRŲ

Dr-stės šv. Kaz. Karalaičio ant
ROSELAND. — Auksinės žvaigž

dės L. P. ir P. Kliubo prieŠmetinis 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus parap. mitingas bus penktadieni, gruodžio 7, 
svet., 46 ir So. Wood gatvės. Kiek- 7:30 v. vak. Strumilo svetainėj. Bus 
vienas draugijos narys turi pribūti, renkama nauja valdyba ateinantiems 

Visi draugai kviečiami at-

nori subytiti ir “Bijūnėlį” sa
vo busimam vakare, sausio 6

lo vakaro rengėjai sako, yra svarbių reikalų ir rin- jnetams. ...
kad, girdi, dar northsidiečiai kirnas naujos valdybos ateinantiems silankyti. Už neatsilankymą bausmė 
niekad n nioVnd neinrfio tr. 1924 metams. ' pagal konstitūciją.Diexaa ,o niekad neturėjo to- Nut Kt Valkovskaa. Raši Ai Barškieti*;

svet., 46 ir So. Wood gatvės.

REIKALINGAS patyręs zece- 
ris arba linofype operatorius. 
Darbas laikinai, dirbti arba pil
ną arba dalį laiko kasdien arba 
kas vakarą. Gera proga nedir
bančiam zeceriui ir dirbančiam 
užsidirbti extra pinigų. Kreip
kimės po 5 valandų vakarais.

„ Naujienos
1739 So. Halsted Str.

Klauskite Page

Yra 9 stalai, nėra kompctici- 
jos, geras lysas. Tikras pinigų 
uždirbejas. Geriausia bihardinė 
pietinėj daly miesto. Yra daug 
lietuvių kositumerių. Taipgi par 
duodame cigarus, papsą, saldai 
nius ir sanvičius. Jei jus žin- 
geidaujate nusipirkti biliardinę, 
ateikite ir pamatykite musų 
pilną vietą. Kaina $6,000, įmo
kėti pinigais $3,000, kitus iš- 
mokėjjimais.

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

GEORGE ZAKSAS, 
3389 S. Emerald Avė. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 8082

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos pienomis ir Vakarais 

Specialėd vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

8407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Klauskite Mr. Burke biliardi
nėje ąrba Tel. Republic 7339

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

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian- 
lie į
• Lietuvių Automobilių 

Mokykla,
3238 So. Halsted St.

Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

PARSIDUODA namas ir bu- 
černe vieta apgyventa visokių 
tautų 2 flatų apačioj bučernė 
viršui 7 kamb. Tel. Ganai 2156 

1810 So. Peoria St.

.... TAPKITE AKUŠERKA
The National College of Midwi- 

fery teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
erjzamenų. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijiniu 
etfzamenų. Atsišaukite, rašykite ar
ba tlefoPuokite, Seeley 6323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Midwifery, 
35 So. Hoyno Avė.


