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Anglija grūmoja
Graikijai

Italija pripažinsianti 
Rusiją

ten lordų butui perskaitė savo 
pranešimą, paskui paprastomis 
ceremonijomis atidarė atstovų 
butą ir taipjau perskaitė savo 
pranešimą. Po to po didele ap
sauga regentas sugrįžo namo. 
Iki to laiko parlamente niekas 
nežinojo apie įvykusį pasikėsi
nimą, nes niekas nebuvo išleid
žiamas iš parlamento rūmų iki 
regentas neišvažiavo.

Vėl kalbos apie taikos 
pasiūlymus Meksikoje

Prancūzai nuteisė Vokieti 
jos valdininky

Darbininky bankai
Amerikoje ’

Reikalauja rekordy

CITY, gruodžio 27. 
ose valdžios spėkų

Prancūzai apleis Ruhr?
Pasikėsinimas ant Japonijos 

regento gyvasties
Anglija bando išgelbėti 

Graikijos sostą
Italija mananti pripažinti 

Rusijy
Įteikė Graikijai notų dėl paša

linimo karaliaus Jurgio.
Pripažinimas busiąs įrašytas 

Italijos-Rusijos prekybinėje 
sutarty.

Prancūzai susirūpinę 
franko puolimu

Kaltina, kad tai padarę ameri
kiečiai.

ATHENAI, gr. 27. — Angli
ja užprotestavo prieš Graikijos 
pašalinimą karaliaus 
Veikiantysis Anglijos charge 
d’affaires pirmadieny 
Graikijos valdžiai notą 
liaus pašalinimo reikalu.

Jurgio.

įteikė 
kara-

PARYŽIUS, gruodžio 27. — 
Netikėta pasekmė franko puoli- 
mo yra pakilimas Francijoje ne
apykantos prieš Angliją ir Jun
gtines Valstijas.

Prancūzai tvirtina, kad ang
lai ir amerikiečiai tyčiomis puldo 
franką, kaip kad jie nupudę 
markę, kad paskui įvedus Fran
cijoje kainas dolerio pamatais.

Frankui puolant ir esant pa
vojui, kad if kainos pakils, kaip 
tas atsitiko Vokietijoje, francu- 
zai tuo puolimu yra labai susi
rūpinę. Bankieriai bafido igno
ruoti padėtį; didžiuma politikie
rių irgi vengia apie tai kalbėti. 
Poincare sako, kad puolimas pa-

Veuizelos siūlys Graikijos 
sostą Serbijos princui

RYMAS, gr. 27, — Jš Belg
rado pranešama, kad buvęs 
Graikijos pneliriieras Venizelos 
pasiūlė Graikijos sostą princui 
Povilui Karageorgevič, vyrui 
Graikijos princesos Olgos.

Graikijos respublikonai prię- 
šinasi Venizelos sugrįš i m u i iš 
Paryžiaus, prisibijodami, kad 
jis sugrąžins Graikijon karalių 
Jurgį, kuris dabar yra Rumu
nijoj.

LONDONAS, gruodžio 27. — 
Central News žinia iš Rymo 
sako, kad Italijos oficialinis pri
pažinimas Rusijos bolševikų val
džios busiąs įrašytas į prekybi-1 edna delei spekuliacijos Londone
nę sutartį, apie kurią dabar ta- ir yra visai nepateisinamas atsi- 
rpe Maskvos ir Rymo eina dery- žvelgiant į Francijos ekonominę 
bos. ’• ir industrinę padėtį. Tečiaus tie

aiškinimai nepatenkina francu
zų.

I Svarbiausia priežastim puoli
mo yra nepasitikėjimas franko 

I ateitim. Užsienis Vetim pasitikė-

Francija apleisiauti Ruhr 
kraštą sausio 11 d.

FRA1N K F( >RT, Vok ieti joj, 
gr. 27. — Frankfurter Zeitung 
sako, kad jis gavęs autentiškų 
žinių, jog didžiuana Francijos 
ir Bedgijos kareivių evakuos 

Ruhr kraštą, pradedant sausio 
11 d.

Tavo Namas

Pasikėsinimas ant Japoni
jos regento gyvasties.• ijirid-ir'-fSij^poiifi^’Rūhr

----------- Į distrikte. Holandijos bankięriai 
Jaunuolis šovė, be| nepataikė į labai spekuliuoja franku tuo lai- 

regentą. Socialistų namai aau-|ku, kada Francijai labiausia yra 
gojami. Vidaus reikalų minis [reikalingi pinigai apmokėjimui 
teris rezignavo.--------------------- metinius kontraktus užsieny.

-----------  Nors spausdinimo frankų nebu- 
jOKIO, gruodžo 27. — Spren- Vo, bet valdžia darė labai abejo- 

džiama, kad vidaus reikalų mi- tinų paskolų, išleido daug pinigų 
nisteris Goto rezignavo, tuo pri-|Ruįr distrikte ir paskleidė ten 
imdamas ant savęs atsakomybę savo pinigus, kuriuos ji turės at- 
del pasikėsinimo nužudyti Japo-įmokėti. Be to valdžia turėjo 
ni.jos jauną regentą princą Hiro- jrrtincįjos bankui sugrąžinti 2,- 
hito. Barono Goto namai, o taip- 000,000,000 frankų, bet tuo tar- 
jau socialistų namai yra polici- |pU sugrąžino tik 800,000,000 
jos saugomi, prisibijant, kad 8ą-|frankų.
Ii būti padai’yta puolimų ant 
socialistų.

Pasikėsinimas ant regento, Ii-Į 
ko padalytas pas tarą j am va-1 
žiuojant į seimą. 20 m. jaunuo- r 
lis, manoma, beprotis, iŠ lazdos 1 
pavydalo šautuvo paleido j re I 
gento automobilį šūvį, kuris su- NEĮW YORK, gr. 27. — Kiek 
trupino automobilio langą, bet I laiko atgal laikraštininkas Ed- 
kulka pačiam regentui nekliudė, ward W. Bock paskyrė $100,- 
praeidama netoli jo galvos. Kri-1OOO tam, kuris suras geresnį 
ntantys stiklai sužeidė tik buvu- p]eną įvykinimUi taikos. Buvo 
sį automobily čamberlaną Iriye, I paskirta komisija, kuri turėjo 
narį lordų buto. I nuspręsti kieno pienas yra ge-

T » Iriausias. Dabar tos komisijos

Paskyrė dovaną už taikos 
Dieną

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMft”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

narį lordų buto. I nuspręsti kieno pienas yra ge-
• • . * Iriausias. Dabar tos komisijos

pagautas ir skaudžiai sumuštas. Į pi,.I1(i,)ink(ls Fjlihu Root paskel- 
Kitas jaunuolis, kuris kartu bu-|bg( kad laimėtojas jau par 
vo, taipjau liko vėliau suimtas. Į kuktas

Tiek sensacingų apie tų pasi- Autorius pieno dabar gaus 
kėsinimų žinių pasirodė laikraš- l,^0j000> bet jo var(las ,nebus 
čiuose, kad policija prigrūmojo paskeU,las iki jo pienas nebus 
laikraščiams juos uždaryta, jei paduotas referendimiui Ameri- 
nepalrais spausdinę tas zmias L žraonių. Tas referendumas
iki neišeis oftcialims Pran^‘- bus atiiktaS pagellba bažnyčių, 
mf^' . ..... .1 laikraščių, kMubų ir pašto is-

Regentas po pasikėsinimo ant Į t(j. Hef^nKiumas prasidės 
jo gyvasties dar nuvyko į sew, 1^.° 7 (| kada

■'■"iu ■, tas tas pienas. Jeigu referendu-
Imas užgirs tą pieną, tai laimė- 
Itojas gaus dar $50,000 ir tada 
įbirs paskelbtas jo vardas. Tiki- 

mąsi, kad tas “referendumas” 
užsibaigs vasario 1 d.

Naujienų Kontesto 
vedėjas

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

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

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

12 žmonių žuvo Meksikoj

■w

ŲOUGLAS, Ariz., gruodžio 
27. — 12 žmonių žuvo Huasa- 
bas, Sor/>roj, laike žemės dre
bėjimų, kurie prasidėjo gruod
žio 18 d. ir tęsėsi iki gruodžio 
24 d. Miestelis liko sugriautas ir 
125 šeimynos neteko pastogės.

MEXIC0
— Išvakarit
ofensivo priįš gen. Estrada ir 
Dieguez sukilėlius, vėl pasklido 
gandai apie laikos pasiūlymus. 
Dabar tvirtinama, kad valdžią 
su sukilėliais sutaikinti bando 
Sinaloa gubęrnatorius gen. Flo
ros, kandidatas į prezidentus..

Jis prisiuntęs komisiją, kurią 
ja vadovauja teisėjas Tellez. Ta 
komisijų jau turėjusi pasitari
mų su gen.
bevieliniu teĮevrafu susižinojusi 
su de la Hu^rta ir dabar atvyko 
į Mexico City, kur ji matėsi su 
prezidentu ObTegonu prieš pas
tarajam išvažiuojant į Iraputao 
vesti ofensivą prieš gen. Estra
da.

Smulkmenų tų taikos paSiuly-

strada ir taipjau

Didelis gaisras skerdyklų 
distrikte I

CHICAGO. — Vakar kįlo di
delis gaisras International Car 
Co. dirbtuvėje, prie 43 ir Lincoln 
gatvių, prie skerdyklų. Gaisras 
buvo pavojingas, kadangi apie- 
linkė užbudavota nedideliais me
diniais senais nameliais, kurie 
gali ir nuo kibirkšties užsiliep
snoti, be to siautė didelis vė
jas, kuris galėjo bile valandą per 
nešti gaisrą į skerdyklas. Todėl 
ir gaisrą gesinti liko pašaukti vi
si apielinkės ugniagesiai.

Vakare medžių ir malevų san
dėliai ir raštinė International 
Car Co. buvo galutinai sudegę ir 
nebuvo tikimąsi išgelbeti ir li
kusios dalifes dirbtuvės, kuri uži
ma veik visą* bloką. Buvo rupina- 
mąsi tik išgelbėti apielinkės na
mus ir dirbtuves, ypač S. and M. 
anglių yardą ir Chicago Junction 
geležinkelio yardus, kurie , yra • *į
skersai gatvės nuo degančios 
dirbtuvės.

Dirižabelis Diimude tižma 
lytas Alžire

LONDONAS, gruodžio 27. — 
Paryžiaus žinia sako, . kad ten 
oficialiniai paskelbta, jog milži
niškas dirižabelis Dixmude, ko
ris prapuolė astuonios dienos 
atgal ir bejiegis skraido ore, ta
po užmatytas trečiadienio vaka
re pietinėj daly Alžiro, Afrikoj. 
Dirižabely yra 50 žmonių ir bu
vo manoma, kad jie yra žuvę 
kartu su dirižabeliu. i

Ruhr .tik 56 nuoš. anglių teiškas

DUSSELDORF, gruodžio 27. 
— Pasak francuzų oficialinių 
šaltinių, savaitėje gruodžio 10- 
15 dienose Ruhi distrikti iška& 
ta 966,000 tonų anglių, arba 56 
nuoš. to, kas buvo iškasta tuo 
pačiu laiku pereitais metais. 
Koksų pagaminta 125,000 tonų, 
arba 30 nuoš. normalinės pro
dukcijos.

Prancūzai tvirtina, kad 55,p94 
vokiečiai geležinkeliečiai sugrįžo 
lį darbą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 27 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,009 
dolerių banku buvo skaitoma Ame
rikos pinigais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .. 
Austrijps 100,000 kronų .. 
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 markių .......
Finų 100 markių ..............
Italijos 100 lirų ............
Francijos 100 frankų .....
Lietuvos 100 Litų ............
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 kronų ...........
Švedijos 100 kronų .... 
Šveicarijės 100 frankų ....

.. $4.85 

.. $1.4.5
$4.52 

$17,75 
.. $2.50 
. $4.32 
.. $5.00

$10.00 
$14.92 
$37.00 
$26.38 
$17.47

27. —E1UISSELDORF, gr.
Francijos karo teisinas šiandie 
nuteisė 20 metų kalėj iman už 
priešinimąsi francuzų-belgų 

įsakymams ištremtąjį Reino 
provincijos prezidentą Gruet- 
zunez.

Taipjau nuteista daugelį 
kječių .policistų.

Jau veikla 22 unijų bankai, ku
rių turtas siekia $40,000,000. 
Dar daugiau bankų rengiasi 
atidaryti.

vo-

Anglija nesimaišys į Frau- 
cijos-Vokietijos derybas
LONDONAS, gr. 27. — Pa

sak užsienio reikalų ministeri
jos valdininkų, Anglija skaito, 
jog Vokietijos pasiūlymai 
Francijai apie civilinę admi
nistraciją 
antraeilis 
su darbu
tyrinėjimui Vokietijos nuojie- 
gumo mokėti kontribuciją. 
Anglija todėl nėra tiesioginiai 
užinteresuota derybomis tarp 
Vokietijos ir Francijos ir į tas 
derybas nesimaišys.

CHICAGO. — Federalinė val
džia vakar atsikreipė į distrik- 
to teismą, prašydama priversti 
Cudahy Packing Co., Swift and 
Co. ir Wilson and Co., didelių 
skerdyklų savininkus, paduot vi
sus savo rekordus agrikultūros 
sekretoriui, einant 1921 mt įsta
tymais.

Tos trys skerdyklos atsisakė 
parodyti savo rekordus ir todėl 
prieš jas užvesta byla išbandy
mui konstitucingumo to akto, 
prieš kurį taip smarkiai kovojo 
skerdyklų savininkai, nuo pat 
įnešimo to akto kongrese.

atsi
ūto i- 
antl 7 mirė nuo munšaino

Ruhr distrikte yra 
dalykas, palyginus 
ekspertų komitetų

DAWES GAVO INSTRUKCIJŲ

GLEVELAND. Jau 22 dar
bininkų bankai veikia šioje 
šalyje, šį mėnesį7 atsidarė dar 
du 'bankai — tai geležinkelių 
klerkų brolijos bankas Cinci- 
nnati su $250,000 kapitalu ir 
moterų rūbų siuvėjų bankas 
New Yorke su $500,000 kapi
talu.

Sausio 2 d. Indianapolis 
darys didelis angliakasių 
jos, United Labor Bank
Trust €o., bankas su $1,000,- 
000 kapitalu.

Tų visų darbininkų bankų 
turtas siekia $40,000,000. Te- 
čiiius didesnę pusę to turto su
daro geležinkelių inžinierių 
bankas Gievelande, kurį įkur
ta 1921 m. Tai buvo trečias 
darbininkų bankas šioje šaly
je. Dabar to banko direktoriai 
steigia panašų banką New 
Yorkel. Inžinierių ban|ko New 
Yorke čarteris jau gautas ir 
manoma, kad bankas atsida
rys dar šią žiemą.

NEW YORK, gruodžio 27. — 
Ikišiol nuo Kalėdų munšaino 
mirė jau septyni žmonės, bet 
daugelis dar guli ligoninėse ir 
irgi laukia mirties.

Pakėlė algą namų budavoto- 
jams.

WASHINGTON, gr. 27. — 
Gen. Charles G. Dawes ir O\ven 
L. Young, amerikiečiai nariai 
ekspertų komiteto, kuris turės 
surasti budus kaip pakelti Vo
kietijos pinigus ir subalansuo
ti Vokietijos biudžetą, šiandie 
gavo galutinų instrukcijų js 
prezidento Goolidge ir valsty-

22 dienraščiai viename ..mieste.

NEW YORK, gruodžio 27. — 
Namų budavotojų taryba priė
mė 50c lį dieną algos pakėlimą 
100,000 mechanikų, jų pagelbi- 
ninkų ir darbininkų.,Unijos pir
miau reikalavo pakelti algą po 
$1 į dieną.

HAVANA, gruodžio 
Havana, Kubos sostinė, 
364,000 gyventojų, turi viso 22 
dienraščiu. Tai turbut daugiau, 
negu kuris kitas tokio didumo 
miestas pasauly. Jie cirkuliuoju 

rie- 
ides- 

nis Kubos miestas turi savus 
dienraščius. Trys tų dienraščių 
yra anglų kalboj, o 19 — ispa
nų. Be to -čia išeina keli desėt- 
kai savaitraščių ir žurnalų, jų 
tarpe du chinų kalboj. Besiarti
nant prezidentiniams rinkimams 
išdygs dar keli dienraščiai.

27. — 
turinti Uošvė nušovė šerifą.

27.
m., 
pa-

bes sekretoriaus Hughes. Gen. daugiausia tik IJavanoj ir pri 
Dawes bus to komiteto pirmi- miesčiuos'e, kadangi kiek did<

ARKADELPHI, Ark., gr. 
—Mr». Clem Grayson, 60 
nušovė savo žentą, Clark 
vieto šerifą Monroc Frances UŽ
tai, kad jis buk žiauriai atsi
nešdavo linkui savo pačios ir jų 
dukters.

ninkas.
Jie išplauks Europon atei 

nantį šeštadienį.

NEW YORK, gr. 27. — Tris 
žmonės, Mclntype, jo pačią ir 
Jų draugę Mary Smith, rasta 
nutroškusius nuo gaso jų na
muose. Gasas ėjo iš keturių at
suktų krosny gaso degintuvų.

SUPERIOR,' Wis., gruodžio 
27. — Barny už telefoną, Ross 
Bankes, 30 m., gal mirtinai pašo
vė savo pačią Mildred, 29 metų 
ir paskui pats nusišovė.

Latviu banko paskolos
šalies atstatymui.

bankas surinko 
pusantrų

Eltos žiniomis Latvijos vals
tybinis žemės 
davinius apie savo 
metų darbuotę Latvijos gyveni
mui atstatyti. Nuo 1922 m. ge
gužės 1 d. iki 1923 m. lapkričio 
1 d. žemės ukiui atstatyti ir žev 
mes reformai stiprinti bankas 
suteikė 18,082,200 latų sumai 
paskolų. Iš šios sumos išduota 
paskolų , laiduotų nejudina
muoju turtu už 2,201,748 latų 
po 1% palūkanų kasmet ir 1,- 
489,378 latų po 7%; su asme
nų laidavimu paskolų 8,835,193 
latus po 1% palūkanų ir 3,382,- 
788 latus po 7%; išduota 1923 
naujakuriams trumpalaikių pa
skolų 6,265,688 latų 911 suar
dytiems ūkiams — 1. 68L 889 
latus ir 1632 nesuardytiems 
ūkiams 2,086,231 latų. žemės 
ūkio pramonei ir visuomenės 
namams atstatyti išduota viso 
1,020,965. latų, ’ būtent, 172 pie
no ūkiams, 30 įvairių pramonės 
įmonių, 70 punktams, išduodan- 
tiems laikinai naudotis žemės 
ūkio mašinas, ir , 26 bendro
vėms.

Su prašymais išduoti pasko
lų kreipėsi į banką viso 21062 
asmenys iš kurių 16,405 gavo 
paskolas, kitų gi prašymai buvo 
atmeta.

Ilgalaikių paskolų išduota vi
so 2,173,140 latų sumai.

Sumušė buvusį Italijos ministerį

Princas dėl pačios atsižadėjo 
sosto.

RYMAS, gruodžio.27. — šeši 
nežinomi žmonės iššoko iš auto
mobilio ir lazdomis sumušė bu
vusį kolonijų dr kato ministerį 
Giovani Amendola.

su p-le Lois

GOPENHAGEN,
Oficialiniai paskelbta, kad Da
nijos princas Erick dėl savo 
suisižiedavimo
Frances Booth iš Ottahya, Ka
nadoj, atsižadėjo savo teisęs 
prie sosto ir priė princo titulo. 
Karalius tečiaus suteikė jam 
Rothenborgo grafo titulą.

ŠIANDIE — apsiniaukę, daug 
šalčiau.

Saulė teka 7:17 valandą, lei
džiasi 4 :25 vai. Mėnuo teka 10 
06 valandą vakare.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicago III.
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Lietuvos Teatras. s

6

Vilnius

ru-

Pradžia 6 vai. vakare.

^ehKtaHiehiš, Gr. 25i

TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

Vis į kalėjimą.
Nesenai suimtas Vilniaus 

sų draugijos valdybos narys ir 
buvęs stačiatikių dvasiškos se-

ŽalinkeV/ičiutė stačiaji

■ ■■  .................................... ——   ■■ „y

Kas Dedas Lietuvoj
■■■■■■■■ ............ 'I .............

--------------------------------------------------- • o | ;/

P. Onos Pcienės debu- 
tai Kaune

Jos koncertas su Oreste Marini 
Kauno Miesto Teatre.

po s” impresarijo, kuri, šį kon
certą suruošė, nepavyko.

“Nepunktualumas, stoka pro
gramų, be kurių publika nega
lėjo orientuotis nei apie kon
certo kurinius, nei apie patį 
koncerto finalą. Bet yra vilties, 
taip pageidaujama organ^adj*- 
ja — “Rampa” — su tokiu 
svarbiu uždaviniu kaip kad 
■meno kultūros kėlimas ateity
je pasiimtą darbą sugebės kuo 
puikiausiai atlikti ir įgys po- 
pirlarumo ir visuomenėje ir 
meno pasaulyje.”

P. Onos Pocienės debiutas 
operoj Rigoletto.

Kauno laikraščių žiniomis. 
Valstybinė Opera šių metų 
gruodžio 15 dieną statė operą 
“Rigolletto” beveik nauju artis
tų sąstatu, būtent, Džildos ro
lėj debiutuorjąnt p. O. Pocie
nei, pirmą kartą Hercogą dai
nuojant A. Kutkauskui, Borsą 
— A. VenceviČiui, Marulo —‘ 
St. Sodeikai; be to dalyvaujant 
pp. M. R a k aus ik*a i t e'l. 
Vencevičaitei, Audėjui, Olekui, 
A. Sodeikai ir k.

Apie p. Pocienės pasisekimą 
operoj patirsime iš Kauno laik
raščių vėliau.

Chicagiete p. Ona Pocienė, 
iš Italijos parvyku'si Kaunan, 
gruodžio 5 dieną Miesto Teat
re debiutavo koncerte kartu su 
buvusiu Berti no konservatori
jos dainavimo klasės profeso
rių, dabar (Lietuvos Muzikos 
Mokyklos profesorių p. Oreste 
Marini. Apie tą debiutą Kauno 
“Lietuva” rašo:

“Marinį (baritonas) padai* 
navo kdletą Deuz’o ir kitų 
kompozitorių romansų ir įdo
mesnes vietas iš operų: Leon- 
cavallo “Pajacų” (“Prologą’ ), 
Rossini “Sevilos Kirpėjo” (Fi
garo ariją) ir Bizet’o op. “Car- 
men.”

“Padainuotieji dalykai rodo 
p. Marini turint ne menką ir 
veik visuose registruose vie
nodai stiprų, malonaus temb
ro balsų, aukštai tobulą ir leng
vai valdomą dainavhno tech
niką. Dainos įspūdžiui padidin
ti daug padėjo skambi italų 
kalba, kuria visi dalykai buvo 
dainuojami.

“Ponia Pocienė dainavo ke
letą dainelių (lietuvių kalba ir 
keletą romansų anglų kalba. | 
Dainuotieji dalykėliai, kiti | 
trumpučiai ir mažiau vertin
gi, parodė betgi p. Pocienės 
nors nedidelį, tačiau labai ma
lonų ir gryną balselį ir jau nei 
pradedamąją, savaimingai įdo-1 ^^^0$ inspektorius išsiųstas

Į Molodečną ir ten laikomas 
kalėjime.

Teismas
Vilnius. (Elta) Lapkričio 7, 

rccenzen- Į d. čia nagrinėta ■Lietuvių byla, 
apie tą patį Mat 1920 m. lapkričio 7 dieną

| Pustošių sodžiuje (Daugel.
„ mėn. 6 d. | valse.) per vestuves pas vieną

lenkų 
daryti.

Iš tanky okupuotos
< Lietuvos

mią dainavimo techniką.
“Rodos, abudu artistai yra įs

toję Lietuvos operon.
“Publika abiem s kėlė karštų 

ovacijų.”
Kitas “Lietuvos 

tas, V. žadeika, 
koncertą rašo:

“š. m. gruodžio 
operos minuose įvykęs O. Po] ūkininką buvo atvykę 
cicnčs ir O. Marini koncertas, | kareiviai, rekvizicijų 
galima sakyti, buvo vokallis re-Į Kaip tik tuo metu pasirodė sod- 
citatas, nes jo programa susi-1 ’.iuje ir partizanų apie 30 žinp- 
dėjo iš vienų dainų. Inių, kurie nuginklavę čia pat

“šia proga musų laikinosios 5 lenkų kareiviuos, suėmė juos 
sostinės visuomenei teko susi-1-r kartu su suimtu kitame sod- 
pažinti su dviem didžiais me-piuje šeštu kareiviu ir leitenan- 
no pasaulio asmenini. I tu nugabeno juos lietuvių šta-

“Pocienc, bene uepersenai | bau; su žmonėm bu’vo paimta 
sugrįžusi iš Amerikos, turi sub-Įir arklių.
tciingą, švelnų soprano balsą, | Visi tie Jem'kai, kaičiantis vė
su aukštesnio registro kolora-1 uau belaisviais, 'buvo sugrąžinti, 
turine tendencija, gerokai iš-1 Vienu tų partizanų buvo kal- 
lavintą, švelnaus minkšto teunb-| tinamas Juozas Paukšta, kuris 
ro ir gan aukšto laipsnio tek-11921 metais pavasarį buvo nu
li i ka, nors iš jos pasirinktos teistas mirties bausme, bet ja 
šiam koncertui programos ne-1 baigme paskum buvo sumažin- 
galima spręsti apie visus jos | ta ligi 7 metų sunkiojo kalėji- 
balso privaluimus, kadangi be lino..
J. T. Kelpšos “Ne margi saka-| 1922 m. buvo suimta dar ke
leliai”... jos programoje ne-1 turi vyrai, įtarti dalyvavusiais 
buvo nė vieno įžymiausio kuri-1 aname partizanų būry: Antanas 
nio. Į Misiūnas (Gri^iškių sodž.),. Jo-

“Pocicnes atliktos kelios ini-l kiinas Čepulis, buvęs vaitas 
matūrinės Pociaus kdmpoz.l (Trabciškių sodž.), Martynas 
dainelės, sudariusios kad ir la-Į Šiaudinis (Auguciškių sodž.) ir 
bai malonaus įspūdžio, vis tik | Adolfas Lautrinčiukas (Parin- 
nebiivo kokios nors didesnes | gių sodž.), vis Daugėliškiu pą- 
artistinės formos kuriniai; po-|rapijos Kaltinimas buvo sufor- 
ra savitai originalaus pobūdžio | randuotas iš B. K. 108 str. 3 
angliškų dainelių negalėjo 
daryti progos pasireikšti 
cienės balso nei .medžiagai 
tek n i kai.

“Prie smulkios silpnai 
rinktos programos prisidėjo ir 
lietuviškos dikcijos .pavertimas 
angliškos tarmės privalumais. 
Pirmojo solisto kontrastui ba
ritonas Marini šio vakaro pro
gramoje atliko tokias pasauli
nes garsenybes, kaip Verdi,' 
Leonkavalio, Bize, Rossini ku
rinius..... Marini savo atli
kimu gyvai vaizdavo kūrimo 
pobūdį, veikdamas klausyto
jus nepaprasta jėga, į ką pasta-! 
rieji smarkiai reagavo, privers
dami artistą bisuoti.

“Šiuo debiutu padidėjo mu
zikos meno pasaulis dviem di
deliem pajėgom, sugebančiom 
rimtai atlikti pasiimtą vokali
nes muzikos srityje darbą.

“Kiek šis solistų debiutas 
pavyko, tiek, galima sakyti ant-| 
rų debiutantų, būtent “Ram-

su-1 dalies, ir jiems visiems gręsė 
Po I mirties bausmė.
neil Dabar, (lapkričio 7 d., ViL 

I niaus apygardos teismais šven- 
pa-|čionyse nagrinėjo tą bylą už

darytomis durimis, dėl to ir *by 
los smulkmenų viešai nežino
ma. Gynė advokatas T. Vruble- 
vSkis.

Teismo nutarimas: A. Misiū
nas ir J. Čepulis išteisinti, o M. 
Šiaudinis ir A. iDaurinčiukas nu 
teisti sunkiuoju kalei imu liui 
gyvos galvos.

“KLASTA IR METLfi” 
U---------- ’ ' -7

Kaunas. — 1923 m. gruodžio 
d. Valst. Dramos Teatro vai

dinta F. SchiHerio 5 veiksmų
9 paveikslų miesčionių trage
dija “Klasta ir Meilė” poeto P. 
Vaičiūno versta iš vokiečių kal
bos.

Schillerio nemirštalmuos kū
riniuos žymią vietą užima 
“Klasta ir meilė”. Jo veikalai 
atsižynii nepaprastai nuodug
niu gyvenamo laikotarpio šie* 
kinių atvaizdinimu, giliu vei
kiančiųjų asmenų psichologi
nių motyvų nujautimu, perdavi
mu žiūrėtojo širdžiai bei sie
lai, o taippat turi nemažos di

daktinės vertės, ar tai skau
džiai pliekiant nedoras valdovų 
užgaidas, ar tai keliant mora
lės jausmo vertybę.

“Klastoje iįr meilėje” vaizd 
duojama momentai iš mieste
lėnų . bei valdovo-hercogo gyve
nime susiidariusių santikių. 
Ferdinandas, pre^identoi v$ri| 
VValter sūnūs mylisi su Luiza, 
muzikanto Muellerio dukteri
mi. Presidentas uždraudžia 
sunui Ferdinandui mylėtis, mat 
jam rupi/ hercoginė “garbė”, 
karjera bei kiti vyliojantys da
lykai, kurie gali būti sugriauti 
sunui vedus Luizą, paprasto 
smuikininko dukterį. Tėvtas 
savo tikslo siekia klastos pa
galba, sekretoriaus Wurmo pa
dedamas. Klastingai sudaro
ma buk Luiza mylinti Hofy 
maršalą von Kalbą, tuščią dva
ro “juokdarį”, gi Ferdinandui 
prievarta teikiama Ledi Mil- 
ford, tamsios praeities jaunuo
lė. Ferdinandas negali savo' 
meilės išsižadėti, ir kyla baisios 
kančios bei nelaimės jam tįr 
visai muzikanto šeimai, kol ga
lų gale visa tai baigiasi nužu
dymu Luizos ir Ferdinado nu
sižudymu.

Veikalas žiūrėtojui daro di
delio įspūdžio, -v Rodyte rodo 
šlykščius dvariškių geidimus ir 
aukštą miestelėnų doros laipsnį.

Dramos artistai, mažai kurį 
išskiriant, vaidino “be ūpo”. 
Mat jis negalėjo ir susidaryti 
visai mažai publikos atsiįan- 
kius: tam kliūčių — “Klasta 
ir meilė” jau daug kartų vai-

■... ...  ■■ i, ii"*

dinta, papuolė čjąrbo djęną, oras 
blogas buvo, “Vilįęlakis” — 
juoku teatras spvo spektaklį tu
rėjo ir dar visokių, — žodžiu,* 
daug buvo' progos publikai te- 
atrąn neatsilankyti. O publikos 
mažas skaičius visuomet į vai- 
dylas blogai veikia.

Gerai savo uždavinį atliko 
Prezidentas von Walter; Petras 
Kubertavičius. Prezidentiškai 
rimtas, išdidus, nors visuomet 
žymu, kad jis užimamai vietai! 
mažiausio pagrindo neturi. Ko
vodamas su sunum dažnai rodo 
sarkastiškai aitraus pasityčio

jimo, kas parodo jo ,rolės tipą 
kaip ant delno. Jei p. Kuber
tavičius “smarkesnėse” x|olėsfc 
nekoks artistas, tai šiokioje, ka
me staigių veiksmų nereikalin
ga, jisai randasi pilnoje gero 
artisto aukštumoje, ir dar kiek 
padirbėjus scenos darbą Valsty
binė drama susilauks rimto dar
bininko.

Ferdinandas, Vincas Stepo
navičius savo rolę atliko pusė
tinai, nors dažnai jautėsi nesu
gebėjimas vieną ar kitą veiks
mą tinkamai atlikti. Jam, kaip 
kariškiui, neleistina buvo “pi
lietiškai” scenoje žargytis— ko
jas bobiškai dėlioti, Inons kai-» 
kada ir persmarkiai kojoms į 
grindis trankyta. Kariškai ju
dėtų dar p. Steponavičiui reikė
tų pasimokyti. Bet šiaip tra
gizmo momentuose jis buvo gra
žus ir publikos jausmus pagau
davo. Reikia pažymėti, kad p. 
Steponavičius netaip smarkiai! 
pirmyn žengią scenos darbuo-* 
se kai jo kolegos p. Dineika ar 
p. Kubertavičius,

Sekretorius Wurm, Stasys 
Pilka blogai vaidino. Visą laiką 
jam truko klastingumo žymių 
be ko Wurmo tipas visiškai ne 
suprantamas. Pragariškas nu 
sižeminimas stengtasi atvaiz
duoti bėginėj ant scenoj e galvą 
nulenkus, bet tai žiurėtoj’ui į- 
spudžio nedarė, nes truko ges
tų bei tinkamos fikcijos. P. St. 
Pilkai nereikėtų dar svarbiausių 
rolių imtis, nes trukdo kitiems 
vaidiloms tinkamai pasireikšti.

Ledi Milford^-rAntanina Vai- 
niunaitė, paprastai g^ra vai-

” '1? ‘..L

dintoja $ Jęąrtą be ūpo buyo ir 
netikusiai vąięlino, dažnai pasa
kymuose ąpąiriko, intonacijos 
kur reikia nereiškė ir t.t. Apie 
ją šį kart# netenka kalbėti, ne
norint Apsirikti įvertinime.

Oi muzikantas Mueller — b
Antanas Vanagaitis puikiai sa
vo užduotį atliko, gAl dėl to, 
kad jis ištiikrųjų muzikantas ir 
užtat sugebėjo savo rolę tinka
mai pergyventi. Tylus skaus
mas, kurį tenka perkęsti, nelai
mingai mylinčios dukrelės taip 
ir spindėjo iš kiekvieno p. Va
nagaičio krustelėjimo iš kiek
vieno žodžio garselio, šiame 
jreąbejotinų gabumų bei palip
simų menininke Lietuvos Te-; 
atras turi rimtą vaidylą, nors 
dažnokai nenorima tatai japi 
pripažinti...

Muzikanto žmona, Nelli Vasy- 
liutė vaidino kaip paprastai mo
ters rolę vidutiniai, buvo kai- 
kurie nukrypimai iš natūralu
mo ribų, bet tai mažmožis.

Luiza Rymaite panašiai pro
fesionališkai artistei vaizdavo

““**R*R 
nelaimingą mergaites meilę. 
Apie ją dar teks plačiau pakal
bėti, nes tai ypatinga meninin
kė.

Ledi Milford kameristė—pfc 
Elena
scenoje nemokėjo stovėti, reik
tų p. režiseriui panašių akto
rių visiškai scenon neleisti, kad 
negadintų kitiems vaidiloms 
ūpo, o publiką neverstų raudo
nuoti už tokius “vaidintojus”, 
žalinkevičaitė net drabužių ne
mokėjo tinkamai apsivilkti... ir 
jai visą laiką smuko.

Tai tiek apie patį “Klastos ir 
meilės” vaidinimą. Norh. &į 
kartą nevisai gerai atlikta vai
dybų užduotis, bet apskritai 
dramos teatras daro žymią pa
žangą, — negalima jį lyginti su 
21 ar 22 metų vaidylomis. Juo 
labiau, kad įgauna vis naujų ir 
naujų scenos darbininkų. Ne
senai- pasirašyta sutartys įsu 
p. Dauguviečiu, buvusiu Petrar 
pilio Mažojo Teątro režisierium, 
bet plačiau apie šį menininką 
kitą kartą. —L. Verus.

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St

Phonographai nuo 
$35.00 iki $300
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Grojikliai Pianai
Nuo $295 iki $1000

Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.

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

S. L. FABIONAS 60.

809 W. 351h St., Chlcago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. \

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1B 

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 ild 8 y. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrui ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r, iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Oflaas vldurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wa«hintton & Clark

Nan«j Tel.: Hyde Park 839k
fTT.yj 1 u

Tel. Lafayetie 4223
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vittrjdoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yušlęa
3223 W. 38th gt., Cl»ięa»o, ^U.
M-----
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Maskaradų Balius
$250 DOVANŲ

Rengia Dr-stė D. L. K. Keistučio

Sukatoje, Gruodžio 29, 1923
M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 50c. ypatai. 
MUZIKA JARECKO.

Kviečiame visus atsilankyti į musų maskaradini balių ir gauti 
labai gerų dovanų. Visi busite užganėdinti su šiom dovanom. Drau
gija dės visas pastangas, kad užganėdinti atsilankiusius svečius.

Kviečia Draugijos Nariai.,

2 Didelės Dovanos 2
■ ■ y« • '-t- . . « •

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. d " \

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. J.923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
• . 1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 
grupių. ' i'

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $8.50.

, ■ . i . '

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street,

JOHN I. BĄGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 South Dearbom Street 

Room 1538 Tribūne llldg. 
Telefonas Randolph 3261 x 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 16.67

S. W. BĄNES, Advokatai 
Vai. J 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Ckieago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Brooklyn, N. Y.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. nabash Avė.

Tek: Pullman 6377.

Čia ir Tamstos Reikia!
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicazo.

Tel. Yarda 4681

IŠKILMINGAS BALIUS
• t /

Bengia Lietuviu Laisvės Kliubas

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 30, 1923
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 So. Halsted St.

Pirkit Dabar
įžanga 35 centai ypatai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant musų Iš
kilmingo Baliaus. Atsilankę ant šio baliaus, turėsite ^rogą linksniai 
laiką praleisti prie puikios muzykės ir pasimatyti su draugais. I 
pamirškite dienos ir vietos. Kviečia Komitetas

MASKARADŲ BALIUOS
RENGIA DRAUGYSTĖ ATGIMT1ES LIETUVOS TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 30 dieną, 1923
TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVET

• 35 St. ir Union Avė.
Įžanga 50 centų.Prasidės 5:80 valandą vakare.

Už navatnesni pasirėdymą bus duodamos dovanos, 3 praisai' pinigais.
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, malonėkite atsilankyti ir praleisti linksmai laką iki vėlai nakties; pa

sišokti prie geros muzikos ir taipgi stengkitės pasirėdyti kuonavatniausiai,’kad galėtumėt gauti pirmą prai- 
są. Maloniai Kviečia KOMITETAS.

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

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

“Gyvenimas” visiems patinką — patiks ir tami- 
stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

“Gyvenimas” auga kąs numeris, eina didyn, turi
nys dąrosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin gyvų 
rąstų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką pap'ašaųs nerasite.

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

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

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str Chicago, III

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

Vienas rūbų išdirbčjas 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. Užganedinimas 
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- 
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St

Firmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie I1th St.
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Vieno mėnesio nuotikiai.

Yra tokią, kur kunigėlio ir jo .parvežimui ir kitiems savivaldy- 
gąsdinimų nelabai bijo, — varo bes ūkio reikalams. Sintautų ir 
savo darbą ir gana. O šiaip gy- Slavikų vai. atstovai kiek drūti 
venti butų nebloga. Viskas ne- Šaukė, kad mokykloms pastočių 
blogai užaugo, tik kaikurių bul- duoti nereikia, girdi “ten visi 
ves truputį lietus apipudė, bet piemenys ir ubagų vaikai moki- 
tai nieko: pasidirbsime iš jų “na- narni, o mes jiems malkas vešim.

Kaip prie caro mokytojai patys
A, tiesa, mes dar turime savo' apsirūpindavo kuru, taip ir da- 

' bar gali.”
Mokyklų inspektorius dar 

bandė ginti mokyklų reikalus ir 
^nurodė, kad jei nebus laiku ap
rūpintos mokyklos kuru, tai žie
mai atėjus turė» užsidaryti, nuo 
ko nukentės vaikučiai. Bet Sla-

minės”

vikinis atšt. apie tai ir girdėti 
nenorėjo, jis tik šaukė ir šaukė, 
kad “nevešim, ir gana”.

Vargas šaliai ir savivaldybėms 
su tokiais žmonėmis, kurie neno
ri suprasti, kad apšvieta ir kul
tūra yra jų pačių gerovei. Rei
kėtų šakių apskrities liaudžiai 
išsirinkti .į naujas savivaldybės 
tinkamesnius ir išmintingesnius 
atstovus, kurie mokėtų netik rū
kyti, garsiai šaukti* ir savo kiše
nių reikalus ginti, bet ir visuo
menės reikalais rūpintis.

— Kapsas.

Mrs. A MICHKIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 
Ofisai su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

. Blvd. 8188
M. Woitkewich 

BANTS
■ AKU9ERKA
KlTuriu patyrimą.

Pasckmin gai pa- 
■Starnauju mote- 
’^Mrirns prie gimdy- 

kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

. jypatišką prižiurė- 
ĮĮiį^jimą. Duodu pa
sitarimus moterimi 
O|ir merginoms dy-

Baigusi akušeri 
jos kolegija; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo ' 
se. Sąžiniškai p& į 
tarnaują, viso-j 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. į

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo-

valsčiuje ir keletą piktadarių, 
kurie spalių 31 d., naktį apsimas- 
kavę užpuolė Galinių kaimo ūki
ninką Juška. Plėšikams nusi
varius šeimininką kitan galan 
stubos pinigų surasti, šeimyna 
tuo tarpu išsprukus davė žinią 
kaimynams ir vai. milicijai.

Atvykę milicijantai pastebėjo 
kieme porą vyrų., Manydami, 
kad tai piktadariai, liepė iškelti 
rankas augštyn, o vaikinai neži
nodami kad tai milicijantai, pa
būgę leidosi bėgti. Tuo tarpu 
milicijai!tas paleido į bėgančius 
šūvį ir abu nukovė, — vienas iš 
jų tuoj mirė, o kitas truputį vė
liau. Nelaimingieji vaikinai bu
vo atėję gelbėti savo kaimyną.

Piktadariai atėmę iš Juškos 
21 litų išsinešdino savo keliais 
sveiki ir nesugauti, o gelbėtojai 
palikdami savo gimines ir pažįs
tamus didžiaum nubudime, Griš
kabūdžio kapinynan....

— Kapsas.

Lapkričio 25 d. Detroito Lie
tuvių Draugijų Sąryšis turėjo 
surengęs vakarą House of Mas
ses. Buvo sulošta vieno veiks
mo komedija “Bosienė”. Vaidi
no L. P. Dramos Draugijos jė
gos. Dainavo Ateities Choras. 
Kaip lošėjai taip ir dainininkai 
savo uždavinius atliko - gerai, 
žmonių buvo nemažai ir liks gra
žaus pelno. Pelnas buvo skir
tas pusiau: pusė Sąryšio mokyk
lai (lietuvių kalbos ir gramatir 
kos), kita dalis pelno buvo skir
ta V. Turauskui, kuris randas 
Pennsylvanijos valstijoj ligon- 
butyją.

Gruodžio 2 d. 'jvyko SLA 21 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Buvo valdybos rinkimai. 
Darbiečiai nemažai dėjo energi
jos, kad kaip nors pravesti visus 
savo tavorščius į valdybų vietas. 
Ir nemažai net buvo atlaikyta 
slaptų susirinkamų (kokusų). 
Bet viskas nuėjo veltui. Savo 
tikslo nepasiekė. Sekretoriais ir 
kai kurių komisijų nariais išrin
kta ne jų plauko žmonės. Mat 
jau nariai pradeda permatyti jų 
pYagaištingą politiką, ir nenori, 
kad Susivienijime atsitiktų taip, 
kaip jie padarė su kitom organi
zacijom, tai yra iš organizacijų 
griuvėsius padarė. Dėlto Susi
vienijimo kaip nariai taip ir cen
tras, turi žiūrėti, kad neleidus, 
tiems griovikams prie organiza
cijos širdies prieiti.

8 ir 9 dd. Darbiečiai ir Pro- 
gresistės moterys buvo surengę 
prakalbas Brooklyno šmeižikui 
Pruseįkai. Pirmą vakarą visą 
savo kalbą jis pašventė plūdimui 
keikimui sau nepatinkamų srio- 
vių, partijų bei asmenų, kurie 
neklauso jo diktatūros. Išvisko 
buvo matyt, kad buvo nemažai 
ir “ant drąsos” paėmęs pas savo 
seną “bodę” Hamtramcke. Mat sužinojęs pagąsdino pekliško-1 panaikinti visai negalima, reikią 
Pruseika rengėjams atvažiavęs 'nBS baisenybėmis o.rganizato 'savivaldybėms turėti ūkės ręika- 
skundės, kad jį baisiai kankinąs Įrjus> taj jr vg] vįskas aprimo_  ^ams aprūpinti, kaip tai mokyk-
kirminukas ir vargiai galėsiąs J nežinia kaip ilgam. Mat jau lonis, kalėjimui ir milicijai kuro 
laikyti prakalbas, jei nebusią su- •? 
rasta vaistų tam “kirminukui” 
nuraminti ir rengėjai priversti 
buvo pasiųsti jį j Hamtramcką • 
dėl gyduolių. Po to Pruseika bu-j 
vo jau taip sveikas, kad savo, 
šmeižimais progresyviškos vi
suomenės pralenkė pats save.

Antrą dieną Pruseika dėklą-' 
mavo Lietuvos poetų eilių.

Tą pačią dieną buvo lietuvių 
bendro “fronto” maskų balius, 
šokikų buvo nemažai, daugiau
sia svetimtaučiai. Mat darbie
čiai Į savo parengimus lietuvių 
publikos nebegali pritraukti.

Gruodžio 16 d.) įvyko A. L. 
D. L. I). 52 kp. susirinkimas. 
Susirinkimą atidarius pridavė 
Liet. Progresyvė Dramos Drau
gija laišką prašydama, kad su
sirinkimą atkeltų dėl tos prie
žasties, kad daug lošėjų negalį 
dalyvauti, nes beveik tuo pa-t 
čiu laiku rengės prie lošimo 
“Veidmainystės ir meilės”. Laiš
kas betgi tapo atmestas. Mat 
nusimanė, kad čia jiems bus 
gera proga kai nebus “kairiųjų” 
(opozicijos). Susirinkime jie ir 
šeimininkavo kaip jiems patiko, 
kuomet visi kiti buvo išėję tį lo
šiamą toj pačioj svetainėj vei
kalą “Veidmainystė ir meilė”.

Tame A. L. D. L. D. 52 kp. 
susirinkime tapo, išbrauktas iš 
kuopos najrys J. J.. Bimba už 
tai, kam jis pradėjo reikalauti, 
kad Brooklyno 
duotų atskaitas 
fondų. Vienas 
Pekoraitis, sako: 
duotume atskaitas, kurių J. J. 
B. reikalauja, tai mes padary
tume provokaciją, o J. J. B. 
matyt tik to ir nori”. P. Peko- 
raūtis pasirodo nepaprastos iš
minties vyras: jo nuomone, 
rinkti visokiems savo fondams 
aukas, tai labai geras ir nau
dingas daiktas, bet kur surink
tos aukos padedamos, t#i nie
kas neturi žinoti, o kas reika
lauja atskaitų, tas provokato 
rius... Bet rimtesni naj-iai liihai

Veikalą 
Draugija. 
Taipgi ir 
pritaikyti.

3113 South 
Halsted «St.

visų buvusių 
darbietiis/ P. 
“jei mes iš-

pasipiktinę tokia fondų tvarka 
ir žada tą klausimą pradėti kel
ti, į viršų.

Tą pačią dieną House of 
Masses salėj buvo suloštas vie
nas iš didžiausių veikalų “Veid
mainystė ir meilė”, 
statė L P. Dramos 
Sulošta gana gerai, 
kostiumai buvo
žmonių buvo gana daug, dėl to 
dramiečiai turės nemažai pelno. 
Tik kad veikalas begalo ilgas: 
vaidinimas pradėta lošti nuo 5 
vai. po pietų, o pabaigta kaip 1 
vai. nakties, taip kad nemaža 
žmonių išsiskirstė nelaukę pa
baigos.

Gruodžio 30 d. Ateities Cho
ras rengia statyti veikalą “Ant 
bedugnės krašto”— iš Lietuvos 
liaudies gyvenimo. Veikalas ge
ras ir kiekvienam reikėtų pa
matyti. Spektaklis įvyks I. A. 
S. svetainėj, 24-tą ir Mich. Av.

Dar kelis žodžius apie De
troito Lietuvių Sąryšio mokyk
lą. Kažin kodėl nedaug moki
nių ją lanko. Juk mokslas vi
siems reikalingas kaip jauniems 
taip ir suaugusiems. Todėl vi
si, kurie norėtų pramokti lietu
vių gramatikos bei aritmetikos, 
lankykit mokyklą. Pamokos į- 
vyksta kas sekmadienis nuo 10 
v. ryto House of Mosses, 2001 
Gratiot ir St. Aubin.—Kukulis.

Iš Griškabūdžio, Šakiy ap.
(Mjusų koresp.)

T"L. J—

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

Iš Šakig Padangės
Šis tas iš šakių Apskrities 

Savivaldybes gyvenimo.

[Musų koresp.]

Būdamas su reikalais Šakiuo
se lapkričio 5 d. 1923 m. ir su
žinojęs, kad yra Apskrities Ta
rybos atstovų suvažiavimas, nu
ėjau pasiklausyti.

Inėjęs posėdžių salėn, per du- 
mus nieko negalėjau iškarto į- 

įr žiūrėti, nes buvo tiek daug pri-

‘ Iš visų Lietuvos kampelių šį 
tą į laikraščius parašoma, o iš 
musų veik nieko, rodos, kad mu
sų ir nėra. Nors, tiesą pasakius.' 
neperdaug kas yra pasigirti i 
nusipeikti. Veik visi mes*esame rūkyta it karčiamoje per jomar- 
stambųs ūkininkai ir gerai gy ve-j ką. Atstovai įsikarščiavę ginči- 
name. Darbininkai pas mus be- l°s svarstė pakeltą klausimą 
veik jokių socialistinių organi- aP^e pastotes. Vieni kalbėjo, 
zacijų nežino, — kaip mes nori-(kad pastočių atlikimą reikia per- 
me, taip su jais ir elgiamės. Bu-, tvarkyti, nes jos dabar netiks- 
vo besikurianti L. S.-D. P. orga-fIiai sMtvarH;&os>,^tn siūlė visai 
nizacija, bet musų klebonas lai- panaikinti; o Kiti įrodinėjo, kad

J LIETUVĄ ANT DIDŽIAUSIO IR GREIČIAUSIO 
LAIVO PASAULY PER SOUTHAMPTON’Ą 

IR BREMEN’Ą
Kada važiuosit j savo tėvynę šią žiem-ą. parengkite jūsų kelionę ant 
vieno iš didelių Suvie
nytų Valstijų Linijų* 
laivų, 
tvirčiausio ir greičiau
sio jurų Milžino — S.
S. LEVIATHAN — 
didžiausias ii’ puikiau
sias laivas pasauly ir 
jus gausite linksmu
mą, kurio niekados ne
užmiršite.

Keliaukite ant

v ■ • •
Suvienytų Valstijų Valdžios Laivai siūlo jums greitą ir smagią 

kelionę. Dideli kambariai, visokios rųšies patogumai, atskiri kam
bariai poroms ir šeimynoms, dideli pasivaikščiojimui deniai, rūky
mui kambariai, socialės salės, daug įvairių ir geriausių valgių, pa
daromų patyrusių virėjų, tarnų mandagus patarnavimas ir po globa 
Suvienytų Valstijų Valdžios per visą kelionę.

Rašykite dėl aprašomos knygutės, atspaudintos jūsų kalba ir 
kitų informacijų į:

UNITED STATES LINES
110 S’. Dearborn Street, Chieago, 111.-

Lokaliai Agentai visuose miestuose
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Apšvieskit Savo 
Gimines Lietuvoj 

Užrašydami jiems

“LIETUVOS ŪKININKĄ”,
Savaitinj laikrašti, kuris kainuoja Lietuvoje metams tiktai ......
Amerikoje matams ...... ...................... ........... ....................................

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

Lietuvoje metams................................................................................. $6.00
Lietuvoje pusei metų .... ................................. -•.................................  $3.00
Amerikoje metams ............................................................. --............. $8.00
Amerikoje pusei metų .......................................................................  $4.00

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

P. MIKOLAINIS, AGENCY, 
188-190 Sande Street, 

BROOKLYN, NEW YORK.

$1.80
$3.00

.ATDARAS VISĄ DIE
NA LIG 8 VALANDOS

tas yra paranku netik musu 
150,000 taupymo depozitoriy, 
bet taipgi dėl tu, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

Savmgs Bank
James B. Forgan chairmanasf Melvin A. Traylor, prezidentas

Į. 4 i . X* ' * * '

šia bhnko stakas yra valdomas pei^ stnkholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Dearbįąrn, Monroe ir Clark Gatvių
. ' • Y .. . ■ ■ • > * ' ’ ' ,

Už 
rimas, 
kiuose 
se 
merginoms; 
kitSs. o 
pagalbą.

kreip 
rasite

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, Jnuo 6 iki 9 t 
vakare.

M^DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams .žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aku&elis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki

1 Menkus apskriti lensai 
pritaikintj prie jūsų akių, ■ 

su snell 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.

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

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

Kode! 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. Kode! 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: 

į 2058 N. Division St. Valandos nuo f 
i iki 9. Nedeliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Lietuviai Daktarai
Lietuvhį Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

' DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 8415
. '*■ ...... i...... . ............... . ........

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582 *

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
8259 So. Halsted St., Chieago. III

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Nod. pagal sutarti.

Telefonali

7:30 vai. vakarais, 
f Dienomis: Can&l 
J 3110. Nakti
j Drexel 0950
( Boulevard 4136

S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

8410

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ild 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 ild 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

............................... - . ................................—

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989 J
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chieago, III. I

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan S t., Chieago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 1587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
. Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 3. VVashington St.
Valandos: ^iuo 10 iki 12 ryto

1824 Wabanaia Avė.
Humboldt 1098 

Valandoa: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis z 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

mai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
. 8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas^ Chirurgas ir Akuieris 

8315 Sonth Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone-Yards 5884

OR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Office Houra: 10 iki 12 plati 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfan 5574 
CHICAGO, ILL.

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optom«trUl 
T<1. BcmJeverd 6487 
4648 S. Ashland 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubobs

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 ild 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Bursn 9294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku, Vyriškų, 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chieago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independente Blvd. Chicags

Duokite savo akis ižtirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti Ji, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optoraetrist, 

3639 W. Rooeevelt RtL, 
Phone Crawford 8140

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

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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III. — Telafoaaai Booaavelt 8590.

.H

18c 
75c

Valstijom, na Chlcagaja.

87J90 
, 8.68 

1.75 
. 1.25 
. .75

ūlflimoHjiieo kainai t 
Chicasoje — paltui

Metami — , .——. ~ ■ ..... 88.00
Puiei metą------------------ - — 4.00
Trintai minaaiami-------
Dviem minesiam -------
Vienam mlneaiui-------

Chicagoja per ndUaUhud
Viena kopija -------------
Savaitei ---------------------
Aflne&lui ......  .. ■

Ehavianytoai "C.
paltui

Metame------------------ —
Pusei metą__________
Trinas mineeiama------
Dviem mineeiam ... ......
Vienam mineeiui......—

Lietuvon ir kitur uiiianiaoMi 
, (Atpiginu)

Metams — ------------------- 83.00
Purei metą ....— .............. —" 4.09
Trinas raineliams  ----- - 2.00
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Klaipėda 
už Vilnių.

ir

SU

Associated Press praneša, 
kad Galvanauskas esųs la
bai patenkintas Tautų Są
jungos nutarimu pavesti 
Klaipėdos uosto klausimą iš
spręsti tarptautinei komisi
jai su Amerikos atstovu 
priešakyje. Jisai manąs, kad 
tos komisijos nuosprendį 
priimsianti visa Lietuva.

Ta telegramų agentūra, 
be to, praneša, kad Lietuvos 
ministeris pirmininkas pa
reiškęs jos korespondentui, 
jogei, Klaipėdos klausimą 
tinkamai išsprendus, Lietu
va gal sutiktų nusiraminti 

’ dėl Vilniaus praradimo 
gal neatsisakytų sueiti 
draugingus santykius 
lenkais.

Sunku atspėti, ar tie pra
nešimai yra teisingi, ar pra
simanyti. Vienok tenka pa
stebėti, kad gandai apie Lie
tuvos valdžios palinkimą su
sitaikyti su lenkais, jau vaik
ščioja senai. Prof. Voldema
ras tapo suareštuotas už 

tai, kad jisai parašė “Vai
re”, jogei p. Galvanauskas 
vedęs slaptas derybas su 
lenkais. 0 kad Santarvė no
rėtų priverst Lietuvos vald
žią atsižadėt Vilniaus, pa
vesdama‘jai už tai Klaipė
dos kraštą, — tame vargiai 
gali būt kokia nors abejo
nė.

Beį jeigu Lietuvos vald
žia ketina priimti tokį susi
taikymo planą, tai ji turi 
paduoti jį viešam apsvarsty
mui. Tegu taria savo žodį 
Lietuvos žmonės.

Tur-but 
propaganda.

Franci jos valdžia stengia
si įtikinti žmones, kad jos 
politika esanti labai naudin
ga kraštui. Tuo .tikslu p. 
Poincarė kas nedėldienį sa
ko patriotingas prakalbas, 
aiškindamas, kad Francija 
turinti smaugti ir draskyti 
vokiečių respubliką. Tuo tik
slu, matyt, pono Poincarė 
finansų ministeris taip su-

taisė ateinančiųjų metų val
stybės biudžetą, kad išrėdy
tų, jogei valstybės pajamų 
busią daugiau, negu išlai
dų. ’

Franci jos senatui patiek- 
tasai biudžetas rodo dau- 
gįaus, kaip pusę miliardo 
perviršio.

Keista tečiaus, kad tuo 
laiku, kai valdžia giriasi to
kiomis skaitlinėmis, Franci
jos pinigų kursas nuolatos 
puola ir puola. Užvakar 
New Yorko biržoje franko 
vertė stovėjo žemiaus ame
rikoniško nikelio. Sako, kad 
visoje Francijos istorijoje 
pirmą kartą taip nusmukę 
josios pinigai.

Bankininkai tur-but nu
mano, kad tas Francijos vai® 
džios pagamintasai biudže
tas yra tiktai propaganda, 
lygiai kaip ir pono Poincarė 
prakalbos.

Apžvalga
UŽNUODYTAS PROTAS..

“Laisvės” lauras rašo:
“Sakoma, kad pavydas, ne

apykanta, rūstybė nuodija 
žmogaus protų, ardo sveika
tų. Tali jausmai, kurių rei
kia vengti santykiuose su 
savo klasės žmonėmis, drau
gais darbininkais. Tačjaud 
kovoje su musų neprieteliais 
kapitalistais ir jų uodegomis 
‘socialistais’ neapykanta irgi 
turi būt musų talMiiih’nkė.. 
Negalima gi mylėti tų, kurie 
galabija ir mulkina darbinin
kus.”

P-o Tauro protas, matyt, jau 
yra užnuodytas, nes kitaip ji
sai nerašytų tokio šmeižto apie 
socialistus.

Tiek to. Tegu jisai save dar 
daugiau nuodija, jeigu tas jam 
patinka. Bet kam jisai ir pana
šus jam “literatai” nuodija 
tuvių darbininkų protus?

lie-

BLOFUOJA

“TheKomunistų organas 
Worker” praneša, kad “7000 lie
tuvių djarbininkų” prisidėję 
prie komunistinės Federated 
Farmer-Labor Party. Rašo:

“Po plačių diskusijų, ėju
sių visos šalies oficialėje 
spaudoje, 230 kuopų referen
dumas įvairiose Jungtinių 
Valstijų dalyse nutarė milži
niška dauguma balsų, kad 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija pri
sidėtų prie Federated Farm
er-Labor Party.” .

Tie 7000 narių ir 230 kuopų 
komunistinėje literatūros 
draugijoje yra, žinoma, didelė
je dalyje grynas blofas.

O kai apie tos daugi jos pri
sidėjimą prie Federuotosios 
Farmerių-Darbo partijos (ko
munistinės Farmerių-Darbo par
tijos atskalos), tai lietuvių ko
munistų spauda apie t|ai da|r 
nėra nieko pranešusi.

Toje spaudoje nebuvo matyt 
ir jokių diskusijų šituo klausi
mu.

Išrodo, kad “The Worker” 
priprastu budu seka pasakas, 
vadžiodamas už nosų savo “su
sipratusius” skaitytojus. Ne
pelnai jisai turėjo drąsos 
parašyti, kad Cicero j e komu
nistų prakalbas sustabdęs lie
tuvis “socialistas poliemonas”!

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA DRAU
DŽIA BOLŠEVIKŲ RAŠTUS.

Berlino “Socialistističeskij 
Vestnik ” sužvejojo konfiden- 
cialį aplinkraštį, kurį apie pa
baigų šių metų išsiuntinėjo 
Rusijos komunistų partijos ko
mitetams ir savo skyriams “po
litinės apšvietos” komi sari j a- 
tas, kurio priešakyje stovi Le
nino žmona, N. K. Uljanova-1

Krupskaja. Tame aplinkrašty
je nurodoma, kurias knygas, 
kaipo anti-revoliucines arba nę- 
atatinkančias meno reikalams, 
reikių pašalinti iš knygynų.

Ir štai kų tenai tarp kitko 
skaitome:

“Iš nedidelių knygynėlių, 
tarnaujančių masiniam skai
tytojui, turi būt pašalinta 
agitacinė ir informacinė so-j 
vietų organų (1918, 1919 ir 
1920) literatūra tais klausi
mais, kuriuos šiandie kitaip 
sprendžia sovietų vyriausybė 
(žeineįs klausima^, ,‘mokesnii^ 
sistema, laisvos prekybos 
klausimas, maitinimo politi
ka ir Lt.).”

Taip skamba trečiasis aplink
raščio paragrafas (§),' o <apad 
čioje aplinkraščio stovi Ulj^-V 
novos-Krupskos parašas.

Įdomus dokumentas, ar ne?
Bolševikų valdžia, pasirodo, 

(įtraukė į “anti-revoliucinių” 
knygų sųrašų net savo raštus, 
išleistus 1918, 1919 ir 1920 me
tais! Tuos raštus jau ji nebe
leidžia masėms skaityti, kadan
gi šiandie bolševikai jau atme
ta tų, kų jie skelbė trejetas- 
ketvertas metų atgal, ir skel
bia tų, kų jie tuomet niekino.

Anų metų “revoluicingosios” 
bolševikų idėjos šiandie jau yra 
pavirtusios “anti-revoliucinė- 
mis”. Anų metų “neklaidingo
sios tiesos” šiandie jau yra lai
komos “heręzija”.

Įdomu tečiaus yra pažvelgti 
ir į kitus raštus, kuriuos “poli
tines apšvietos” komisariate^, 
nutarė išmesti iš knygų.

Filosofijos skyriuje turi būt 
ištraukti iš knygynų visi veika
lai, tarp jų ir Descartes’o, Kan
to, Macho, Platono, Spencero, 
Schopenhauero raštai. Religijos 
skyriuje -t— viskds, išskiriant 
anta-religinę sovietų literatūrų; 
išmetama Evangelija, Koranas 
ir Talmudas. Psychologijos 
skyriuje išmetama Vvedenskis» 
Hefding, James, Taine “ir tam 
panašus”.

Išmetama Cafįle’o raštai, 
Kropotkino, Maeterlinko, Nitzs- 
che’s, visi filosofiniai Levo Tols
tojaus raštai, Vladimiro Solov- 
jevo, Losskio, Groto ir “Mate
rializmo Istorija” Lange’s.

Dailiosios literatūros sky
riuje pašalinama iš knygyunų 
Breško-Breškovskij, Verbic- 
kaja, Leskov, Nemirovič-Dan- 
čenko, A. Kamenskij, Lazarevs- 
kij, Slezkin ir visa eilė Hitų. 
Pašalinama taip-pat, galima sa
kyt, visos knygos vaikų litera
tūros skyriuje. Visuomenės 
mokslų srityje bolševikų inkvi
zitoriai, žinoma, elgiasi be pa
sigalėjimo; pašalinama, “agita
cinės brošiūros prieš komunis
tinį judėjimų, prieš bolševikus 
ir taikos šalininkus”, taip pat 
“agitacinė 1917 metų .literatū
ra už konstitucijų, už pilietines 
laisves, steigiamųjų seimų, visuo
tinų balsavimo teisę ir tam pa- 
naši.”

Tai matote, kaip bolševikų 
valdžia tvarko krašto švietimo 
reikalus. Aršiausi ob^kuran- 
tai, tamsybės apaštalai negalėtų 
biauriaus pasielgti. Bolševikai 
nori, kad Rusijos liaudis ne tik
tai neturėtų progos susipažinti 
su priešingomis valdžios poli
tikai nuomonėmis, bet kad ji 
negalėtų prieiti nei prie 
tų žmdnių minties šaltinių, ku
riuos yra sutvėręs šimtmečių 
istorijos progresas. Į kų pavirs 
Rusijos liaudis, jeigu ji bus 
šitokioje padėtyje laikoma il
gesnį laikų ?

Reikia pridurti, kad tie Ul- 
janovos-Krupskos įsakymai turi 
būt įvkinti ne vėliaus, kaip iki 
sausio mėnesio 1 d. 1924 m.

Naujas lėkimo apa
ratas.

Jurkšai (Vilkav. apskr.). Šiam 
kaime Stasys Klapata išgalvojo 
naujų lėkimo aparatų be ben- 
dzininio įmotoro. Esųs gana pa
togus. Už tani tikrų atlygini
mų jis savo išradimų interesan
tui išaiškintų. Minėtas pilietis 
yra sugalvojęs ir daugiau įdo
mių dalykų.

MUCIUS SCEVOLA

Apie Auslenderius ir 
Juodąją Biržą.

[Musų specialiu koresponde nto laiškas iš Vokietijos]

X

Buvo laikai, kada Vokiečių 
biurgeriai auslenderius, tai yra 
svetimtaučius, atsilankiusius į 

Vokietijų keikė kiek tik įma
nydami. čia ir patrijotinis jaus
mas rietės į kuprų, čia ir alka
no vilko neapykanta avinėlio 
ieškojo, čia buvo tinkamiau
sias objidktas ir nepragertai 
dar ekspansijai išlieti.

Štyti, o tai, kų jie 
žę, reikia Vokietijoj 
Teatrai, mušėjai, 
karčiamninkai,' ir 
šmuigelninkai už

Neapykanta auslenderiams
Tiesų pasakius, iš dalies gal 

ir aiulslenderiai buvo kalti: nau
dodamies vokiečių valiutos ne- 
pastevu/mu ir mizerija, priva
žiuodavo jų į Vokietijų devy
nios galybės, išpirkdavo vokie
čių prekes, išgerdavo vokiečių 
arieDką, palik dujini jiems tik
tai alų lakti ir teisę į prekes 
pro langą žiūrėti. Pasipylė 
krautuvėse iškalbos: “Auslen- 
deriams nieko neparduodama,” 
arba “Šunis galima įsivesti tik 
amt virvėlės pririštus, auislen- 
deriams gi įeiti draudžiama”; 
prekė kainuoja tiek ir tiek, o 
auslenderiai moka tiek ir tiek 
šimtų procentų daugiau.

a

Ujimas prieš auslenderius
Pagaliau įrie tokio tono 

pirklių prisidėjo ir politikai. 
Nelaimingos atminties Hitle
rio berniokai skelbė mitinguo
se, kad delei vokiečių skufrdo 
yra auslenderiai kalti, ir siūlė 
juos visus iš Vokietijos iškrap- 

turi atsive- 
j palikti...

viešbučiai, 
paprasti 

mažiauteį 
niekniekį iš auslenderio pra
dėjo lupti šimtais procentų 
brangiau, negu,|iš vokiečių. Ir 
dažnai vieši auislenderiams 
grumojimaji, jjr neceremo|n!in- 
gos neapykantos reiškimas.

Auslenderiai '- prekes išpirkti 
tafc* išpirkdavo, bet už tai jie 
palikdavo Vokietijos bankuose 
milžiniškas sumas savo aukš
tos valiutos, kuri atitekdavo 
gųlų gale valstybes bankui, — 
ir vokiečiai turėjo galimybės 
pirkti užsieny žaliosios me
džiagos ir anglių, kad net pran
cūzai dyvijos iš kur vokiečiai 
tiek daug turi tvirtos valiutos. 
Be to Vokietija ir bedarbės ne
žinojo.

Auslenderių bėgimas
Bet 1/1 r gėrių neapykanta, ir 

ne i-pasuk) tas per e tingimas 
netruko padaryti savo darbų: 
t'Uslendėiiai, kaip susitarę, 
pradėjo masinis bėgti iš Vo- 
kictijosi Liko tik tie, kurie •ne
sugebėjo savo reikalų likviduo
ti, ar u’iuie kokiomis nors ypa
tingomis priežastimis stfŲUi 
su Vokietija. Bet pastaraisiais 
laikais valdžia padarė dar 
“mandresnį” darbų: nustatė 
savo markės kuršį, ir į^ke 
bankams tiktai tuo kursu piai- 
nyti sivetimtaųčių pinigus. Pa
vyzdžiui, Nauljorke ar Amster
dame doleris Rainuoja dVylikų 
bilijonų markių, o Vokietijos 
bankai moka tiktai keturi uis. 
Tuo tarpu prekės įkainuojama 
ne sulyg vokiečių, bet sulyg 
užsienio kurso. Vadinas, nori 
kų pirkti — gauni kokį nors 
erzacą, o mokėti turj dvigubai 
tiek, kiek Amerikoj ar Angli
joj už gerų daiktų.

Kaip auslenderiai plėšiami
įPrieš karų koks nors daik

tas, pavyzdžiui, kainavo 3 mar
kės. Nori sužinoti‘kiek jis da
bar kainuojabar kainuoja —- 3 padaugink 
tris, kartus, gautą rezultatą pa
daugink į markės kurso skait
linę sulyg Amsterdamo biržos, 
prie to pridėk apdraudimo ir 
transporto išlaidas, visto tai pa
daugink į valiutos žlugimo ri
zikos koeficijentų, prie to pri
dek šmugeliu inko apetito indek
sų, ir prie to pridiek 300-400%

už savo auslenderiškų nosį — 
gausi kainų to daikto, kuris 
prieš karų 3 markes kainavo!

Tai ne pasaka! Pavyzdžiui, 
studentai ausUenderiai turi mo
kėti už mokslų tiek, kiek/ ir 
vokiečiai, ir dar 30—40 dole
rių priedo, o už kvotimui 50— 
60 dolerių tokio pat priedo! 
Ir tiek užsimokėję į kokias 
specialiuos dirbtuves ar klini

kas auslenderiai prileidžiami 
tik tuomet, jei atlieka liuesų 
vietų nuo vokiečių, ar randas 
atliekamų instrulmeintų... Ir 
svetilmtauičiai studontai masė^ 
mis bėga iš Vokietijos į Aust
riją, Šveicariją, Prancūziją — 
kpr gyvenimo sąlygos nei kiek 
p e brangesnė®, bet kur nejau
ti, kad esi auslenderis, kur ne
reikia bijotis savo kalba gar
siau žodį tariant.

inai-
Pinigų keitimas

Bankuose, prie pinigų 
nymo langelio, kur prieš kelias 
savaites storėjo ilgiausios di
lės norinčiųjų pinigus iškeisti, 
kur tekdavo eilėj, stovėti po 
Ikcliias valandas, dabajr tuščia, 

kaip iššlulota. Pabandyk pa
duot kad ir didžiausiame ban
ke penkių dolerių poporuškų, 
norėdamas keisti vienų dolerį 
ir keturiuis gauti grąžos:

—'Niekas dabar dolerių ne
keičia pas imtus! — atsuko ban
kininkas, dyvyčteumos, kad jam 
atnešei dolerį keisti, ir grą

žos duoti, žinoma, neturi!
Tiktai prie valstybės banko 

durų stovi ilgiausia eilė: au- 
tolmobilliai, vežimai, karai, mo
tociklai, neštuvai... Viena 1 vy
rų eilė grūdas į vidų, kita vy
rų eilė, sunkiai plisdama, vel
ka ant pečių užverstus mai
šus, krauna į vežiimute — ir 
švilpia į bankus ir šimugelnin- 
kų kontoras — su “pinigais’^..

Ir teisybe, užv šitokius! pini
gus niekas dabar bankuose nei 
dolerių, nei kitos kokios pado
rios valiutos nekeičia. Juos 
keičia pakeliui į bankų. Vos 
padarei keletą žingsnių į pini
gų 'mainymo langelį, kaip tuoj 
apspinta pulkas “pirklių”: Ką 
tUri parduoti?

Ir prasideda turgus. Vienas 
duoda 50% daugiau negu val
džia nustatė, kitas — 100%, 
trečias — 150, ir tt. Po tokių 
pasiūlymų—koks durnius mai
nys bankuose!

Ir svetimoji valiuta, * kuri 
esant dorai valdžios finansų 
politikai, galėtų eiti į valstybės 
bankų, dabar eina privatinių 
spekuliantų kišenėn!

•
Juodoji birža

Bet šios rųšies “pirkliai” 
jau! nebeftitenkina snarpsoji- 
Imu palei bankus ir pinigų mai
nymo kontoras — didesniuose 
miestuose jie turi savo biržas!

Paprastai tokia birža posė
džiauja1 kokioj nors bjauriau
sios rųšies kavinėj įtartiniau- 
siame rajone — kur gyvena 
žu|likai, prostitutėj, homosek- 

ir šiaip analistai, bolševikai, 
tamsaus - paveikslo invalidai. 
Niekas niekur tokios įstaigos 
neskelbia, bet apie jos buvimų 
visi žino. Ir darbas tęsias nuo 
pat ryto iki vėlam vakarui.

Prie durų, apie staliukus, pa
prastai vaikšto “gaspadarilis”: 
vizitka — penkius metus nu
prosyta ir trejus metus nelo
pyta, rožuotos kelinės, &ie4 
kiančius iki .pusei blauzdų, to- 
liad eina baltas ruožas, paskui 
pančekos ir čeverykos. Ir ši
toks ponas nuolat vaikšto, ir 

nuolat šneka k
—Mano ponai, prašom ne

stovėti, prašom sėstis, prašom 
sėstis!

Na, ir sėdi “ponai”: bulga
rai, turkai, angliai, olandai, 
almerikonai, vadinas tie, kurie 
turi kų “parduoti”. Ir pirkėjai

— ir laibai šaunus elegantai, ir 
visai nuskarę driskiai. Deras, 
prekiauja. Ant stalo — sąskai
tos, vokiečių pinigų krūvos, 
svetimoji gi valiuta — po sta
lu! iš rankų į rankas eina.

Kaip juodoji birža veįkia
Kiekvienas šitokių pirklių 

turi savo agentų-pade j ėjų. Ka
dangi policija kartas nuo kar
to daro “oblavų” — sugavusi 
tokius pirklius atima jieins pi
nigus, tai yra suorganizuota sa- 
vytarpė apsauga. Visų pirma 
“pirkliai” pažįsta kriminalės 
policijos policistus. Biržos 
kvartalas per kelias -gatves ap
statytas agentais, kurie dabo
ja. Vos pasirodžius policijos 
vyrams vienoj iš šalutinių gat
vių, prasideda visokie paslap
tingi švilpukai, — visa signa
lų sistema. Kol policija priva
žiuoja “oblavos” daryti — jau 
visi pirkliai be žinios dingę! 
Lieka tik nieko nekalti, nety
čia į tokių vietų pakliuvę bei 
biržos agentai — informacijos 
delei.

Signalų sistema — viena ap
saugos rųšis. Yra dar kita ap- 
saugja — tai moteriškės, kiek
vienoj tokioj biržoj yra pakan
kamas kiekis moteriškių kiek
vienam pareikalavimui. Pasi
girdo pavojaus signalas — tuoj 
kiekvienas “pirklys”, nesuspė

jęs pasprukti ar šiaip pasili
kęs, turi po savo “freilinų” — 
“panelę.” šnekučiuojas, mei
laująs — “meile” juk įstaty
mais nedraudžiama Pagaliau 
“freilina” įgali lengviau ir do
lerius paslėpti: kaip gi čia po
licistas prie publikos graibys 
jos užantį ar kiš rankų po .si
jonu į pančiakų, kur paprastai 
doleriai tupi jo

Policijos “oblavos”
Bet ir policija storojas. Prieš 

šitokių “dolerinę” tvirtovę su
galvojo naują atakos būdą. Da
ro “oblavą.” Pas vyrute, žino
ma, jokių įtariamų daiktų ne
randa. Tuomet ima sukrauna 
moteris' į vežimų ir vežasi na
mo. Reta kuri, po nuodugniau
sio dokumentų ištyrimo, išsi
suka nuo šios kelionės. šiaip 
gi — nei ašaros, nei keiksmas 
nieko negelbsti. Kų jo|ms par- 
sivežę daro — nesunku numa
nyti. Kaip girdieti, nemažas pro
centas po tokios kelionės gauna 
kas savaitę lankyti tam tikrų 
policijos sanitarinę kontrolę, 
nors to iki policijos atsilanky
mo ir nepraktikitodavo... Blo
go tono pasas!

Bet šitokių moterų medžiok
lę policija daro ne vien tiktai 
blogo vardo kavinėse. Kartas 
nuo karto atsilanko ir į visai 
“padorias” kavines bei karčia- 
mas, kur renkasi žiponuoti po
nai, patriotai studentai, valdi
ninkai... Reikia tiktai matyti, 
kaip studentai “patriotai”, ku
rie dar taip nesenai * tokiuo 
triukšmu savo “galvas guldė” 
už Hitlerį — kaip jie dūksta ir 
policija keikia, kai ši pastaroji 
ji be jokios cerdmonijos jų du
rnais į sunkųjį •krovinių auto
mobilį krauna! Patriotizmas, 
moterų teisės, prancūzai, tė
vynės išdavikai, žydbeirniai — 
visa kartu viena gaida skam
ba. • Bet polteija visų vežimų 
moterų taip ir nusiveža. Ir 
karingi sfudiozai, vieni be mo
terų likę, savo “liūdesio jaus
mus” užliedami toliau vyną la
ka...

Mergaičių birža

Nežiūrint į visas šitokias ko
vo® priemones, policija speku
liantams nieko negali padary
ti: bankai tušti kaip ir buvę, o 
juodoji birža —v savo laimėji
mą triumfuoja, vynų geria ir 
moteris giria...

, Valstybės gyvenime tai britų 
labai liūdnas (reiškinys, jeigu 
nebūtų dar liūdnesnių. Pasta- 
raij^iaį laikais n^iĮtlrųs vyrai 
surado dar naują uždarbio ša1!-: 
tinį: sugalvojo mergaičių bir
žų tikra to žodžio prasime.

Vokiečių biurgeris, kiek jis 
kalbėtų ir girtų savo faterian- 
dą, vadinas,savo tėvynę, bet 
jeigu kas jam tiktai pasiūlo 
važiuoti į užsienį — jis ir du- Garsinkitės Naujienose

šių galėtų parduoti, by tik iš
važiuoti.

Laikraščiuose dabar labai 
daug skelbiama, kur skelbiasi 
jaunos merginos, klausdamos, 
kur atsiras koks geradaris, ku
ris sutiks jas pasiimti. ar pa
gelbės joms išvažiuoti į užsie
nį. Skelsim uiosc aprašo savo 

amžių,, savo išvaizdų, savo 
temperamentų, savo jausmin
gumų... O už suteiktų pagal
bų lišvažįiuoti, , sutinka viską 
daryti — ir senų kavalierių ly
dėti, būti jo drauge ir sekreto
re — dienų ir naktį, — na, ir 
visa kita, ko reikia geram žmo
gui...

Gyvasai eksportas

Ir dabar jau yra nemaža ge
radarių, kurie 16—20 metų 
mergaitėms mielu noru gelbsti. 
Jie turi savo oetntraflinius lage
rius Hamburge, Bremene, Liu
beke... Iš ten jas ekspedijuo- 
ja į Ameriką, kur S. Francis- 
ko mieste berods irgi ne men
kos vertės tokių prekių lageris 
esąs. Daug jų eksportuoju į 
šiaurės Ameriką, bet šios rų- 
šies prekėms geresnė rinka 
esanti vis tiktai Meksika ir Pie
tų Amerika.

Nesenai Hamburge pora to
kių birževikų pagauta.. Kiek 
galima spręsti iš poros šiuo • 
reikalu paskelbtų doklimentų, 
ši organizacijai veikia labai 
plačiai ir turi stambių lėšų — 
čekiai prigainiz ašuote reikalams 
išrašinjėjaml milijonais dole

rių! ;

Siame akyriuje maa laikaa

kalne (domina bUanHoms

a« kMlklę.'

Kfidlkly aprtplnimaa Ir pa
gijimas ym dalykas cyrss 
svarbos kaimynai ir tautai 

ir Bta Jaukiama, kad tai 

yra dalykaa. kurį mau ta
rtais racuUariikaia laiko, 
tarpiau atvirai ir laisvai 
parjviiduull.

KŪDIKIU 
4jER0Vės skVRIUS sr

DEL APRŪPINIMO 
, MOTINŲ IR JŲ 

SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 52
MAISTAS AUGANTIEMS 

KŪDIKIAMS

Laukiant kūdikio normališkai vy
stytis reikia jam duoti užtektinai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių, kurie 
menki gimstant, gali būti išauginti į 
stiprius vaikučius jei tinkamai prižiū
rima jų maistas.

Jei pastudijuosi bendro penėjimo 
raštus, tai pamatysi, kad valgiai yra 
laipsniškai didinami su kūdikio augi- 
ąnu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pienišką maistą, prie kurio vėliau pri
sideda koše, vaisiai ir keletas daržo
vių. Pridėjimas eina laipsniškai, kad 
neišvertus viduriukų, bet prižiūri nor
mali augimą.

/
Panašus planas rekomenduojamas 

vaikam®, bet per pirmus penkius me
tus reikia apsirubežiuoti tik tais val
giais, kurie tinkamiausia parūpina ele
mentų reikalingų ugiui, ir kurie ge
riausia tinka kūdikio virškinimo spė
koms. v

Pienas, kaip ir kūdikiams, vis te
beturi būti pamatas valgių. Jis 'abso
liutiškai reikalingas tinkamam išsi
vystymui. Eagle Brand Pįenas yra 
plačiai vartojamas Netolimuose Ry
tuose tarpe našlaičių šventos Žemes, 
ir gamina stebėtinus vaisius gydant 
nedapenėjimą. Eagle Brand, tinkamai 
vartotas, . suteikia visą reikalingą 
maistą dėl augimo ir todėl turėtų įei
ti į kiekvieno augančio vaiko valgį.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia mai
sto kuris ypatingai sotus. Jiems rei
kia maisto, kuris pagelbės jiems tap
ti stipriais ir vikriais, kovojančiai^ 
prieš ligas. Tėvams šitokių kūdikių 
stiprai rekomenduojama Borden’s Ea- 
gle Pienaa. Tai puikiausias pienas 
moksliškai sum-aišytas su geriausiu 
•cukrumi, kuris pagelbsti kūdikiui įgy
ti svorio, be ko jis negali būti stipras 
ir vikrus. Yra tikra ekonomija vi
siems tėvams prižiūrėti, kad jų vai
kai tipkamai subudavoti stembimui 
prieš ligas, kadangi yra pigiau vaiką 
sveiku išlaikyti, negu jį gydyti. Ši-# 
tiems vaikams, rekomenduojama, duo
ti du šaukštu Eagle Pieno, atmiešto 
trimi-čvertimi puodelio šalto vandens. 
Gali' duoti paryčiais ar po pietų. Se
nesni vaikai kai-kada labiau jį mėg
sta su ginger ale, vaisių sunkomis, 
arba suplaktu kiaušiniu.

Skaityk atydžiai kas savaitę šitus 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.
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Anglijos Kryžkeliai
Ką tik į vyk tįsieji Anglijoj 

parlamento rinkimai rodo, kad 
ton neužilgo užims valdžią Dar
bo Partija. Kad aiškiai supra
tus veiksnius vedančius prie 
to, padarysime pastarųjų dvie
jų parlaunentų istorijos apžval
gą

I. KOALICIJOS VALDŽIA.

1. Koalicijos valdžios pra
džia. — Nuo 1855 metų Angli
joje nebuvo koalicinės val
džios. Visą laiką ten valdžios 
vadeles laikė apsaimainydamos 
tai konservatyvių, tai liberalų 
partijos. Nuo 1855 iki 1915, 
tai yra bėgyj 60 metų, buvo 
18 ministerijų. Iš jų buvo 10 
liberalų partijos, 0 8 konser
vatorių partijos. Per tą laiką 
įvairiais atvejais viso labo li
beralai šeiminykavo 33, q kon
servatoriai 27 metus. Laike 
pasaulinio karo, kad turėjus 
konservatorių partijos uolų 
sąvcikiiną, liberalai, kurie bu
vo tada valdžioje, priėmė ir 
juos į ministbrijją. l^eftnjeru 
liko buvusis liberalių partijos 
premjeras H .H. Asquith. Me
tus vėliau, tai yra 1916 me
tais, po įtaka Lloyd George, 
vieno iš gabiausiųjų liberalų 
ministerių, ministerija tapo da 
daugiau pragjlatinta, priimant 
į ją nekurius asmenis iš Dar-

2. Lloyd George ministerija. 
— Toks ministerijos planas 
buvo nepriimtinas Asquith’ui ir 
jis rezignavo. Ministerijos su
darymą karalius pavedė kon
servatorių vadui Bonar Law. 
Matydamas, kad konservatorių 
įtaka nedidelė jis atsisakė for
muoti naują ministeriją. Tada 
ministerijos sudarymas buvo 
pavesta Lloyd George’ui, kuris 
ją ir sudarė. į jo ministeriją 
be poros Darbo Partijos atsto
vų jis portfelius daugjauąiai 
išdalino liberalams, nors savo 
politikoje jis vis daugiau ir 
daugiau linko prie konservato
rių. Ačiū savo energingumui ir 
agresyvimui jis naujoje minis
terijoje buvo tikras ‘Sbosas.”

čiama visuose departamentuo
se: ir jaan priešintis niekas ne
drįso. Reikalų greitesniam at
likimui iš kai kurių įžymiau
siųjų ministerių buvo sudary
ta “karo kabinetas” iš penkių 
asmenų, kuris viską tardavo, o 
raštas ministerijos tik ūžt vir
ti ndaano. Reiškia ministerių 
kabinete buvo da kitas — ka
ro kabinetas.

3. Khaki rinkimai. — Esan
tysis parlauneintas buvo išrink
tas 1910 metais. Karui besitę
siant ir parlamento amžius 
buvo prailgintas virš konsti
tucinio termino — septynių 
metų. Karui pasibaigus nauji 
rinkimai buvo paskelbti. Rin
kimuose vieton paprastųjų tri
jų partijų (neįskaitant Airių 
partijas), tai yra, konservato
rių, liberalų ir darbo partijų, 
pasirodė šešios partijos. Mat 
kiekviena iš esančiųjų partijų 
suskilo į dvi frakciji: remian
čią ir nėrėmiančią koalicinę 
valdžią. Beįmiančiosios frakci
jos tvirtino, kad nežiūrint kad 
karas pasibaigė, randasi taip 
svarinti reikalų, kad reikalin
ga visų partijų vienybė. Anti- 
koalicinės frakcijos aiškino, 
kad karui pasibaigus nereikia 
koalicinės valdžios. Buvusis 'li
beralų premjeras Asąuith ga
lutinai nutraukė ryšius su 
Lloyd George koaliciniais 
liberalais ir vedė atkaklią kovą 
prieš jį. Rinkimų pasekmės bu
vo šitokios:

Partija 
Konservatų 
Liberalų
Darbo Partija 
Sinn Fein 
Airių Nacional. 
Kitos Partijos

■Koalicinė frakcija
3,484,269 334

1,450,443 133
161,521 11

Už valdžią 5,096,233

Anti-Koalcinė frakcija
balsų atstovų
658,791

1,298,808
2,375,202

485,105
237,393

567,039

Konservatų 
Liberalų 
Darbo Partija 
Sim Fein 
Airių 
Kitos

Nacional. 
Partijos

48
88
63
73

7
10

valdžią 5,622,333 229Prieš
4. Valdžios užduotis. — Rin

kimai įvyko tarpe šauksmų: 
“Pakart Kaizerį!” “Tegu Vo
kietija užmoka už karą!” ir 
tam panašių. Bet po rinkikių 
tie visi reikalavimai tapo už
miršti. Valdžia turėjo pilnas 
rankas su įvairiomis taikos 
konferencijomis užruibežyje ir 
su įvairiais reikalais savo ša
lyje. Klausimas po klausimui 
didžiausio svarbumo iškilo ir 
jie neatidėliojamai turėjo būt 
išrišti. Daug nutarimų buvo 
pravesta visai neatsakančiai 
apsvarstyti, kas kėlė murmėji
mą šalyje. Sumažinimas val
džios išlaidų buvo atliekamas 
labai palengva, kad iš šalies rei
kalavo didelių taksų, — ir vėl 
murmėjimas. Užrubežinėje po
litikoje Llloyd George pradėjo 
šalinties nuo Francijos ultra- 
imperialistinės politikos Euro
poje ir Mažoje Azijoje, kas 
ką-tik ncįvėlč Anglijos karau 
su Turkija. Nežiūrint visų 
Lloyd George pastangų page
rinti sąlygas namie, jain tas 
nevyko, nes jis didžiumą laiko 
turėjo būt užrubežyje įvairio
se konferencijose. Tankiai per 
kelius 'mėnesinis -jis negailėjo 
net dalyvauti parlamente de
batuose.

5. Konservatorių nepasitenki
nimas. — Murmėjimas pradėjo 
kilti ir tarpe koalicinių konser
vatorių. Nors jų partijos at
stovų parlamente buvo veik tris 
syk daugiau negu liberalų koa
licinių, vienok ministerijos di
džiuma buvo iš liberalų. Kon
servatoriai taipgi buvo labali 
nepatenkinti Lloyd Georgei 
Airių politika. Jų manymu, 
duodant airiams plačiąją auto
nomiją buvo apleista tie airiai, 
kurie stovėjo už laikymąsi prie 
Anglijos. Airių klausymu vie
ną sykį konservatorių vadas 
Bonar Law ką-tik nesuskaldė 
savo partijos. Kad nedavus 
partijai galutinai suskilti vado
vai, kaip koalicinių taip ir anti- 
koalicinių frakcijų, pradėjo tar
tis apie partijos susivienijimą. 
Spalio 19-tą, pernai, konserva
torijų susirinkę Carlton Kliube 
su 186 prieš 87 balsais, dauge
liui nedalyvaujant, nutarė at

simesti nuo koalicinės valdžios. 
Lloyd George tuojau padavė 
karaliui savo rezignaciją su-,re- 
komendacija paskirti Bonar 
Law premjeru, kas ii- padaryta.

II. KONSERVATORIŲ 
VALDŽIA.

6. Bonar Law ministerija. — 
Naujam premjerui pavyko prie 
savęs pritraukti buvusius anti- 
koalicinius konservatorius. Bet 
kairieji konservatoriai, buvusie
ji koalicinėje frakcijoje ne vi
si perėjo prie jo, vienok tie at
simetėliai nesipriešino naujai 
valdžiai. Naujosios ministeri
jos sąrašas atrodė daugiau į 
aristokratijos sąrašą negu kad 
lį ministerijos listą. Taip va 
naujoje ministerijoje buvo vie
nas kunigaikštis, vienas marv 
kyzas, vienas grafas, trys vis- 
kauntai, šeši kitų titulų aristo
kratai ir devyni netituluoti as
menys. Ministerija susidėjo iš 
21 asmenų, ir buvo 
servatorių. Sulyg 
šiomis tradicijomis, 
žymiai ministerijos
buvo paskelbta parlamento rin
kimai. Konservatoriai norėjo 
gauti naujį žmonių užgyrimą 
jų programos, nors esančiame 
parlamente jie ir turėjo didelę 
didžiumą atstovų.

7. Parlamento rinkimai. — 
Prieš Rinkimus konserv)atoi(.aj 
išėjo kaipo viena partija, kuo
met Liberalų frakcijos negalė
jo susivienyti. Lloyd George
jšėjo prieš rinkikus kaipo kure- ti į bloką su liberalais, senoji

tyrai kon- 
įsi^yvenu- 
įvykstant 

permaina^

jas naujos Nacionalėa Liberalų 
Partijos, vildąmasis, kad kairie- 
je konservatoriai kaip Bąlfour 
ir Chamberlain prisidės prie 

jo partijos. Bet jo viltis neišsi
pildė ir rinkimai jaąi davė la
bai prastų pasekmių. Rinkimų 
rezultatai buvo šitokį.

atstovų balsų 
837 5,474,000 
144 4,312,000

Konservatoriai
Darbo partija
Asųuith’o liberalai 60 2,651,000
L. George liberalai 55 1,428,000
Kitų partijų 2 302,000

nežiūrint, ar
Vokietijos ar

Viso 60214,167,000
Nors konservatoriai gavo di

delę didžiumą parlamento atsto
vų, vienok tai butų buvus ma
žumos valdžia. Valdžios 83? 
atstovai atstodavo penkis ir 
pusę milijono balsuotojų, kuo
met opozicijos partijų 265 at
stovai atstovavo suvirš aštuonis 
ir pusę milijonų balsuotojų, 
Tasai pasireiškė todėl, kad An
glija dar turi proporcionahęs 
rinkimų sistemos,

8. Valdžios užduotis. — Nau
joji valdžia, nors netaip atvirai 
kaip Lloyd George, bet gana 
aiškiai tėsę šalinimosi politiką 
nuo Francijos persekiojančios 
politikos Vokietijoje. Anglija 
vis aiškiau pradėjo •_ matyli 
Francijos imperialistų dezorga
nizuojančią politiką Europoje 
ir Turkijos klausimu. Bonar Law 
visą atydą norėjo kreipti į sura
dimą sąlygų kuriose Vokietija 
galėtų ekonominiai atsigauti ir 
pagal savo išgalę apmokėti kad
rinę kontribuciją. Santykiai su 
Franci ja da labiau paaštrėjo 
kuomet Anglija nelaukdama 
pirmosios tolimesnių tos šalies 
represijų linkui Vokietijos, pa
darė sutartį, sutyg įkuria |An- 
glija apmokės savo skolą Su
vienytoms Valstijoms. Franci- 
jai labai nepatiko kad ji tame 
dalyke nebuvo imama į pasita
rimą. Francija mat sako, “Mes 
negalime savo skoloj mokėki 
kol negausime pirtigų iš Vokie
tijos”, kuomet Anglija sako, 
“Skola tai skola, ir mes ją tu
rime apmokėti, 
gausime pinigų iš 
ne”.

9. Stanley Baldwin ministeri
ja. — Bet Bonar. Law, kuris 
nebuvo tvirtos sveikatos, po 
naštą įvairių painių klausimų, 
sunkiai susirgo ir rezignavo. 
Nauju premjeru buvo paskirtas 
Stanley Baldwin, gabus finan- 
sierius. Užrubežinėje politiko
je jis tęsė savo pirmtakuno po
litiką. Savo šalies politikoje jis 
nedrįso jokių griežtų reforųių> 
pravesti, nes jo parlamentinė 
didžiuma buvo rinkikų mažumos 
balsas. Kad gavus tikrą parla
mentarinę ir liaudies diržiumą, 
pernai išrinktasis parlamentas 
tapo paleistas ir nauji rinkimai 
paskelbti. Kaipo pamatas Bald
yki no programo buvo protekcio
nizmas, uždėjimas muito ant iš 
užrubežiaus įvežamų produktų. 
Ant valgomųjų daiktų,>jis sa
kė, nebus uždedama muitas. Jis 
manė, kad Lloyd George ir As- 
quith, kaip kad pernai, eis į rin
kimus atskirai, ir todėl laimėt 
bus lengva.

10. Įvykusieji rinkimai.] — 
Bet protekcionizmas, tąjį di- 
džiausis liberalų priėšas. Vos 
žinia apie naujus parlamento 
rinkimus protekcionizmo pama
tu buvo pasklydus, tuojau pasi
girdo taikymąsi^ tarpe abiejų 
liberalų frakcijų. Į rinkimus 
tat ir išėjo netik konservatorių, 
bet ir liberalų suvienyta partija. 
Rinkim^ kampanija buvo trum
pa, bet labai gyva. ) Lloyd 
George, kuris tik pargrįžo iš 
kelionės po Suvienytas1 Valsti
jas ir Kanadą, dėjo visų pa
stangų, kad gavus kuodaugiau- 
siai sekėjų sujungtą! liberalų 
partijai. 'Tikrai pilnų iųnių 
apie rinkimų pasekmes da nėra. 
Bet kiek žinoma, tai jos davė 
maž-dąug
Partijos 

Konserv. 
Liberalai
Darbo Bart. 
Kitos

Rinkimais konservatoriai pra
laimėjo, bet nė vienai iš opozi
cijos partijų neturint ddižiumos, 
ir Darbo Partijai atsisakius ei-

sekančius rezultatus: 
gavę balsų atstovų 

5,360,000 
4,251,000 
4,338,000 

? ?• •

259
148
193

2

ministerija tuo tarpu da lieka 
valdžioje.
III. ATEITIES KLAUSIMAI

11. Buržuazinės partijos, kon
servatorių ir liberalų, tuo tar
pu da nesivienija, kad atrėmus 
Darbo Partijos neatlaidų ėji
mą pirmyn. Bet netoli tas lai
kas, kada tos partijos susijungs. 
Jos išvien jau veikė kai kuriuo
se lokaliniuose municipalitetų 
rinkimuose, kurie įvyko apie 
pusantro mėnesio atgalios. Juo
se Darbo Partija laimėjo 79 
vietas, o pralaimėjo 81; kon
servatoriai Jaimėjo 28, pralak 
mėjo 64; liberalai taijnėjo 19, 
pralaimėjo 30; kitofc partijos 
29, pralaimėjo 22 vietas. Pro
tekcionizmas tai konservatorių, 
o “Free Trade”, tai liberalų se
niausi ir tvirčiausi kovos obal- 
siai, po kuriais jie daug rinki
mų yra laimėję ir pralaimėję. 
Jie buvo vėl pakelti iš numiru
sių ir šiuose rinkimuose, vie
nok tas nesulaikė rinkikų nuo 
atidavimo Darbo Partijai dau
giau balsų negu kada nors pir
miau.

12. Darbo Partija. — Darbo 
Partija turi tiesos daugiausiai 
džiaugtis ir viltis, kad netoli-

Inoje ateityje ji bus šaličs val
dytoją. Ji buvo liberalų kvie
čiama susidėti blokan su jais, 
idant prašalinus konservato
rius nuo valdžios, bet Darbo 
Partija teisingai atsakė, kad ji 
turi daug platesnį programą 
negu kad kovoti su kopservato- 
rių grasinamuoju protekcioniz
mu'. Jos pozicijk yra “gauti ii- 
są valdžią į savo rankas, arba 
nieko”. Jos tokį nusistatymu 
pateisina partijos neatlaidus 
laimėjimas rinkimuose. Balsų 
skaičius Dąrbo Partijos sykiyj 
su atskir6mis nepriklausomomis 
socialistinėmis partijomis yra 
šitoks: 1910 metų rinkimuos^) 
100,000; 1906 metais — 875,- 
910 balsų ir 30 atstovų išrinkta; 
1910 m. sausio mėnesyj rinki
muose — 529,193 balsų ir 40 
atstovų; 1910 m. gruodžio mė
nesio rinkimuose — 878,839 
balsų ir 42 atstovu; 1910 me
tais — 2,767,000 balsų ir 63 
atstovus; 1923 metais — 4,- 
312,000 balsų ir 144 atstovų. 
Prie tokių aplinkybių tad Dar
bo Partijai nieko daugiau ne
lieka, kaip tik laukti galutinos 
pergalės, kuri turės įvykti ne
tolimoj ateity.

—A. K. Skruliškis.
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BUDAVOK SAVO TVIRTUMĄ
Jųsneyisuomet išsiaiškinat tikrąją svarbą, tan

kaus šalčio ir kosulio. Tie, kurie saugoja savo stip
rumą, ima

SCOTT’S EMULSION 
kad užlaikyt kūną stipriu ir gerai maitinamu. Kiek- 
Vienas vaikas ar suaugęs, kurio gyviiųjumas. 
puola žemyn, privalo imti. Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfleld, N. J. 28-92

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiaulsia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

■ * . t

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštj “Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 80th Street, New York, N. Y.

* «
New York. Labai madoje da

bar pasakoti visokius spėjimus 
ateičiai. • Studijavimas spiritiz
mo yra prasiplėtęs visoje Euro
poje. Kiekvienas žingeidauja 
žinoti, koks rytojus jį laukia. Ki
ti nori žinoti vienokiu ar kitokiu 
budu kokia laimė jo laukia, net 
dėl fonių. Keliaunininkai trau
kiniais, ir laivais pasakoja savo 
ateitį pagelba kortų. Ant vieno 
pasažierinių laivų United States 
Lines ant kortų skaitymas yra 
labai populiaria šį sezoną. Kiekr 
vienas džiaugiasi mėnulio švie-

sa ir kitais gamtos gražumais 
bevažiuodami laivais.

Ant laivo President Fillmore, 
kelionė iš New Yorko į Breme
ną, šios merginos taip išsilavino 
kortomis laimę pasakoti, kad 
jos buvo nuolat prašomos pasa
kyti kam nors laimę. Apart to, 
ant tų laivų būna labai gražus 
koncertai, šokiai ir kiti visokie 
pasilinksminimai. T^kįu budu 
Jungtiniu Valstijų laivais yra la 
bai maloni kelionė ir kas keliau
ja tais laivai^ ilgai negali už
miršti tų smagių kelionių.

Atydai Lietuviškiems Barberiams!
Kadangi dabartinė musų Unios valdyba mažai vei
kia dėl labo organizacijos ir jos narių, už tai mums 
reikia naujos valdybos, kuri suteiktų Unijai ir na
riams gerovę. Tą mes galim atsiekti balsuodami 
tiktai už tuos narius kur yra visados ištikimi Bar- 
berių Unijai. Balsuok ant

Prezidento 7— Geprge Katsiolis, 
Vice-Prezidento — Robert Kinn, 
Sec. Treas. — A. B. Raymond, 
Recorder —- Joseph Gigauti 
Guide — Ralph Faulkner, 
Trustis ir fipansų Komitetas:

A. Knoph, Ben. L. Smlth ir A. Schremer.
Balsavimo diena Nedėlioj, gruodžio 30 d., 1923, nuo 
9 vai. ryte iki 3 vai. po piet, 180 W. Washington St.Gcol Katsiolis v v 0 v<u’ p p ’ AOV ”• aa

Kandidatas ant prezidento, Lokalo Unijos J. B. I. U. of A
,............. , ,-r■•■■■■ ......... .........—

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusiph’ksi buteliuką 
meškos balsamo 

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

Jeigu nebausi tuos vaistus pas vietinį ąptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 3t>c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsiųr 
sim buteliuką Balsamo. i ' '

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

Garsinkities “Naujienose”

Nuolat-Kas nedėlia 
čėdykit-taupykit 
Pinigus

%
Tik nuolatiniu sistematiniu atidčji-

• mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumų juodai die
nai.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 

. tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai. '

• Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
y skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi

nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti.

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa-’ 
skolų užstato savo namus spųlkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmų morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau- 
’ jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji

mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštų.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Šiai kaip dabar stovi Naujieną kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sėdau? vertės $920?
Kas laimės Ford? vertės $428.73?

LEON SHVVEGŽDA, ...................................................
4917 VV. 14 St., Cicero, III.

TONY VVILLIS, .................................. .........................
856 VV. 122nd St., Chicago, III.

MISS L. NARMONTA,....... ........................................
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

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

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

STASYS GIRŠTAUTAS, ......................................
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

FRANK ŠOVA, ............................................... ..........
4014 So. Rockvvell St., Chicago, III.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, ......................................
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

ANTON GUDAVIČIUS.
P. O. Box 358, Benton, Iii.

KAZIMER POCIUS, ....................................................
12053 So. Halsted St., Chicago, III.

ArA'HONY SHARKIS, ...............................................
942 W. 34th St., Chicago, III. .

ANTON PAKŠYS, ........................................................
220 Milvvaukee Avė., Kenosha, Wis.

CAZIMER RAŽAS, ......................................................
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ, ..........................................................
2502 VV. 69th St., Chicago, III.

MIKE BUDAS, .................................. ..........................
7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

WM. SHIMKUS, ......................-..............................,.....
3817 So. Emerald Avė., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS,...........................................
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

PAUL P. SHVELNIS, .................................................
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

KAZ. BRAZEVICZ, ............................ ....
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, VVis.

1116 Market St., De Kalb, III.
JOSEPH SPRING, ....................................................

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

1530 So. 49th Avė., Cicero, III.
JOSEPH SANCIULIS, ........................................... ...

P. O. Box 253, Bradley, Ohio.
MISS ANNA PORITZ, .............................................

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

3016 Norniąl St., Chicago, Iii.
J. JAKSAVVICZ............................................ ......................... .

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

Box 163, Harrison City, Pa.
A. KALNER, ................................................... .........

10929 So. State St., Chicago, III.
\VM. RIPALAS, .... *....................................................

Unionville, Mich.
JOHN JASULEVIČIA, ................................................

Box 58, Vaiier, Pa.
KASTANTAS BULKA, ................................................

4127 So. Maplewood St., Chicago, III.
A. MUKEVICH, ........... .................................................

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

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

2213 W. 22nd St., Chicago, UI.
JUODSNUKIS, ................................................

Freemonsforth, III.
SIMON

JAMES

JONAS
24th St., Detroit, Mich.

ATVVILL, ................................. ................
1012 Gcneva St., Racine, VVis 

BREHANSKAS.........................................
2227

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

MISS ROSE EIDUKAITfi, ............................................
1134 VV. 18th St., Chicago, III.

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

PETER JANUŠKA, ..........    ......... .........
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

A. LUNGEVICZ,..............................................................
1737 N. Robey St., Chicago, III.

ALEX ODEN,...................................................................
708 VV. 12th PI., Chicago, UI.

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

ALICE ŠILANIS, ....... .......... ..........................................
470 VV. 26th St., Chicago, UI.

C. STEVENS, ........................................................ ........
3449 Lowe Avė., Chicago, III.

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

TED TERORUS,................................. ;............................
1545 E. Mason St., Springfield, III.

A. A. VASILIAUSKAS, ................................................
4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, III

J. T. VITKUS,............................ .u.
1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,......................... ................. .........
4051 Arcehr Avė., Chicago, III.

TEDDY VAZNONIS, ......................................................
833 W. 33rd PL, Chicago, III.

JOE VVITKAUSKAS.......................... '.........................._
1420 So. Union Avė., Chicago, III.

MRS. M. VVOITKEVVICH,.................................................
3113 So. Halsted St., Chicago, Hl.
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1,059,900

1,053,600

933,000

849,300

786,250

414,700

724,000

454,000

509,000

344,400

160,500

153,900

137,100

212,000

145,000

ir

dienas 
dienas, 

susisie-

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė

Chicago, III.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, UI.
Jis pasirodė labai darbštus

gabus ir šiame kontėste lošia la
bai svarbią rolę.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

PINIGUS LIETUVON

t

141,000

133,000

Kas yra “Kliubas”127,200

119,000

54,000

52,200

52,000

47,100

47,000

47,000

47,000

... 42,600

45,000

40,000

37,500

5,600

5,600

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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5,000

5,000
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JOSEPH SPRING 
6059 So. Kildavę St

Chicago. III.

JOSEPH SAUCIULIS 
P. O. Box 253 
Bradley, Ohio.

ANTON GUDAUZIS
Box 358

Benton, III..

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951 ’

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Įtezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del’specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610 
yVl ■f "l !■  ............... 'Į' i i 'i ■ 1—--- .. - —

TON Y WIJLIuIS, 
856 West 122nd St., 

West Pullman, III.

fiii
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P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

S&vę***

©s

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

. NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimų su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St, Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parnell Avė.

Chicago, III.
MISS ANNA PORITZ 

1900 Racine Avė., 
Racine, Wis.

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. 
Tol. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRĄPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

LEO SHVVEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

ANTON PAKŠYS, 
220 Milvfauikce Avė 

Kenosha, VVis.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St.,

Chicago, III

ANTONAY SHARKIS 
942 W. 34th St.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė.

, Chicago, III.

iti

KAZ. BRAZEWICZ 
921 So. Sheridan Road

Kenosha, Wis

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

Gaunamos

“Kliubas” Naujienų kontes- 
te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnoš prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistenloj”, norint išlaimeti 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dienų” ir to 
obalsio laikytis, ssUlyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 j dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai- 
rpėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

Physical Culture Institute'
DR. J. A. VELONIS i

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedCdieniais nuo 9 iki 12.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str

Chicago, III

Musų geriausis paliudijimas yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pegelba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug- 
piučio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sėiatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
•vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
f»ačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
igos, aš turėjau Varicicele. AŠ 

dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrų tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamas 
d (I X-RAY EGZA- C1

■ U MINAVIMAS Už ■
Teisingas egzaminavimas būti

nai yra reikalingas geram gydy
mui. Mes teikiame kiekvienam 
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza- 
minacija, šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavimas prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES 

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytoj as-Prižiurėtojas

136 S. VVabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. 

vakare. Seredomis ir subato- 
mis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedalioj nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų.

r
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CHiCAGOS
ZS»S

Iki šiol nepasiisekė dar tikrai 
sužinoti, iš kokios priežasties ki
lo gaisras.

Smulkios žinios
Žjmonėts 

sportu,

jis yra švarus

Žuvo 17 žmonių Dun- 
niiigo gaisre

Kaltina vyrą nužudymu savo 
žmonos.

Laike gaisro iš pamišėlių ligoni
nės pabėgo 10 pacijentų. — 
Sudegė 14 pacijentų, įstaigos 
darbininkas, jo žmona ir vai
kas.

Chicagos priemiesty, Dunnin- 
ge, randasi nesveikaprbčių lix 
goninė. Ligpninė susideda iš 
keliolikos namų, kur laikoma 
apie 3,500 pacijentų. Vienuose 
namuose buvo laikoma tarp 600 
ir 700 ligonių. Namai buvp me
diniai ir statyti’gan senai. Paci- 
jentai praminė juos “mirties nib- 
mais”, o tai dėl to, kad jie buvo 
labai pavojingi gaisrui kilus.

Užvakar apie 5:30 vai. vaka
ro 500 su viršum pacijentų suė
jo vakarienės valgyti. Vakarie
nė ėjo paprastu budu. Vienas pa
cijentų pavalgė anksčiau ir nu-1 
vyko į savo kamaraitę, čia jis 
pastebėjo durnus ir ugnį. Jis pa
sileido bėgti, šaukdamas: “Gai
sras! Gaisras!’’ Tarp pacijentų 
kilo didžiausia panika . Pamišė
liai ėmė rėkti įvairiausiais bal
sais ir bėgti, kur , ’ kojos neša. 
Suvaldyti juos išpradžių nebuvo 
beveik jokios galimybės. Slau- 
gės, cliiktai’ai, prižiuveto^ai ir 
epileptikai pacijeritai (kurie 
tik laiks nuo laiko nustoja su
pratimo, o šiaip yra formalus) 
turėjo stačiog grumtis su pami
šėliais, kad išvedus juos iš de
gančių namų. O gaisras tuo tar
pu plėtėsi nepaprastu spartumu. 
Kelioms minutėms praėjus visi 
namai buvo ugnies liepsnose pa
skendę. Iš kitų namų, kur lai
koma pamišėliai, pasigirdo sta
čiog nežmoniški balsai. Baimės

- apimti, pacijentai nebežinojo 
nei ką daryti.

Iš ai’timiausių miesto distrik- 
tų atvažiavo ugniagesiai ir poli
cijos būrys. Ir poliemonams bu
vo nemažai vargo suvaldyti 
nuo baimės visai galvų neteku
sius pacijentus. Vieni jų bėgo lį 
degančius namus, o kiti bandė 
visai pasprukti.

Nežiūrint į ugniagesių pastan
gas, j trumpą laiką namai su
pleškėjo iki pat pamatų. Didelis 
vėjas tik dar labiau pagreitino 
gaisrą.

Kai šiek tiek sujudimas apsi- 
rimo ir vietoje buvusio namo 
riogsojo tik anglių ir žarijų 
krūva, — pradėta skaičiuoti 
nuostoliai. Padariniai gan liūdni. 
Pelenuose gulėjo septyniolika 
lavonų. Jie buvo tiek apdegę, 
jog nebuvo beveik jokios gali
mybės pažinti juos. Tik Chester 
Caraker pažino savo tėvo, moti
nos ir 8 metų broliuko lavonus. 
Caraker tarnavo ligoninėje. Ki
ti gi keturiolika žuvusiųjų, buvo 
pacijentai. Kai kurie jų buvo 
invalidai ir negalėjo vaikščiota. 
Gi gaisrui kilus ištiko toks tru- 
kšmas, jog nebebuvo galima gir
dėti tų nelaimingųjų šauksmai. 
Jie taip ir žuvo liepsnose.

Ir tai dar ne visa. Laike su
mišimo kai kurie pacijentai pa
spruko. Nesurandama dešim
ties. Spėjama, kad jie slapstosi 
šiaurinėje miesto dalyje. Jų 
tarpe esą ir gan pavojingų pa
mišėlių.

Del to gaisro eina tyrinėji* 
mai. Dr. I). D. Coffey, Dunning 
įstaigos, vyriausias užveizda 
sako, kad įstaiga turėjusi’ per
daug > pacijentų, neturėdama 
jiems pakankamai vietos. Įstai
ga yra valstijos priežiūroje ir į 
ją daugiausia buvo siunčiaipi 
proto ligonys, o ypač- iš Chica
gos.

Iš visų pusių siunčiama tyri
nėtojai. Teisėjas Jarecki , sako, 
kad ta katastrofa privalo suju
dinti visuomenę, kuri turės pasi
rūpinti, kad ateityje tokių daly
kų nebepasikartotų. Jis, be to, 
sako, kad vyriausi Dunning tįstai 
gos namai yra da$ pavojingesni 
“mirties namai”, negu tie, kurie 
sudegė.

Dalias Tanant, 255 Alexander 
St., tapo areštuotas ir apkaltin
tas nužudymu savo žmonos Lau
ra. Jis pavadino graborių, kad 
paimtų Lauros lavoną. Grabo- 
rius pastebėjo, kad moteris iš
buvo numirusi kokias 24 valan
das ir pašaukė policiją. Tyrinę-* 
jimai esą rodą, kad Tanant bus 
greičiausia savo žmoną užmušęs 
su petelne. Jo žmona buvusi 
metų invalidas.

labai j ižlijigeidauja 
o ypatingai chicagie- 

čiai. Todėl Naujienos įvedė sa
vo skiltyse sporto skyrių, g kad 
juos patenkinus.

Apie kitus miestus, nors yra 
irgi daug žingeidžių žinių, bet 
negailima 
vietos.

nei partijos, 
ir gerbtinas.

Jis apšvarins protą ir kūną. 
Prašalins daug bereikalingų’ 
dejavimų dėl nesveikatos.

Jaunimas abiejų lyčių kuo* 
greičiausiai tuo turėtų susido
mėti.

syta kova — abu ristynių sti
liai bus vartojami.'

Jeigu Taro Myaki paris juo
duką Sįki, tuomet jis gauna 
progos ristis su Ed “Strang- 
ler” Lewis, pasaulio čempionu, 
ateinantį antradienį Goliseume

♦ ' *

Lietuvių Rateliuose
Paskaita apie Jezy bus šį

64

rašyti, nes permaža

* ♦
*

Skyriui turėtų būti

Išteisino automobilistą.

Michael Dahlke, 8504 S. San- 
gamon St., tapo išteisintas dėl 
ęuvažinėj/imo devynių metų mer
gaitės, Margaret Box. Pasirodė, 
kad Dahlke nebegalėjo sulaikyti 
automobiliaus, kuomet mergaitė 
bėgo skersai gatvę. ,

Grossman pasidavė.

Philip Grossman, buvęs West 
Side saliunininkas, pasidavė po
licijai. 1920 m. teisėjas Landis 
buvo nuteisęs jį metams kalėji
mam Gi dabai’ j/is 
bausmės dovanojimo 
dento, bet vis vien
nors kelioms valandoms kalėji
mą aplankyti.

$20,0u0 bažnyčiai. . ,

Sporto 
pašvęstas visas puslapis, ir kad 
tai įvykinus^ turėtų būti reika
lavimų, o kad iš reikalavimų 
butų rezultatai, reikia daugiau 
skaitytojų.

Chicagos ir kitų miestų lie-. 
tuviai Sporto mylėtojai lai už
siprenumeruoja sau ir savo 
draugams bei juos paragina 
užsiprenumeruoti Nauįjienąs. 
metams.

Tuomet Sporto Skyrius išrei
kalaus sau daugiau vietos nųo> 
administracijos.

* * * 5
Dabar yra ristynių sezonas.
Už poros mėnesių jis 

sis.
Prasidės Base Bali, 

Basket Bali, Tenpis ir 
žaismės. >

*
♦

Karolis Požėla, žinotinas pa 
saulinis ristikas, dabartinių 
laiku rinitai‘ ' WlĮiVu»bjasi. Jo 
priešai kovoje yra J. Vancevi
čius, K. Norkus, P.. Žilinskas ir 
dar keletas kitų. Jie irgi treni
ruojasi, kad sugriebus K. Po
žėlų neprisirengus ir užduoti 
jam didėlį smūgį.

Kas iš šių vyrų yra pirmes
nių? Atrodo, kad J. Bancevi- 
Čius yra. pirmutinis.

Sausio trečią įvyksta antrą 
kartą ristynės tarp J. Meyero 
ir J. Pareilli dėl vidutinės vo- 
gos čempionato. Jiedu ritosi 
pirmiau ir viens antrą po kar
tą buvo pasiguldę, bet paskui 
abu nukrito nuo .pagrindų ir J. 
ParcBli taip susižeidė, kad ne
galėjo toliau ristis.

Kas Jėzus buvo?

Kl. Jurgelionis, išėjęs iš. .ligo
ninės, jaučiasi užtektinai tvir
tas, kad šį nedėldienį skaičius 
Raymond koplyčioje savo pas
kaitą apie Jėzų Nazkreną.

Idant pilpąi nušvietus Jėzaui 
Kristaus asjriepį ir nors kiek

(Tąsa ant 8-to pusi.}

susilaukė 
iš prezii- 

turės eiti

Kūjį. J. P. Donahue rinko De-’ 
uis katalikų bažnyčioje Kalė
domis kolektą. Tarp dešimtukų 
ir kvoterių jis pastebėjo suvy
niotą popierio sklypelį. Tai buvo 
$20,000 Čekis nuo Michael Fitz- 
patrick ir jo dviejų seserų. Pni- 
gai skiriama bažnytinei • mokyk
lai.

Munšainas kaltas.

Board of Trade viešbutyj bu
vo rastas lavonas R. A. Peak’o, 
35 metų amžiaus vyro. Policija 
sako, kad jis greičiausia bus mi
ręs nuo užsinuodijimo munšai- 
nu.

5,200 porų norėjo išsiskirti.

šiais metais Cook paviete bu
vo nagrinėjama 5,200 išsiskyri
mo bylų.

MARSHALL FIELDAS NU
PIRKO ROTHSCHILDO DE- 

PARTAMENTINĘ 
SANKROVĄ.

Didžiulė departainentinė san
krova Rothschild & Co., kuri 
randas prie State ir Van Buren 
gatvių, nuo gruodžio mėn. 29 
dienos pereina į didžiausios ir 
turtingiausios departamentinės 
sankrovos Marshall Field & Co. 
rankas. Marshall Field nupirko 
ją už 9 milijonus dolerių.

Nupirktos sankrovos valdyto
ju paskirta vienas Mafshall Fil- 
do firmos žmonių, Arthur Da- 
vis, ir pati sankrova eis vardu 
Davis Dry Goods Company.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
Kkdbiasi Naujienose.

baig-

Golf,' 
kitos

* ♦♦

Pavasaris jau čia pat, 
viai privalėtų sutverti 
gas, ratdlius ir atėjus 
surengti turnamentus.

Yra žinoma, kad iš
yra gana didelis skaitlius gerų 
pliti ik i k ų, na, kad taip -atėjus, 
vasarai įvyktų lenktynės plau
kime? *

lietu- 
savo ly- 
sezonųi

lietuvių

Naujienų Sporto Skyrius pa
sirūpins surengti bent vieną 
lietuviams dar naują “Vandens 
Karnivalą.” i

Sportsmenai, sporto mylė
tojai visi darban! Pakeikime 
lietuvių* sportą! \

Visi Teiskite savo nuomonę 
apie čia paliestus dalyVus, ar 
jus sutinkate su tuo ar ne?

* *
*

. 4

Lenkų laikraščiai turi po 
čielą puslapį pašventę sportui, 
kodėl! lietuviai to negali?

Lietuviai tai lengvai gali pa
daryti, tik reikia noro ir pasi
šventimo.

Sportas neturi nei religijos,

♦

šiandie lygiai septynios die
nos nuoi padalytos sutarties' 
tarp K. Požfllos ir J. Bancevi- 
čiaus ir šį vakarą visi turi da
lyvauti pasirašyme kontrakto 
ir sunešiine pinigų, kaip buvo, 
nutarta pereitose derybose.

♦ e *

Lenkų ijiaikraščiai pradeda 
vis daugiau ir daugiau apie 
Požėlų rašyti. Mat katinui pa
kvipo lašiniai. Jie pratę viską 
savintis.

Chicagon yra atvykęs Taro 
Myaki sunkios vogęs Japonijos; 
ris|ikas Specialistas JiĮusfitsu 
stiliuje. Jam yra rengiama ris- 
tynęs su Reginafkl S iki, juodu-, 
ku, sunkios vogus ristlku ir. 
žinovu catch-as- catch-can. Jie
du risis šį vakarą Star and 
Garter teatre. Ristynės bus ga-

STRIKE
K $GAW.&r>

JIE YRA 
APKEPTI

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju paradai* • *-’ t

Pinįgus gavo:
52061 
52064
52071 — M. Mickiene 
52078 — A. Ž’labis 
52079
95461 — O. Jucienė
95480 — u. Kareivienė
95482 A. Tučkaitė
95487 — M. Užunaris
95490 — P. šatkauskis
95491 — A. Pranckunienc
95492 — A. Jovaišas

L. Domkas
M. Kazlauskienė

E. Kadasevičienė

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

Motinos Atranda
Naują Budą Gydy

mo Vaiky šalčio.

Jis yra išlaukinis, tepamas 
aplink gerklę ir krutinę 

ir paklojamas su šiltu 
medvilnes audeklu.

Daugiau ir daugiau šeimynų 
Chicagoje priėmė išlaukimį 
TIESIOGINĮ gydymą vaikų šal
čio su Vicks Vapo Rub.

Šis gydymas nesugadina vai
kams vidurių. Kada vaikučiai 
pareina sušlapę ir šniukščaoda- 
mi, reikia tuojau sutepti, kad iš
vengus šalčio.

Jis pagelbsti nuo užpuolimo 
kanvulsiškojo krupo — jis grei
tai prašalina visokias šalčio bė
das.

Jus triniu t tik Vicks aplink 
jūsų gerklę ir krutinę, koliai 
oda paraūs: po to aptepk storai 
ir. aprišk su šiltu flenelės audė* 
klu.

Gaunamas visuose aptiekose.

VICKS
IVapoRub

95493 — M. Pikoraitienė
95495 — K. Viešniauskienė
95504 — B. Juška
95509 — A. Brozenas
95519
Į>oleriai:

556 — K. Terleckis
558 — J. Vengraitis
582
587
600
602

M. Sakaitė

M. Mankevičienė
M. ežiukas
C. Katinas
A. Kaniauskienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

SOUIRE EDGEGATE —He Ought To HavcTockcte
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pas mus. Kad 
duosime jums 

DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertės 50c., jei jus iš sykio de-■ ' • • i J ( X
pozituosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite jsto|i į musų KALĖDINI TAUPYMO 
’ KLIUDĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų 

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

lygų patarnavimų. Jus esate užprašomi.
’ ' I '

Slcala. State Banlc
966-970 W. 18th St., Chieago, III. ‘ ' t \

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountų 
padarytumėt tų pradžių labiau Ijnksmia, ’ mes

r—" ...... .  ....................— i
Prospect 2992

SpecialS atyda taisymo.
ITALO-AMERICAN

ACCORDION MFG. CO. < 
Petrpmilli & Piatanesi Bros., Sav.

Vienatinė dirt)-; 
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

musų instrulnentus, 5 metai ga
rantijos. ■ UŽ 10c. Katalogas.

319T W. Kl fet..
Netoli K.e<lzic» Chieago, 111.'

' lJį* »XlQ)ŲTr~~

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
6*^ motina pareiškė, kad jis negaus nė 

„ trupučio.

13 AMBINO
Ireg. S. V. Pat. Biure. ,

•.i Matdi ką jis daro!
MV Palauk; kuomet jį suganę motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturčji- 
mu Bambino po ranka, kuomet Jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimų, išplitimų, viduria
vimų—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemų perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MfiGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!

j

Kaina 35c. 
aptiekoee

f* F. AP. RĮCHTER & CQ.» 104-114 So. 4th St„ BROOKLYN, N. Y-

i

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Stuaio
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St, kampas May St
i Kalbame lietuviškai
............................ , i ■■■................................. .n./

ELEKTRA
jiegų suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb- 
rba ant išmokėjimo.

Šviesų ir pat 
tuves. Cash ari _

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

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

1 HĄP Ą 'SEĄRP 
j-itSE TH^r OHCE 
-/^UT J H/)PPENįL> 
Tc> J-cok >*• ~T H 
fynfPROR Oa/E
- O THE^ I .. 

'—? CHOPPEo EA»J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tk STREET yranti

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL,

BY LOUIS R1CRARD

“~ĄhD > HĄ‘t> Ą 
TfiCE A/A'E VGuPS 
O«-E I CHĄhc(O

17Z? 6^j£ zat /i 
\OHt 1^9 V“ 
_ TmąK? r*Hy i 
/ <5->?E>v Z) TSE^g’O

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę

„./c- ' kainos,
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chieago.

NO

selfredUCING
Nemo , Liesinimai num.838, tik
rai f>igus. . Turi temą viršų ir vi
dutini sijonų. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik |3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardų, adresų ir 
18. Mes pasiųsime.

Netno Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16tn 8t„ New York (Dept. S.)

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

platesniai pranešus apie įvairių 
mokslininkų tyrinėjimus šitoj 
srityje, Kl. Jurgelionis perskai
tys ne vieną, bet dvi paskaiti 
apie Jėzų. Pirmoji • paskaita 
stengsis atsakyti į klausimą 
“kas Jėzus buvo?” o antroji pa
skaita stengsis atsakyti į klausi
mą “kas Jėzus nebuvo?” Per abi 
paskaiti todėl Jėzaus Nazarėno 
tikrasai gyvenimas ir mokslas 
galės būti daug aiškiau supra
stas.

čių operetėj. ‘ O musų 
vadovaus K. Sarpalius, anojo 
brolis. Nors jis yra muzikas, 
dainininkas-solistas, bet vis tik 
jis pirmą syk ves musų chorą. 
Mes prie jo vedimo nesame pri
pratę.

Bet kuomet Pirmyn choras 
pasirodė, — sudainavo gana ge
rai. Po to dar kartą Rusų cho
ras pasirodė ant scenos ir su
dainavo net penkias dainas, 
dugiausiai ukrainiečių liaudies 
dainas.

Tuo Rusu
choro dainavimu buvo 
ti klausytojai. Nemažai 
dainininkams publika 
aplodismentų.

Reikia pasakyti, kad
cialistų Rajono koncertas paliko 
publikoj labai gerą įspūdį, at
mintį. Nes visi girdėjusieji sa
kė, kad tai buvęs labai šaunus 
programas. Piniginiu žvilgsniu 
irgi nusisekė, nes publikos bu
vo pilnutė salė. Po programui 
buvo šokiai, grojant brolių Sar- 
palių

Neprigulmingo 
užžavė- 
rusams 
suteikė

LSS. VIII Rajono 
koncertas

ri23
Socia-
Rajo- 

senai vi-
soc i alintų 
laukiamą 
Koncerto 

turinin-

Sekmadienį, gruodžio 
Meldažio salėj Lietuvių 
listu Sąjungos Aštuntas 
nas buvo surengęs jau 
su aktyvių lietuvių 
ir jiems pritariančių 
pramogų koncertą, 
programas buvo gana
gas ir įvairus, o taipgi darbi
ninkams gana pamoksiantis. 
Rusų Neprigulmingas Mišrus 
choras, atidarius koncerto pro
gramą, sudainavo labai harmo
ningai internacionalą, viso par 
šaulio, visų tautų darbininkų 
socialistų himną. Drg P. Gri
gaitis pasakė labai pamokinan
čią prakalbą.

Nežiūrint to, kad musų lietu
viški komunistai dėl savo užsi
spyrimo ir demagogijos drg. 
Grigaitį visaip • per laikraščius 
ir komunistų prakalbas šmeižia, 
bet kuomet sueini ir pasišneki 
su mažu skaičium žymesnių ( 
komunistų 
Ii uosi nuo 
sako, kad, 
smerkiame
griešto nusistatymo prieš Rusi
jos bolševikų diktatūrą. Bet, 
girdi, mes atiduodame Gijįgfp- 
čiui kreditą už tai, kad jis yra 

mokslo ir 
bei laik-

veikėjų, kurie yra 
‘disciplinos”, tai jie 
girdi, mes Grigaitį 
ir niekiname dėl jo

žinovas socializmo 
yra gabus kalbėtojas 
raštininkas.

Tai aišku visiems, 
Grigaitis visuomet

kad drg. 
suteik’’^)! 

darbininkams daug naudingo ir Į 
pamokinančio ; . 
reikalus.

JIESKO PARTNERIŲPRANEŠIMAI NAMAI-2EMEchorą estate agentas sakėsi, kad da
bar bizniu gerai einąs, nes ko
munistai, kad pagelbėjus Rusi
jos suvargintiems žmonėms ir 
panaikinus pinigus bei priva- 
tišką nuosavybę, ir kad grei- 

4 čiau įvykinus komunizmą, —su
bruzdo .pirkti stiibas, liotus ir 
budavoti sau namus, keldami 
rendaun inkams rendas ir t. t.

- Ačiū tam ir biznis gerai ei
nąs. \

Kiti delegatai irgi savo rei
kalus aiškino. Komunistai, ma
tydami, kad jų deelgatai suda
ro didžiumą, ir kad “bendrus 
frontas” bus jų pusėje, — pa
sidarbavo daugiau: vieni miera- 
vo ir dalino propagandą, Jdtli 
dainavo Internacionalą, treti 
šaukė, kad komunizmas jau gy- 

‘ vuoja ir vėliava jo plevėsuoja. 
Bet nelaimei, eita guzJikuočio 
pro šalį. Ta sutarškinta bir- 
binė, mat, suprato kame daly
kas ir pasišaukė dar keletą gu- 
zikuočių ar vežimą. Guzikuo- 
čiai įsibriovė į vidų ir nemanda
giai pasakė, kad čia ne Jeffer- 
son girios šaukt—komunizmas 
jau gyvuoja—ir liepė eit vi
siems j vežįmą.

Visi pradėjo aiškintis, kad jie 
buvę šaukti pasitarti apie ben
drą frontą ir nieko blogo ne
manę, bet komunistai, būdami 
smarkus revoliucionieriai, no
rėjo sukelt revoliuciją ir ap
skųst Trockimi. Vienok girzi- 
kuočiai to nenusigando ir visus 
bendru rdontu susodina į veži
mą ir nusivežė. Tuo budu jie 
supeizavo bendrą frontą. Pasi
darė didelis sujudimas, duota 
telegramas Trockini, kad tas 
sukeltu visam pasauly revoliu
ciją ir prisiųstų Kapsuką su di
dele armija. Bet, matyt, niekas 
negelbėjo, nes pats Trockis, kaip 
gtirdėt, sunkiai sergąs, o Kap
suko armija irgi iškrikus, kaip 
žydo bitės. Teisėjas, matyt, to 
visko nepaisė ir visą bendrą 
frontą nuteisė po keletą Idole- 
rių užsimokėt, o už Trockinį 
laišką grasino visus išvežt ten, 
iškur atvažiavę.

Tas musų Trockiniams labai 
nepatiko. Girdėt, ketina jie 
tiem buržujų -uodegom atker
šyt vasaros sulaukę Jefferson 

giriose; ketiną jie ten sukelt 
didelę revoliuciją, kad net visi 
girios medžiai nudžiusią. 
šio laiko ten vos tik vienas 
nudžiūvęs. Lauksime tad 
strošnių revoliuęijų.

PRANEŠIMAI..• . J . . .

WEST PULLMAN, ILL. — Lietu- 
vių Ukesų 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. — Sek r. K. P. Y.

Cicero Lietuvių Pašalpos Kliubas 
rengia gruodžio 30 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, puikų 
vakarą. Vaidinama bus “Pirmi 
Žingsniai — drama iš 19(6-*6 metų 
rovoliįveijos lallhj. Bo to, dav bus ir 
1 i i <<kfo pamarglnimų.

—Kliubo koresp mdeata s.

$ r> '

Lietuviška Dr-stė šv. Mateiffio Apa
štalo laikys priešmetinį sui’.iiinkimą 
šeštadienį, gruodžio 29 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet. (2142 So. Halsted 
St.).

Šis renkama nauja valdyba seka
miems metams ir Šiaip bus svarbių 
reikalų, tat visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Neatsilankiusieji bus 
baudžiami pagal įstatymus.

— Frank Bakutis, rašt.

REIK ALINGAS partneris su- 
mažu kapitalu siuvėjo biznyje. 
Turiu 14 siuvamų mašinų 4 pro- 
savojimui, galiu padaryti po 50 
kautų per dieną, 956 Nobel Str.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

• Tel. Prosnect 4345

šis Šo

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

PASARGA

BESIGARSINANTIEM8

turi

orkestrui.
—A. Kabardinas.

Roselando Liet. Darb. Namo Ben
droves Kontrolės Komisija prašo visų 
tų, kurie yra paėmę šėrų pardavinė
jimo Knygutes, kad suneštų į Aušros 
Knygyną, ketvirtadienio ir penkta
dienio vakare, taipgi įplaukų ir išmo
kėjimų kvitų knygutes delei peržiū
rėjimo. — Kontrolės Komisija.

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
na ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno 
tni.

jieškojf- 
jieškojl- 
aprooka-

pasirodo

Karnivšlas
arba lietuviškas kermošius 

juokų vakaras.
ir

Lietuvių Moksleivių Susi v. Am. 2 
kuopa rengia juokų vakarą — Kar- 
nivalą, gruodžio 29 dieną, 7:30 vai. 
vak. Mildos svet. 32 ir Halsted St.

šis vakaras žada būti labai įvairus 
savo programų.

Tikietus galima gauti Naujienose, 
Aušros Knygyne, Montvido Aptieko- 
jeir pas visus moksleivius.

Visus kviečia — Komitetas.

Jeigu kurie apskelbimai _ 
ibejotinl, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tlrs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikas reikalavimams.

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

ISRENDAVOJIMUI
6 ruimų fletas rendai, maudy

nės, elektra ir gana gera vieta 
dėl gyvenimo. Kreipkitės Brigh- 
ton Parko apielinkėj pas savinin 
ką: 3213 So. Wallace Str.

2 lubos frontas.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem,vyram, ar ženotai porai, 
šviesus didelis ruimas. Kreipki
tės 2 lubos iš užpakalio.

931 W. 33-rd Place.

RENDAI ruimas dėl vaikinų, 
arba ženo^os poros, su valgiu ar 
be, prie mažos šeimynos, visados 
galima matyti. Kreipkitės:

1827 W. 28-rd Str.

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

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

šeštadienio vakare, gruodžio 
29 dieną, Mildos svetainėje, 
32-ra ir Halsted gat. kai 7:30 
vai. įvyks Liet. Moksleivių Su
sivienijamo Amerikoje rengia
mas Karnivalas. Vakaro pro
gramas bus sudarytas iš links
minančių dalykų, juokų, šposų 
muzikos ir šokių.

Jaunimas galės smagiai pasi
linksminti ir pasišokti, o senes
ni pasižiūrės visokių navatny- 
bių, kurių pirma dar niekas nė
ra matęs. Juokų kontestą ves 
pagarsėjęs juokdarys, p. J. Uk- 
tveris. Jis pasižadėjo šį sykį 
patiekti ką tai nepaprasto. Na, 
tai gerai, pamatysime šeštadie
nio vakare.

Pelnas vakaro eis LMSA. cen
trui, nes centras turi daug išlai
dų. Kas atsilankys šitan vaka
ran, tas labai parems mokslei
vius.

Tikietų kaina tik 
riuos galima gauti

CICERO. — Didelį Maskinį Balių 
rengia Vakarinės žvaigždės Kliubas 
šeštadienį, gruodžio 29, Lietuvių 
lauosybės svet.,’ 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero. Pradžia 7:30 v. v.

Gvardija Didžio Lietuvos Kunig. 
Vytauto 1 Div. Raitelių, Town of 
Lake priešmetinį sush’inkfmą laikys 
nedėlioję, gruodžio 30 d., paprastoj 
svet.

Visi nariai malonėkite pribūti, nės 
bus renkajna nauja valdyba 1924 me
tams ir taip daug svarbių reikalų ,br 
svarstoma. — N. K., nut. rašt.

T. M. D. 22 kuopos prakalbos įvyks 
gruodžio 30 d., 5 vai. vak., Raymond 
Institute (816 W. 31 St.).

Kalbės Dr. A. J. Karalius, Dr. Al. 
Davidonis-. St. Valančius ir kiti.

Visi nariai į ta ja organizacija už- 
interesuotieji atęilpte prakalbų' pasi- 
klapusyti. ,,rr Valdybos narys.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių Juozapo ir 

Kazimiero Grigaravičių Paeina iš 
Girkalnis. vals. Juodkiemių kaimo, 
Raseinių apsk. Gyvenio Pittsburgh 
Pa. prieš karą. Bukite malonus at
sišaukti

Viktoras Grigaravičia, 
111-th St. Box 144, 
Bluc Island, III.

ANT rendos kambarys dėl 1 
ar 2 žmonių; šiltu vandeniu ap
šildomas. GaradŽius ir abelnai 
visi patogumai. Atsišaukite Tel. 
Beverly 4755.

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

arti Westem Ave., Chicago, 111.
Prosjiect 8678,

GERIAUSIA proga pirkti 320 ak
rų ūkę, 160 akrų girios, 110 akrų ge
ros dirvos ir trys ežerai. 12 mylių 
nuo Okąnagan “County sent”, kur 
Great Northern gelžkelis eina. Ūkė 
randasi žiem-rytiniam krašte Wash- 
inąton tarp Columbia ir Okanogan 
upių, tiki 40 mylių nuo Canados. 
$3000.

*■ D. MASKE, 
Oroville, Wash.

at- REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI 2 flatų namas, prie 
Talman Ave., netoli Marquette Road, 
5-6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, lotas 32x125, 1 flatas išrenda- 
votas už $85 iki sekamo rudenio. Yra 
užpakaliniai porčiai su sieteliais. 
Taipgi yra lentynos knygoms, ugna- 
vietė. Moderniškas namas iš visų 
atžvilgių, kaina $15,300, išmokėji
mais.

ARLO M. WILE.Y, 
6650 So. Kedzie Ave.

Prospect 0578
PAJIEŠKAU Frank Stakutis gy

veno pirmiau ant Bridgeporto dirb
davo už bartenderį. Kas teisingai 
apie jį praneš pirm Naujų metų 
gaus dovanų $25.00.

FRANK MEDELINSKIS 
3159 Emerald Avė., 

Tel. Yards 0975

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

REIKALINGA veiterka, dar
bas dienomis.

Atsišaukite:
KAUNO RESTAURANAS

2325 So. Leavitt St.

REIKALINGA veiterka į šva
rią lietuvišką Restauraną.

Kreipkitės:
3206 So. Halsted Str.

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

6046 So. Wallace St.

DIDELIS BARGENAS Brighton 
Parke, naujas mūrinis namas ant 2 
gyvenimų, 4-5 kambariai, 2 lotai ir 
garadžius, fumace apšildomas, elek
tra, 1%-iudynės, cementinis skiepas ir 
skalbykla. Kaina $10,500, įmokėti 
$4,000, likusius lengvais išmokėji
mais. Tel. Lafayette 1970.

Draugijos Apvėizdos Dievo prieš- 
m«tinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 30 d., 1923 m., 12:30 vai. vi
durdienio, svet. šv, Jurgio par. prie 
Auburn Avė. i ir <82 PI. Visi nariai 
kviečiami butinai'’Utsilankyti, nes bus 
rinkimas vakfybošj 1924. i Taipgi kvie
čiame visus draugus norinčius prisi
rašyti prie draugijos.

—r- Rąfit. 3. Gončauskas.
---- - -------

Hteistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos įvyks šiandie, gruodžio 28 
d., 7:30 vai. vakare, McKinley Park 
svet. ' prie 39-tos ir Western giftvės.

Visi dramos skyriaus nariai1" būti
nai atsilankykite laiku.

— Komitetas.
/ y ‘ • »

PAJIEŠKA'U brolio Antano Griga- 
lio, paėjo iš Tauragės ap., Kvėdarnos 
parapijos, Buišib kaimo, per..,8 met. 
dirixT Pa. mainose ir gyveno Pittston, 
Pa. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti ar kiti kurie jį žino pra
neškite po adresą. Kazimieras Gri- 
galis, 2843 W. 40 St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲi

VYRU PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška 
cottage.

Atsišaukite:
1842 Wilmot Ave.

___________ k-

50c., ku- 
ir dabar 
knygyne, 

1824 Wa-

Iki
apie jų klasės Naujienose, Aušras

lfx.u.i;s Montvido aptiekoje,
Po prakalbos buvo Djumatiš- bansia Ave- ir Pfls visus moks-

Montvido aptiekoje, tų
Jieškau Amerikoj Jurgio ir Vinco 

Jurgučių, kilusių iš Palangos. Meld
žiu atsiliepti adresu: J. Jurgutis, 
Roužės gatvė 4, Palanga, Lithuania.

ko Ratelio lošėjų suvaidintas 
“Meilės Profesorius” '— v!ieno 
akto komedija. Vaidylos buvo 
šie: šeštokas profesorius—■ V. 
Račkauskas; Marijona, jo duk
tė—P. PetraiČiute —. Mijler; 
Katrė tarnaitė — J. Gulbinie
nė: Morta, namų prižiūrėtoja 
—K. Rypkev’iĄ'enė;/.Reinas, le
do vežėjas —J. Jankus; Kastas, 
knygų agentas — J. Senkunas. 
Visi lošė gerai. Publika turėjo 
gana skanaus juoko. Tą veika
lą sulošus sekė gana juokingas 
monologas — Buržuaziška su- 
fragistė. Monologe vaizduoja
ma, kaip buržuazinės ponios ko
voja prieš vyrus už moterų 
“teises”, šį monologą pasakė 
LSS. narė, P. Kemėžienč. Po to 
“Pirmyn” Mišrus choras sudai
navo pusėtinai gerai lietuvių 
liaudies šias daineles: Nei tas 
aras, Laisvės daina, Ant tėvelio 
dvaro. Prieš dainuosiant neku
riu dainininkai nervavosi, saky
dami, kažin ar sudaimuosrime 

gerai. Man užklausus, dėl ko
kios priežasties juos ima abejo
nės, — jie atsakė, kad, girdi, 
musų tikrasis Pirmyn choro ve
dėjas P. Sarpajius šiandfie da
lyvauja švento Jurgio salėj vy-

leivius.
Todėl nepamirškite atsilan

kyti. — Senas Moksleivis.

REIKIA darbininko ant far- 
rdos, ant cielų metų. Meldžiu at
sišaukti po antrašu:

J. F. Kadžius.
668 W. 18-th Str.

Kaip buvo lipdomas bon 
dras frontas ir kas 

iš to išėjo
Konferencija, kur buvo vartoja

ma šlapia propaganda, atsidū
rė patrolkoje ir tikri proleta
rai turėjo aiškintis buržujui 
teisėjui.

* ** i

Kartą sutikęs vieną didelį ir 
disciplinuotą komunistą pa

klausiau, kodėl jūsų štabo lan
gai nemazgoti ir šviesa visai 
mažai žiba, atrodo, kaip kokios 
mainos. Tur būt, sakau, iš 
Maskvos sandvičių mažai gau
nate. Komunistas smarkiai at
kirto : Kiek, girdi, sandvičių 
gauname, tai tau nebiznis, o 
kad langai nemazgoti, tai kad 
visi žinotų, jo£ mes esam labai 
apsišvietę, o kaslink šviesos, tai 
turi būt pusėtinai tamsu, nes 
kitaip komunistiški agurkai ne- 
rugsta. —North Sidietis.

Lietuvių Moterų Pašplpinio Kliubo 
ekstra susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 29, 7:30 v. v. Mark White 
Sųuire parko svet. Visos narės ma
lonėkite susirinkti laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
V. draugijėlė gruodžio 29 d., 8 vai. 
vak., McKinley Parko svetainėje ren
gia vakarėli. Bus sulošta juokin
gos komedijos “Aptiekorius” ir “Kas 
bailys?” Abudu; veikalu vaidins pa
tys draugijėlės nariai.

Norintys vakarėlyj dalyvauti gau
kite ženklus iškalno. Be ženklų nie
kas nebus įleidžiamas. Ženklai gali
ma gauti pas J.. Yushkewitz, 4034 
Archer Avė. ir Bridgeporto Naujienų 
Skyriui. — Komitetas.

JIEŠKAU brolio A. Jaškaus ir 
pusbrolio M. Jaškaus ir V. K. 
Marmu. Visi iš Kauno rėd., Če
kiškės parap., Slapučių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą atsišaukite. 
Adomas Joskus, 519 Grand 
Avė., Superior, Wis.

REIKALINGI AGENTAI

Visuose miestuose

Ant Atminties
PRANCIŠKAUS GLIOZERIO

Mirusio, Gruodžio 28 d., 1922 
m. Palaidotas Naujuos Me
tuos, 1923.

Dabar sukanka metai po jo 
mirties. Uždušinės pamaldos 
įvyks panedėlyj, Gruodžio 31 
dieną, 8 vai. ryto ir utarninke 
Sausio 1 dieną, 10 vai.

Giminės ir pažįstami 
kitę dalyvauti.

Lai būna jam lengva 
lies žemelė.

Nuliūdus jo moteris
Emilija Gliozerienė,

2025 Canalport Ave., 
Chicago, III.

ryto. . 
malonė^

šios ša-

Kadangi ponas Trockis įsakė 
savo boriutėms lipdyt bendrą 
frontą, tad, matyt, ir musų -ko
munistai tą įsakymą pildo, nes 
andai viename smolniame insti
tute buvo sušauktas susirinki
mas bendro fronto sukūrimui. 
Orderis matyt buvo duotas iš 
vietinio komunistų štabo, nes 
tą liudijo laiškas, kuris buvo pri 
siųsta^ (turbut parinkimui au
kų, kaip visados pas komunis
tus daroma). Konferencija bu
vusi prie uždarytų durų, dele
gatų butą nuo šių “visuomenės” 
srovių: penki komunistai, vie
nas krikščionis-demokratas, vie
nas real estate agentas, viena^ 
vaidylų brolis ir du bepartyviai. 
Kad suminkštinus delegatų šir- 

■ dis, tai pirmiausia tapo paskleis
ta šlapia propaganda, kurią pa
rūpinęs vietinis komunistų 
štabas su Trockio parašu, kad 

| tikrai proletarinė... Įsitraukę 
po keletą pradėję visi bendru 
frontu savo dalykus aiškint, 

j Krikščionis-demokratas .gyrėsi, 
tkaip jie krikščioniškai valdo 
-Lietuvą, stato .kalėjimus, bažV* 
nyčias ir klioštorius, o griauna 
mokyklas ir darbininkiškas or
ganizacijas, ir kiek drūti kovo- 
ją, kaip ir komunistai, prieš

-Grigaitį ir Naujienas. Real

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelj.

Naujiena Spulka
1739 S. Halsted'St.

Kas buvo Kristus/
Kl. Jurgelionis tiek pasveiko, jog 

sekamą sekmadienį galės Mokslo 
Draugams skaityti paskaitą apie Kri
stų. Per tat skaitlingai susirinkite 
gruodžio 30 d., 10:30 vai. ryto, į Ray
mond Institute (816 W. 31 St.).

LSS< VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldienj sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, buš 
renkama valdyba 1024 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepe, 3140 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite7 dalyvau
ti susirinkime. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A. J. Lazauskas, rašt.

Dr-rtė Atgimdęs Lietuvos Tautos 
Vyrų ir Moterų rengia gruodžio 80 
d u.i?skaradinį kalių. Balius įvyks 
Tautiškoje bažnytinėj svetainėj prie 
35 ir Union Avė.— Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Dr-stės priešmetinis susirinki- 
nvas įvyks gruodžio 30 d., 1 vai, po 
pietų, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
(14/St. ir 49 Ct.).

Visi nariai malonėkite laiku atei
ti, nes bus renkama valdyba ir svar
stomi kiti svarbus reikalai.

— K. Yurijonas.
, ........- . \

Lietuvių Laisvės Paš. Kliubo Vyrų 
ir Moterų priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio ^30 d., 1 vai. po pie
tų, McKinley Parko svetainėj (39 ir 
Western Ave.).

Bus renkama valdyba' sekamiems 
metams ir kiti svarbus reikalai svar 
stomi, tad visi nariai atsilankykite.

— P. Juozaitienė, rašt.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės oriešmetinia susirinkimas 
įvyks nedėlioję, gruodžio 30 d., 1 vai. 
po pietų, V. Lukšto svet. (15 St. ir 
49 Avė.).

Draugai, bukite laiku, nes turime 
tinkamai užbaigti šių metų reikalus 
ir prisirengti ateinantiems metams.

— Dr-stėa sekretorius./

Užrašinėti laikraštį “Piršlys”. 
Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių infor
macijų kreipkitės laišku ar yphtiš- 
kai subatomis nuo 1 vai. iki 4 vai 
po pietų.

105 W. Monroe St., 
Room 412, 
Klauskite . 
P. PIEZO.

KAS PIRMAS LAIMĖS
. Savininkas iš pinigiškos priežas
ties parduoda pigiai lotą ant Archer 
Ave. arti didžiojo teatro, ant kurio 
pirkėjas uždirbs į trumpą laiką dide
lius pinigus, todėl pasiskubinkit. nes 
pirmas laimės. Atsiliepkite 4455 So. 
Talman Ave, antras augštas.

STATYKITE NAMĄ DEL 
UŽDARBIO

REIKIA patyrusių vyrų po- 
pierų sortuotojų, nuolat darbas, 
$20 į savaitę.
Aetna Wast6 Paper Company, 

902 So. Morgan Str.

Mes pastatysime ant tamstų 25 pė
dų loto, 5 kambarių murini bunga- 
low, furnace šiluma, už $5600, kurį 
tamstą galėsite parduoti už $7700 ar
ba daugiau, visai mažai pinigų'terei
kia. Del platesnių informacijų ma
tyki t

J. PAKALNIS, 
4338 Archer Ave.

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

.... V" ' " " " " ............. .......—.......  1

PAJIEšKAU bučerio;
čiau gauti “Džimi”, kuris dirbęs 
pas Gedminą 4510 Laflin St. apie
9 metai atgal. 4510 Laflin St.

J. Spaitis,

nore-

PAJIEŠKAU brolio Antano Pet
rausko — paeina iš Lietuvos: Rymiš- 
kių sodžiaus, Smilgių parapijos, Pa
nevėžio apskričio, apie 10 metų Ame
rikoje. Pirmiau gyveno Detroit, 
Mich. dabar nežinau kur randasi. Jis 
pats atsišaukite arba žinanti praneš
kite — busiu dėkingas. Mykolas PeT- 
rauskas, 3255 So. Union Avė., Chi
cago, III.

REIKIA •—
Vyrų į bamę, prižiūrėjimui 
arklių.
Atsišaukite: •

2750 W. Rooeevelt Rd.

MOKYKLOS
’ " ■ • ""....... ......... 1
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialus vakarinis klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

3407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Pirmiau gyveno Detroit,
REIKALINGAS geras tvirtas pa

vienis žmogus, prie Fiat Janitor pa- 
gelbininko, gera mokestis, ir darbas 
užtikrintas, būt gerai kad atsišauktų, 
kas supranta tą darbą, dar geriau s, 
kad būt union mari, norintis atsišauk 
tuoj prie darbo, matyk Janitorių, 735 
W. 73rd St., Chicago, 111.

Englewood, III. — Balius su išlai- 
mėjimu koncertinos, parengtas S. L. 
A. 251 kuopos Naujų Metų vakare, 
sausio 1 dieną, 1924 m., W. Laito sve
tainėj, 6103 So. State St. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Jeigu kas nenorės 
Koncertinos gaus 5 dolerius auksu, 
įžanga 45c. ypatai. Visus kviečia-1 
me į balių, kad smagiai praleidus 
vakarą. Kviečia visus

Komitetas.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Povilausko. Jis gyvena Mihvaukee. 
Malonėkite atvažiuoti į Chicagą, tu
rim

Jis gyvena Mihvaukee. v* 1 • • /“U- •_
labai svarbu reikalą.

JURGIS LITVINAS;
3719 So. Pamell Ave.

■ Chicago, III. .

TipsiSE

PARDAVIMUI
BUČERNĖ ir grosernė parda

vimui arba mainysiu, namo, lo
to, automobilio ar kitokio biznk. 
4 yufrnai gyvenimui, kreipkitės: 

2214 W. 23-rd Place

Maskaradų Balių rengia draugystė 
Lietuvių tautos vyrų ir moterų, ne- 
dėlioj, gruodžio 30, 1923, bažnytinėj 
svet., 35 St. ir Union Avė. ~ 
visus Komitetas*

Lietuvių tautos vyrų ir moterų, ne-

, Kviečia 
Komitetas*

JIEŠKAU apsivedim'ui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas, turi 34 metus amžiaus, 
laisvas, turi gerą darbą, uždirba $50 
j savaitę. Su laišku meldžiu prisių
sti savo paveikslą, kurį grąžinsiu.

A. J.,
915 Moore St, Flint, Mieh*

..................     t --------- - 

į.........................EXTRA
Pardavimui pirmoj klesos groserj ė 

ir visokių smulkmeną krautuve. Kai
na dvyliką šimtų ir pusė, kainuoja 
dusyk tiek. Turi būt parduota šian
die, atsišaukit nuo 12. vai. po pietų 
iki 8 vai. vakaro, 928 W. 88rd St., 
Arba pašaukit Fairfax 2619« r

f— 1 1 .. .......... ; .....
Jau tūkstančiai vyrų —- 

pastojo laimingais — 
palikę automobilių 

mekanikais!
Praktiškos lekcijos ant geriau

sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

*- ..
IŠMOKITE BARBERIAUTI

Paskiau gausite gerą algą. Musų 
trumpas kursas{ dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dcl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti Ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 «o* Well8 Stą ChicsgOi HL


