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Francuzai atplėšė 
nuo Vokietijos 

Palatinatą
Obregonas nuveikia 

sukilėlius
Bejiegis dirižabelis ore

Vokietija prašo progos dirbti
Prancūzai atplėšė nuo Vo

kietijos Palatinatą
20,000 Francijos negrų laiko 

prispaudę tą kraštą ir tveria 
jame “respubliką.“

SPEYER, Bavarijos Palatina
te, gruodžio 25. — 20,000 Fran
ci] OS negrų kareivių pagelba šis 
kraštas tapo galutinai atplėštas 
nuo Vokietijos. 1,000,000 vo
kiečių, kurie gyvena šiame kra
šte. valdo būrelis separatistų ka
reivių ir '‘ministerių”. Bet jų 
užpakaly stovi Prancūzų ko- 
manduotojas gen. de Metz su 
savo negrais. Kalėjimai yra per
pildyti ir kasdie ištremiama 
žmonių, kurie nenori priimti “re
spublikos“ ir tarnauti separatis
tams. Palatinato gatves pat
ruliuoja negrai kareiviai ir pa
laiko tvarką tik durtuvo pagel
ba.

Dabar Palatinato separatistai 
paskelbė, kad nuo Naujų Metų 
visi gyventojai turi mokėti tak
sus separtistų “valdžiai“, pri
grūmodami nemokantiems kalė
jimu ar ištrėmimu.

Padėtis Palatinate yra daug 
blogesnė negu Ruhr krašte ar 
Pareiny. Kuomet visų domė 
buvo atkreipta į Ruhr ar Parei- 
nį, tai francuzai patylomis at
plėšė šį kraštą nuo Vokietijos (ir 
pagelba negrų kareivių įvedė čia 
neva “respubliką,“ išvarydami 
ar sugrusdami į kalėjimus tuos 
gyventojus, kurie tai “respubli
kai” nesutiko pasiduoti.

Gen. Metz netik atvirai pri
sipažįsta, kad jis pagelbėjo se
paratistams, bet ir dar pareiškė:

“Francija neklausia Amerikos 
ką ji vedkia Panamoje ar Meksi
koje. Kodėl Amerika turi rū
pintis ką mes darome Pareiny?”

Visą tai padaryta į pastarą
sias keturias savaites ir delei 
sunkumo susisiekimo, pasaulis 
nieko apie tai nežinojo. Negrai 
kareiviai pirmiausia nuginklavo

Išmainyk 
savo automobiliu 

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 pavaka
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.

visą vokiečių policiją ir valdi
ninkus, uždarė juos viešuose 
triobėsiuose, uždraudė gyvento
jams rodytis gatvėse ir tada at
sikvietė separatistus, kurie 
tuoj aus užėmė miestus ir pas
kelbė nepriklausomą nuo Vokie
tijos “respubliką“.

“Respublikos“ prezidentu, 
lapkr. 11 d., tapo paskelbtas gen. 
von Oesm, labai kvailas ūkinin
kas. Premieru jis paskirė gud
rų bravarninką Bley. Kabinetas 
susideda iš penkių ministerių. 
Bet tik vienas Bley yra iš Pala
tinato, kiti visi yra atėjūnai. Jie 
visi, kaip ir valdininkai, atvirai 
prispažįsta, kad jie tarnauja 
francuzams tik už pinigus.

600 žmonių jau ištremta.
Separatistai turi 250 kareivių, 

kurie dėvi naujas žalias unifor
mas, atgabentas iš Francijos. 
Viešieji triobėsiai apkarstyti 
Pareinio respublikos vėliavomis. 
Pasai, leidimai ir visi kiti vald
žios popieriai jau užsakyti ir 
bus pristatyti sausio 1 d. ir nuo 
tos dienos gyventojai pradės 
mokėti separatistams, nes kitaip 
bus ištremti.

Patys separatistai su francu- 
zais apskaito, kad ikišiol jau iš
tremta iš Palatinato į Vokietiją 
mažiausia 600 žmonių už prieši
nimąsi separatistams. Jų namai 
ir kitokis turtas liko konfiskuo
ti. Apie 100 žmonių yra kalė
jimuose. Jų turtas taipjau tapo 
konfiskuotas.

Separatistai dabar valdo 661 
valsčių ir miestą ir nė vieno Vo
kietijai ištikimo valdininko Pa
latinate nebėra.

laikraščiai sustabdyti.

Visi Palatinato laikraščiai liko 
sustabdyti, išėmus separatistų 
laikraštį, o negrai kareiviai sau
go spaustuves. Paskutinis ne
priklausomų laikraščių pasiro
dymas buvo savaitę atgal Lud- 
vvigshafene. Ten du laikraščiai, 
nors jie ir žinojo kad tuo rašo 
sau mirties dekretą, išspausdi
no darbininkų unijų ir pramoni
ninku atsišaukimą į Palatinato 
gyventojus, dar pridėdami ir 
nuo savęs atsišaukimą į vokie
čius neužmiršti savo tautybės.

Francuzai tuoj aus uždarė tuos 
laikraščius ir areštavo visus
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žmones, kuriuos sugauta tuos 
laikrašbius skaitant. Redakto
riai taipjau tapo pasodinti kalė
jimam Nuo to laiko daugiau 
laikraščių nebei.Šėjo.

Francuzina gyventojus.
Prancūzų pasigriebtasis Kraš

tas, kada visas pasaulis žiurėjo 
visai į kitą pusę, yra tarp Alsa- 
ce ir Saar klonio. Francijos teri-

Vokietija maldauja progos 
dirbti

torija dabar siekia Mayence, bet

BERLINAS, gr. 25. — “Duo
kite mums taiką, atimkite ne
teisingus suvaržymus ir opozici
ją ir duokite mums progą dirb
ti, o Vokietija tada išgelbės sa
vo finansus ir užmokės pridera-

ten yra Pareinio komisija, ku
rioj ir angiai dalyvauja, ir jos 
įtaka ten yra jaučiama.

Palatinate gi pilnu viešpačiu 
yra gen. Metz. Jis atvirai prisi
pažįsta, kad jis pamaži pašalino 
visus mokytojus, kurie nesutiko
mokinti taip, kaip jis liepė. Taip
jau tapo uždraustas mokinimas 
iki 10 m. amžiaus. Šimtai mo
kytojų liko ištremti į Vokietiją, 
kadangi jiie nesutiko laužyti Vo
kietijos valdžios nustatytas tai
sykles.

Palatinato miestų gatvių už
rašai vokiečių kalba liko užtepti 
ir francuzų vardai joms tapo 
duoti. Gyventojus gi pradėta 
versti mokintis francuzų kalbos.

Dabar niekas negali tikėti, 
kad tas kraštas ištikrųjų nepri
klauso francuzams, o tik yra 
okupuotas Versalės sutarties są- 
ygomis, nes visaip stengiamasi 
tą kraštą sufrancuzinti ir gy
ventojus asimiliuoti.

“Suprantama, mes pagelbėjo- 
rne tiems žmonėms įgyti ne
priklausomybę ir mes turime vi
suomet .jiems pagelbėti,” parei
škė gen. Metz. “Pasaulio taika 
niekad nebus užtikrinta iki Pala- 
ti natas ir visas Pareinis nebus 
atplėštas nuo Vokietijos.”

Gen. Metz atvirumas nė kiek 
nesumažėjo ir parodžius jam 
premiero Poincare užginčijimtą 
tvirtinimams, kad Francija pa
statė separatistų valdžią Palati
nate.

Kaip paskelbta “respubliką”.

Palatinate “respubliką” pa
skelbta lapkričio 10 d., 6 vai. ry
te, Speyery. Gyventojams už
draustu rodytis gatvėse laiku, 
iaikštėje prieš seną katedrą, su
sirinko dideli būriai negrų ka
reivių ir pavedė viešuosius trio- 
bėsius separatistams. Taip, nė 
patiems nežinant ir negalint pa
rodyti savo nepritarimo, ir tapo 
paskelbta “respublika.”

Didelis Vokietijos anilino 
trustas, kurio veik visos nuosa
vybės yra Palatinate, yra viena
tinė organizuota spėka, kuri 
galėtų pasipriešinti francuzams 
ir separatistams. Savo turtu ir 
tūkstančiais darbininkų šis tru
stas valdo visą kraštą. Betgi da
bar Palatinate yra apie 200,000 
bedarbių, kurie veltui vaigštinė- 
ja gatvėmis ir rengia demons
tracijas.

Taigi šis kraštas, kaip ir Saar 
klonis, kuriuos francuzai tik lai
kinai okupavo negarbingosios 
Versalės sutarties sąlygomis, 
dabar patapo veik nedalijama 
dalimi Francijos respublikos. •

Trečią amerikietį paskyrė
PARYŽIUS, gr. 25. — Kon

tribucijos komisija parinko ir 
trečią amerikietį į ekspertų ko
mitetą, kuris tyrinės Vokieti
jos finansus. Juo yra Los Ange
les bankierius ir advokatas Hen
ry M. Robinson. Jis bus narys 
komiteto, kuris turės ištirti kiek 
yra vokiečių turto užsieny.

Pirmiau buvo parinkti du 
amerikiečiai —chicagietis Char
les G. Dawes ir new yorkietis 
Owen D. Young.

Trys žmonės'sudegė.

SUPEKIO&, Wis„ gr. 25. — 
Trys žmones sudegė pereitą 
nalktj užsidegus bakūžėlei, ku- 

rioj jie miegojo.

mą kontribuciją,“ sako savo 
kalėdiniame atsiliepime Vokie
tijos kancleris Marx. “Vokietija, 
kurioj viešpatauja tvarka, yra 
stipriausias užtikrinimas Fran- 
cijai, stipresnis užtikrinimas, 
negu sutartys, militariniai su
sitarimai ar ginklaviinasis.”

Toliau savo atsiliepime kanc
leris Marx skundžiasi:

“Kas tapo padaryta pereitais 
metais, yra niekas daugiau, kaip 
tęsimas karo prieš bejiegę ir 
nuginkluotą šalį viduryje ofi
cialiuos, bet nešančios taikos. 
Priešingai Vei’salės sutarties pa
rėdymas, Vokietijos žemė yra 
užimama svetimų kareivių ir 
vokiečiai turi praleisti Kalėdas 
svetimuose kalėjimuose, kadan
gi jie atsisakė atsigrjšti prieš 
savo šalį. Nesuskaitomas daugis 
kitų liko ištremti iš savo namų. 
Pridėkite prie to vargiai pane
šamą ekonominį ir finansinį 
vargą, pasekmę neteisėto oku
pavimo Vokietijos žemės, ir jus 
peržvelgsite pereitus metus. Aš 
pakartoju šiandie, Kalėdose, 
‘Ar tai taika? Ar tai laisve?’ ”

Obregonas nuveikia 
sukilėlius

Sumušė Guerrero sukilėlius, ren
giasi mušiu su gen. Estrada, 
stumia de lg H nertą.

MEXIC0 CITY, gruodžio 25. 
— Gen. Figuerroa, kuris sukilo 
Guerrero valstijoj, buvo pasie
kęs jau Marelo valstiją. Prieš 
jį tapo pasiųstas gen. Gomez, 
kuris dabar praneša, kad po 
smarkaus mūšio gen. Figuerroa 
liko sumuštas ir su savo išliku
siais kareiviais pabėgo į kalnus.

Gen. Martinez, kuris koman
duoja valdžios kariuomenę Vera 
Cruz apielinkėj, atvyko į Mexico 
City asmeniškai raportuoti pre
zidentui. Jis neatlaidžiai stu
mia de la Huertos spėkas ir suė
mė daugiau 1,000 belaisvių ir 
labai daug karo medžiagas. Val
džiai atsiėmus Pueblo, tas mies
tas bus paverstas į bazę veiki
mui prieš de la Huertą.

Valdžia kreipia dabar savo 
domę į gen. Estrada, kuris siau
čia Guadalajara distrikte. Jąu’ 
rengiamąsi prie mūšio su juo ir 
jis ištiks kaip tik valdžios karei
viai spės pataisyti sunaikintus 
geležinkelius ir tiltus. Tikimąsi, 
kad mušis su gen. Estrada įvyks 
už poros dienų.

Keli desėtkai belaisvių liko at
gabenti į Mexico City, bet vietoj 
juos žudyti, kaip kad pirmiau 
buvo daroma, prezidentas Obre
gonas davė jiems kiek pinigų 
pradžiai gyvenimo ir juos pa
lių osavo.

Bankas nupirko Tribūne namą.

CHICAGO. — Union Trust 
Co. bankas, turįs $56,000,000 
depozitais, nupirko 17 augštų 
laikraščio Tribūne namą prie 
Madison ir Dearborn gatvių. 
Taipjau nupirko g.reitimais 
esantį 5 augštų namą.

Bankas yra Tribūne name 
jau nuo kelių metų, bet jam rei
kalinga daugiau vietos. Tribūne 
ari ateinančią vasarą ketina bU- 
davoti nuujt} namą už upes, 
prie Michigan Avė.

Bejiegis dirižabelis ore
Jau 7 dienas skraido be kobtro- 

lės ir negalėdamas nusileisti.

PARYŽIUS, gr. 24. — Milži
niškas dirižabelis Dixmude, ku
ris pirmiau priklausė vokie
čiams, jau septynios dienos 
kaip skraido ore nesuvaldomas 
ir negalėdamas nusileisti. Jis 
skraido kur-nors Afrikos pak
raščiuose.

Jis dalyvavo laivyno manev
ruose ir buvo išskridęs trims 
paroms. Bet tuo tarpu užėjo 
audra, kuri ir dabar tebesiau- 
čia, gasolinas išsibaigė ir jis pa
sidarė nebesuvaldomas, auka 
stichijos, nešamas ten kur vė
jas pučia.

Laivyno ministerija sako, 
'kad ji neturi apie dirižabelį ži
nių jau 24 valandas. Iš to dau
gelis spėja, kad dirižabelis jau 
yra susidaužęs ir kad ministeri
ja tik bando užslėpti nelaimę. 
Ministerija taipjau atsisako pa
skelbti kas buvo ant to diriža- 
belio, nes spėjama, kad jo įgu
la siekė 60 žmonių. Kiti gi spė
ja, kad gal jis tebėra dar ore ir 
dar ga'les laikytis keletą dienų. 
Bet aviatoriai maisto turėjo tik 
trims dienoms ir todėl maistas 
jau senai yra išsibaigęs, taip
jau gal išsibaigęs ir vanduo, o 
ir didžiuma aviatorių jau turėjo 
susirgti oro liga, panašiai jurų 
ligai, nuo oro supimo ir meti
mo dirižabelio.

Venizelos sugrįšiu 
Graikijou

Oficieriai daugiau nesimaišysią 
politikon,

LONDONAS, gr. 25. — Iš 
patikimų diplomatinių šaltinių 
sužinota, kad buvęs premjeras 
Venizelos nutarė sugrįsti Grai- 
kijon, delei militarinės grupės 
pasisiūlymo panaikinti savo ly
gą ir daugiau nebesimaišyti į 
politiką.

Taipjau paveikė ir 300 iš
rinktų į seimą atstovų liberalų- 
sespublikonų pakvietimas su
grįsti.

Tvirtinama, kad Venizelos 
grįsta į Graikiją nedavęs jokio 
prižado apie tai ką jis ten veiks.
Venizelos lauksiąs talkininkų 

pritarimo.
PARYŽIUS, gr. 25. — Grai

kijos premiero pulk. Plastinas 
paskirtoji delegacija atvyko į 
Paryžių pakviesti Venizelos su
grįsti Graikijon ir sudaryti res
publikoniškąją valdžią. Venize
los pasimatys su delegacija šian
die.

Tikimąsi, kad jis svarstys 
pakvietimą keletą dienų pirm 
negu padarius nuosprendį. Tuo 
pačiu laiku jis tikisi gauti ofi- 
cialines žinias iš Anglijos ir 
Francijos valdžių ar jos prita
ria jo sugrįžimui, nes jis su
pranta, kad jis neįstengtų iš
laikyti savo poziciją, jei talki
ninkai pasirodytų priešingi jam. 
Taipjau sakoma, kad jis galbūt 
lauks Anglijos parlamento susi
rinkimo sausio 8 d., kada bus 
nuversta Baldwino valdžia, kad 
pamačius kas užims Baldvvini 
vietą.

Penkis žmones užmušė
COOPERS MILLS, Con., gr. 

23.— Miško darbininkui John 
Snow užėjus žudimo manijai, 
jis nužudė savo pačią, jos sese
rį, jų motiną, šerifo pagelbinin- 
ko žmoną. ir jos sūnų ir tada 
pats nusižudė.
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$1,000,000,000 muitais 
už kalėdines dovanas

VVASHTNGTON, gr. 25. — Ti
kimąsi, kad šiemet valdžia su
rinks $1,000,000,000 muitais už 
importuotas j Jungt. Valstijas 
kalėdines prekes. Taip, 10 nuo. 
muito reikia mokėti už impor
tuojamas eglaites, o už įvairius 
eglaičių papuošalus reikia mo
kėti 70 nuoš. muito.

Išteisino unijos viršininką
CHICAGO. — Po valandos ta- 

rimosi jury išteisino buvusį 
Hebrew Meat Cutters unijos 
biznio agentą Albert B. Green, 
kuris buvo kaltinamas užmuši
me tos pačios unijos nario Paul 
Radin, kuris buvo atėjęs užsimo
kėti duokles. Rodin liko užmuš
tas netyčiomis, laike Green per- 
sišaudymo unijos susirinkime su 
mušeika Wm. “Red” Kinsella, 
kuris taipjau liko nušautas. 
Green bus teisiamas ir už Kin
sella nušovimą.

Keistas bankietas.

PARYŽIUS, gr. 23. — Visi 
tie Firminy miesto gyventojai, 
kurie yra nelaimingai apsivedę 
ir neturi ramumo namuose, 
kviečiami yra ateiti į susirin
kimą šiandie viešoje aikštėje, 
kad išrinkus komitetą suorga
nizavimui bankieto, kuriame tie 
nelaimingieji nors kartą dar 
įstengtų pasilinksminti Naujuo
se Metuose. Visi dabar nori 
pamatyti kas išdrįs ateiti susi
rinki man.

Kcuri žmonės užmušti.

CHICAGO. — Pereito šešta
dienio naktį Pennsylvania trau
kinis ties Hartsdale, Ind., arti 
Hammondo, užvažiavo ant au
tomobilio ir užmušė keturius 
žmones, Michael Somolov, j c 
pačią ir jų du vaikus, kurie va
žiavo pas savo gimines į Oak 
Glen, III.

Trys žmonės užmušti

DANVILLE, III., gr. 25. — 
Užmiestinis gatvekaris prie 
Vormilion pavieto prieglaudos 
užvažiavo ant automobilio ir už
mušė tris žmones, o ketvirtą ir
gi gal mirtinai sužeidė.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt.

Chicagolll.

No. 303^ 
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Penki žmonės sužeisti pro- 
hibicionisty puolimuose.
HERRIN, H!., gr. 25. — Chi- 

cagos prohibicijos agentai pa
sikvietę sau talkon vietos Ku 
Klux Klaniečius padare daugelį 
puolimų ant munšainerių ir kar- 
čiamų. Keliose vietose ištiko 
susirėmimų, kuriuose penki 
žmonės liko sužeisti, jų tarpe 
ir vienas teisėjas, kuri sužeis
ta persišaudant su karčiau os 
savininku. Tuose puolimuose 
nuimta 7J žmonės ir daugaiu 
kaip 100 kariamų aplankyta.

Suimtieji liko išgal enti į ki
tą pavietą, kadangi prohibici
jos agentai viename saliune ra
dę begeriančius šeri. ’ ir jo pa- 
gcibimnkus.

711 žmonių užmušta
CHICAGO. — Šiemet iki Ka

lėdų automobiliai Chicagoje už
mušė 711 žmonių. Kučiuose už
mušta du žmonės ir daugelį su
žeista.

Paliuosuoja kalinius.

DUBLIAS, gr. 25. — Airija 
jau daug respublikonų kalinių 
paliuosavo. Vakar tapo paliuo- 
suota ir žymi respublikonų va
dovė grafienė Markievicz. Taip
jau paliuosuota ir keletas kitų 
vadovų. Betgi de Valera tebesė
di kalėjime.

Du angliakasiai užmušti.

* TERRĖ T1AUTE, Tnd., gruod
žio 21. — Bogle kasykloj, Bran- 
ford, Ind., ekspliozija užmušė 
du angliakasius ir apgriovė pa
čią kasyklą.

1 žmonės nutroško nuo gaso.

PATERSON, N. J., gr. 25.-- 
John T. Fili, jo pati ir du jų 
vaikai nutroško nuo žibinamojo 
gaso.

šiandie — giedra; veikiausia 
biskį šalčiau.

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi 
4:24 v. Mėnuo teka 7:58 v. v.
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Binghamton, N. Y.
P. Grigaičio prakalbos.

Gruodžio 13 d. Lietuvių Sve
tainėje LSS. 33 kuopa buvo su
rengus d. P. Griagičiui prakal
bas. Prakalbos pavyko gana pui
kiai, žmonių atsilankė daugiaus 
negu kada nors i kieno kitų pra
kalbas. Publika buvo maišyta, 
bet gana rimta. Kalbėtojas sa
vo pirmoje kalboje pasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionės Lietu
von ir darė išvedžiojimus iš tų 
įvykių, kuriuos Lietuva turėjo 
pergyventi.

Antroje savo kalboje aiškino 
kaip amerikiečiai jaučiasi Lie
tuvoje, ir gerokai užrėžė musų 
bolševi keliams už jųjų uolų pa
sidarbavimą Lietuvos klerikaliz
mui

tams surinkta $13.00. Po pra
kalbos buvo keletas klausimu,
kuriuos statė vietiniai bolševi
kai. I klausimus d. Grigaitis la-

Taipgi musų

kuomet išgirdo, kad Rus 
komunizmas jau senai yra 
laidotas. Mat čia Jie norėjo

gerai, kad dalykai yra rišami 
ne balsavimu, bet gerklėm ir 
riksmu. Butų labai gera, kad 
musų pirmininkas panaudotų 
savo galią ir neleistų riksmų 
susirinkimuose, nežiūrint iš 
kur jie butų, o rimtesnieji na
riai padės jam visados tvarką 
palaikyti. Balsavijmu jkur kas 
geriau ir gražiau visokius klau
simus iršti, negu riksmu.

Draugystės organu palikta 
po senovei “Keleivis”, nors na
riai gal pasirinkti sau tokį laik
raštį, koks jiems patinka, ir iš 
Draugystės iždo duodama kiek
vienam nariui $2.00 laikraščiui; 
jei kuris nori brangesnio laik
raščio, tai tuųi\ savo gidėti J 
Bet kiekvieno nario priedermė 
skaityti kokį nors laikraštį. Iš 
savaitinių laikraščių Keleivis 
tarp M. Draugystės narių la-

“Latvių-Lietuvių Vienybės” 
(Rygoje) pirmininkas Riteris 
pranešė “Lietuvių-Latvių Vie
nybės” Dr. (Kaune) pirminin
kui, kad jų draugija yra pasiry
žusi sušaukti Latvių-Lietuvių 
kongresą. Į šį kongresą projek
tuojama (dar nėra galutinai 
nuspręsta) pakviesti Latvijos ir 
LietuNos mokslo, meno, litera
tūros, švietimo, kultūros, pro 
kybobs, pramonės, finansų, žem
ines ūkio ir tt. draugijų, ben
drovių ir sąjungų (visuomeni
nės ir valdžios įstaigų) atsto
vus. Kongrese bus svarstomi ir 
sprendžiami tam tikri klausi
mai. Kiekvienas kongreso da
lyvis turės unolkėti tam tikrą 
mokestį kongreso išlaidoms ap
mokėti. Vėliau kiekvienas da
lyvis veiltifi gaus
kongreso darbus (pranešimus, 
referatus ir tt.)

spausdintus

skaitymo 
balsavimo pasekmes.

Kongreso lai- 
vasaris ar kovas, o vieta 

Ryga. Kai šis klausimas bus
susirinkimą balsų 

komisija paskelbė
Pasirodo, 

isa senoji valdyba
liko išrinkta ir ateinantiems 
metams, su mažais išėmimais, j 
būtent: pirmininku J. Pociūnas, 
vice-pirm. Juozas Moskeliunad

šio), protokolų sekretoft’ium P. 
Sliekas, finansų sekretorium 
Jonas Urlakis, iždininku Jur- ; 
gi; Bruknis, vietoj Dėdės Bau-

komitetas

rinktas, ‘‘Latvių Lietuvių Vle-ĮZS 
nybes“ Dr. bus pakviesta į tai
kų. Inž. Riteris pažymi, kad 
dėl šio kongreso reikalingumo, 
rodos, neturėtų būti nuomonių 
slk irti n,gului o. Tų sk irti ugnim ų 
gal sukals tiik 'klausimas, kurio 
masto organizuoti kongresą, 
kurias organizacijas kviesti. Ki
tą kongresą turėtų organizuoti 
Lietuvių — Latvių Vienybes” 
Draugija Kaune.

Klausimas rimtas, todėl butų 
svarbu, kad musų tautos darbi
ninkai juo 'susidomėtų.

“Lietuvių — Latvių Vieny- 
Draugija tam reikalui ap- 
kvies susirinkti savo na
ta suintarcsuvtus asnienis.

SUTAUPYKITE PINIGŲ IR LAIKO -PIR 
KITĘ NEAPRUBEŽIUOTį SKAIČIŲ VA 

ŽINEJIMįį SAVAITINĮ “L” PASį

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS 00.

tarti 
ritts

LietMLat. Vienybes1 
Dr. Vaidyba.

Frank Waitekaitis,
LAIKRODININKAS’

Pranešu visiems kostumerianvs ir pa
žįstamiems, kad mes pelkelėm savo 
krautuvė nuo Halsted St. ant

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

Neaprubežiuotas skaičius važinėjimų, 
savaitinis “L1” pasas už $1.25, daleidžia jums 
važinėtis elevatoriais taip tankiai, kaip jus 
norite. Greita transportacija važiuojant į 
darbų ir iš darbo, pirkti pirkinių, į teatrų, 
atlankant savo senus draugus, pasižiūrint 
gražių Chicagos vietų: muzėjų, artistines 
galerijas, ir t. t.

Pirkite “L” pasų šių savaitę — jie yra 
pardavimui kiekvienų subatų sekamai sa
vaitei. Tegul jis jums darodo, kad jis yra 
ir laiko ir pinigų sutaupytojas. Kuomet jus 
nevartosite jo, paskolinkit kam nors kitam. 
Jį galima duoti bile kam.

Žemos kainos vaikams

r

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

DIDELIS
Maskarade Balius

Rengia Vakarinės žvaigždes Kliubas

vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 
kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vienų elevatoriaus agentų.

Chicago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

SUKATOJE, GRUODŽIO 29, 1923 m 
LIUOSYBĖS SVET.,

1 Ith St. & 49 Ct., Cicero, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose Ur
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Ix)tus, 

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis., bet kuomet buvo V autorius, Namo

Čia ir Tamstos Reikia!
ir publika

remia

anie

g įau

ta ūž

ta
Po Naujų Metų

Dovanosku 10.

savo

m t

yra
su

> turi 
u g n ik 
suėjus

jie pagatavi akis 
Pas mus to nebuvo,

pilniausioj to žodžio prasmėj,

Karbonas, kontrolės komisija 
I. Elažaitis ir K. Balčius, mar
šalka Kas. Ražiukas, gaspadot- 
rium Kaz.s Gutauskas.

Pilishurgh, Pa,

mat neužmiršta

monės ir galima

L. M. Draugystės priešmetinis 
susirinkimas.— ' aldyba atei
nantiems metams — Paskirs- 

P nemintas 
Triukšmui-naujų nariu

\yko gana 
ramiai kla

uis sumanė vesti Rusonytę, l>ct 
vestuves atidėjo po Velykų. Ru- 
a>n\tės tėvai sulmanc išleisti 

unikio Mor- 
neprieštaravo 
ko, kad bus

'nujau padarytos vestuves su 
Morkumi.

proga, rengi;u { 
nes socialistai žiną

— \ y tautas.

gi* uodzio

lomas
—-L.M.D.

» inc-\a imas

Pirkit Dabar
tik, kad 
varną 
mas.

sininosi ir 
R ūso n y te, 
Sabonis papras

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

1311 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicuto 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted 8t.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

2fi So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390

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

K—-_ *

kuriam 
arti k t

nariu.
Pirmiausia buvo priimami

nauji nariai. Rodos, kad šia
me susirinkime prisirašė apie
tuzinas. Mat be jokios agita
cijos nauji nariai būriais stoja
i [,. M. Draugystę — tai yra
ženklas, kad Pittsburgho lietu
viai jau supranta šios draugys
tės svarbą.

t/riuk

taiKaiija tiems gerkles revo- 
liucijonieriams, o tai labai ne
gerai, nes susirinkimas pavirs
ta jomarku. Užvis didžiausis 
triukšmas buvo kai susirinki
mui buvo paduotas skundas ant 
tų gerklinių revoliucijonierių 
už kėlimą triukšmo Grigaičio 
prakalbose. Na, tai t;*.e gerk^ 
luočiai net ir užkimo berėkda
mi, ir pirmininkui buvo sunku’ 
net susigaudyt, kad prie kokios 
nors tvarkos priėjus. Gal dėl 
šventos ramybes neleido ne bal
savimui — kas irgi labai ne-

anos šiame 
nutarta siu

Ulinėje. Manoma,

ii i ja

Kad mylimoji netektų kitam, 
nušovė ją.

jog Morkūnui Rusonvte vis tiek

ramiai su
bet šiai norint išeiti 

atnešti vandens 
atsigerti. Nusisukus užpakaliu 
—atsikėlė nuo kėdės Sabonis ir 
išsiėmęs revolverį šovė į ją. Ru- 
sonytė vietoje mirė.

Sifimtas Sabonis aiškinosi 
nužudęs iš labai didelio susijau
dinimo; jis buvęs atėjęs ne nu
žudyti, bet atkalbinti nuo ves
tuvių.

Teismas Sabonį nubaudė še- 
šeriais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, atimant visas teises.

V JoiNTU'Ei'lVICE VJITH

IIAMBUkG AMERICAN LINE

Veido pagražinimas 
kiekviename atsi

tikime
Phone Midway 4304

Grand Atidarymas
Subatoje, • Gruodžio 

15 d., 1923 m.

Marutėlio Beauty Siiop
Bessie Paliulis, 

Savininke
817 E. 61 St., Chicago.

Plaukų šukavimas, dažymas, 
galvos gydymas, shampooing, 
veido masažai, raumenų susti
prinimus, eloctrolysis, mani- 

euring.

Marcei Waving
Mes esame specialistės

r
vt y* * mii ii w M*

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
LAUŠ

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de hixe
“Resolute”, “Reliancc” 

“Albert Bailiu” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir pofuliariški laivai "Mount Clay”, 
Clevoland, “Hansa”, “ThurinRia” ir 
“ We iti'halia” su eabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolph St., Chicago, III. 
bile autorizuoto agento.
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Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIšKl Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, iwes tuojaus išsių
sim buteliuką Baisumo. ’

‘ THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

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.
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

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

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

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

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

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San
dai* duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

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

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

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš Šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei LietuvonSANDARA
327 E Str So. Boston. Mass.

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai. 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba- 
tomds nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto 
vai, po pietų,

S. GOROON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted 
prie 14th St.
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MUSŲ MOTERIMS
Kuomet valai veidrodžius, 

įdėk truputį glycerino į vande
nį, 
ro 
gą

Tas apsaugos juos nuo ga- 
ir dūmų, išlaikys juos per il- 
laika. v Justi Kalėdinis Kliudąs

Veda Dora Vilkiene

Geros progos
Sausio mėnesyj vist se 

cagos krautuvėse, o ypač 
miestyj bus visuotinas balti
niu išpardavimas, taipgi atkar
pų vasarinėm sukniom vaikams 
ir suagusiems.

d i d-

Sausio mėli. bus irgi gera 
proga nusipirkti pigiai visokius 
neišparduotus nuo Kalėdų liku
čius mažmožius. Tos, kurios 
neturėjo pinigų, laiko arba pro
gos, gali už pusę beveik kai
nos nusipirkti geresnę dovaną, 
negu prieš Kalėdas.

\ asario men. Bus progų nu-

sukapok. Pridėk sūrį, svogūną 
ir pieną, gerai sumaišyk ir pri
dėk gana duonos trupinių, kad 
galėtum padaryti pailgą kepa
lą. Sudėk į blėtą (nereikia, 
kad siektų kraštus blėtos) ir 
kepk apie 2 minutų, ku kartu 
apliedama su aliejum. Valgyk 
su tomačių “sauce”. Šis valgis 
yra labai maistingas ir gali bū
ti vartotas vietoj mėsos.

Obuoliy ir tešlos pudingas

liūs rubus, apvalinę, suknias 
ir 1.1. Neužmirškite.

kas nors turi gerų 
patarimų, nurodymų, 

arba šiaip naudingų musų 
pri
bus

ceptų,
irių

moterims mažmožių, tegul 
siunčia į Moterų Skyrių— 
ačiū už tai.

ži-

Sudėk kiek nori supjaustytų 
obuolių i lėkštą išsviestuotą, 
molinį bliudėlį ir apibarstyk ci
namonais geriausia beveik pri
pildyti). Padėk 
šaukštuko sviesto,

12 puoduko cukraus, 1 kiau
šinį

i 2 puoduko pieno, 1 puoduko 
miltų išsijotų su šaukštuku 

baking povvder. Užpilk tešlą 
ant obuolių. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje iki tešla iš-

KAIP KĄ VIRTI
Kepta žąsis

žąsis turi būti jauna ir 
bi ir ji bus skani ir trapi, kitaip 
jos mėsa yra kieta. Išvalius 
žasi, reikia ją gerai Ištrinti su 
druska nuo viršaus ir iš vi I 
daus. Supjaustyk gerus obuo
lius i čvertinius šmotukus, ne
nulupant odos, ir prikimšk jais 
žąsį ir kepk kaip kalakutą tan
kiai laiistydama nuvarvėjusiais 
taukais.

Dixlant ant stalo obuolius 
galima išimt, apiberk cukrų ir 
užpilk sunka. Vieton obuolių 

galima prikimši supjaustytom 
i šmotukus bulvėm.

r le

gyti 
arba

de n s

Jautienos šutinys
4 bulves supiaustytas j 

virtadaJis. Vieną kei 
peko žalių žirnių arb 
konservuotų žirnių 

1 svari smulkiai si 
tų morkvų

.šaukštuką druskos
Supjaustyk mėsą 

šmotukus ir pakepink 
taukuose nuplautuose
mėsos. Virink išlengvo 
kvailose vandenio per 1 
da. Pridėk žirnius

i mažus 
truputį 

nuo tos 
2-jose 
valan-

ir morkvas

tada pridėk bulves, 
iš blėtos vartojami,
10 minutų prie pabaigimo virti. 
Šutinys gatavas, kuomet bulvės 
bus minkštos.

Jei žirniai 
tai pridėk

Kopūstai su mėsa ir
ryžiais

1 puoduką šaltų išvirtų 
Pridėk druskos ir pi- 

Atsargiai nu- 
nuo kopūsto

Gerai sumaišyk puoduką Hi
le kokios šaltos sukapotos mė
sos ir 

ryžių.
pirų pagal skonį, 
imk keletą lapų 
galvos ir įmetus juos į verdan
tį pasodintą. vandenį v i ryk dvi 
ar tris minutas. Išimk lapus. 
Ant kiekvieno lapo uždėk kelis 
šauktuškus mėsos, sumaišytos 

su ryžiais. Įdek į verdantį van
denį ir viryk apie 10 minutų. 
Iš šio surašo galima padaryti 
6 virtulius. įdėk sviesto į mė-

Bostono kepsnys

ir net parus. Reikia val- 
karštą su saldžia grietine 
pienu ir cukrum.

Citriny pajus
puoduko

Labai gerai yra 
laiko patrinti pečių 
audeklu, ant kurio 
lašai terpentino.

laikas nuo 
su minkštu 
uždėta keli

Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng
vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymą.

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS

Bliuzką gali pasisiudin- 
margo šilko, o sejoną vienos spal- 

Šis kostiumas arba suknia

cukraus 
verdančio van-

citrinų
sulčių (skystimo).

2 kiaušinių tryniai.
1 citrinos
1 arbatini c

sutarkuotą
šaukštuką

šaukštus

žievę.
sviesto.

koriui’.
krakmolo.

Sumajšyk cukrų (ir kornų< 
krakmolą; pridėk karštą van
deni, maišyk be paliovos. Pa
virk 2 minutas, pridėk sviestą, 
trynius kiaušinių, tarkuotą žie
vę ir skystimą citrinos. Uždėk 
išvoliotą pajaus tešlą ant gerai 
ištaukuotos blėtos. Įpilk trupu
ti ataušusios košės ir uždeng te-

ti 
vos šilko, 
yra paskutinis mados žodis.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, <38, 
40 ir 42 colių per krutinę. Miera 36 
reikalauja 3% yardo sejonui ir 1 ’s 
vardo margo šilko bliuzkai.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio nurrcerį, pažymėti mierą ir aiš- 
<iai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, 111.

iškepus.

Šokolado riešuty pyragas
2 puoduku miltų (pastry

druskos

“clovers

2 šaukštuku “baking povvder” 
1 2 šaukštuko
<2 šaukštuko nutmeg
1 2 šaukštuko
1 šaukštuką cinamonų
i - puoduko sutarkuoto 

ladinto šokolado
1 2 puoduko sviesto 
ll4 puoduko cukraus 
1 kiaušinį 
1 puoduką pieno
1 puoduką sukapotų riešutų 

(geriausia angliškų “yvalnuts”).
Sumaišyk ir išsijok miltus, 

baking powder, druską, nut
meg, cinamonus, clovers. Tada 
įmaišyk šokoladą (vieton šoko
lado galima vartoti 
kakao).

Atskirame bliude 
maišyk sviestą su 
pridėk gerai išplaktą
1 puoduką saldaus pieno ir tada 
miltų mišinį su povvderiu ir 1.1. 
Gerai išplak, įdėk riešutus. Iš
plak lengvai ir supilk į dvi ge
rai ištau knotas blėtas. Kepk 
apie tris bertainius ar 1 
landą vidutiniai karštame 
čiuje.

ne-

4 šaukštus

gerai su-
cukrum ir

kiaušinį,

va-

Šeimininkėms patarimai
Jeigu ne nori, kad rankos ne- 

atsiduotų svogūnais, tai patrink 
rankas druska ir nuprausk šal
tame vandenyje, pirm negu 
vartosi karštą vandenį ir mui
lą. Taip darant, rankos neat-2

2
kiniško sūrio.

1 svogūną smulkiai sukapotą
l puoduką “skim” pieno duo

nos trupinių. I
Sudėk šabelbonus į kepamą

ją mašinėlę arba taip smulkiai1 taip, kaip paprastai.

puoduku virintų šabelbom;
puoduku sutarkuoto Ameri- aiduos svogūnais.

Kad išimtį rudis iš labai su- 
rudijuosia peilio, įkišk jo gele
žį į svogūną, ir palik apie valan
dą laiko. Tada išimk ir valyk

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

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas inee. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertes 50c., jei jus iš sykio de- 
poziituosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite įstoti j musų KALĖDINĮ TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

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

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Skala State Bank

įurnrT

Mieros

966-970 VV. 18th St., Chicago, Iii.

onu

• NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No............
čia įdedu 15 centų ir p rašau at-

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

J IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant bile vie
no iš didelių ir grei
tų Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
Reguliariški išplau
kimai, dideli kam

bariai, atskiri kambariai šeimy
noms ir vedusioms poroms. Pui
kus, įvairus valgiai. Tarnų man
dagus patarnavimas. Pasivaikščio
jimui deniai, socialiai — rūkymui 
kambariai ir visokios rūšies pato
gumai.

IŠPLAUKIMO DIENOS: 
America ..... Dec. 29, Feb. 7
George VVashington Jan. 12 Mar. 8 
Pres. Roosevelt... Jan. 19, Feb. 23 
Pres. Harding Jan. 26, Mar. 1 

Del informacijų rašykite: 
United States Lines 

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States Shipping Board 
------ --- ---------------- ----

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Tel. Ivafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vivurfoi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th SL, Chicago, [II.

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

✓

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

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

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

Mis. A MiCHNIEVICZ-VlDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 ga> 
Ofiaaa su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo" 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreip 
kitžs, o rasite 
pagelbą.

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUšERKA

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

3113 South 
Halsted St.

&& DR. HERZMAN'^Ą

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

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

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

su sholl 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.

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reum-atizmas, odos ligos, už- 

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir 1.1. 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. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

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

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

Egzaminavimas Dykai.

6
9

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 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. BIEŽ1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

lies.: 3114 W. 42 St. Phono Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

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

ano 5:80 ik! 7i81 vakare.

DR, C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
■z

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chimrgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 
3259 So. Halsted St., Chicago. III,

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.
Z

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

Ofisas ir Labara tori jai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te!. Drexel 3279

—

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos s |
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:30 iki 9:30 vakare >

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

____________________________________ -Z

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 1537
DR. MARYA 

DOWIAT—S A SS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8060 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

8325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optini vtriat 
T«L Boulav&rd M87 
4049 S. Aahland Avi 
Kaznpaa 47-to* gal.

S-roa 1 u boba

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietnvia 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 7829

Vai. 2 iki 4 Ir 6 Ud 8. Ned. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

OR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1940 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

v

k

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

• 4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nadiliomis ofisas yra 

uždarytu
7 k.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną* 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcagą

DR. V. A. RIMKUS
Gydytoju, Chirurgas ir Akąieris

8315 Soeth Halsted SL 
TeL Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Cravrford 3140

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Falrfai 5574 

CHICAGO, ILL

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
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NAUJIENOS

gcHtar P, grigaitU
1789 South Halsted Street 

Chicago, UI.
Telephene Eposeveit 85—

Subecriptlon Ra tesi 
18.1)0 p*r yaai in Canada.
17.00 per year outsida of Chfcag*.
88.09 per year in Chicago.

___ 8c per copy.
Entered ae Secoad Claas Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
af Chicago, Ul.» undar the act pf 
March 2nd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
sekmadienius. Leidiia Maajieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 8590.

$8J»
. 4.00
. 2.00
, 1.60
, .75

. 8c
„ 18c
. 75c

Ulalmokėjimo kainai
Ehicagoje — paltai 

Metami----- .------------------
Pusei metų______________ _
Trim mėnesiams  
Dviem mėnesiam ...». 
Vienam minėsiu!--------- .

Chicagoje per neilotejusi
Viena kopija_____
Savaitei .... - -.-------------——
Minėsiu! ... ------------------ -

Suvienytam Valstljoee, na Chlcageje, 
paltu i

Metame$7.00
Pusei metų----------- - 3.51
Trims minesiaras............ ...... — 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui.76 

Lietuvon Ir kitur aisieniuoMi 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su atsakymu.

Austrijos 
Atžagareivių 
“Mielaširdystė”.

so-Austrijos parlamentui 
cialdemokratai nesenai įtei
kė sekančio turinio rezoliu
ciją:

“Vaduodamas: artimo 
draugingumo jausmu tar
pe Austrijos vokiečių ir jų 
brolių Vokietijoje ir su 
dėkingumu atsimindami 
didelę pagelbą, kurią Vo-

kė Austrijos respublik; 
kuomet ši buvo prispat

at-

blika skiria 10 miliardų 
kronų vargstantiems Vo
kietijoje žmonėms.” 
šita rezoliucija tapo

mesta katalikų ir pan-ger- 
manų atstovų balsais, pasi
remiant tuo, kad ji gali su
pykinti užsienių bankinin
kus, kurie per Tautų Sąjun
gos komisarą kontroliuoja 
Aust rijos finansus.

Austrijos klerikalai su 
pralotu Seipel’iu priešakyje 
pasirodė tuo budu labiaus 
ištikimi tarptautiniems ban
kininkams, negu vargstan
tiems savo viengenčiams 
Vokietijoje.

Keistoje šviesoje pasiro
dė ir Austrijos pan-germa- 
nai, t. y. tie elementai, ku
rių vyriausias obalsis yra 
visų vokiečių suvienijimas 
vienoje valstybėje. Iki šiol 
jie visuomet skelbdavo, kad 
jie tiktai vieni esą tikri vo
kiečių tautos gynėjai; da
bar gi jie staigu atkreipė 
nugarą savo tautos žmo
nėms, bijodami užrūstinti 
svetimų šalių piniguočius.

Tokie įvykiai nepraeina 
be įtakos į žmonių protą. 
Jie ima suprast, kad atžaga
reivių partijos tarnauja ka
pitalo interesams, o ne savo 
tautai.

ba net veda prie jo. Tos są
lygos yra, kaip socialistai 
senai nurodė, kapitalizmo 
sistema.

Kapitalizmas gimdo var
žytines tarpe atskirų šalių 
biznierių; o iš tų varžytinių 
gema susikirtimai tarpe val
džių, kurios kiekviena sten
giasi apginti savo krašto 
biznierių reikalus. Tie gi 
susikirtimai, prie tam tikrų 
aplinkybių, iššaukia karą.

Bet kapitalizmas tiktai 
sutveria sąlygas karui. Pa
ties karo kilimas priklauso 

i nuo to, kaip elgiasi valdžios. 
Tam tikrais savo žingsniais 
valdžios gali prisidėti prie 
to, kad paaštrinus tarpusa
vinius santykius ir iššaukus 
karą arba kad sušvelninus 
tuos santykius ir išvengus 
karo.

Kuri gi valdžia daugiau
sia prisidėjo prie to, kad 
tarptautiniai kivirčai 1914 
metais pavirto viso pasaulio 
skerdyne?

Viešpataujanti nuomonė 
taip Amerikoje, kaip ir be
veik visose kitose šalyse yra 
ta, kad kalčiausia buvo Vo
kietijos valdžia. To nuomo
ne, kad vokiečių kaizeris su 
savo padėjėjais iššaukė di
dįjį karą, tapo užrašyta ir 
Versalės taikos sutartyje. 
Pasiremiant jąją, Vokieti
jai tapo užkrauta nepake
liama “reparacijų” (kontri
bucijos) našta. Pasirem
iant jąja, Francijos ir Bel
gijos valdžios per šiuos visus 
pokarinio laiko metus sten
giasi sunaikinti Vokietiją.

Bet daugelis žmonių ma
no, kad ta nuomonė yra ne
teisinga. Jų balsas jau pra
deda skambėti ir aukštose 
Amerikos sferose. Aną die
ną Oklahomos senatorius 
Owen pareiškė Jungtinių 
Valstijų senate, kad kai ku
rie diplomatiniai dokumen
tai rodo, jogei Rusijos caro 
valdžia ir Francijos respub
likos valdžia buvo didesni 
kaltininkai didžiojo karo, 
negu Vokietijos ir Austrijos 
kaizeriai. Senatorius Ovven 
ragino Amerikos valdžią pa
skelbti visus žinomus jai 
faktus sąryšyje su karo ki
limo klausimu ir duoti pro
gos bešališkam tyrinėjimui 
surasti tiesą.

Washingtono administra
cija vargiai paklausys to ra
ginimo. Bet į talką tiems 
žmonėms, kurie mano apie 
karo pradžią kitaip, negu 
Versalės taikos autoriai, gal 
ateis Anglijos valdžia, kuo
met ji pateks į Darbo Parti
jos rankas.

Šiaip ar taip, diskusijos 
apie karo kaltę dar toli gra
žu nėra pasibaigusios.

Į tą kvailą plepalą neverta nė 
atsakinėti, nes veikiausia ir pro
tingesnieji žmonės tarpe komu
nistų supranta, kad tai yra nie
kas daugiaus, kaip Dėdelės-Pru- 
seikos fabrikacija.

Šitas naujas komunistinio me
lagiams prasimanymas turi aiš
kų tikslą atsigriebti nuo to mo- 
ralio smūgio, kurį jam ir jo 
“partijai” uždavė žinia apie Vy
tauto Aleksos nužudymą Lietu
voje ir Antano Bernoto viešas 
apkaltinimas Lietuvos komunis
tams. Kiek ten nešukauja ko
munistiniai plunksnabraižos 
apie tai, kad tie dalykai nėkiek 
nepakenkę jų bizniui, bet jų pa
čių elgimąsi rodo, kad jie jau
čiasi visai kitaip.

šmeiždami tuos žmones ir 
laikraščius, kurie griežčiausia 
pasmerkė komunistus dėl aukš- 
čiaus paminėtųjų kriminalių 
darbų, jie kartu visokiais bu
dais mėgina pateisinti savo vien
minčius Lietuvoje.

Dėdelė dabar jau rašo, kad 
nužudytasai Vytautas Aleksa 
esąs “atsivertęs klerikalas.” Bet 
kiti jo draugai toje pačioje 
“Laisvėje’ keletą kartų rašė, 
kad Aleksa buvęs “šnipas” Tr 
“provokatorius.”

Savo prakalbose ir straųjs- 
niuose Dėdelė aiškino, kad ko
munistai negalėję užmušti V. 
Aleksą, kadangi jie principia- 
liai nepripažįsta atskirų žmonių 
užmušinėjimo “buržuazinėje 
tvarkoje.” Tuo tarpu tas pats 
šlamštas, kurio redaktorium yra 
Dėdelė, paskelbė visų žiniai, jo- 
jei Aleksos užmušimas buvo 
komunistinio teroro aktas.

nebegalėtų 
publiką vis

Idant Pruseika 
dauginus mulkinti 
naujais ir naujais humbugais, 
mes pakartosime Čionai tą pra
nešimą, kuris tilpo “Laisvės 282 
numeryje (lapkričio 26 d. 
m.), pirmame puslapyje, 
kaip jisai skamba:

“Delei Provokaoriaus 
mušimo.

“Kaune, K. Norkaus 
gracijos biure nušautas 
vokatorius Vytautas

1923 
štai

ma

Kas Kaltas?
Kas yra kaltas, kad 1914 

metais kilo karas, į kurį ta
po įtrauktas kuone visas pa
saulis?

Kaltos pirmiausia, žino
ma, yra tos sąlygos, kurios 
daro galimu daiktu karą ar-

Apžvalga
BEGĖDIŠKAS MELAGIS.

tur-but yra 
melagių ir 
vardą, nes 
begėdiškes- 

juodina

“Laisvės” Dėdelė 
pasiryžęs laimėti 
šmeižikų čempiono 
kas kaitas jis vis
iriais prasimanymais 
“Naujienų” redaktorių.

Del paskutinio “Naujienų” re
daktoriaus atsilankymo rytinė
se valstijose, Dėdelė sugalvojo, 
kad Grigaičio kelionės tisklas 
buvo suvienyti socialistus su 
tautininkais ir paskui pradėti 
teismais kovoti prieš komunistų 
šlamštą.

emi- 
pro- 

Aleksa, 
1922 metais išmestas iš Lie
tuvos komunistinio Jaunimo 
Sąjungos. Nušovusis be jo
kių kliūčių išėjo iš emigraci
jos biuro ir pasislėpė. Už po- 
ros dienų pasirodė laikraš
čiuose žinute, buk milicijos 
šunies pagelba užmušėjas 
Aleksote esąs pagautas. Bet 
ištiktųjų užmušėjas nepagau
tas. Tarp darb. jaunini 
kalbos — gerai tam niel

“Vytautas Aleksa buvo p., 
vėjingas provokatorius. Dar 
tik nesenai paaiškėjo, kad jis 
dar 1921 metais nemažai iš
davė: savo išdavysčių dalį 
jam pasisekė paslėpt. Be to, 
jo draugai dovanojo jam kal
tes ir net teisino jį partijos 
akyse. Vienok V. Aleksa sa
vo tolimesniais darbais paro
dė, kad išdavikams dovanot 
negalima. Nes jei išdavikas 
bus paliktas kovojančių dar
bininkų eilėse, tai jis lengvai 
gali linkt kenksmingu.

“1922 m. V. Aleksa gyve
no Rusijoj ir, tenai apsivogęs, 
pabėgo į Lietuvą. Čia tuoj 
susiėjo su žvalgyba, kuri mie
lu noru priima į savo eiles vi
sokius niekšus. V. Aleksa 
tuoj ėmėsi darbo. Pirmučiau
siai jis darė šunybes tiems, 
kurie 1921 metais dovanojo 
jam jo kaltes. To jam dar ne
gana. Jis užsiima provokaci
ja, apie ką jau buvo rašyta 
‘D. J.* Dabar jo karjera ky
la, ir užsimanė jis lėkt, kaip 
sakalas, bet... nutapė, kaip 
vabalas. Darbininkų keršto 
ranka pašalino niekšą.”

šitą straipsnį “Laisvė”, ma
toma, perskausdino iš komunis
tinio “Darbininkų Jaunimo”, 
kadangi po apačia jo padėta 
skliauteliuose “D. J.”

Vadinasi, oficialis komunistų 
organas aiškiai sako, kad Vy
tautą Aleksą pašalino, kaipo 
pavojingą komunistams žmogų, 
“darbininkų keršto ranka.” Ji
sai, be to, duoda suprast skaity-

tojams, kad užmušėjas veikė 
pagal partijos nutarimą ir kad 
jo asmuo todėl yra gerai žino
mas partijai. Jeigu komunistų 
partija nežinotų, kas nugalabi
jo Aleksą, tai kaip gi partijos 
organas galėtų tikrinti, kad už
mušėjas esąs ne tas, kurį suėmė 
milicija?

Mums yra nesvarbu spręsti, 
ar tie kaltininmai, kuriuos iške
lia “D. J.” prieš nabašninką, 
yra teisingi. Jisai sako, kad V. 
Aleksa ir išdavinėjęs, ir vogęs 
ir “susiėjęs su žvalgyba” ir da
ręs “šunystes” savo buvusiems 
draugams. Mes nežinome, kiek 
yra tame tiesos, vienok negali
ma nepastebėti, kad tie kaltini
mai yra neparemti jokiais fak
tais ir net prieštarauja vieni ki
tiems.

Komunistų organas tvirtina, 
kad Aleksa išdavinėjo savo 
draugus, bet jo draugai prad
žioje dovanojo jam jo kaltes; ir 
ne tik dovanojo, bet dar paliko 
jį partijoje. Na, argi galimas 
yra daiktas, kad partija butų 
palikusi savo eilėse žmogų, ku

ris tapo susektas, kaipo išdavi
kas?

Toliaus, sakoma, kad Aleksa 
pradėjęs savo išdavinėjimo dar
bą dar 1921 metais; bet čia pat 
nurodoma, kad su žvalgyba jisai 
“susiėjęs” tiktai po to, kai su
grįžo "iš Rusijos, t. y. 1922 m. 
Vadinasi, 1921 metais jisai dar 
neturėjo ryšių su žvalgyba; tai 
kokiu budu jisai jau tuomet bu
vo išdavikas?

Pagalios, ką reiškia “šunys
tės”, kurias Aleksa buk daręs 
buvusiems savo draugams, do
vanojusiems jam po kaltę?

Išrodo, kad visi tie kaltinimai 
neturi jokio logiško ryšio tarp 
savęs ir yra be jokio faktine pa
mato. Vienas aiškus dalykas pa
lieka tiktai tas, kad komunistų 
organas prisipažįsta, jogei Alek
sos nugalabijimas buvo komuni
stų rankomis atliktas.

O Dėdelė apsiputojęs šaukė, 
kad komunistai neužsiimą atski
rų žmonių užmušinėjimu!

Tas begėdis tapo dar kartą 
sugautas bemeluojant.

Kas Yra “Pažangos 
Partija Lietuvoj

ištiki- 
užten-

Vokie-

Pačioje karo pradžioje, atva
žiavus Kaunan Rusų karo pa
jėgų vadui— Mikalojaus sunui 
Mykolui (caro dėdei) vienas 
“pažangiečių” sveikino jį lietu
vių organizacijų vardu, priža
dėdamas ištikimybę caro val
džiai, žodžiu, atsidavė rusų glo
bai patsai ir nudavė, jog visų 
lietuvių nuomonę poreiškė. Dar 
daugiau galima butų pavyzdžių 
nurodyti “pažangiečių” 
mybės rusų valdžiai, bet 
ka ir to.

Okupavus Lietuvą
čiams daugybė gyventojų atsi
dūrė Rusijoje ir kentėjo skur
dą, nes sunku buvo uždarbis 
koks norint gauti, kad paken
čiamai pragyvenus. Plačiai su
siorganizavo pabėgėlių šelpimo 
komitetai, kurių užduotis buvo 
bent kiek sumažinti ištremtųjų 
skurdą. Komitetai buvo or
ganizuojami atskirų tautų. Lie
tuviai turėjo savo, lenkai—sa
vo, gudai— savo, tatai liko la
biau įvairiems šmugelninkamsį 
komitetu inkams, 
siems tautiniais 
f v'osim žmonių 
tiu 
pu c

prisidengu- 
rubais, o {ne) 

miniom. Lie- 
šelpimas pa-tremtinių

į kunigų bei jiems artimų 
dių rankas. Pryšakyje vi- 

organizacijos stovėjo M. 
Yčas su keletu savo artimų 
žmonių.

Apie “nuopelnus” minėtų ko
mitetų neprisieina daug kalbėti, 
tatai buvo savo laiku plačiai ap
rašyta, o dar plačiau perkęsta 
skaitlingų Lietuvos tremtinių 
kolonijų, išsimėčiusių po visą 
Rusiją. Įvairus komitetininkai 
nuolat giriasi svarbų darbą 
žmonėms ir tėvynei atlikę, bet 
iš tikrųjų tai buvo daugiau sa
vęs šelpimas, negu pabėgėlių. 
Tik grįžus iš Rusijos buvo ga
lima pastebėti kaip tas tremti
nių šelpimas ėjo, kada prade
dant mažiausiu ir baigiant di
džiausiu komitetų tarnautojais 
turtų vagonai gabenta iš trė
mimo šalies. Kaip ir visur, bu
vo ir čia išimčių, radosi tikrai 
šelpimo dabui atsidavusių žmo
nių, bet daugybė parazitų grau
žė suvargusį tremtinio kūną. 
To delei turint omeny, kad ko
mitetų galvomis buvo “Pažan
gos” žmonėms, atatinkamą “pa
garbą” ir įvertinimą galima 
jiems skirti.

Toliau, sugrįžus Lietuvon iš 
plačiųjų Rusijos kraštų pradė
jus, dar laike Vokiečių okupa
cijos, tvarkyti L;etuvos gyveni 
mą, ypatingai per Lietuvos Ta
rybą Vilniuje, “pažangiečiai” ii 
čia ko ne vadovaujamos rolės 
turi. Tarybos veikimas gerki 
ž:nomas Amerikos lietuvių vi
suomenei, tenka tik priminti 
Uracho rinkimą Lietuvos karai 
liumi tuomet stojasi prieš akis 
ir kiti darbai ir darbeliai. Cha
rakteringa “pažangiečiams” tas, 
kad jie pirmiau

sams tarnavę dabar puola į Vo
kiečių prieglobstį ir juose ma
to šalies išganymą tuo laiku, 
kada Lietuva vilką sunkų oku
pacijos jungą, kentė žandarų 
sauvaliavimą, ir Vokietijos ka
lėjimuose pūdė savo nekaltus 
s<-narius. Gi Lietu/s tautinin
kai, c v. “pažangiečiais” pryšaky- 
>e. tuo metu ažuot protestus 
kėlę, ažuot žmones prie pasi- 
pi iširimo šaukę r..ko vokietį 
Urachą Lietuvos karaliumi.

šį pasityčiojimą Lietuvos 
liaudis vargu bau kada užmirš.

Susikūrus Lietuvos vyriausy
bei Vilniuje p. Voldemaras, vy- 
riausis dabar “Pažangos” vadas, 
tampa Ministerių kabineto pir
mininku. Nežinia kaip jis sa
vo darbą dirbo, kiek gero ir blo
go padarė, — sako trukdęs Lie
tuvos kariuomenei kurtis, o be
si kuriant lenkus generolus kvie
tęs (koks tai Kondrotavičius 
tais laikais minimas), tik viena 
aišku jo darbuotės “tvirtumas” 
nes artinantis Lenkams į Vil
nių, pačiame kri tingiausiame 
valstybei momente pabėgo Vo
kietijon, kartu su keletu ištiki
mų draugų, neva “gydytis,” pa
likdamas Lietuvą Dievo valiai... 
Tada tik M. Šleževičius stojo 
valdžios pryšakyje, perkėlė 
valdžios būstinę Kaunan, kame 
ir ligi šių dienų ji laikosi, čia 
matome visą “pažangiečių” va
do “tautingumą”, “atsidavimą” 
tėvynės labui, kaip jis dažnai 
spaudoje skelbiasi.

Pavojui kiek praslinkus A. 
Voldemaras grįšta Lietuvon ir 
užiminėja tai vieną, tai kitą 
aukšto valstybės valdininko vie
tą. Tampa Lietuvos atstovu 
Tautų Sąjungoje, būna kurį lai
ką užsienio reikalų ministerių, 
kol galų gale patampa “Krašto” 
Balso” redaktorium—leidėju.

Būdamas valdžioj Voldema
ras niekuomet neužmiršdavo sa
vęs. Tatai liudija asmeninės 
intrigos važiuojant Briuselio 
konferencijon, kame Lietuvos 
valdžia daug prakišo, toliau, pa- 
sidėjimas valdiškų pinigų su
moje apie 40,000 danų kronų, 
Danijos banke savo vardu irgi 
liudija savotišką jo “patriotin- 
gumą.” Valdžios darbuose prof. 
Voldemaras be trukdymo nieko 
pozityvaus nenudirbo, nors ne
mažai galėjo padaryti, turėda
mas akademinį išsilavinimą. 
Svarbu tas, kad Voldemaro žy
gius “Pažangos” darbuotojai ne 
tik nepasmerkė, bet jam prita
rė ir užtatai puola dėmė visai 
tai politikos grupei.

Kitas žymus “pažangietis” p* 
A. Smetona daugiau savo dar
buotėje takto parodė ir mažiau 
pasmerkimo yra susilaukęs. Šis 
išlaikė visuomet tam tikrą savo 
“pažangietišką” liniją, mažai 
kuo nukrypo į šalį. Viena iš di
desnių p. Smetonos ydų, tai

ištikimai ru- bliofavimas būnant Respublikos

prezidentu — mėtymas dovanų 
dešinėn ir kairėn, žinoma, iš 
valstybės iždo. Apie įvairią vi
suomeninių sumų išaikvojimą 
be tinkamo atsiskaitymo daug 
Lietuvoje ėjo kalbų, net ir spau
doje keletą kartų užsiminta, bet 
svarbesnės reikšmės tam pri
duoti netenka, nes kalbos pasi
lieka kalbomis, gandai — gan
dais. Kiek p. Smetonos asmuo 
charakteringas “Pažangos” par
tijai, tai jo monarchistinis nu
sistatymas. Smetona kelioliką 
straipsnių savajam “Krašto Bal
sui” patiekė, kad tik įrodžius 
demokratizmo silpnumą, o val
džios vienumo — monarchizmo 
gerus privalumus ir labai “tin
kančius” Lietuvos valstybei. 
Reikia pasakyti ir apie visus 
“pažangiečius,” kad jie prieš 
monarcho valdžią valstybėje 
nieko blogo neturi.

Laikui bėgant Lietuvos gyve
nimui besikeičiant, “pažangie
čiai” visiškai nustoja vietų, bal
so bei įtakos valstybiniame dar
be. Tuomet jie susispiečia apie 
“Krašto Balsą” ir stoja griež- 
ton opozicijon prieš esamą val
džią. Ekonominių bei socialių 
argumentų neturėdami paaiš
kinti savo opozicingumą jie 
daugiau asmeninių motyvų, am
bicijos vedami kovoja su val
džios pryšakyje stovinčiais as
menimis. Tenka nuo jų Šleževi
čiui, tenka Galvanauskui “krikš
čionims”, Universitetui su prof. 
Šimkum ir prof. Leonu, žodžiu, 
tas negauna, kas kuo nors “pa
žangiečių” neužkliudo. Daugelis 
jų laikraštį — “Krašto Balsą” 
pradėjo vadinti “Keršto Balsu,” 
nes be kerštingų straipsnių ma
ža kas jame geresnio buvo, 
šmeižto straipsniais pasižymėL 
jo A. Voldemaras, Smetona kiek 
šaltesnis čia buvo. Valdžia ne- 
bepakentė “Krašto Balsą” ir 
komendanto įsakymu uždraudė. 
Toks uždraudimas rodo spau
dos stovį, kuris dabartinėje Lie
tuvoje randasi. Po kurio laiko, 
uždarius “Krašto Balsą,” pasi
rodė “Vairas.” Šis visai neatsa- 
komingą poziciją prieš valdžią 
užima. Nueina ligi tol, kad ap
kaltina premjerą Galvanauską 
derybų su Lenkais vedime ir 
Lietuvos reikalų pardavime, už 
ką Voldemaras tapo į Varnius 
(drausmės batalioną) išsiųstas, 
o Smetona, “Vairo” redaktorius, 
2,000 litų nubaustas.

Daug įnirtimo “pažangiečiai” 
parodė laike I-jo ir H-jo seimų 
rinkimų. Čia susidėję su “žem
dirbių sąjunga,” tikriau, su 
žemvaldžių organizacija dergė 
ką tiktai sutiko savo kelyje. 
Bet rinkimus abiejus pralaimė
jo, nepravesdami seiman nė 
vieno savo atstovo. Su “pažan
giečiais” ėjo ir už juos balsavo 
tik stambesnieji ūkininkai bei 
dvarininkai, kurių Lietuvoje 
neperdaugiausia randasi. Stam
biems žemvaldžiams “pažangie
čiai” tiko dėlto, kad jie kovojo 
prieš žemės reformos vykinimą, 
agitavo, jog nereikią atimti iš 
dvarų žemes bežemių ir maža
žemių naudai, nes tatai esą ly
gu vagystei, kuri nieku nepa
teisinama. Bet Lietuvos liaudis 
“pažangiečius” tinkamai įverti
no ir neatidavė jiems savo bal
sų. “Pažanga” tik iš dvarponių 
balsus gavo, o pastarųjų balsų 
maža tebuvo.
"švinkimus Seiman pralaimėjus 
“pažangiečiai” visiškai savo bal
so nustojo valstybės gyvenime 
ir valdžia gali ramiai jų vadus 
po drausmės batalionus tranky
ti...

“Pažangiečių” straipsnius 
prieš valdžią dažnai išnaudoda
vo Lenkų ir komunistų spauda, 
laikydama tai autoritetingu Lie
tuvos dergimo šaltiniu. Nepri
sieina teisinti Lietuvos valdžios, 
kuri darbininko akimis žiūrint 
visuomet buvo palanki naujai 
susidariusiai lietuviškai buržtu 
azijai, išnaudojančiai neorgani
zuotą Lietuvos darbo klasę. Bet 
pritarti egoistiniams monarchis- 
tiniai kapitalistiniams “pa
žangiečių” siekimams irgi ne
tenka, prisieina kovoti su jais 
kaip ir su kiekvienu buržuazi
niu kolektyvu, išnaudojančiu 
nesusipratusią liaudį.

Iš šitų bruožų galima maž
daug suprasti, kad “Pažangos”

partija yra tai neskaitlinga 
grupė, nemaža trukdžiusi Lie
tuvos kūrimuisi, skelbusi senai 
kultūringose šalyse pasmerktą 
mona.rchizmą, gynė Lietuvos 
stambiųjų žemvaldžių reikalus, 
progai pasitaikius persekiojo, 
trukdė gyvus darbo žmonių rei
kalus ir niekuomet neužmiršo 
savo kompanijos dalykų, dėl ku
rių aukojo nekartą ir valstybės 
reikalus.

Tiek šį kartą apie mažai Ame
rikos lietuviams žinomą “Pažan
gos” partiją.

L. šeimenfrs.

Nuo Progresy- 
vės prie Far me
rių Darbo P-jos

(Tęsinys)
6. Kova Kongrese. — Radika

lių atstovų kritiką buvo steng
tasi užgniaužti, neduodant 
jiems Atstovų Bute balso. Prieš 
tai sukilo netik kairieji repub- 
likonai, bet ir demokratai. 1910 
metų pradžioje po 
diskusijų ir didelio 
kairieji republikonai 
demokratais apkirpo 
Buto Pirmininko 
teisę skirstyti narius į komite
tus ir pašalino jį patį iš visa- 
galingiausiojo Taisyklių Komi
teto. Nuo to laiko komitetų na
riai renkami pačių atstovų.

Partijos tarpusavinė kova ir 
šalies nepasitenkinimas Tafto 
reakcine politiku, dijskredlitavo 
Respublikonų Partiją ir 1910 
metų Kongreso rinkimuose de
mokratai gavo didžiumą atsto
vų. Naujame Kongrese svar
biuose klausimuose kairieji re
publikonai balsavo sykiu su. 
demokratais. Suprantama, 
Taftas tokius nutarimus tan

kiausiai vetuodavo. Neturėda
mas Kongrese didžiumos Tafto 
adiministratavimo paskutiniu 
du metu buvo praleisti kivir
čuose su Kongresu. Įstatymus, 
kurių jis reikalavo, Kongresas 
neperleido, o tuos, kuriuos Kon
gresas perleido, tai preziden
tas vetavo.

7, Kova republikonų nomina
cijose. — Prie Kongreso kairių
jų republikonų sparno dėjosi 
vis daugiau ir daugiau pažan
gesnių republikonų ir taipgi kai 
kurie demokratai pradėjo. Ga
lop kairieji republikonai nuta
rė vesti agitaciją prieš Tafto 
nominavimą į prezidentus ant
ram terminui. Prie kairiųjų 
perėjo ir buvusis prezidentas 
Rooseveltas, kuris tuoj aus pra
dėjo varyti agitaciją už savęs 
nominavimą ant Republikonų 
Partijos tikieto. Prasidėjo uoli 
agitacija. Po šalį važinėjo su 
prakalbomis kaįp Taftate, taip 
ir Rooseveltas. Republikonų 
Partijos kontrolė radosi Tafto 
šalininkų rankose. Partijos 
viršūnės darė spaudimą, kad 
pravedus Tafto šalininkus į par
tijos konvenciją. Atsidarius 
konvencijai, pasirodė, kad iš 
daugelio valstijų randasi po dvi 
delegaciji: taftinė ir roosevel- 
tinė. Partijos bosai priėmė 
pirmuosios ir atmetė antruo
sius. Konvencijoje liko tafti- 
nių didžiuma ir Taftas tapo no
minuotas. Rooseveltiniai pasi
traukė iš suvažiavimo ir sušau
kė savo suvažiavimą, kuriame į 
prezidentus nominavo Roosevel- 
tą ir priėmė pusiau-liberalį pro
gramą. Naujoji partija vadi
nosi Progresyvė.

(Bus daugiau)

audringų 
triukšmo 
išvien su 

' Atstovų 
autokratinę

i

Kalėdų šventėmis 
prastai esti verste 
siuntiniais, ir laiškų

paštas pa- 
mžvers ta s 
pristaty

mas kartais suvėlinamas. Del
tos priežasties keletas draugijų 
pranešimų, siųstų įdėti į šeš
tadienio “Naujienų” numerį, li
ko neįdėti, nes buvo gauti tos 
dienos dienraščiui jau išėjute iš 
spaudos..

Ben. K. St., Chicago. — Eilu
tės silpnos, nesuvartosime.

f
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Lietuvos Teatras
“Atskalūnas.

“Atšalimai” tai keturių 
veiksmų Bennardo Šou pjesė 
iš laiko kovų už Amerikos ne- 
priklausomybę. Veiksnias eina 
nedideliuose Šiaurės Amerikos 
miesteliuose. Anglų kariuoine- 

su maištininkais 
ir be gailesčio

rolėse Pilka nenatūralūs, sce
noje nejaukiai jaučiasi, o ypa
tingai jo dikcija šlubuoja. Piil- 
ka-pastoiiiiufs ir valiau karžy
gį*, sulkilėlių vadas gana įdo
mus ir kas nors prikišti neten
ka. Pastoriaus žmona Ryinaitū 
pilnai atvaizdino moteries, tik
ros moteries be iniciatyvos ti
pą, nors kartais perdaug ner
vinosi prieidama dirbtinutmo

CHICAGOS Artistiška Fotografij

ŽINIOS
Smulkios Žinios

nč kariauja 
amerikiečiais 
naikina jų 
Arši kova tęsiasi, kol ameri- 
kiečiajij gVihitinai nugaĮli atėjū
nus ir priverčia kraustytis iš 
savo krašto. Laike kovos ne- 
tn.lk.- » didvyrių, \-patingai iš 
amerikiečių tarpo iškyla Bi- 
chardas Dodzenas, atsisakęs 
nuo kasdieninių rūpesčių, net 
“obevateliškois” tikybose tam
pa atskalūnu ir pasišvenčia 
šalies atvadavimui. Turint tokį 
tikslą nelabai jam rupi užmuš
tojo tėvo palikimai, motinos 
prakeikimai bei paties gyvybė. 
Drąsiai žiuri 
ir susipynuts 
ant kartuvių 
pastoriaus, nė
dmaas savimi, puikiai supran
ta, kad drąsi, be jokios baimės 
mirtis privers piliečius atbusti

kliūtims į akis 
apystovoms eina 

vietoj artimo- 
kiek nebrangin-

Ypatingai gražiai 
v o rolę Kristupas 
kas. Čia tai publika regėjo ne- 
pijgydouną^ ąpikvailį vaikėzą 
su v'iso*kieriopoin apsileidėlio 
ypatybėm. Minėtuose artistuo
se Lietuvos drama turi neabe
jotinos pajėgos, tik pastariem- 
sienis, žinoma, be p. Glinskio, 
reikėtų dar svieto pamatyti, 
pasdžiurėti, kaip kitų valstybių 
dramos vaidyklos pastatytos. 
Miiisišikiai artistai daugiausiai 
be jokio teoretinio pasiruoši
mo, praktikos keliu atsiekę 
vieno ar kito tobulesnio laips
nio, o tatai yra pennaža, red- 
kaliniga, kad ir nddogiejiis mu
sų vaidyloms dar nemaža pa-

išpildė sa- 
p. Petraus-

Naujas plėšinio būdas.

P-lė Clara Kelly, 5048 Washin- 
gton Park court, buvo jau be
veik savo namus priėjusi, kaip 
staiga prie jos prisiartino neg
ras. Jis laikė rankoje atkištą 
butelį ir įspėjo merginą tylėti 
Priešingame atvejyje jis grū
mojo nuplikyti jos veiią rūgšti
mi. Po to 'Įspėjimo jis ate ne iš 
merginos žiaią, deimantinę špil
ką ir 10 dol. pinigais.

Vyras nemylėjo — bandė nusi
žudyti.

okupantais. Antrasai karžy- 
gis, pastorius Andersonas, iš
mušus jo valandai stoja pryša- 
kin vietines miGiCajos Ii r pa
sekmingai kovoja su anglų re- 
guliarr kariuomene, kol pasta-

Veikalą “Atskalūnas” publi
ka labai vertina, o ypatingi p. 
K. Glinskiui vaidinant prisiren- 

’• sale ir kiekvienas 
reiškia pauįitenkini- 

rankų ploji- 
-L. Verrus.

žiūrėtojas 
mo gausingais 
Tiais.

Derlius lietuvoje
1923 m.

atsisako nuo savo grobuoniš
ku tikslų ir paliuosuoja šalį 
nuo žiaurios okupantų sauva-

CKtiT.

t'lŲ

giniinčsd.
alą Ivdi

kariuomenė

ne ir majore 
kovoja su a 
tini ūkais ir

ku r it

<ia juos karo 
'leismo proce- 
įga. teikia ne-

IT
supuvimą

su n i .‘ka

mu”
panašių “lauko teis

a

‘ N UiMprendome žmogų

Mat, okupantams 
ones žudvti, kad

ventonis, ir 
tina nusr/.eugęs,

ir tiek!

susilaukia atatinkamo 
nimo iš tų, su* kurinė

Richardu Dodženų buvo pat- 
i Dramos Teatro režisorius

Glinskis ir, žinoma, savo 
duoti išpildė puikiai. Jau 
uniečiai p. K. Glinskį Ueraii

atsi-

Ši rolė rodos 
pilniausiai jo 
atatinka. Ir 
iu judėjimų.

jam 
tein- 
ištic- 
jrra-

gestu i-r lt. praskinka pro žiū
rėtojo akis. Kai Glinskis pasi
rodo scenoje, tuoj viena minu
te užkariauja publikos jaus
mus ir laikosi juos ligi savo 
veiksmo pabaigos. Lietirvos 
dramoje K. (dinskis, operoje 
K. Petrauskas — yra tie ak
mens, ant kurių šios meno Įs
taigos laikosi. Tą gali patvir
tinti kiekvienas nors kiek su
sipažinęs su artistinėmis Lietu
vos Teatro pajėgomis.

Pastorius Andersonas buvo 
Stasys Pilka, šio artisto būdas 
atatinka pastorio, daktaro, ar 
profesoriaus lipu,i. TodeJ jis ir 
ima panašaus roles, Kitokiose

Statistiniais daviniais, šiais 
metais rugių derlius Lietuvoje 
siekia 12,801,000 centnerių, ku
rių vietiniam suvartojimui rei
kalinga 10,813,300 centu., per-

ir 467,000 pasilieka 
bulvių derlius — 
cnt n., jų 25,396,000

kviečių derlius siekia 1,718,000 

ciitin, iš kurių 956,100 cntn. rei
kalingi vietiniam suvartojimui 
i C 761,900 gMi būti išvežta už
sienin; miežių surinkta 3,500,- 
(,00 cntn., vietiniam suvartoji
mui reikia 2,816,600 cntn., per- 
’ jklius siekia 683,400 cntn.; avi
žų derlius — 6,777,000 centu,, 
burių Lietuvai reikalinga 6,310,- 
000 cntn.
eksportui; 
31. 160,000
cntn. reikalingi vietiniam suvar
tojimui ir 6,064,000 cntn. pasi
lieka kaipo perteklius; žirnių 
derlius — 1,250,000 cntn., vieti

niam suvartojimui reikia 743,- 
>00 cntn. ir perteklius — 506,- 

500 cntn., linų grudų derlius — 
521,000 cntn., jų Lietuvos rei
kalams — 333,500 cntn. ir per
teklius — 187,500 cntn.; linų 
pluošto derlius — 547,000 cntn., 
Lietuvos reikalams — 217,500 
sienin; miežių surinkta 3,500,- 
cntn. ir perteklius 329,000 ciftn. 
Į šiuos skaičius įeina ir Klaipė
dos krašto derlius. (Elta).

Kaip plėšikai gaudomi 
Lietuvoj.

Vienas Kauno laikraščių pa
duoda šitokią žinutę:

š. m. lapkričio mėn. vieną 
dieną į tūlą pašto ir telefono įs
taigą ateina NN miestelio sky
riaus milicininkas ir prašo su
jungti jį su MM milicijos nuo
vada. Pašto tarnautojas jo pra
šymą patenkina ir milicininkas 
ima šiaip kalbėti:

-Ponas viršininke! Atsiųs
kit šiandien man į pagalbą kele
tą milicininkų. Šiąnakt vyksiu į 
pilietį A (pasakė pavardę) da
ryti kratą, nes ten yra apsisto
jusi plėšikų gauja ir pilietis A 
juos laiko.

Nežinia, ką atsakė MM nuova
da, tik tuo tarpu iš publikos, at
vykusios į paštą pašto reikalais, 
pasigirdo aršus moteriškės bal
sas: “a, tu šioks, tu toks, tu pas 
mane kratą darysi, kokius aš 
tau plėšikus laikau__” ir tt. Su
sirinkę paštan žmones šaipos. >

VILKAI.

Luokė, Telšių apskrity. Luo
kės valse., Gentenių pamiškiais 
atsirado vilkų, kur ten dūlinėda
mi jau vienam kitam ūkininkui 
avį ar veršiuką sudraskė.

P-nia Mary Brasler (18 me
tų), 11743 Wentworth Avė., pa
rašė savo vyrui raščiuką, kur 
sakoma, jog ji be jo negalinti 
gyventi, o tuo tarpu žinanti, 
kad jis jos nemylįs. Po to ji iš
gėrė nuodų. Kaimynai nuvežė ją 
j ligoninę.

Maža vilties, kad pasveiktų.

Del kiaulės papuolė į bėdą.

Charles C. IIartwig, p545 
Lavvrence Avė., atidarė naują bi
znį. Kalėdoms jis gavo dovaną 
— gyvą kiaulę. Susirinko drau
gai, kurie sumanė šposą iškirsti: 
nugirdė kiaulukę degtine. Įsi
traukusi skystimėlio kiaulukė 
ėmė lermą kelti. Draugai irgi ne
atsiliko. Kilo tikras skandalas. 
Atvykusi policija visus juos į 
stotį nutiii-a.L>aili jo už nederamą 
elgimąsi Kad nešventus Kalėdų 
už grotų, prisiėjo užsistatyti 
kauciją.

Degina mokyklas.

Atsirado koks tai maniakas, 
kuris ėmė padeginėti mokyklas. 
Iki šiol jau buvo padegta 12 mo
kyklų. Kai kurioms mokykloms 
padaryta nemaža nuostolių.

688,000 telefonų.

Kiekvienam šimtui žmonių 
Chicagoje išpuola 23.5 telefonų. 
Viso telefonų esą 688,000. Vidu
tiniai imant, kas dieną daroma 
3,173,170 šaukimų telefonu.

Plėšimai ir kiti nusižengimai su
mažėjo.

Policijos departamentas pas
kelbė raportą, kur įrodinėjama, 
kad šiais metais plėšimai, vagy
stės ir kiti prasižengimai žy
miai sumažėjo palyginant su ki
tais metais.

šuo pamėgo kandžioti studentus

Naktimis Northwestern uni
versiteto studentai neturi ramu
mo, ypač tie, kuriems reikia per 
universiteto kiemą eiti. O daly-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

JIE APKEPTI
Tas
turto,
taupo 
nį.

kainuoja 
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LIETUVON— Į
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems i 
NAUJIENAS.—Lieta-' 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

Kaina 35c. 
aptiekose

Jreg. S. V. Pat. Biure.
PastcbCkit Jų padangas nuryti ska
niausi vidurių paliuosuotojų, kokia tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausio, vienok veikia pasėkiu i ilgiau
siai ! Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumo, pasitikėjimą ir užsi- 
ganCdinimu, jei jus nenaudojote Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
Ir atliks gvrai I

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

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar pe- 
pali kalbėti, tuomet jų akys kalba UŽ 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonk^8514-16 Rooąevelt Rd.

Arti St. Iziuis Avė.
CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
•   ĮĮ-.. -Į--Į-...................-  Į , - - Į ,| Į, Į-   Į- Į ~

dienas 
dienas, 

susisie-

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
19472 — L. Gumbinis 
19474 — M. Mickevičia
19476 — K. Radvila
19477 — M. Terūkaitė 
19484 — V. Čirvinskas 
19486 — O. šešeikaitė 
19500 — A. Naulis 
51939 — B. šimkailė 
51981 — L Jankauskas 
52034 — O. Misinkevičienė 
52056 — T. Berpaus'kienė 
52059 — O. Žiugzdienė 
52066 — J. Petrauskas 
52086 — J. Skestenis 
95449 — A. Staponkus 
čekiai:
4852 — L. Monkevičia
5257 — K. Ražinskas
5258 — K. Svirskis

10445 — J. Aniulius 
10460 — J. Plėštis 
10462 — O. Januškienė 
10467 — A. Jutkus 
12214 — A. Baltutis 
14113 — B. Viršilas 
Doleriais:

569 — P. Pečiauskytė
579 — V. iCemauskas 
584 — A. Mikolaitiėnė 
586 — O. Urbonienė 
599 — M. Rankienė

Litais:
19059 — V. Aliliunienė

19210 — A. Stralkas
19228 — A. Rutelionis 
19261 — K. Blažukonis 
19266 — A. Narakienė
19272 — J. Greitjurgis
19273 — E. šublinskienė 
19289 — M. Gedgovdaitė 
19294 — J. Lesiunas 
19298 — A. Janušauskas 
19307 — A. Gricius 
19312 — J.
19316 — J. Jogminas
19325 — V
19326 — M. Petrenaičia 
19338 — M. Juodsnukis 
19368 — A. Palapienė 
19380 — M. Pranaitienė 
19386 — J. 
19393 — A.

Maruškauckienė

Kudžis

šimaičiute 
Drevinskiene

19395 — S. Jurgotavičienė 
19430 — K. Vitkauskas 
19432 — O. Pakšiutė 
19473 — M. Malinauskas 
95475 — M. Baranauskienė 
19524 — S. Murauskienė 
19538 — M. Gedgovdaitė 
19556 — M. Radžiūnas 
51932 — M. Arbačiauskienė 
52031 — A. Sakalauskis 
52040 — A. Butkevičiute 
52047 — E. Putirienė 
52050 — O. Zemkauskienė 
52057 S. Verpetinskis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav.
......................... Vienatinė dirb- 
liji Saus 

jtemos armoni- 
kų, pianų ir 

chroamatikų.
j J Žinomi muzi- 
v kantai vartoja

5 metai ga- 
Katalogas.
St., 
Chicago, III.

musų instrumentus, 
rantijos. Už 10c.

3137 W. 51
Netoli Kedzie Avė.,

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

JEI paprasto iaikraičio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
iiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina miręėjimą žiurljt- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA I
AKINIŲ SPECIALISTAS-. I 

1801 So. Ashland Avė.
kanapas 18 gatvės

Ant trečio auglio virt Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 13 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

SPINOGPAPHS

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Jei jus norite žinoti 
kelią prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip dažinoti 
apie Chiropractic, rei
kia paklausti tų kurie 
jau buvo tenai.

Jie išbandė kitus bu
dus pirmiau, bet pas
kiau sugryžo prie Chi
ropractic ir pasveiko. 
Chiropractic yra trum
pas kelias į sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban
dė.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

niiiiitiiiiiiiiiiiiiii^

PINIGAI
►

• v18

ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybes 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St,

Rockford, III.

Garsinkitės Naujienose

nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 So. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So.
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. , 
Tel. Boulcvard 4774. Nedėlioms .

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathaa

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

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avc. Brighton Park. J 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-108 lubos.

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

Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAFRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
ChirOpractor,. Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Upiversal State Baik 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedeliom 9—12 iŠ ryto.

Phone Yards 4951
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(Tąsa nuo 5-to pust)

kas yra toks: naktimis ateina į 
kiemą didelis šuo ir drasko pa
sivėlinusiems studentams pa
kinkąs. Jau keli studentai nu
kentėjo. Buvo padaryta ablava, 
bet pagauti šuns nepavyko.

sutiko ant to ir pasižadėjo ir to- tik trys, — o jos mums kaip ir 
liau remti birutiečius.

Regis Jaunoj? Birutė bus pir
ma vaikų draugijėlė, kuri susi
laukė Kalėdų dėdukų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Mokslo Draugy paskaita
Paskaita apie Kristų neįvyko, 

kadangi prelegentas sirgo; ta 
paskaita bus skaitoma seka
mą sekmdienį.

Painoka apie Kristų neįvyko, 
nes gerb. prelegentas susirgo ir 
tapo liigonbuty paguldytas. Vie- 

T1 , . . , . , | nok pirmąją painokos dali “Re-Pasųuale Amico, 1449 lavlor .. .. . ; „ „ . . c‘ . .. . ’ . x ; hgiia ir Mokslas suteikė prof.St., tapo mirtinai sužeistas, kuo-L.?. ,T . ...x .. ... . . . Chicagos L niversiteto l)r. H. r.met lis nesutiko, kad io sesuo ,, „ 
.i-/ > n v \ r- Ha’lilory.teketų už Carmen ravato. Ji ... r . ... XT . ¥. ,,, . „ f Vietoj Jėzaus Nazariečiopašovė ravato. . \ ,buvo suteikta paimoka temoje 

Prigimtis. Inžinierius K. Augu- 
stinavičius kalbėjo apie Pavel
dėjimą, o Dr. A. Karalius apie 
Eugeniką.

I Erdvi sveta:nė kimšte prikim
šta žmonių, — ir nebi’Jė kokių, 
bet kaip čia pasakyti, pluta, 
Smetona, mąstančioji publika: 
atstovai kultūrinių organizaci
jų, reporteriai nuo įžymesnių 
laikraščių, profesionalai ir lt.

lai pirmą kntą Amerikos 
1’c‘ovių istorijoje atsitikimas, 
kad taip parinkta poblika pri
pildo erdvią sveta nę.

\ ii na išvada galima i:k pa
daryti, kad musų visuomenėje 
negana kad jau vžsižingeidavo, 
bet ir stvėrėsi tikrų pasiryž’- 
mų ir visomis jėgomis kilti au
kštyn. Tai sveikas Lietuvių tau

Keturi banditai įėjo į Hunui- L,jS-«pSircUkinMw.
de Mnance kompanijos namus ^nlofca įvyks
(92oo Cottage Grove Avė.) ir džjo ()j Baymond Cha- 
l>a< mė *. I gl(> W. 31 St. temoje:

Jėzus Nazarietis. Prelegentu 
bus adv. Kl. Jurgelionis. Pasir
gęs paragavęs kūno skausmų 
gerb. prelegentas aiškiau galės 
įsivaizdinti skirtingumą galy
bės pagoniškų dievų ir krikščio
niško mokslo — Jėzaus Naza
riečio.

Todėl nepamirškite atvykti.
—J>r. A. L. Graičunas.

Nesutiko, kad sesuo tekėtų, tapo 
pašautas.

* *❖
Šiandie, gruodžio 26 d. didžio

joje Mark White Square svetai
nėje įvyksta jaunųjų birutiečių 
susirinkimas. Visi nariai yra 
kviečiami atvykti.

—.lapų Janis.

geriau patiktų negu kas kita.
Dainininkui akomponavo p. A. 

Pocius, kurs be to ir pats daly
vavo programe kaipo pianistas.

— R.

Komunistu prakalbos

JIEŠKAU savo brolių Juozapo ir 
Kazimiero Grigaravičių Paeina iš 
Girkalnis vals. Juodkiemių kaimo, 
Raseinių apsk. Gyveno Pittsburgh 
Pa. prieš karą. Bukite malonus 
sišaukti

Viktoras Grigaravičia,
111-th
Blue Island, III.

S t. Box 144,

at-,

ts

Sunkiai tapo sužeisti keturi 
žmonės.

Prie 39-tos ir Michigan susi
dūrė du automobiliai. Keturi 
žmonės tapo mirtinai sužeisti. 
Iš automobilių beliko tik šipu-

Ekspliozija krautuvėje.

Riggio valgomųjų daiktų 
krautuvėje (2168 So. Polk St.) 
įvyko ekspliozija. Aplinkiniuo
se namuose subyrėjo langai. Po
licijai iki šiol nepasisekė susekti 
ekspliozijos priežastį.

Apiplėšė banką.

Kasta nušautas kontraktorius.

Automobiliuje rasta nukautas 
l-ontraktorius, John S. Degnan 
(1058 Center St.).

Dvlei to tapo sulaikytas poli- 
enu nas John L. Coleman. Jo u- 
volveris buvo iššautas.

Gimimai
Ch'icagos Sveikatos Depar^ 

tamente įregistruota gimę:
Glorįa Jonieki, 1676 W.

St., gruodžio 6 d.
Bornice Stankus 5350 T;,'1)- 

man gruodžio 7 d.
Frank Folijas, 4632 I^aflin, 

gruodžio 11 d.
Vanda Pasanski,

Wood St., gr. 6 d.
Bernice Radziski

Draugystės Sv, Izidoriaus 
Artojaus auka naš 

laičiams

4773

1237

s.
W.

Savas pas savą
Mes žemiau pasirašiusieji 

kreipiamės į progresyvę lietuvių 
visuomenę, draugijas bei kliu- 
bus, kad būtumėt ant tiek ma
lonus mums pagelbėti. Dalykas 
tame: mes 'lankome vidurinę 
mokyklą “High School”, taipgi 
mokinamės muzikos. Tam visam 
reikia daug lėšų. Kadangi vien 
iš musų tėvelio uždarbio to vi
so beveik nėra galima atsiekti, 
tai mes ir kreipiamės į visuome
nę prašydami pagalbos. Jus ga
lite mums ištiesti pagalbos ran
ką visai savęs nenuskriausda- 
mi. Mes jau pramokom tiek gro
ti, kad galime atgroti balius ir 
t. t. Kiek yra Chicagoj progre
syvių draugijų, jeigu jos tik po 
vieną balių į metus mums duo
tų atgroti, tai mums butų už
tektinai uždarbio. Gi draugija 
nuoskaudos nejaustų, nes kiek 
mes pastebiame, tai šokėjai-jau
nimas musų grojimu yra paten
kinti.

Taigi gerbiamos draugijų vai
dybos, komitetai lr šiaip veik
lesni visuomenes nariai, malo
nėkite atkreipti domės į šitą 
musų prašymą. Jei tą padarysi
te, ne tik mus moksleivius, bet 
ir teisingą obalsį savas pas sa
vo ne bile kaip, bet tinkamai 
paremsite. Gi mes to tikimės 
visuomenės susilaukti.

Eugenija Grušaitė, 
Edvardas Grušas, 

Atdona Grušaitė.

Gruodžio 21 dieną Mildos sa
lėj buvo bolševikų prakalbos. 
Buvo garsinta kad prasidės 8 
vai., bet teprasidėjo vos 9 vai. 
vakaro — mat vis laukta dau
giau publikos, o tos publikos ne
sirenka daugiau, ir gana. Buvo 
skelbta, kad busią du kalbėtojai, 
vienas jų ką tik iš Lietuvos grį
žęs, bet to pastarojo taip ir ne
buvo—matyt skelbta jį tik pub
likai pritraukti, privilioti. Kal
bėjo kažin irrits Paleviėivs “apie 
krikščionybę”, ir ką jis pasako
jo turbut ir jis pats nesižinojo. 
Buvo renkamos ir aukos “Lietu
vos kaliniams,” bet kiek surink
ta, nežinia, nes pirmininkas 
žalpys nepaskelbė. Užtat jis pa
skelbė, kad busią surengtos dar 
kitos prakalbos, kur tikrai tasai 
iš Lietuvos sugrįžęs kalbėtojas 
kalbėsiąs ir publika galėsianti jo 
pasiklausyti, bet susirinkusieji 
piktai skirstėsi iš svetainės, sa
kydami, kad toki prakalbų ren
gėjai tik žmones prigaudinėja. 
Komunistų kromelis matyt, vi
sai subankrutijęs.

— Darbininkas.

ISRENDAVOJIMUI
GERA PROGA dėl dentisto kal

bančio lenkiškai; ofisas ant ren- • 
dos, su įtaisymais, nuo naujų me
tų. Biznis išdirbtas per žydų den- 
tistą.

Savininkas W. Bučinskas 
11853 South Michigan Avė., 

Kensington, III.
Tel. Pullman 4337

a

iš

P.

Kudirkos Koncertas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS Virėjas ar virėja 
į lietuvišką restaurantą. 
prasti savo darbui gerai 
angliškai.

Kreipkitės
6343 So. Western

Tel. Prospect 4448

Turi su- 
r kalbėti

Avė.,

RAKANDAI
GRAŽUS dvigubų springsų fono

grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

PARSIDUODA 3 ruimų rakandai 
valgomo kambario, miegamo ir virtu
vės, gerame stovyje. Matyti galima 
vakarais po 6 valandai, subatoj po 
pietų, o nedelioj visą dieną.

A t si šaukit
4916 So. Tripp Avė.

Archer karais privažiuoti.

NAMAI-ZEME

Dapkuj, 10775 Pn-

3465 Aub»rn Avo

Eole no ra 
diana Avė.

Visockas, 
gr. 9 d.

Grace Būgas 6739 Parksid|e 
gr. 6 d.

Elizabet Lucae, 325 S. Camp
bell, gr. 18 d.

Josephine
W. 51 Ct., gr. 9

Marion Jonis, 
green, gr. 12 d.

Mary M ai rus,
Avė., gr. 9 d.

Milašienis, 3709 
d.

1960 Eever-

4955 Kenneth

ANTANINA POCIŪNIENE
Po tėvais Mitkutė

Mirus lapkričio 10 dieną, 1923 
m., 24 motų amžiaus. Palaido
ta VVestville, III.

Paliko vyrą Rapolą Pociūną 
ir 4 vaikus.

Lai būna jai lengva žemelė.

Rapolas Pociūnas,
2059 W. 21 st H., 

Chicago, III.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst vvhile it dries, then 
Temove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo-and texture of the 
•km į
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimplea. 
Closc enlarged pores. Rebuild facial tis- 
•ues and museles Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular sires from yoinr 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. vvith 10 cents to Boncilla Laboratories^ 
Jndianapolis, Indiana, fojjįJrial tube.^ -

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

K. Kasparaitis, Sekr.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

63^Strjebt2429 Wbb

Tel. Prospect 4345

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerų algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE
10.5 So. Wells St.. Chicago. III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos? Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystes. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

r—""............ ... ................ ...... ...............

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dianomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago.
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 V/. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 8326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasoi 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 29.50 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 40.51 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviee, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
I>azauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 8301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamsi 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D, 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

Draugystės sv. Izidoriaus Ar
tojaus susirinkime Juozas Tri- 
janis pranešė, jog Lietuvos naš
laičiai kenčia vargą ir jų padė
tis yra sunki ir patarė jiems 
suteikti Kalėdų dovaną. Patari
mas buvo priimtas ir ant vietos 
buvo parinkta aukos. Aukavo 
sekamai:

Po $5: Draugystė, Juozas 
Saitkus ir J. Gricius; po $1: M. 
Masokas, A. Sucilas, A. Vazna- 
nis, F. Dubinskis, A. Stulgas, 
J. Trijanis, F. Svereckis, J. Pa
starais ir D. Adomaitis; po 50c:
J. Augsukienė, St. Rupšis, J. 
Banzas, A. Arlauskis, A. Urbo
nas, F. Maicuskas, A. Rimkus,
K. Laurinaitis, A. Kupelis, J. 
Šimkus, K. Antanavičius, St. 
Vasiliauskas ir X; po 25c: K. 
Miknis, A. Pocius, J. Statas, A. 
Vaznanis, J. Bukiems, J. žival- 
kauskas, A. Manokas, J. Kariū
nas, J. Palelunas, J. Sveveckis,
L. Nažeinas, W. Menkus, J. Pas- 
torastis, A. Tamašauskas, K. 
Jankevičius, J. Jurgilas. 
Norvilas ir F. Segamogas;
Grincevečius $2 ir J. Zakoris 
75c. SmuFkių 60c.

Tuo budu viso labo tapo suau
kota $38.80.

St.

Santa Glaus aplanke 
Jaunąją Birutę

Justas Kudirka — buvęs 
chicagietis, taigi “savas” žmo
gus. Ketveri metai atgal, prieš 
išvažiavimą Europon jis jau 
bandė čia dainuoti lietuvių baž
nytinių organizacijų vakarėliuo- 
se-koncertuose (buvo vargoni
ninkas, tat, žinoma, jam buvo 
uždrausta pasirodyti kur kitur 
kaip parapijų salėse), o dabar jis 
jau apie dveji metai yra Lietu
vos Operos artistas. Atrodė, 
kad dabar, kai jis Chicagon vėl 
atsilankė, chicagiečiai aplamai, 
tuogi labiau bažnyčios žmonės 
labai turės susidomėti tuo savo 
žmogum, būtinai norės kiekvie
nas pamatyti jį, išgirsti jo dai
navimą ir dėlto gruodžio 23 d. 
kimštinai užkimš salę.

Deja, taip r<.į ; l e. Neperdi- 
džiausioji Studebaluoio Teatro 
auditorija nebuvo nė pusiau už
pildyta, ir ta pati pul »ika savo 
didžiuma, kiek teko pastebėti, 
buvo anaiptol ne parapinė, vadi-j 
nas ne ta, su kuria p. Kudirka 
prieš savo iškeliavimą Europon 
buvo surištas ir kuriai jis darba
vos, kiek jis tuomet sugebėjo,....

Vis tik gaila, kad tiek maža 
publikos teatsilankė, nepriėmė 
artisto taip nuoširdžiai, kaip rei
kėjo.

Apie p. Kudirką kaipo daini
ninką tenka pasakyti, kad jis 
dabar visai nebe tas, kas buvo 
ketveri metai atgal. Vyras, ma
tyt, daug savo balsui dirbęs, 
daug nugalėjęs ir daug atsiekęs 
Be abejo, jis nėra stambi žvaigž 
dė—tokių pretenzijų tikrai nė 
jis pats neturi. Jo balsas nedi
delis, aukštosios gaidos jam da
gi pavojingos, ypač kai jis for
suoja, gilesnės žemutinės nepa
siduoda, bet viduriniai temai 
malonus ir sklandus. Kauniškėj 
Operoj jis, be abejo, ne paskuti
nę vietą užima. Tik savo koncer-1 
tui artistas pasirinko, man re
gis, persunktus dalykus, ir dėl 
to ne savo kreditui. Lengvesni 
dalykai kaip pav. Bizeta arija iŠ 
“Perlų gaudytojų” etc. butų 
mus labiau patenkinę. Lietuvių 
kompozicijų artistas visai pašy-

JAUNUOLIŲ ORKESTROS NARIŲ 
DOMEI

Esame užkviesti' dalyvauti Brigh- 
ton Park Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės vakarėlio trečiadienyj, 
gruodžio 26 d., 8 vai. vak., McKin- 
ley Park svet. Visi jaunuoliai bu
kite su instrumentais, o kurie ne
žinote kaip nuvažiuoti — atvykite 
į J. Grušo namus 7 vai. vakaro, 
3147 So. Halstei) St. nuvažiuosim 
sykiu. '

Eugenija Grušaitė, rašt.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepe, 3140 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A. J. Lazauskas, rašt.

Brolių Liet. Skolinimo ir Budavoji- 
mo draugija (Spulka) 4138 Archer 
Avė., Chicago. šiuomi pranešam vi
siems spulkos nariams, jog ateinant, 
du antradieniai pripuola šventės Ka- 
ledoH ir Nauji Metai, tai iš tos prie
žasties spulkos susirinkimai bus per
kelti į trečiadienį. Valdybai.

WEST PULLMAN, ILL, — Lietu
vių Ukeaą Kliubo metinis susirinki
mas bus laikomas sekmadienį gruo
džio 30 dieną Miesto svetainėj. Kiek
vienas narys kviečiamas atvykti su- 
sirinkiman ir atsivesti po vieną nau
ją narį. — Sekr. K. P. Y.

Liet. Moksleivių Susiv. Amerikoje 2 
kuopos Kamivalo komisijos specialis 
susirinkimas bus šiandie kai 3 vai. po 
pietų, pp. Narmontų buto, 3223 Bar
neli Avė.

Susirinkimas svarbus! Komisijos 
ir kuopos nariai, būtinai ateikite. J. 
Koserauskas ir p-lė Pegenaitė yra su
žeisti. Tat reikia Kamivalo darbą 
sutvarkyti, o laikas trumpas. Komit.

PASARGA

■BStGARSINANTIEMS

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

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

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

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

PARSIDUODA medinis 2 pagyv. 
namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 žąsys, 50 
vištų. Kaina $5,500. Saidokai, suros 
ir elektra. Savininkų galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

12417 So. Carpenter Str.

GERIAUSIA proga pirkti 320 ak
rų ųkę, 160 akrų giriofi, 110 akrų ge
ros dirvos ir trys ežerai. 12 mylių 
nuo Okanagan “County seat”, kur 
Great Northern gelžkelis eina. Ūkė 
randasi žiem-rytiniam krašte Wash- 
ington tarp Columbia ir Okanogan 
upių, tik! 40 mylių nuo Canados. 
$3000.

D. MASKE, 
Oroville, Wash.

Priaugančioji jaunuomenė 
abejoja apie Santa Claus buvi
mą. O paaugėję ir visai nebeti
ki.

Aš irgi netikėjau, kad butų 
geras Kalėdų dėdukas, manyda
mas, kad tai yra pasaka. Bet 
nežiūrint viso to, Jaunoji Biru
tė susilaukė Kalėdų dėdukų as
menyje K. Jamonto ir Braknio. 
Juodu atnešė Birutei kornetą ir 
fleitą ir dar po knygą prie abie
jų instrumentų. Birutiečiai su
kėlė ovacijas ir paprašė jųdvie
jų tapti garbės nariais. Juodu 'katėjo,—programe jų buvo viso

Klaldee padarytai paskelbime, turi 
būt atitaisytos | 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt Iš kalno

jieikoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai
hejotini, Naujienų administracija pa- 
•'lok.9 teisę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimam.-?.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die
nos Naujienas, turi prlduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va-

KELETAS TIKRŲ BARGENŲ 
$9,650 vertes 2 augštų mūrinis na

mas, krautuvė ir flatai, fumace ap
šildomas, nėra lyso, prie 21 St. ir 
I^eavitt St. (šis namas yra vertas 
$12,000).

$8,500, 2 augštų mūrinis, krautuvė 
ir flatai, geros įplaukos, prie 18 St. 
ir Halsted. Paimsiu lotus mainais.

Pardavimui arba mainymui 80 ak
rų farma, netoli Black River Falls, 
Wis. Mažas namas ir bamė, $1,000 
pinigais ir $1,000 vertės lotas nu
pirks šią farmą.

S. G. TUPONICH, 
1344 W. 18th St.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
Į DRAUGIJOS Kensingtone valdyba

1923 m<etams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 

| P. Grigula, 10501 S. La Fayctte
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 

| ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
I Kensington Avė.,
Į Susirinkimai laikomi P. šadvilo 

svet., 341 E. Kensington Avė.
DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 

I TĘS valdyba 1923 metams: pirm. 
I V. Ručinskas, 3343 So. Ix>we Avė.; 
| pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt.

J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 

I St.; kasierius A. Zalatoris, 2322
S. I^eavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI. 

CICEROS SĖTUVIŲ" "PAŠELPOS
KLIUBO valdyba 1923 metai ..•s: 

Į pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag.
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu
ma viče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tinius ir L. Aleksandraviee, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III. ______________ _

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ.
KLIUBO valdyba 1928 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaži li
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glub. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TES SAVITARPINES PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gai
šins, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.j 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wahansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai huną pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vab 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Račiūnas, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pngelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. J/eknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. I>owe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seęley 1643

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienį 

svet., 1315 North

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTES MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metama 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rait. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. KJimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvik, 
svet., 341 E. Kensington Avė. No
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m-.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.; 
nut. rašt. V. Pakeltis, 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas. 
3601 So. Union Avė.; kasierius S. 
Balsis, 3543 So. Morgan St.; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasos globėjai 
A. Rimkus ir D. Matuzas; durų sar
gas F. Stulgaitis.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma rr 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

»ley 1643 Susirinkimai laikomi pirmą sekma-
Sara Patek, Principal dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietą 

anųi rw i i i ii'i>m ii m iirfiimii n i i n iitiWBažpytinej svet., 85th ir 8; Union Av.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
aho 18 iki 40 metų amžiau*.


