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Įspėja Meksikos 
sukilėlius

Latvijos kabinetas
rezignavo

Neleis grįsti Graikijos karaliui
Amerika įspėja Meksikos 

sukilėlius
Graikijos karalius pasiliks 

ištremime
Pasiuntė kruizerį atidaryti Ve

ra Cruz portą Amerikos pre
kybai.

Venizelos betgi pasmerkia ka
raliaus ištrėmimą. Prižada 
draugingumą Turkijai.

Suomijos premjeras 
rezignavo

Nesusitaikė su prezidentu klau
sime paleidimo parlamento.

Ekspertai slepia savo 
veikimą

Jie sutarė nieko neskelbti; apie 
savo svarstymus.

Kaltina buvusį vidaus 
reikaly sekretorių

Esąs šalies išdavikas kam par
davė aliejaus kompanijoms 

rezervuotus aliejaus laukus.

J. Romano bankas
Lietuvoj užsidarė

STOCKHOLM, sausio 16. — 
Suomijos (Finlandijos) premie- 
ras Kaloio, gautomis čia žinio
mis, rezignavo, nesusitaikyda
mas su prezidentu Stahlberg 
dėl paleidimo parlamento.

Tikimasi, kad Suomijos parla
mento rinkimai įvyks už kelių 
savaičių, v

•PARYŽIUS, sausio '^6. — 
šiandie Belgijos ekspertas/1 ba
roną1' Maurice Housart prieš 
eksipertų kom itetą 
Vokietijos biudžetą, 
plačiai studijavo, .lis 
sakinėjo i kiekvieną 
klausimą, ant kiek

Žlugo ir visi kiti J. Romano biz
niai.

Angiai pradeda reikalauti 
skoly atmokėjimo;

spiria valdžią pareikalauti Ri 
tų šalių valdžias atsiteisti.

analizavo 
■kurį jis 

be to at- 
ek sportų 

jo žinios

VVASHI'NGTON, sausio 16.— 
Amerikos kruizeris Tacoma li
ko išsiųstas į Vera Cruz su įsa
kymu atsteigti susisiekimą su 
tuo miestu ir paduoti Meksi
kos sukilėliams griežtą pro
testą prieš jų trukdymą Ame
rikos prekybai.

^Protestas bus pasiųstas 
tuojaus, kaip bus gauta žinia, 
kad Tacoma pasiekė Vera 
Cruz (Tacoma užvažiavo prie 
Vera Cruz ant uolos ir šaukia
si pagelbos).

Amerika protestuos ir prieš 
Obrcgono valdžią, kam ji už
darė kabelį tarp Vera Cruz ir 
Galvestono. Obregonas tai pa
darė tikslu atkirsti susižinoji
mą tarp de la iHuerta ir jo 
agentų Jungt. Valstijose.

Amerikos protestas prieš de 
Ja H nertą yra atkreiptas dau
giausia prieš jo blokadą ir ne- 
praleidimą Amerikos laivų ir 
prieš jo veržimąsi į Tampico 
aliejaus laukus. Bus jam aiš
kiai pasakyta, kad Amerikos 
valdžia neprileis trukdymo 
Amerikos prekybai.

Kadangi de la H nerta nėra 
pripažintas, tai ir protestas ne
bus “oficiialinis,” 1x4 tokioje 
formoje, kad jis suprastų, 
tai yra tikrasis Amerikos 
sista tymas.

jog
nu-

ATHENAI, sausio 16.— Pre
mjeras Venizelos šiandie pasa
kė svetimų šalių laikraštinin
kams, kad jis nemano atšaukti 
ištremtojo iš Graikijos kara
liaus Jurgio iki po plebiscito, 
kuriame Graikijos žmonės nu
spręs kokios valdžios formos 
jie nori.

Betgi jis pasmerkė karaliaus 
ištrėmimą. “Aš griežtai pas
merkiu išsiuntimą karaliaus, 
ką aš skaitau užgavimu į vei
dą Graikijos žmonėms,” sake 
Venizelos. “Aš nesu diktato
rius far revoliucionierius, aš 
esu taikintojas.

“Aš nutariau, kad plebisci
tas bus geriausias būdas duoti 
žmoinėms progą nuspręsti tarp 
monarchijos ir respubliko®. 
Plebiscitas bus po mano as
menine direktyva, kadangi nie
kas kitas negalėtų pravesti re
ferendumo prie dalvartinės pa
dėties.”

Venizelos pasiuntė telegra
ma Ismet Pašai, užtikrindamas 
jį, kad jis (Venizelos) visuo
met kooperuos su Ismet Paša 
vykinime Lausannos sutarties ir 
ats teigime draugiškų ryšių 
tarp abiejų šalių (Graikijos ir 
Turkijos), kas dar labiau su
stiprintų taiką. Maždaug tą pa
tį išreiškė ir Ismeit Paša savo 
atsakyme Venizelos.

LONDONAS, sausio 16. — 
Anglijos prekybos kamera pa
siuntė laišką premierui, užsie
nio reikalų ministeriui ir iždo 
kancleriui, atkreipiantį val
džios domę į skolas, kurias 
yra skolingos Anglijai kitos

Laiškas, nurodo, kad Franci- 
ja ir Italija yra skolingos apie 
$4,797,000,000, bet net ir pa- 
lukanų nemoka. Prekybos ka
merą nurodo, kad gaunant 5 
'nuoš. .palūkanų galima butų 
•sumažinti taksus Anglijoj 20 
nuoš. Taksai gi Anglijoje esą 
daug augštesni, negu Francijoj

Kamera sako, kad taksai 
Anglijoje yra perdaug augšti 
ir tas kenkia Anglijos preky
bai. Todėl ji reikalauja, kad 
valdžia tuojaus pareikialautų 
iš Francijos ir Italijos užmokė
ti savo skolas, arba paadrytų 
su tomis šalimis tokius susi
tarimus apie tų skolų atniokė- 
jimą, kad jie leistų sumažinti 
Anglijos taksus.

Taipjau pareiškiama, kad 
prekybos atstovai tą klausimą 
pakels ir parlamente.

Karo laivas užvažiavo ant 
uolos

Latvijos kabinetas 
rezignavo

Vokietijoj siaučia džiova sausio

Del centro opozicijos finansų 
ministeriui.

RYGA, sausio 16. — Premje
ras Mejerovičius padavė Latvi
jos prezidentui savo kabineto 
rezignaciją. Kabineto rezignaci
ja įvyko delei centrinių partijų 
seime opozicijos finansų minis- 
teriui.

NEW YORK, sausio 16. — 
Sugrįžęs iš Vokietijos Dr. H. 
Emmerson, Harvardo univer. 
profesorius, kur jis tyrinėjo 
Vokietijos sveikatos padėtį, sa
ko, kad palyginus su pries ka
riniais laikais, gimimų skai
čius Vokietijoje sumažėjo veik 
per pusę; vaikų gi mirtingu
mas (pasibaisėtinai padidėjo. 
Džiova gi siaučianti visoje 
kidtijojc.

Vo-

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

Dr. Abrams mirė.
SAN FRANCISCO, sausio 

14.— šiandie Čia pasimirė nuo 
plaučių uždegimo Dr. Albert 
Abrams, kuris patiekė elektro
ninių reakcijų teoriją ir išra
do aparatą, su kurio pagelba 
jis galįs pasakyti iŠ lašo krau
jo kokia liga žmogus serga, 
kiek jam amžiaus ir kokios jis 
yra lyties. -Daugelis daktarų jo 
teoriją priėmė, bet ^daugelis 
daktarų, 
daktarų 
atmetė.

GALVESTON, Tex., 
16.— Jurngt. Valstijų kruizeris 
Tacoma užvažiavo ant Bilan- 
ąuilla uolos arti Vera Cruz ir 
šaukiasi uimios pagelbos. Lai
vas prašo tuojaus prisiųsti du 
stiprius vilkikus,, nes už dviejų 
valandų gali nepavykti laivą 
nuo uolos nuimti.

Kruizeriui Richmond, kuris 
plaukia į Panamą, įsakyta tuo
jaus plaukti pagel'bon kruize
riui Tacoma.

Spėjama, kad Meksikos su
kilėliai galėjo pakeisti signalus 
ar užgesinti švyturius, nes 
kruizeris kitaip negalėjo užva
žiuoti ant tos uolios, kadangi 
ant jos yra šviturys.

Anglai gelbės Vokietijai
Bet tik tada, kada Vokietija 

sutvirtės.

jų tarpe ir Amerikos 
draugija jo teorijas

LONDONAS,, sausio 
Vokietijos reichsbanko 
dentas Schacht sugrįžo 
liną iš Londono, kur jis per 
kelias dienas tarėsi su Angli
jos hankieriais. Jis nieko neat
siekė Londone, kadangi anglai 
atsisakė gelbėti Vokietiją prie 
dabartinių paiįrusįių Vokietijo
je finansų. Teėiaus Anglijos 
bankieriai prižadėjo pagelbėti 
Vokietijai, kada toji nors kiek 
tvirčiau atsistos ant Vavo ko
jų.

16. — 
prezi- 

į Ber-

Erancuzų laikraščiuose buvo 
pasirodę žinių, kad tarp komi
teto narių iškilo nesutikimų. 
Tiems gandams gen. Dawecs 
užginčijo ir pasakė, kad jokių 
nesutikimų neiškįlo ir kad vi
ri komiteto nariai harmonin
gai dirbą.

Komitetas laiko savo posėd
žius pulk. Logan raštinėj, iš 
kur jokių žinių negalima gau
ti. Komitetas nutarė nieko ne
skelbti apie savo veikimą ir 
visi nariai griežtai to nutari
mo laikosi.

Vokietijos reichsbanko pre
zidentas Schacht priėmė pa- 
kvieliiną duoti savus liudiji
mas prieš ekspertų komitetą 
ir gal dar šiandie išvažiuos iš 
Beri i no j Paryžių.

WASHINGTON, sausio 16. 
—Senatorius Cąraway, demo
kratas, senate šiandie pasmerkė 
buvusį vidaus reikalų sekreto
rių Fall kaipo šalies išdaviką, už 
išnuomojimą privatinėms alie
jaus kompanijoms Teapot Do
me laivyno aliejaus laukų re
zervą, ir tai koruptyviais tiks
lais.

.lis prilygino Fall prie išda
viko Bc-nedict Ar noki ;r klau
sė ant kiek y, a negadinčiau 
parom ' i kiekvi mą galiok i re
zervo aliejaus “ccl šalies gyni- 
įtu. pumos Ii n '9/’ už Arnoldo 
pardavimą ’• • mirtos tv’v’oves 
prie 11 u d šono t i i: s.

Si autorius 
ne Daugherly
byla. Bet kg! Daugher v yru 
justicijos dcp.’ lamente, 
“jie gali parduot) ir barui 
mą ir tai butų patrauk i j 
deralini le;?mą.’

‘‘Albert B. Fall pardavė kiel- 
xic;u< •‘aliona Ai. erikos kure 
Amorik s .aus speicji -i 3- 
rianifi,” sake Ca.-away, ‘‘.e vie
nas jų gyrėsi, kad jis L <avo 
grobio dalies ./'Garysiąs ’

i h’tina, luti ji’ 
tai čia iškiteų

I 1 
ne

12,000 Kanados anglia 
kasių streikuoja

SYDNEY, N. S., sausio 16. — 
12,00Q angliakasių sustreikavo 
šiandie. Jie priklauso Amerikos 
angliakasių unijai 26 distrikto. 
9,000, angliakasių sustreikavo 
negalėdami susitaikinti dėl algų, 
a 3,000 sustreikavo išreiškimui 
užuojautos streikuojantiems.
Sustreikavo prieš algų nukapo- 

jimą.
SPRINGHILL, N. S., sausio 

16. — Derybos tarp angliakasių 
ir British Empire Steel Corp., 
paįro, angliakasiams atsisakius 
priimti kompanijos siūlomą 20 
nuoš. algų nukapojimą. Po to 
tuojaus sustreikavo 1,200 ang
liakasių Dominion Coal Co., ku
ri priklauso minėtai geležies 
korporacijai.

0110,000.”
Caraway taipjau pasmerkė 

laivyno sekretorių Denby ir jo 
pagelbininką Rooseveltą už už- 
gyrimą tų aliejaus laukų iš
nuomojimo Mammoth Oil Co. 
Jie ginasi, kad tai yra smulk
mena, į kurią jie! negali atkreip
ti savo asmeninės domės.

“Jeigu tai yra tik smulkme
na, jiems neturi būti pavestas 
globojimas musų pirma1 gyni
mos linija, kaip kad jie vadina 
laivyną,” pareiškė Caraway.

APIPILĖ BAISINGO 
BANKĄ.

irGal mirtinai pašovė žmogų 
paėmė $9,000 banko pinigų.

CHICAGO. — Vakar šeši 
ginkluoti plėšikai užpuolė ir 
apiplėšė 
Lansing, 
Ind.

Lansing Stat,e Bank, 
11'1., arti Hammond,

Trys žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar delei 

sniego audros trys žmonės li
ko užmušti ir trys sužeisti.
Užmuštieji, negalėdami per 

sniegą užmatyti besiartinančių 
gatvekarių, pakliuvo po gat- 
vekarių ratais. Du jų pakliu
vo po ratais elevatorių prie
miesčiuose, kur eile va toriai ei
na jau žemės paviršiu.

Trys žmonės, traukinio dar
bininkai, liko sužeisti Michi- 
gan Central traukiniui ties 15 
gatve nušokus nuo bėgių. In
žinierius dėl snftego inegajlėljo 
užmatyti signalo ir užvažiavo 
ant uždarytų bėgių. Traukinis 
ėjo labai pamaži ir todėl neiš
tiko didesnės nelaimės.

Šiandie sniego nebus, bet 
bus labai šalta.

Suvarę kitus darbininkus į 
užpakalinius kambarius, jie pri
vertė kasimų atidaryti sau
giąją šėpą ir paėmė iš jos 
$9,000. Gal butų ir daugiau 
paėmę, bet tuo laiku į banką 
įėjo lentų fabrikantas iš Ham
mond John Beckman, kuris 
bandė plėšikams pasipriešinti. 
Jis tapo pašautas dviem šū
viais ir gal mirtinai sužeistas. 
Bet ir plėšikai turėjo bėgti.

Nors pranešta visiems apie- 
linkės miesteliams saugoti ke
lius, bet niekur .plėšikų neuž
tikta.

Manoma, kad tai tie patys 
plėšikai, kurie dvejetą savaičių 
atgal apipiešė Summ.it State 
Bank ant $.15,000 ir pereitą 
šeštadienį bandė apiplėšt Brigh- 
ton Park State Bank, kur jie 
lašovė du žmones ir dėl kįlu- 
sio triukšmo spėjo pasigriebti 
tik $431.

Žinomo “Lithuanian Sales 
Corporation” organizatoriaus J. 
Romano bankas Lietuvoje jau 
nebegyvuoja. Tai “Lietuvos 
Tarptautinis Bankas.”

Sako, Romano paskutinis ap
silankymas Amerikoje buvo tik
slu sukelti pinigų jo Tarptauti
niam Bankui. Bet kada tas nepa
sisekė, tai to Lietuvos Tarptau
tinio Banko dienos pasibaigė.

Lietuvos Tarptautinio Ban
ko reikalai yra likviduojami.

Likvidatorių (arba kaip čia 
sako “resyveriu”) yra Lietuvos 
Bankas.

Iš Lietuvos Banko direktorių 
rods turėsiąs pasitraukti J. Kau
pas, kurs tame banke atstovavo 
Romano banką.

Visas kitas J. Romano biznis 
Lietuvoje irgi žlugęs.

Šitas žinias esame gavę iš 
Lietuvos pilnai patikėtinų šalti
nių.

Kas čia Amerikoje dėsis su J. 
Romano suorganizuota ’Tithua- 
nian Sales Corporation” (Lietu
vių Prekybos Bendrovė), tai dar 
nežinia. Su J. Romano žlugimu 
Lietuvoje tur būt yra žluf’ 
svarbiausias tos bendrovės tur
tas.

J. Romanas visokį savo biznį 
Amerikoj ir Lietuvoj varė ome- 
rikiečių pinigais, kuriuos sudė
ti daugiausia prikalbino kuni
gai.. • Kiek tų pinigų buvo sudė
ta, niekas tikrai nežino. Gal ne 
mažiau kaip $250,000 ir gal ne 
daugiau kaip $600,000.

Pinigus J. Romanas sukėlė, 
pardavinėdamas serus Lietuvos 
Prekybos Bendrovės — daugu
moj atsitikimų nelegaliai, lau
žydamas įstatymus. Aprūpinęs 
sau didžiumą Šerų už savo su
manumą, J. Romanas buvo pil
nu valdytoju bendrovės ir jos 
pinigų. Bendrovės pinigais 
naudojąsis kaip savo steigda
mas ir tą Tarptautinį Banką.

J. Romanas betgi, kaip paliu
dija daugelis žmonių, nemokė
jęs nieko sutverti, jis tik mokė
jęs leisti pinigus su užtektinai 
dideliu kvailumu. Amerikos ku
nigų jis buvo išaukštintas kaipo 
biznio genijus. So. Bostone jo

pagelbininkais buvo F. Virakas, 
A. F. Kneižys, “Darbininko” re
daktoriai Jonas E. Karosas ir 
P. Gudas, Chicagoje M. Stul
pinas.

Darbiečiai pasiūlys nepa
sitikėjimą valdžiai

LONDONAS, sausio 15. — 
šiandie formaliniai atsidarė 
Anglijos parlamentas ir kara
lius perskaitė savo sosto kal
bą. Jo kalba, kurią prirengė 
kabinetas ir kuri išdėsto val
džios politiką, buvo nepapras
tai ilga ir nuobodi. Ji pasiūlo 
daugybę mažesnių 'nefoirmųl, 
kurių pravedimui reikėtų ke
lių metų darbo.
Renkanties parlamentui kiek

vienas vadovas buvo sveikina
mas. Bet užvis karščiausia 
sveikinta darbiečių vadovą 
MacDo 11 <i Idą.

MacDcnald išleido praneši
mą, kuriame jis kaltina da
bartinę valdžią dėl užsienio po
litikes silpnumo. Jis sako, kad 
Anglija Europos politikoje tu
rėjo lošti dauig svarbesnę rolę, 
negu kad ji dabar lošia. Val
džia ir jos šalininkai puldami 
darbininkus tyčiomis pažeidė 
šalies kreditus. Jokia partija, 
sako MaoDonald, nenorėtų pri
imti valdžią prie dabartinės 
painios padėties namie ir už
sieny. l’odeL jis kviečia Angli
jos žmones būti išmintingais 
ir nesitikėti didelių darbų kas 
ne butų valdžioje. k

Jis paskelbė, kad ryto dar
biečiai savo priede prie kara
liaus kalbos pasiūlys išreikšti 
nepasitikėjimą dabartinei Bal- 
dvvino valdžiai. Tada ir prasi
dės tikroji kova.

šiandie — veikiausia giedra; 
šalta.

Saulė teka 7:15 valandą, leid
žiasi 4:45 vai. Mėnuo leidžiasi 
3:16 vai. nakty.

SIŲSKIT PER

MAUONAS
PINIGUS LIETUVON

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 16 d., užsienio pini

gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 markių ....
Italijos, 100 lirų ........... 
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 kroną ....
Suomijos, 100 markių ...

. $4.24

. $1.45 
$4.1,1

$17.43 
$4.38 
$4.62

$10.00 
$14.25 
$37.33 

Įjos, 100 markių ........... $2.52
jos, 100 kronų ........... $26.18
arijos, 100 frankų ....... $17.85

Coue vėl Chicagoje.
CHICAGO. — Pereitą naktį 

. Chicago -sugrįžo Emile Coue, 
Franpijos chemikas, autorius 
kiek laiko atgal buvusios gar
sios auto-sugestijos teorijos 
“e.very day in every way I am 
getting better and better” gy
dymui žmonių. Tą jo teoriją 
jau baigiama užmiršti. Bet jis 
vistiek skaitysiąs čia lekcijas, 
taipjau aplankys vakarinių 
valstijų miestus, kurių jis ne
aplankė pernai.

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St.

Chicago III.
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10,295 ir kiaulių V2 metų fr se
nesnių 7,113 št.

Ožkų surašyta 3,893. Tokiu 
budu pavasario skaičius pervir
šytas 398 št. —(Elta).

Kaunas
“Keturi Vėjai”.

Kauno laikraščių pranešimu 
šį sausio mėnesį išeisiąs pirmas 
lietuvių futuristų laikraščio 
“Keturi Vėjai’’ numeris. Be lie
tuvių naujojo meno atstovų ku
rinių busianti ir užsienių spau
dos apžvalga. Leidinys busiąs 
iliustruotas. z

rių 132,345 vyrai ir 134,017 mo
terų. Sulig tautybė miestų gy
ventojai, Lietuvos piliečiai, skir
stoma taip: lietuvių 153,242 
(57,60%), žydų 85,076 (31,- 
90%), lenkų 8,156 (3,1%), ru
sų 6,385 (2,5%), vokiečių 8,- 
973 (3,3%), latvių 946 (0,30%), 
kitų 614 (0,20%). Svetimšalių 
Lietuvos miestuose yra 2,970 
(1,1%). — (Elta).

Lietuvos pašto, telefono ir 
telegrafo įstaigų paja

mos — išlaidos.
Kalėdos Lietuvoj

Kaunas, 26 gruod. — Po be
galinio! Slapymečio prieš pat 
Kalėdas (nuo gruodžio 20 d.) 
pradėjo stiprokai šalti. Per 
tyal’ėdas jau turime žiemą, 

gražus, l><- vėjo, bet šal
tis laikosi nuo 5 lig 0° R. Nc- 
mune jau kelinta diena plau
kioja tankus stori ledų galba- 
lai (ižai).

Kallūdų šventes kauniečiai 
švenčia linksniai, pasidrūtin
dami nauja “monopoline,” ku
rios prieš šventes pritruko san
dėliuose. Ties svaigalų sande
liais paskutinėse prieš šventes 
dienose gatvėje stovėjo eilės 
žmonių, kad gavus to valstybi
nio skystimėlio.

—Liet, darbininkas.

Per šių metų pirmuosius 10 
mėnesių Lietuvos pašto, telefo
no ir telegrafo įstaigos turėjo
5.640.600 litų pajamų, iš jų pa
što — 2,876,100 lt., telefono —
1.401.600 lt., telegrafo — 1,-
337.900 lt. ir kitų 25,000 lt. Ben
dros minėtų įstaigų išlaidos sie

kė 4,855,700 lt. Pe,r tuos pat 
1922 m. mėnesius pajamų turė
ta 1,610,300 lt., išlaidų — 951,- 
700 lt. — (Elta).

Kiek ir kokių gyvulių 
turi Klaipėdos kraštas.
1923 metų spalių m. 10 d. 

Klaipėdos krašto padaryto 
gyvulių surašymo daviniai.

Visur tas pats.
Kaune einantieji laikraščiai 

skelbia, kad Lenkijoj esą pri
kimšti kalėjimai “prasikaltė
lių” žodį “prasikaltėliai” dėl
to rašau kabeliuose, kad jie ne 
prasikaltėliai, bet tyčia, dėl po
litinių pažiūrų, padirbti prasi
kaltėliais. Krokavoj didžiojo 
kalėjimo rumuos gruodžio 1 d. 
8()-tyje mažų kamerų buvo su
kimšta 900 žmonių, kurių 300 
asmenų buvo bokšte. Didžiaja
me kalėjime Senato gatv., kur 
tilpdavo tik 400 žmonių, dabar 
sukimšta 900 žm. Kamerose, 
skiriamose 5—6 žmonėms, pri
kimšta po 30. ' Atsigult nėra 
kur, — miega sėdėdami. Delei 
trukumo vietos kriminaliniai ir 
vaikai sukimšti su politiniais. 
Galima įsivaizdinti, kokia ten 
“mokykla” pradedantiems gy
venti žmonėms-vaikams. Ir vis 
tai dedasi šalyje, kuri aukština 
save krikščionyste, katalikišku
mu ir kitais dvasiškais tobulu
mais.—Pr. br.

Dabartinio surašinėjimo da
viniais Klaipėdos krašte yra 
31075 arkliai. Laikotarpy nuo 
1923 m. balandžio m. padau
gėjo skaičius 831 št. Lyginant 
balandžio niūn. surašymu iki 
3 metų arklių (igl. kumeliai) 
skaičius didesnis 979, 3 metų 
ir senesnių 118 mažesnis.

Galvijų suskaityta 64,914. 
Lyginant praeito pavasario 
36,951 skaičiumi, galvijų ma
žiau 2,017. Žymiai sumažėjo 
iki 2 metų veršių ir jaunų gal
vijų (902) ir 2 metų ir senes
nių karvių ir telyčių skaičius 
(1,135), šiame skaičiuje mel
žiamųjų karvių 224 mažiau.

Avių skaičius 35,313, lygi
nant balandžio mėn. surašy
mu, kada buvo 43,187. Avių 
'•kaičia ils sumažėjimas aiškina
mas išpiovimu didžio skai
čiaus avių, ypač ėriukų ru
dens metu ūkininkų naminiams 
reikalams.

sį kartą kiaulių suskaityta 
07,887. Tokiu budu palyginus 
u pereitu surašymu paršelių 

ir paršų iki i/2 metų priaugo

“Taxi-Kebai” Kaune — 
gal bus įvesti.

Kaimo laikraščių žiniomis, 
viena 1’ra.ncu^ų firma yra pa
sinius Kaunui suteikti jai kon
cesija maž-daug septyniems 
metams įvesti ir eksploatuoti 
tam tikro tipo auitotmobilius 
keleiviams vežti. Kiekvienas 
automobilis turėtų taksometrį 
arba skaitiklį, kursai rodytų, 
kiek kilometrų yra nuvažiuo
ta. Mažiausia kaina už važia
vimą — vienas litas, o jeigu 

i kas važiuoja daugiau kilomet
ro, tai už važiavimą mieste už 
kiekvieną kilometrą imama po 
2.50 lit., o už miesto tolimes
niu i kelionei po 1.50 lit. nuo 
kilometro. Jeigu Miesto Val- 
dyba sutiktų duoti tų koncesi
jų, tai nuo balandžio mėnesio 
firma sutinka paleisti iš pra
džios iki 10 taksių, o paskiau 
jų skaičių didinti, žiūrint rei
kalo. Iki šiol dėl kai kurių su
tarties punktų dar su firma 
nesusitarta. Miesto Valdyba 
norėtų pati į savo rankas pa
imti tą verslą ir leisti visiems, 
kas norėtų, pirktis automobi
lius su taksomotorais ir va
žiuoti nustatyta taksa.

Didelis potvinis 
Latvijoj.

Sąryšy su pirmojo sniego pa
leidimu š. m,-gruodžio mėn. 11 
—13 d. Latvijoje buvo didelis 
potvinis. Apie 7 kilomtr. nuo

Mintaujos Lielupėje susistoję 
ledai ir vanduo pakilęs apie 9 
pėdas ir kaip pavasario metu iš
siliejęs iš krantų grėsė pačiam 
Mintaujos miestui. Palielupės 
gyventojai turėję apleisti na
mus su visais gyvuliais, nes van
duo buvo besiveržiąs į grįčias 
ir tvartus. Aplink matėsi tik 
miškai ir trobesiai. Atvykus iš 
Rygos ledų laužytojams ir pa
šalinus ledų susidurimus, van

duo nuslūgo.
Taip pat buvo pakėlus Ven

tos upė iki 15 pėdų. Ledai išlau
žę medinį pantonų tiltą ir nu
nešę į Baltijos jurą apie 1000 
kub. sieksnių malkų, kurios bu
vo sukrautos upės pakrantėj. 
Padaryta didžiausi nuostoliai; 
dabar juroj plaukioją malkos, 
rąstai, o taip pat nuo laukų nu
plautos gubos šieno bei avižų.

— Baikštys. (L-va)

|Mrs. 4 MICHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 ga> 
Ofisas su Dr. J. F. Van Patof

am

Borden’s
“Selected

šiandien

Bordens “Selected”

Yra padarytas išdirbinėji-

me augstos klesos pieno ir

pienas

yra augsčiausios rūšies.

Užsisakyk it

BORDENĮS
ErmFboductsCo. ofIllinois 

Franklin 3110

Pažymėtinas pasveikini
mas Mrs. Spink

Suteikia Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Comp- 

ound Pilną Kreditą.
Minn. Junc., Wis. —• “Aš buvau gy- 

donyą, bet rodosi niekas negalėjo man 
pagelbėti ir aš bu
vau taip silpna, 
taip kad aš turė
jau gulėti lovoje 
daugiausiai ir bu
vau kaip invalidas. 
Aš turėjau skaus
mus užpakalyje ir 
lyties organuose ir 
mano skilvys vi
suomet nedavė 
man ramumo. Ma
no vyras pamatė

Lydia E. Pinkhanv’s Vegetable Com-

T ei. Y*r<.

Baigusi skuteri- 
jos kolegiją; ii 
gal pruktakavu 
si rennsylvani 
Jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose pri 
gimdymą, lai^t 
gimdymo Ir p< 
gimdymo.

Vf. dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; krei] 
kitife, o 
pagelbų.

Valandos nae 1
ryto iki 1 pe 
tų, nuo 0 iki 9 v 
vakaro.

NORĖDAMI!
, PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
I NYTI VISADOS KREIPKITSS

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S. L FAUIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. 9 

*■—.................... i ii 11 u— i

KOJįĮ TROBELIAI!
Kaip reunuatizmas, odos ligos, už

degimas, uleoriai, įaugę piritų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. "l’aip- 
gi komai, bunianai ir cullausei.

Kodėl jums kenliti ? nuo tų neima* 
gumą kurie padaro skaudėjimą ir ne* 
malonumą kuomet -—
i Aš Išgydau

Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 
be skausmo. Aš pagolbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums ? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų • specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedaliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom S t., Room 111-11 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: ano 6 iki 8 ▼. -r. kisk- 
vieną vakarą, iftskyrua ketvertą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephor.as Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas - visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir nudirba visokius Dokumentus, ’ 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

$750.00 DOVANŲ $750.00
Maskaradų Balius

RENGIA LIET. RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUBAS
Sukatoj, Sausio-January 19, 1924

; LIETUVIU LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
J , Kampas 14 St. ii* 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vakare. Muzika J. Pociaus.
Kviečia KOMITETAS.

Lietuviai Daktarai

.. ........... ..................................
Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 3895
>■ I .... J

JOHN L BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearbom Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 i 

Vakarais: 2151 West 22 Street J 
Telefonas Canal 1667

Lietuvos-Latvijos pasienio 
mokyklų reikalu.

Kaunas. — Latvijos valdžia 
kreipėsi į musų vyriausybę su 
pasiulymu sutvarkyti Lietuvos- 
Latvijos pasienio mokyklų klau
simą tam tikro susitarimo ke
liu. Susitarimo projektas numa
to nekliudyti pasienio gyvento
jų vaikams lankyti antros, val
stybės mokyklas. — (E.)

Gyventojų statistika Lietu
vos miestuose.

Šių metų gyventojų surašinė
jimo daviniais, Lietuvos mies
tuose gyvena 266,362 žm., ku-

Lietuviu Tautiškos 
Kapinės

FOLEY KATARO TABLETAI
Gaukite buteli FOLEY CAT1IART- 

1C TABLETS, labai parankus table- 
tai nuo užkietejinio vidurių. Labai 
lengva ii’ malonu vartoti; greitas ir 
tikras palengviniirvas. “FOLEY 
CATIIARTIC TABLETS pagelbėjo 
man labai daug. Aš turėjau labai 
užkietėjusius vidurius, bet dabar jau
čiuosi gerai”, rašo Miss Mildred M. 
Keene ,442 Essex St., Bangor, Maine. 
Jos taipgi veikia ant kepenų, labiau
siai dėl sutukusių žmonių. Neimki
te panašiai padarytų. Parduodamos 
visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., Chicago, III.

FURĖJO DIDELI PERSIŠALDYMĄ
W. L. Hayes, Jacksonville, Fla., ra

to: “Aš kentėjau nuo didelio persi
šaldymo. A šnegalėjau balsiai kal
bėti, tik šnibždėjau. Po išbandymo 
ampelio FOLLEY’S HONEY AND 

COMPOCND aš pajutau didelį pa
lengvinimų. Didelio butelio jau pusę 
nugėjąu ir nš visai pasveikau”. FO- 
LEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND yra viena geriausių nuo ko
sulio gyduolė pasaulyje; neturi savy
je opiates ir geriausia gyduolė nuo 
kosulio, persišaldymo ir užkimimo. 
Neimkite panašiai padarytų. Par
duodama visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., Chicago, III.

pond apskelbimą, ir pamanė, kad tai 
yra geras dalykas, parnešė man na
mo ir patarė vartoti. Po išvartoji- 
ino 1 butelio, aš galėjau val
gyti, ir po išvartojimo 6 butelių, aš 
galėjau dirbti savo darbą, kuriuo ne
galėjau dirbti per eilę metų. Aš tu
riu tik gimusį kūdikį, kuris auga la
bai gerai ir aš vis dar vartoju Vege
table Compound ir jaučiuosi daug ge
riau negu keturi metai atgal. Gy
duoles tikrai yra geros ir geras daly
kas turėti namuose”. — Mrs. George 
Spink, Minnesota Junction, Wisconsin.

Visoje plačioje šalyje pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound raportuoja, kad 98 nuošimčiai 
turėjo pasisekimo. Pardavimui pas 
uptiekorius visur.

............. " 1
Tel. Haymarket 1044

DR. G. J. ADLER
Specialistas Venerinių Ligų 

Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo

11 iki 1 valandai dieną.
1014 $o. Halsted St.

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Mihvaukee Avenue 
Room 212 f

Kampas North Avė. ii; Robey St.

Ofiso valandos 9 iki 9.
Nedėlioj 9 iki 12 dieną. 

Gass Administred 
.................................... ...................

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

/-v................................. ............

A, L. DAV1D0NIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:8* vakare.

t

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽTUS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzio 7715

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIĘGNER 
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advosataa 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn Stw 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabasb Avė. 

Tel.: Pullman 6377.
S— «.ii ■. , „

v. w. rutkauskas' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4681

Gerbiamieji lotų savinin
kai ir Dr-jų atstovai kvie
čiame jus ant visotino meti
nio susirinkimo, kuris bus 
nedėlioję, Sausio-Jan. 20 d„ 
1924, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted gat., 1-mą valandą 
po pietų.

Jūsų atsilankymas būti
nai reikalingas, nes yra 
daug svarbių reikalų ap
svarstymui, ką mes turim 
veikti bėgyje šių metų, ir 
taipgi bus pranešta ką mes 
nuveikėm pereitais metais; 
ir visas stovis kapinių da
bartiniam laike.

Valdyba. •

Maskaradu Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO,

Nedalioj, Sausio 20 d., 1924 m.
TAUTIŠKOJ BAŽNYTINĖJ SVET.,

3501 S'o. Union Ave«,

Pradžia 6 vai. vak. įžanga 50 centų.

Bus vienas iš gražiausių balių. Kviečia visus atsilankyti
RENGIMO KOMITETAS.

Telephone Yards 1582

DR, J. KULIS
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St.. Chicago. III.......   1 "".... . .......... . —■'

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viimdos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 88th St„ Chicago, Ui.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

U

Garsinkifės Naujienose

Canal 0257
Naktinic Tąl. Canal 2118

DR. P. I. ZALRTORIS 
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. Fairfas 5574 
CHICAGO, 1LL.
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Ketvirtadienis, Saus. 17, *24

L.S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartę savaitėje, Ketvirtadieniais
Sausio 17, 1924 Eilinis No. 41
Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie-| 
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. Žymantui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas y
Centio Sekr. A. Žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10G04 E<1- 

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayettc 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemeža, 25 E. 23rd 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 853 
Hoyne Avė., Chicago, 111.

st.,

rei- 
butų 

konferencijų protokolai 'siunti
nėjami Rajono kuopoms.

2) Ded LSS VIII Rajono kal
bėtojų kursų nutarta, kad tas 
dalykas butų vykintas kaip tik 

.aplinkybes leis.
: 3) Del buvusio Lietuvių Soci- 

dienos. plistų Apšvietos Kliubo, kuris

NAUJIENOS, Chicago, UI. 8

LSS. Viii Rajono Konfe- kalais nutarta: 1) Kad 

rencijos Protokolas
L. $. S. VIII Rajono kuopų de

legatų konferencija įvyko Sau-' 
šio 6, 1924, “Naujienų” name, j 
1739 So. Halsted gat. Konferen
cija atidaryta 12 vai.
Pirmininku išrinktas d. A. Nar-’jau yra likviduotas, bet dar yra 
butas, Mandatų komisijon F. ’jo pinigų pas J. F. Vilį $39.05, 
Tverijonas ir J. Vainauskas, ’ nutarta, kad tie pinigai butų 
Spaudos komisijon F. Skamara- ’ perduoti į LSS. VIII Raj. kasą, 
kas, F. Tverijonas, J. Vilis. Iš l 4) Del LSS VIII Raj. Propa- 
mandatų pasirodė, kad konfe- gandos Mokyklos pranešama, 
rencijoj dalyvauja delegatų nuo j kad pas narį P. Millerį randasi 
penkių kuopų, bet ne visi dele-.dar tos mokyklos pinigų suvirs 
gatai atsilankė, — atsilankė tik >20.00. Nutarta, kad tie pinigai 
dvylika: 81 kp. J. F. Vilis, A. butų paimti Rajono kason.
Vilis; 22 kp. A. Kemeža, A. Ba-| 5) Nutarta, kad kasierius bu- 
nienė; 4 kp. V. Mišeika, J. M. .tų po kaucija $300.
Vainauskas, F. Tverijonas, F. I 6) Nutarta, kad LSS VIII Ra- 
Skamarakas; 137 kp. F. Tveri-'jono kuopų sekretoriai turi pri- 
jonas, A. Norbutas; 174 kp. M?siųsti VIII Raj. centro sekreto- 
Karlovas, ir M. Arbačiauskas. jriui savo adresus.

Sekretorius M. Kaspanūtisį .>) Nutarta, kad Rajūnas su- 
perskaitė praeitos konferenci- renetų prelekcijų maršrutą drg. 
jos protokolą, kuris buvo priim{P‘ Grigaičiui. Tuo reikalu rūpin
tas vienbalsiai. Gs pavesta naujai Rajono val-

, dybai.
Komisijų raportai^ d. P. Gri- g) Reikalaujama, kad butų 

gaičio prakalbų maršruto komi- ’ pj]t|omas įstatymas apie tvar- 
sija pranešė, kad viskas g^rai ( kymąsi finansiniai su Socialis- 
nusisekė. Pramogų vakaro, ku- partijos raštine per kalbinių 
ris įvyko gruodžio 23 d., 1923 fe(|eracijų (Sąjungų) kuopų se
ru., M. Meldažio svetainėje, ko- kretorius.
misija pranešė, kad vakaras pa- i 9) Nutarta, kad organizaci- 
vyko gana gerai ir liko VIII Ra- n,s darbas butų atsakančiai su- 
jonui gražaus pelno. Del netu- tvarkytas Pildomojo LSS. Ko- 

pilnų atskaitų raportas miteto su Soc. Partijos raštine.
10) VIII Rajono valdybon 

1924 metams išrinkta: pirmi- 
F. Skamarauskas, 

A. Vilis 
fin. rašt.

rejimo ]
nebuvo išduodamas. Vakaras
buvo rengiamas VIII Rajono.

Komisija rengimo kalbėtoji) ninkas-org. “ “* 
kursų pranešė, kad prie to da-j nutarimų raštininkas 
lyko rengimąsi. Delegatai į Cook kasierius A. Kemeža, ........ ..
County SocialistŲ partijos kon-lA Banienė, knygius J. F. Vilis. 
ferencijas pranešė, kad S. P. or-jVII1 Rajono centro ' 
ganizacinis darbas sparčiai ve- nariais F. Tverijonas

komiteto

damas ir kad rengiamasi 
mos sezono darbuotei; S. P. 
gausiai paaugusi nariais.

Valdybų raportai: L. S. S.1 Cook County S. P. susirinkimus: 
VIII Rajono pirmininkas-orga-. A. Kemeža LSS VIII Rajono 
VA 1 n O 1 1 O T I? !1 j* • • t 1 1 1 *1 A 1konferencija nutarta' laikyt ko

vo mėnesyje 1924 m.
— M. K. Kasparaitis.

Pastaba VIII Rajono kuopų 
sekretoriams: — Del neturėji
mo kuopų sekretorių - adresų 
konferencijos protokolo negaliu 
kuopoms išsiuntinėti. Pasinau
dokite protokolu įdėtu “LSS. 
žiniose”. — M. K.

v • zie-
yra

šeika. Revizijos komisijon A. 
Narbutas, J. M. Vainauskas ir 
M. Arbačauskas. Delegatais į

nizatorius J. F. Vilis pranešė, 
kad Aštuntas Rajonas finansiš*- 
kai gerai stovįs, tik buvę per- 
mažai veikiamas organizavimo 
darbas. L. S. S. VIII Rajono 
sekretorius M. K. Kasparaitis 
pranešė, kad organizavime na
rių buvę veikiama, tik neperge
riausios pasekmės; rašęs į L. S. 
S. organą kelis agitacinius strai
psnius, ir kelis šiaip Aštunto 
Rajono reikalais, taip pat visus 
Aštunto Rajono centro komite
to posėdžiu raportus, ir kad ne
galėjęs išsiuntinėti konferenci
jos protokolo L. S. S. Aštunto 
Rajono kuopoms, nes neturėjęs čionai paduodu: 
kuopų sekretorių adresų. Ragi
no, kad ateityj kuopų sekreto
riai priduotų savo adresus cen
tro sekretoriui. Raportas priim
tas. Finansų rašt. pranešė, kiek 
yra L. S. S. VIII Rajono ižde pi
nigų: pirmiaus buvę ižde $73.- 
79, nuo surengtųjų prakalbų 
$63.80, pardavė Aštunto Rajo
no šėpą $10.00, viso $147.59. 
Nuo įvykusio vakaro dar netu
rėjo priduotų pinigų virš šim
to dolerių. — Raportas priim
tas. Rajono kasierius A. KemS- 
ža pranešė, kad su fin. rašt. apy
skaita sutinkąs.

Laiškas iš Rusijos
C. Bolodkin gavo keletą laiš

kų iš Rusijos, kuriuos išvertęs

“Myliinas Broli: — Pranešu, 
kad tavo siųstas siuntinys at
ėjo ir randasi pašte. Bet iš
pirkti aš jo niekaip negalėsiu. 
Dalykas toks: kai gavau pra
nešimą, kad yra man siunti
nys, aš su džiaugsmu nubėgau 
į paštą jį atsiimti, bet už tą 
siuntinį pareikalavo iš manęs 

240 pūdų duonos, arba 45 do
lerius. Ot kaip, brolau! Pagal
vok, ar aš galiu išiprkti tą siun
tinį? Niekudmdt savo gyveni
me. ..

Pirmiausiai, ar gafli sovietų 
valdžia taip baisiai lupti už

siuntinį nuo! neturtingo darbi
ninko, kuris dvejus metus ka
riavo raudonojoj armijoj už 
sovietų valdžią?!... O ar ži
nai, brolau, kaip sunku man 
buvo atsiskirti su tuo siun
tiniu! Man davė siuntinį tik 
pačiupinėti, bet tuojau vėl at
gal atėmė.. . Dar tu klausi apie 
gyvenimo brangenybę. pas mus. 
Pasakysiu, kad gyvenimas pas 
mus nepakenčiamai sunkus. 
Visa, kais išdirbama dirbtuvėse, 
kaimietis jokiu bildu negali 
nusipirkti: .paprasti batai kai
nuoja 25—30 pūdų duonos, 
kaimiečiai negali nei svajoti 
apie tai... Tavo brolis F.”

Kitas jo draugas, parvažia
vęs iš Amerikos, rašo:

“Brangus Drauge: — Nera
šysiu visko smulkmeniškai 
koks yra gyvenimas kaime, tik 
pasakysiu trumpai, kad masės 
žmonių pražuvo ir dabar žūva 
nuo šalčio, bado ir prastų na
mų. .. Pasakysiu taipgi ir apie 
mokesčius. Valdžiai mokesčius 
niekame visi — nuo neturtin
giausių ima penkis pūdus duo
nos, o nuo ūkininkų ima po 80 
pūdų duonos. Uždirbti nėra 
kur, o mokesčius reikia mokė
ti. Kas ką turi parduoda ir mo
ka mokesčius. Gyvenimas be
galo sunkus, kaip gyventi —I 
nei mes patys nežinome. — Ta- ] 
vo draugas P. C.”

Jo senas tėvas rašo 
mai:

Laisvė ir darbininkai

seka-

man“šįmet valdžia uždėjo 
mokesčių 40 pūdų duonos. Tu 
negali sau įsivaizdinti, myli
mas mano sunau, kiek ašarų 
ir nusiminimo turėjome, kai 
veržeih’e tą duoną iš namų... 
Dar neužteko to, kad tai buvo 
paskutinė musų duona, bet 
mes ją dar turėjome nuvežti į 
Gomelį (50 viorstų nuo gyve
nimo vietos), 
namie seniai 
Duonos nėra,
ką uždirbame — valdžia ati
ma. Kaip gyventi?”

O Amerikos bolševikai iš 
kailio neriasi įrodinėdami, kad 
Rusijos žmonės labai gerai gy
vena. —Z. A.<•

Mes pasilikome 
ir maži vaikai, 

rūbų nėra, o tą,

Kur eina žomniy mokesčiai
Kiekvienas taksų mokėtojas 

gali sau gerai įsitėmyti, kad nuo 
kiekvieno užmokėto taksų dole
rio, 83c eina karo reikalams. 
Taip jau yra sutvarkytas 1924- 
5 metams taksų mokėjimas. Tie 
83c nuo kiekvieno dolerio bus 
sunaudojami praėjusių karų, da
bartinių karų ir ateities karų 
reikalams. Tik 17 centų liks ša
lies reikalams, kaip tai teisių, 
sveikatos, žmonių švietimo, vie
šiems darbams. Kitais žodžiais 
sakant, 5/6 karui, ir 1/6 tai
kai.

Tas nelabai gerai skamba, bet 
tai yra prezidento Coolidge pro
pozicija. Jisai sako: $2,500,000,- 
000 (du bilijonai penki šimtai 
milijonų) karui ir tik $500,000,- 
000 kitiems visiems šalies rei
kalams, kad ramiau gyvenus ta
me karų laikotarpy.

Pagal smulkiai paduodamas 
skaitlines yra taip: mokslui yra 
skiriama 1/3 cento, o karo rei
kalams 171/2 cento nuo kiekvie
no įmokėto taksų dolerio, arba 
karui 50 sykių daugiau. Tai rei
škia, kad apšvietai, sveikatai ir 
mokslo išradimams tenka IV2 
cento, o karo reikalams 83c nuo 
kiekvieno įmokėto taksų dolerio, 
arba karo reikalams yra skiria
ma 60 sykių daugiau. Kapita
listinė presą dėl to labai džiau
giasi. Ir yra iš ko jiems džiaug
tis: juk tai vis dirbama jų nau
dai. Karas niekam nėra reika
lingas, kaip tik kapitalistų kla
sei. Kapitalistų klasė turėdama 
savo žmogų prezidentu, ir gali 
pasidžiaugti tokiais dideliais lai
mėjimais karo reikalams. Dar
bininkai nieko negali čia pasi
priešinti, nes jie yra dar silpni 
politiniai ir industriniai. Kapi
talistai daro kas jiems patinka. 
Jie yra pilni šeimininkai. Ir jie 
šeimininkaus taip ilgai, kol dar
bininkai nesusiorganizuos, kad 
atlaikius stipriai savo poziciją.

— Socialistas. '

jų atimama. Tai tik paviršuti
niai paduoti bolševikų darbai; 
jeigu plačiau panagrinėtume 
jų darbuotę, (uomet ir akliau
sias jų .pasekėjas pamatytų, 
kad ta partija ne. darbininkų, 
o tik savos rųšies buržujų ir 
darbininkų ^pgavikų/.

Ne kitaip yra ir su Krikščio
nių Demokratų Partija Lietu
voje. Čia nereikia daug nei aiš
kinti, kiekvienas susipratęs 
darbininkas žino, ko ta parti
ja siekiasi ir ką ji veikia. Kaip 
Rusijoj bolševikų partija, taip 
Lietuvoje “kademių” partija 
stengiasi kiekvieną parankesnį 
darbininkų judėjimą užgniauž
ti, kiekvieną organizavimo dar
bą trukdyti, neprileisti prie ap
švietus, prie didesnio susipra
timo darbininkų klesos.

Visai kas kita su soči ai irti-(l 
nėm partijom. Pavyzdžiui kad 
ir Anglijos Darbo Partija. Ei
dama socialistiniu programų 
ji nuolatos kovoja už darbi
ninkų reikalus, už suteikimą 
laisvės visiems žmonėms, už 
įprupinimą nedarbo laiku dar
bininkų šeimynų, už aprūpini
mą sulaukus senatvės, ir dau
gybės kitų dalykų darbininkų 
gerovei. s

Dabar, mielas darbininke, 
brolau ir sesute, pasakyk, kuri 
iš virš minėtų organizacijų tau 
geriau patinka? Be abejonės 

o plačiąją darbininkų | kad 'socialistinė. Jeigu tau ta 
organizacija patinka, tai kodėl 
tau neprisidėti prie jos? Atei
kite ir prisirašykite prie L. So
cialistų Sąjungos, padėkite 
nuims kovoti už darbininkų 

, . . . . . reikalus, taigi už savo reika-trankosi po įvairias L Naudžius
; pustuziniai Į___________

skelbiančių neva

neretai pavyksta 
suklaidinti ne

darbininkų mi- 
kovoti už laisvę, 

tik, žinoma,
kuri butų darbinin-

Vargiai kitą tokį žodį rastum 
pasaulyj taip plačiai vartoja- 
mą, taip plačiai išnaudojamą, 
kaip žodis laisvė. Jį vartoja ne 
tik darbininkai, <la|!svės lištroš- 
kę, bet ir kapitalistai bei val
dančios klesos, kad su to žodžio 
pagelba prigaudinėt nesusipratu 
sius darbininkus. Ir reikia pri- 

hjažinti, kad 
lamitalistains 
sustoratusių 
nias įšaukiant
už šalies gerovę, 
ne už tą,

Ikams naudinga, bet už tą lais
vę, kuri naudinga viešpatau-

I jančioims klesoms.
Ir nieko stebėtino nėra, jei

gu kapitalistai su pagelba ne- 
susipratulsdų darbininkų sten
giasi palaikyti ir ginti savo

I reikalus, — jie nebūtų kapita
listai, jei to nedarytų. Bet čia 
kyla klausi-nias, kodėl tūli dar
bininkų vadai turi noro sekti 
buržuazinėmis vėžėmis ir var
toja tokius pat metodus kaip 
ir išnaudotojų klesa: šaukia 
liežuviu “dėl darbininkų gero
vės, dėl darbininkų pasiliuosa- 
vinio,” o darbu trempia po ko
jų tikrąją laisvę, mindžioja.

I ir vietoje laisvės kala pančius, 
—■ gina tik mažos grupes rei
kalus, 
/isuomenę engia.

Mums nereikia tokių žmonių 
ieškoti pas svetimas tautas, jų Į 
turima ir tarpe lietuvių. Jie L 
leidžia laikraščius užvardintus 
‘laisvė,” 1 
lietuvių kolonijas 
“kalbėtojų, 
’aisvę, laikas nuo laiko leidžia 
atsišaukimus kviesdami darbi- 
ninku minias į kovą už laisvę, 
— ir nesusipratusių darbiniu-Į Kai tik pasibaigė pasaulinis 
kų dalis klauso ir seka paskui Į didysis karas, moterų padėtis 
juos. Bet ištiesų jie dirba ne daug pakitėjo. Delei tos prie- 
darbininkų klesos išvadavimui, Į žasties konservatyviški ele- 
> jų vienybės ardymui ir jų Į inentai sukėlė didelį gvoltą. Jie 
išvadavimo valandai trukdy- norėjoj kad moteris pasiliktų 
darni. Susipratę darbininkai ži-1 nuolat toju .pačioje vietoje, 
no kovos budus, kuriais jie šie-1kaip ji buvo iki šiol. Dar nele
kia si išsikovoti laisvę ir ger-lbai seni laikai, kuomet moteris 
buvį darbininkų klesai, — jie Į dirbdavo namie per dienas ir 
organizuoja darbininkus, auk-1 naktis — prie ratelio ir prie 
'ėja juos, kad atėjus valandai vaikų — gamindavo viską, kas 
jie galėtų duoti sprendžiamą įtik buvo reikalinga namams, 
smūgį kapitalizmui; tuo tarpu I Ji niekur negalėdavo išeiti, 
ie žmonės, kurie klaidžiais Į Vyrams lik valia buvo išeiti, 
keliais 'eina, trukdo tą darbą Į Bet kai atsirado dirbtuvfių 
atkalbinėdami darbininkus ne-1 sistema, tas visais darbininkių 
prigulėti į tas organizacijas, Į moterų namų darbas persikėlė 
kurios 
eiti nenori. I rys pradėjo eiti į

Neminėsim partijų, kurios [bet vedės su savim ir 
»iandio 
linkime tik tas, kurios jau šio-įdaroma, 
kią tokią rolę lošia politiniu-[negalėdamos išmaitinti 
tne ir

I gyvenime. Turime socialistų I ryti į dirbtuves vaikus 
partijas visame pasaulyj; so-|padėtų uždirbti duoną, 
cialistų nustatytu programų 
eina Anglijos Darbo Partija, I mot moterys pradėjo 
kuri šiandie didelę rodį) lošia [dirbtuves, jos tuojau pareika- 
Anglijoj. Turime ir Krikščio-[lavo, kad joms butų sutejikta 
nių Demokratų Partiją Lietu-1 lygus balsavimas; taipgi įjos 
voje, kuri ten visą valdžią tu-Į pradėjo užimti vietas profesi- 
ri savo rankose. Turime Ko-Į jose ir komercijoje. Moterys 
munistų Partiją, kuri jau keli [pasidarė vyrų konkurentes. Di- 
inetai valdo Rusiją. Pažiūrėki-[džiojo karo laiku moterys pa
ine, kuri jų ką gera veikia dar-Lina te, kad jos gali atlikti tuos 
bininkams. Rusijos Komunistų [pačius darbus, kaip ir vyrai 
partija sakosi esanti vienintė-|kad atlieka. Nuo to laiko mote
te, kuri tikrai kovojanti už|rų padėtis labai pakitėjo, 
darbininkų reikalus, už jų Jais- Į Svarbiausiais įvykis buvo tas, 
vę ir gerovę. Bet taip sakyda-lkad moterys pradėjo tverti sa- 
mos ji tuo pačiu laiku pudolvo kliubus ir gyventi dideliuo- 
sukimštus tūkstančius politi- se miestų apartamentuose. Tuo 
nių prasikaltėlių kalėjimuose, budu šeimininiis gyvenimas 
šimtus jų ištremia, ir šimtus [staigiai persikeitė, pairo. Jei- 
sušaudo ir tik dėlto, kad jielgu gerai prisižiūrėsime į da- 
nesutinka su valdžios autori- [ bartinį šeimininį gyvenimą, 
tetų, kad jie kovoja už darbo tai pamatysime, kad jis jau 
žmonių reikalus.
Komunistų 
darbininkai 
sės pareikšti 
sutinka su 
ar ne. Bet 
Laikraščių 
sausio 1 diena 1924 m. turi bu-[vienas matyti, kad šeimyninį 
ti prašalinta iš knygynų visi gyvenimą suardė kapitalizmas, 
raštai, kurie sulyg valdžios Pasiklausykite kalbų papras- 
nuožiura yra neleistini skaity-Įtų arba vidutiniai apsišvietu- 
ti darbininkams, prašalinama | šių moterų ir merginų ir jus 
dagi tie raštai, kuriuose patys [ išgirsite, kad jos į šeimyninį 
bolševikai 20 ir 21 metais iš- gyvenimą dabar jau žiuri vi- 
leido ir platino. Reiškia, kad|sai kitaip, negu pirmiau. Da- 
Rusijos komunistų valdžia dar-1 bar šeimyninis gyvenimas pa- j 
nininkai neįtik kad neturi jo- sidarė panašus į paprastą biz-1 
kių teisių, bet ir apšvieta nuo nį. Vedasi dėl paprasta išroka

vimo. Meiles visai nėra. Jei 
vyras yra pasiturįs, tai jis kad 
ir pagyvenęs, gali vesti jauną 
merginą. Ir dabar beveik ma
doje, kad seni vyrai veda jau
nas pačias.

Didysis pasaulinis karas pa
darė tą didelį šeimyninį per
versmą. Ir jau nelengva jis ati
taisyti. Šaknys laisvos meilės 
įleistos giliai. Tas bus galima 
pataisyti ar pagerinti tik tuo
met, kai įvyks socialistinė 
tvarka; kai ekonominės visų 
žmonių sąlygos bus pagerintos; 
kai moterims nebereikės par
davinėti save gatvėj, kad užsi
dirbus duonos kąsnį. Kol vieš
patauja kapitalistinė tvarka, 
kol viešpatauja išnaudojimas 
žmonių; kol viešpatauja priva
tinė darbo įmonių nuosavybė, 
tol negalima nieko gero tikė
tis. Kad visuomenė butų ge
riau sutvarkyta, reikia paša
linti neteisinga kapitalistinė 
tvarka. —Z. A.

SocialistŲ Partijoj
Socialistų kandidatai III. valst. 

administracijom

Illinois Valstijos Socialistų 
Partijos laikyto j Chicagoje sau
sio 13 d. konvencijoj nominuo
ta šie partijos kandidatai į III. 
valstijos administracijos vietas 
1924 m. rinkimams:

Gubernatorių And. Lafin 
Vice-gubern. Tilden Bozarth 
Valst. sekretorių Otto Bran- 

stetter <
Gen. prokuroru Sam Block
Valst. iždininku J. T. Whit- 

lock

Motery padėtis

jų klaidingais 'keliais Į į dirbtuvę. Netik vienos mote- 
‘irbtuves, 
feavo vai- 

inažą reikšmę teturi. |kus. Tai nebuvo jų piič^ų noru 
jos buvo priverstos; 

savo 
ekonominiame žmonių [ šeimynos, turėdavo ir turi va- 

kad

Suprantamas (dalykas, kuo- 
eiti į

Auditoriu Ansel M. Brooks 
| Kongresmanu at large Gus 
Sandberg.

Cook kauntės soc. partijos ir 
kalbinių federacijų atstovų 

konferencija.
Į Rytoj, sausio 18 d., 8 vai. vak. 
I įvyks Cook Kauntės soc. parti- 
Įjos Pildomojo Komiteto ir kal
binių federacijų, taigi ir LSS. 
atstovų konferencija Cook 
Kauntės Soc. partijos ofise, 1501 
Warren Avė. Konferencija svar
bi tuo, kad be kita bus tariama 
apie prisiruošimą busimai Gegu
žinės Šventės celebracijai.

šaukiama Cook Kauntės 
socialistų konvencija.

Cook Kauntės Socialistų ma
sinė konvencija bus laikoma at
einantį sekmadienį, sausio 20, 
2:30 vai. po pietų, Machinistfl 
Hali salėj, 113 Ashland Blvd. 
— Dienotvarkė: 1) priėmimas 
Cook Kauntės Socialistų parti
jos platformos; 2) nominavimas 
kanddiatųt 1924 m. rinkimams; 
3) ateinančių rinkimų kampa
nijos plano nustatymas, etc.

Visi partijos ir LSS. kuopų 
nariai privalo dalyvauti konven
cijoj.

Iš LSS. Kuopų Dar 
buotės

METINIS LSS. 4-TOS KUO
POS SUSIRINKIMAS.

I' 't/

Po Rusijos | nėra taip istiprus kaip dešimtis 
Partijos valdžia ar penkiolika metų atgal. » 
neturi jokios tei-Į Pirmiau kapitalistai vis kal- 
savo mintį, ar jie tindavo socialistus, kad jie su 
valdžios politika savo teorijomis griauną dabar- 
tai da ne viskas, tinį tokį gražų šeimyninį gy- 
pranešimais, supenimą. Bet dabar gali kiek-

Antradienį, sausio 22, 8 vai. 
vak. įvyks LSS. 4-tos kuopos 
metinis susirinkimas Raymond 
Institute, 816 West 31 gatvė. 
Kiekvienas narys žinodamas 
svarbą metinio, organizacijos su
sirinkimo lai pasirūpina būtinai 
dalyvauti, ir atvykti nesivėluo- 
jant. — Valdyba.

Pranešimas

Y

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam! 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką pri žiu ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas i»er 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuŠelis.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
■ I to, I ... ,W.| Į Į I

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų lirų 

1724 8. Looihis, kampas 18 ir Blue 
laland. 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
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandose I
9 iki 12. 1 iki 8 dieną į
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, BL J

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

■■........ i ........ ..................... ..................................
Jei abejoti akimis, paaiteiraah 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

T«i BotUrrajtd <487

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedllioj 8 Iki 19 
Telefonas Lafayettc 6M1

Rezidencijos tel. Van Burėm 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Res. 1189 Independence Blvd. Chieagu

L. S. S. VIII Rajono Revizi
jos Komisijos susirinkimas 
įvyks sausio 24 d., 7:30 vai. vak. 
Naujienų name. Visi Revizijos 
nariai turite atsilankyti; kito
kių kvietimų nebus siuntinėja- x 
ma. Knygų revizija turi būti pa
daryta iki pabaigai šio mėn., 
nes sausio 27 d. įvyks valdybų 
persikeitimai.

Rašt. M. Kasparaitis,

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

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas Ir Chirurgas 

Rezidencija
8149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
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Ponui Poincare 
darosi karšta. Gal jus netikite, kad Grigai

tis padėjo kolčakiniems kontr- 
revoliucinieriams suardyti Rusi
jos ūkį? Jeigu ne, tai paskai
tykite “vienintelį darbininkišką 
laikraštį“, “Laisvė“. Josios pa
stabose (“Krisluose“) apie Ru
sijos pinigų kurso nupuolimą, 
pasakyta:

“Rusijos rublis pigo todėl, 
kad jos ūkį suardė karas ir 
kolčakiniai-grigaitinės kontr
revoliucionierių gaujos.” 
Matote.
Be šito Grigaičio nusidėjimo 

Rusijai, yra dar žinoma, kad ji
sai taip pat pražudė Vokietiją, 
kartu su Scheidemannu užmuš
damas Liebknechtą ir kartu su 
Poincarė užgrobdamas Ruhr sri
ties industrijas.

Baisus žmogus, ką ir bekal
bėti!

Bet tai dar butų tiktai pusė 
bėdos. Nors Grigaitis susidėtų 
su viso pasaulio kontr-revoliu- 

I cionieriais, social-pardavikais ir 
imperialistais, jisai visviena ne
galėtų pergalėti “revoliucinį 
proletariatą“, kol jo priešakyje 
stovi Trečiasis Internacionalas 
su tokiais genialiais vadais, 
kaip Leninas, Trockis ir Bim
ba.

Grigaitis, sakysime, susitaria 
su Kolčaku sunaikinti bolševi
kiško rublio kursą. Suorganizuo
ja kontr-revoliucines gaujas ir 
davai ardyt Rusijos ūkį. Ali 
right — ardo; rublis eina pL 
gyn.... Bet čia staigu pakyla vi
sam savo majestote galingasai 
Kominternas ir paskelbia tezį: 
“Rublio kursas turi būt išgelbė
tas — neduokime jam pulti!“

Ir kuomet šitaip prabyla di
dysis proletariato vadas Leni
nas ir didysis Bimba ir kiti di
dieji vadai, tai pragaištingiems 
Grigaičio bei Kolčako planams, 
žinoma, pavykti negali, nes juk 
yra parašyta šventam bolševi
kų rašte, kad Kominternas turi 
paimti viršų ant visų kontr-re- 
voliucijos jėgų.

Grigaitis ir visi jo kontr-re- 
voliuciniai planai tuo budu, kaip 
sakėme, nėra dar taip striošnas 
dalykas.

Daug didesnė bėda yra tame, 
jogei patys Kominterno vadai 
kartais pasielgia taip, kad tary
tum jie yra padarę sąmokslą su 
kontr-revoliucionieriais!

Kai Rusijos rublio kursas 
ėmė baisiai smukti, bolševikams 
paėmus valdžią į savo rankas, 
tai — ką tuomet skelbė Leni
nas? Ar jisai sakė, kad rublio

Francijos valdžia nutarė 
pavartot griežtas priemo
nes krašto finansų sutvar
kymui . Ji nutarė pirmiau
sia pakelti 20% mokesnius. 
Paskui nutarė įvesti aštres
nes bausmes tiems, kurie 
mėgina išsisukti nuo mo
kesnių mokėjimo. Nutarė 
sulaikyti visus įteiktus par
lamentui sumanymus, kurių 
vykinimas padidintų valsty
bės išlaidas. Nutarė iš
braukti iš biudžeto tas paja
mų sumas, kurias buvo tiki
masi iškolektuoti, kaipo re
paracijas, iš Vokietijos ir tt.

Sakoma, kad tokias stam
bias atmainas savo finansi
nėje politikoje Francijos 
valdžia daranti pirmu kar
tu nuo to laiko, kai jos prie
šakyje atsistojo p. Poincarė. 
Galima tečiaus pasakyti, 
kad tokio griežtumo Fran
cijos valdžios finansų politi
koje nebuvo niekuomet nuo 
karo laiko.

Ji nedrįsdavo imti dide
lius mokesnius iš savo pilie
čių, ir Francijos biudžetas 
rodydavo milžiniškus nuos
tolius. Tų nuostolių paden
gimui buvo iš vienos pusės 
užtraukiama vis daugiaus ir 
daugiaus paskolų, kaip ša
lies viduje, taip ir užsieniuo
se; iš antros pusės — buvo 
mėginama kiek galint dau
giaus pinigų išplėšti, “repa
racijų” pavidale, Vokietijai.

Dabar valdžia susigriebė, 
kad toliaus taip daryti jau 
nebegalima. Naujas pasko
las traukti pavojinga, ka
dangi šalies kreditas jau yra 
baigiamas naikinti. “Repa
racijų” gi karvutė užtruko 
nuo to laiko, kai Francijos 
kariuomenė įsilaužė j Vo
kietijos pramonės centrų.

Pats gyvenimas tuo budu 
parodė Francijos imperiali
stams, kad jų politika prie 
nieko gero neveda. Toliaus 
jie susilauks da ir daugiaus 
pamokinančių lekcijų.

Prausiasi.
Iš Maskvos pranešama, 

kad sovietų valdžia “susimy
lėjo” ant dešimties socialis
tų revoliucionierių vadų, 
kurie pusantrų metų atgal 
buvo nuteisti mirčiai, ir pa
keitė jiems bausmę penkiais 
metais kalėjimo.

Per pusantrų metų, reiš
kia, tie bolševikų suimtieji 
žmonės turėjo sėdėti kalėji
me, laukiant, kad bile valan
dų gali ateiti budelis ir iš
vesti juos sušaudyti! žiau
riausias barbaras negalėtų 
sugalvoti aršesnio budo 
kankinti savo aukas.

Kodėl bolševikams dabar 
atėjo į galvų sušvelninti 
jiems bausmę? Augščiaus 
minėtasai pranešimas iš Ma
skvos sako, jogei tai buvo 
padaryta, “kad įtikti Brita
nijos darbo partijai”, kuriai 
ketina patekti į rankas val
džia.

Taigi bolševikai jau sku
binasi apsiprausti, kad ne
reikėtų turėti sarmatos 
prieš busimųjų Anglijos 
darbininkų valdžių, 
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RUSIJOS RUBLIS IR 
BOLŠEVIKAI.

“Socialistų Revoliucionierių 
Partija.”
Tas jau yra vįsai netiesa. So

cialistų Revoliucionierių Partija 
susiorganizavo ne pirmiaus, 
kaip socialdemokratų partija, 
bet dvejetu-trejetu metų vė
liaus už ją.

Pirm socialdemokratų parti
jos įsikūrimo Rusijoje veikė 
“žmonių Laisvės” partija(Naro- 
dnaja Volia).

Vienuoliktas klausimas:
“Iš kokių elementų susidėjo 

R. S. D. D. P. ?
“Iš tokių gaivalų, kurie ne

apkentė socializmo, o kartu ir 
buržuazijos ir nesitikėjo, kad 
Kaimiečiai sukels revoliuci
ją?”
Tai tau, Jurguti, ir devinti

nės! Socialdemokratų darbinin
kų partija susidėjo iš tokių gai
valų, kurie neapkentė socializr 
mo! Ir taip pat neapkentę bur- 
žuazijos! Ir netikėjo Imimie- 
čiais! Kokiai tad visuomenės 
klasei ji tuomet tarnavo?

Ir toje keistoje partijoje be
veik per dvidešimtį metų veikė 
Leninas, Trockis ir daugelis ki
tų žmonių, vadinančių save 
“vieninteliais darbininkų ir vals
tiečių liuosuotojais!”

Reiškia, beveik per dvidešimtį 
metų bolševikai dirbo po viena 
firma su gaivalais, kurie neap
kentė socializmo, — dirbo, ne
žiūrint to, kad jie, bolševikai, 
jau nuo pat pradžios buvo dūšia 
ir kunu atsidavę socialižmui.

Rusų patarlė sako: “Vri, da 
nezaviraisia” — meluok, bet ne 
taip daug, kad pats save pasta
tytum ant juoko!

Grįžtame dar prie socialistų 
revoliucionierių. Devintame ka
tekizmo posme skaitome:

“Kuomi S. R. P. skyrėsi 
nuo R. S. D. P. ?

“S. R. P. atsižymėjo tuomi, 
kad dėjo savo viltį ant Kai
miečių ir ant pasišventusių 
vienetų-teroristų.”
Tai ir visas skirtumas. Kate

kizmo autoriui Visai nė motais, 
<ad dėjimas vilties ant kaimie

čių ir pavienų asmenų buvo pas 
socialistus revoliucionierius tik
tai pasekmė tam tikro jų nusi
statymo pamatiniais visuome
nės gyvenimo klausimais, — 
nusistatymo, visai skirtingo nuo 
socialdemokratų pozicijos.

Socialistai revoliucionieriai 
netikėjo kad darbininkų 
dasė Rusijoje gali iško
voti pilietines teises. Jie iš
viso netikėjo, kad Rusijoje yra 
galima demokraPnė tvarka; tie
są pasakius, jie ir negeidė de
mokratijos Rusijai, manydami, 
kr u demokratija esąs “supūvi- 
sios Vakarinės Europos ’ produ
ktas (produkt gnilovo Zapada).

Jie sakė, kad Rusija padarys 
“šuoli” iš carizmo tiesiog į soci
alizmą. Ir šitoje savo nuomonė- 
jeje jie rėmėsi tuo, kad Rusijos 
valstiečiai, sudarantys milžiniš
ką daugumą gyventojų, dar te
begyvena “komunistiškose ben
drijose” (obščinose). Pamatas 
socializmui jau, girdi, yra Rusi
joje — kaimai; reikia tiktai pa
keisti tvarką miestuose, ir soci
alizmo tvarka bus “gatava”.

Toks buvo originalis sočiaiis- 
tų-revoliucionierių mokslas, ku
rį jie paėmė nuo savo pranokėjų, 
“narodovolcų”.

Šitame punkte tečiaus su jais 
smarkiausia kirtosi Markso pa
sekėjai, socialdemokratai. Pas
tarieji aiškino, kad Rusijos eko
nominis plėtojimąsi eina daug
maž tuo pačiu keliu, kaip ir kitų 
šalių, ir kad todėl pirmutinis jos 
etapas linkui laisvės turi būt de
mokratinės respublikos iškovo
jimas (dėlto juk jie ir pasivadi
no “social-demokratais”, t. y. 
kovotojais ne tiktai už socializ
mą,. bet ir už demokratiją!). 
Rusija 4ie “peršoks” per tą evo
liucijos laipsnį, kuriame randa
si kapitalistinės Vakarų Euro- 
pos šalys, bet ji jau turi kapita
lizmą ir tolyn jisai plėtosis vis 
labiaus, iki išaugins taip galin
gą darbininkų klasę, kad ji nu
vers kapitalo viešpatavimą ir į- 
steigs socializmą.

Visi, kurie yra skaitę senes
niuosius Rusijos socialistų raš-

kursą reikia gelbėti? Ar jisai 
savo “teziuose” aiškino, kad 
rublio vertę ‘ norį nupuldyti 
kontr-revoliucionieriai ir impe
rialistai ir kad proletariatas tu
rįs kovoti prieš tai visomis jė
gomis ?

Ne, Leninas tuomet kalbėjo 
visai ką kita. Jisai sakė, kad esą 
gerai, jogei rublio vertė smun
ka! Jisai sakė, kad sovietų val
džia tyčia stengiasi nupuldyti 
savo pinigų vertę, idant pasie
kus to, kad jie, pagalios, pasi
darytų visai be vertės ir — iš
nyktų!

Kai Rusijoje pinigai išnyks, 
tai, girdi, bus galutinai sunai
kintas pamatas kapitalizmo at
gijimui. Kapitalizmas bus su 
šaknims išrautas!

Taip kalbėjo didysis proleta
riato vadas Leninas Rusijos 
liaudžiai. Taip kalbėjo Radekas 
ir čičerinas; taip kalbėjo lietu
viams darbininkams garsiej i 
oratoriai Bimba ir Jukelis ir vi
sos kitos Trečiojo Internaciona
lo žvaigždės. Ir daugelis gėrėjo
si jų genialiu protu.

Dabar tečiaus “Laisvė” mums 
sako, kad rublio kurso puolimas 
buvo “kontr-revoliucinių gaujų” 
darbo vaisius!

Kaip tai gali būti? Nejaugi 
visa, ką skelbė apie pinigų nai
kinimo naudingumą Leninas ir 
o sekėjai, buvo pateisinimas to 
taisaus darbo, kurį darė kontr
revoliucionieriai?

Kolčakiniai revoliucijos prie
šai, vadinasi, savo veikimu stū
mė į prapultį Rusijos rublį, o 
jolševikų valdžia ir jos rėmėjai 
visose šalyse šaukė: “Taip ir 
reikia! Rusijos rublis turi būt 
sunaikintas! Padėkime Kolčakui 
;ą darbą vykinti! Ąr taip?“

Jeigu taip, tai bolševizmo va
dai buvo kontr-revoliucijos tal
kininkai.

O jeigu ne taip; jeigu jie 
manė, kad pinigų vertės naiki
nimu jie lengviaus nugalės kon- 
T-revoliuciją, tai jie buvo aši
ai, o ne genijai!

Kiekvienas žmogus, giliaus 
apsipažinęs su ekonomijos mo
kslu, žino, kad šių dienų visuo
menės ūkis negali apseiti be pi
nigų. Bet Leninas ir Trockis ir 
Zinovjevas nežinojo to papras
to dalyko, kuomet ėmėsi steig
ti Rusijoje “pavyzdingą“ visam 
pasauliui tvarką. Tiktai kai jų 
pinigai nugarmėjo į bedugnę, 
tai jie dasiprotėjo, kad bloga.

Ir tuomet kaltė dėl pinigų žu
vimo puolė ant — “kontr-revo- 
liucionierių”.

Ir ant Grigaičio!
Bet ar neatsimena “Laisvė”, 

kad dar tuomet, kai visi mūsiš
kiai Bimbos garbino bolševikų 
valdžią už jos sumanymą “pa
naikinti pinigus“, kad dar tuo
met Grigaitis išjuokė jį ir pa
rodė, jogei tas sumanymas yra 
kvailas ?

TAI VADINASI “ŠVIETIMAS”

Kairiųjų komunistų organe, 
“Apsišvietime”, 7-8 numeryje 
įdėta straipsnis apie Rusijos ko
munistų arba bolševikų partiją. 
Jisai yra parašytas taip, kad jį 
galėtų suprasti ir mažiausia ap
sišvietęs žmogus, t. y. klausi
mų ir atsakymų formoje, kaip 
yra rašomi katekizmai vaikams.

Pirmutinis klausimas skamba 
taip:

“Kada susitvėrė Komunistų 
Partija Rusijoje?
“Atsakymas: 1898 metais, tai 
yra 25 metai atgal.”
Tas, žinoma, yra melas, nes 

Rusijos Komunistų Partija įsi
kūrė vasarą 1917 metais.

Galima suprasti, kodėl tokią 
istorinių datų falsifikaciją daro 
komunistai. Jie nori parodyti, 
kad dabartinė bolševikų partija 
yra Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos įpėdinė; o 
Rusijos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partija, mat, buvo įsteig
ta 1898 m.

Bet žiūrėkite, kokių dar dau
giaus dalykų nupasakojama ta
me katekizme. Septintas klausi
mas skamba taip:

“Kokia partija dirbo revo
liucinį darbą Rusijoje pirm 
susitveriant R. S. D. D. P.? 

tus, žino, kad šitame punkte su
tiko ir bolševikai ir menševikai 
ir kad visi jie be skirtumo griež
tai gynė tokį savo nusistatymą 
ginčuose su socialistais revoliu
cionieriais. Jeigu “Apšvietimo” 
redakcija to nežino, tai ji nieko 
neišmano apie Rusijos socializ
mo istoriją.

Ji aklai kartoja tą, ką parašo 
Maskvos mekleriai. Bet kodėl 
bolševikai šiandie iškreipia fak
tus, kalbėdami apie skirtumą 
tarpe socialistų revoliucionierių 
ir socialdemokratų?

Todėl, kad, jeigu jie parašytų 
tiesą, tai visiems'butų aišku, jo
gei jie atsižadėjo savo principų, 
kuriuos jie skelbė nuo 1898 me
tų iki 1917 metų. Jie atmetė tą 
nusistatymą pamatiniais Rusi
jos ekonominio plėtojimosi klau
simais, kurio jie laikėsi, būdami 
socialdemokratais, ir priėmė tą 
nusistatymą, kurį jie pirma nie
kindavo, būtent, socialistų revo
liucionierių nusistatymą.

Lygiai, kaip socialistai revo
liucionieriai kitąsyk skelbdavo, 
kad Rusija “vienu šuoliu” atsi
durs socializmo tvarkoje, taip 
ėmė skelbti nuo 1917 m. ir Leni
no partija. Lygiai, kaip es-erai 
niekindavo “supuvusią demokra
tiją”, taip paniekino ją ir bolše
vikai.

Tą faktą, kad bolševikai yra 
renegatai, jie ir stengiasi užslė
pti. Ir Baltrušaičio “Apsišvie-. 
timas” jiems mėgina' padėti ši
tame “garbingame” darbe.

Kaip lenkai persekioja 
lietuvius Vilnijoj

Vilniaus lietuvių laikraštis 
“Lietuvos Rytai“ praneša šito
kių žinių iš Švenčionių:

1923 m. spalių m. pradžioje 
Guslinovskis, tarnaująs Švenčio
nių seimely, atėjo į lietuvių 
prieglaudą ir pasakė vedėjai, 
kad vaikai bus perkelti į lenkų 
prieglaudą. Tada Švenčionių 
“Ryto“ pirmininkas nuėjo pasi
kalbėti apie tą dalyką su seime
lio pirmininku. Seimelio pirmi
ninkas paaiškino, kad iš minis
terijos gautas įsakymas daryį- 
ti ekonomiją, taigi seimelis ma
nąs išlaidų sumažinimui perkel
ti lietuvių prieglaudą į lenkų 
prieglaudą, bet galutinai dar ne
są nuspręsta, tik kilęs toks su
manymas. Tada Švenčionių “Ry
tas“ parašė seimeliui laišką to
kio turinio: “Rytas“ jau senai 
moka už butą prieglaudai, ir jei
gu seimelis nori daryti ekono
miją, tai “Rytas“ gali apmokė
ti vedėją, tarnaites ir duoti ku
rą. Bet jeigu seimeliui pasima
tytų ir to maža esant, tai “Ry
tas“ prisiima visą prieglaudos 
laikymą, kaip buvo ir pirmaiu 
prie vokiečių ir bolševikų oku
pacijos“. Į tą laišką seimelis 
nieko neatsakė.

Po prezidento apsilankymo 
Švenčionyse prasidėjo tikri už
puolimai ant prieglaudos. Ro
dos 20 spalių buvo įsakyta ve
dėjai išvirti anksčiau valgyti 
vaikams, nes pirmą valandą tą 
dieną išimsią katilus ir nuvešią 
į lenkų prieglaudą. Tą dieną ta
čiau niekas nebuvo atėjęs atim
ti katilų. Bet spalių 24 atėjo 
trys vyrai: Gostinovskis, Dobr- 
zyckas ir Sivickas ir atsivedė 
drauge žmogų su arkliu ir ra
tais prieglaudos baldams vežti. 
Tuo laiku atėjo į prieglaudą 
daktaras Rymas ir Jurkėnas 
— “Ryto“ nariai ir užprotesta
vo, aiškindami Guslinovskiui ir 
kitiems, kad prieglaudą įsteigė 
“Rytas“ dar vokiečių laikais, 
taigi visi baldai y\ra “Ryto” sa
vastis, ir seimelis neturi teisės 
svetimą savastį atimti. Gosli- 
novskis pareiškė, kad jie atėję 
starostos įsakyti, ii’ jei netiki
me, tai galime eiti starostos pa
klausti. Buvo jiems atsakyta, 
kad be teismo ir starosta sve
timos savasties negali atimti. 
Taip besiginčyjant Jurkėnas pa
aiškino, kad Lenkijoje pagal 
konstitucijos įstatymus atimti 
svetimą savastį negalima, tai 
darosi tiktai pas bolševikus.1 
Daktarui Rymui pasakius, kad 
jie gali atimti prieglaudos tur
tus tiktai jėga, tie visi ponai 
išėjo nieko nepaėmę. Tuoj po 

to Jurkėnas buvo paduotas teis
man už jo išsitarimą, kad taip 
darosi tik pas bolševikus, ir lap
kričio 13 d. nuteistas areštu 3 
savaitėms ir 200,000 1. m. už 
įžeidimą. Lapkričio 4 d. atėjo 
Guslinovskis, Dobrzyckis ir ro
dos Dzinajevič su keletą gink
luotų policininkų apstumdė mo
kyt. Martinaitį — “Ryto” na
rį, nuėjusi protestuoti, nuvedė 
policijon ir surašę protokolą, 
paleido. Tokiu budu užėmė prie
glaudą su butu ir baldais. Taip 
išbuvo apie iy2 savaitės, ir tik 
apie 15 lapkričio išgabeno bal
dus ir vaikus į lenkų prieglau
dą. Buto raktus atidavė namų 
savininkui tik apie 20 lapkri
čio.

Tokiu budu seimelis be jokio 
teismo pasisavino privatinį “Ry
to“ D-jos turtą — katilus, lo
vas ir kita. O apie 40 lietuvių 
vaikų nuo 4 ligi 15 metų am
žiaus, sukimšė į prieglaudą, kur 
jie nė žodžio lietuviškai negir
dės, ir tokiu budu bus varu len
kinami. Iš tikrųjų, kuo tai turi 
skirtis nuo bolševizmo? Nebent 
tik tuo, kad draudžiama areštu 
visa tai tikru vardu pavadin
ti.

Gyvybes Malūnas.
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus.

(Tęsinys)

Prie šio šalčio laipsnio gazai 
visai neturi jokio spaudimo. 
Šisai šalčio laipsnis vadinasi 
žieimiausis arba absoliutiškas 
šalčio zeras. Paprastai, prade
dant šiuo šalčio laipsniu 
(—2730) ir kįlant aukštyn 
molekulių tarpai didinasi, su
jungimo ir pritraukimo joga 
eina mažyn. Nuo šilumos laips
nio priguli taip pat ir kiekvie
no kūno molekulių susispaudi
mas. Kitaip tariant, nuo šilu- 

mios laipsnio priguli kūno kie
tas, skystas ir gazo stovis. 
Taip pat ir jo apeinis. Apskri
ta} imant, juo augštesnė kūno 
'temperatūra, tuo didesnis jojo 
apemis; ir atbulai. Su kai-ku- 
riais tečiaus išėmimais. Van
duo, pavyzdin, prie 4 laipsnių 
(Celsijaus) šilumos turi kuo- 
mažiausią apomį. Žemyn arba 
aukštyn nuo šios temperatū
ros vanduo užima didesnį apė- 
mį, negu prie 4 laipsnių šilu
mos. Todėl, sakysime, užšaldo
mas butely vanduo nebetelpa 
jame ir butelį sudrasko. Taip- 
pat iš uždengto verdančio pųo- 
db garas išsiveržia laukan su 
didele jėga. Šioji garo jėga iš
naudojama dirbtuvėje ir įgar- 
jvežio ratų sukimui.

Tarp molekulių apsireiškia 
dar dvi jėgi: pritraukimo ir 
atstūmimo. Molekulės gali 
viena kitą pritraukti arba vie
na kitą atstumti. Didesnis ar 
mažesnis molekulių pritrauki
mas yra pastebimas visuose 
trijuose kūno stoviuose. Mole
kules pritraukia viena kitą ir 
skystimo laše susirenka į ma
žą kamuolėlį. Panašiai dangiš
kieji kūnai, kaip tai: žemė, 
mėnulis ir kitos planetos, yra 
tik' visatos lašai, šie kūnai pri
traukia viens kitą. Juo dides
nis kūnas, tuo didesne ir pri
traukimo jėga. Musų pasaulyj 
yra saule didžiausia kūnas; sau
le pritraukia visas planetas 
prie savęs ir prispiria jas suk- 
ties aplinkui save. Taip pat že- 
1110 pritraukia prie savęs mė
nulį ir visus daiktus, kurie tik 
yra ant žemės. Kiekvieną kū
ną žeme pritraukia mažesne 
arba didesne jėga. Pritraukimo 
jėga priguli nuo kūno medžia
gos didumo. Medžiagos didu
mas kūne vadinasi kitaip ku
lio mase. Pritraukimo jėga 
matuojama su pagelba svar
styklių. Todėl kasdieniniame 

I gyvenime kimo mase ir jo sva- 
rumap neatskiriami viens nuo 

, kito*).

*) Žemė nėra tobulai apvali: ji ga
luose. ąnt poliusų suplokšta, ant ek
vatoriaus gi labiaus gaubta. Dėlto 
nuo poliusų arčiaus prie žemės vi
durio (centro), negu nuo ekvatoriaus. 
Juo arčiau prie žemės vidurio, tuo 
didesne jos pritraukimo jėga.

Įvairenybės
Telefonai Amerikoj.

Jungtinių Valstijų cenzaus 
biuro paskelbtomis žiniounis 
visose Amerikos Jungt. Valsti
jose 1922 metais buvo įvesta 
išviso 14,346,700 telefonų, ku
riais buvo išviso 24,738,758,- 
740 pasikalbėjimų (“calls“). 
Už telefonų vartojimą tais me
tais telefonų kompanijos pa
ėmė iš vartotojų 684,904,736 
dolerius. Visa tektonų įstaigų 
verte siekė 2,205,121,600 dole
rių; viso darbininkų telefonų 
kompanijoms dirbo 312,137. 
kuriems išmokėta. algomis 
535,263 800 dolei . Telefonų 
sistemų Jnijų buvo 57,248, ku
rių bendras vie’u tinklas ėmė 
3 • ,2G5,528 mylias.

Neduoda subsidijų.
Į miesto magistratą mokyklų 

inspektorius atsiuntęs raštą, 
kur įsakoma sulakyti duodamas 
žydų mokykloms subsidijas iki 
tol, kol tos mokyklos nebus su
tvarkytos taip, kaip inspekto
rius reikalavęs.

Šiluma gali permainyti jėgą, 
pritraukiančią molekules prie 

viena kitos., Kitaip sakant, ši
luma gali molekulių tarpus pa
didinti arba sumažinti. Nuo 
šilumos laipsnio priguli kūno 
didumas: jo apėmis pasididina 
arba pasimažina. Kįla klausi
mas: gal pati šiluma yra me
džiaga, kuri kūno didumą pa
didina. 100 metų atgal apie tai 
net ir mokslininkai ginčijosi. 
Vokiečių mokslininkas Rum- 
ford’as savo bandymais išrišo 
šį klausimą. Jis su pagelba 
įvairiausių ištikiu, papildytų 
vandeniu, •' tai Užsaldydamas, 
tai vėl suvaldydamas, negalėjo 
pastebėti jokios svarumo per
mainos /nuo šilumos padidini
mo arba sumažinimo.

Kūno mase pasilieka prie 
įvairiausių šilumos laipsnių ta 
pati, be jokios permainos sva
rume. Ledo, vandens* ir garo 
svaras lygiai sveria, bet nely
gaus didumo. Taip, garo sva
ras užima 1700 sykių didesnį 
apėmį, negu vandens svaras, 
žodžiu, Šilu'mos laipsnis gali 
žymiai permainyti paviršutinę 
kūno išvaizdą, bot medžiagos 
didumas po jos įtekime nėpasi- 
mažina, nė pasididina.

Matėme mes, kad kiekvie
nas kūnas susideda iš medžia
gos. Mažiausios kūno medžia
giškos dalelės, turinčios tas 
pačias ypatybes kaip ir visas 
kūnas, yra molekulės. Jei pa
imsime (mažiausią vandens da
lelę, kurios tolia u s dalyti me
chaniškai nebegalima, tai rasi
me visa, kas tik yra vandenyj, 
žodžiu, molekulė neturi jokio 
skirtumo nuo viso kūno ir yra 
tik mažiausioji -mechaniškoji 
dalinimo dalelė.

Vieni kanai susideda iš vie
nodų molekulių, kiti gi iš įvai
rių molekulių. Yra nemaža to
kių kūnų, kurių molekulės yra 
vienodos, lokie kūnai tankiau
siai sutinkami tarp kristalų. 
Kiti, kurių molekulės maišy
tos, randami įvairiausiuose mi
šiniuose. Tokio mišiniai randa
mi tankiausiai paprastuose ak
menyse.

(Bus daugiau)

Vienai senyvai moteriškei te
ko pirmą kartą važiuot automo
biliu, Važiuojant ji pastebėjo, 
kad šoferis dažnai kaišioja lau
kan savo ranką — duodamas 
tuo ženklą sekantiems paskui 
kitierns automobiliams, žmone
lė, to nežinodama, labai rūpinos, 
ir pagalios nebeiškentus šūkte
rėjo šoferiui:

—Tamsta, meldžiamas, dabok 
kur važiuoji: jei ims lyti, aš pa
ti tamstai pasakysiu!

•'/ t i. '



Ketvirtadienis, Saus. 17, ’24

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

REDAKCIJOS NARIAI:
P-lė L. Narmontaitė, 3223 Pamell Avė., Chicago, III. 

(veda anglų skyrių).
J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, III.

J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

CENTRO VALDYBA:

P-lė L. Narmontaitė, Pirm., 3223 S. Parnell Av., Chicago.
B. Simokaitis, Raštininkas, 3210 Arthington St., Chicago

J. Lazdauskas, Iždininkas, G044 So. Peoria St. Chicago.

Mikas Šileikis.

V aiduokles

Skrido antys virš pušyno 
Ir prajuokino žvaigždutę, 
Net iš džiaugsmo sukrutėjo....

O gal vėlės tenai skrido, 
Dar prieš aušrą kapuos grįžo, 
Kad dienoje nepaklydus?

Tai ne antys ir ne vėlės, 
Tik svajonės mano! kėlės 
Virš pušyno ir nuskrido....

Trys Poematai

I. SRUOGENĖLĖS.
Purgųs dausai >— Mano brolužėliai, 
Saržios uolos — Mano seseraitės. 
Ilgesėlis — Godajviena.
Baltos Gulės — Mano meilužaitės.
Sniego laužai pleška.
(Dėsiu tašką,
Na, dar ne)
Mane
Sužavėjo,
Palytėjo, . i ,
Nejučiomis,
Apsukomis
Kryštolinės sniegurėlės, 
Į padangę pasikėlę — 
Sultys mano.

II. TYSLIAVĖLĖS.

žaltvykštėlės — Mano Mišraitės 
Po balaitę pūkšnoja.
Nuo dirvono trys keliai — 
Raganos jais joja.
Mano keliais....
(Ak! Tas taškas velias.
Bet dar nemetas).
Susipynė, sudardėjo 
žaltvykštėlės ir nuėjo , 
Žalčių Karalijon.

III. KRIVENĖLĖS.

Iš Amžino Stiprybės) Šaltinio 
Aš godeles imu — 
Misterijas pinu, 
Rugpjutėles apgiedu, 
Artojėlius paminiu.... 
(Dėsiu tašką.
Na, dar ne —
Dar tik devinta nakties.
Iki dvylikai
Tikrai
Misterija bus pilna.)
Vakar pamušau kulnelį —
Žyniai, į padanges
Mano brangias
Godeles nuneškit.

Stasys Spuda.

Nėr Meiles
Kiekviena siela yra dangiška vėda, 

Prie kito žmogaus sielos.
Gamtoje meilė yri didi brangmena: 

Aukščiausias žodis kalbos.
i

Taip spėja kiti žmonės, (aukštoip mintim), 
Bet man žinoti kas jinai, z

Sunkiau, negu aukštybes matūot kartim: 
Kur ji, aš trokštu eit tenai.

Ten, kur gražuolė, ten ir meilė vietą tur, 
Mąsčiau aš' taip ilgai. —

Pamilau ją, ten nėr jos — ji kitur.
Kur, ji? Aš dažnai apie ją mąsčiau.

t

Vaistinmkystč
Vaistininkystė yra taip aukš

tas mokslas kai ir kiekvienas 
kitos profesijos mokslas.. Tą 
mokslą pasiekti ir gauti laips
nį toj šakoj reikalinga kelius 
metus mokintis. Dabar visose 

: valstijose įstatymai reikalauja, 
kad kiekviena ypata, kuri nori 
mokintis vaistininkystės, turi 
būti pabaigusi vidurinę mokyk- 
lą ir ne jaunesnė kai aštuonio
likos metų. Pabaigti vidurinę 
mokyklą (High School) reika
linga mokintis mažiausia ke
turis metus.

Juoda Gulbė Vaistininkystės mokslas yra 
trijų skyrių: pirmo skyriaus 
vaistininkystę išmokti galima 
į du metu ir gauti laipsnį 
“'Graduated in Pharmacy,” Ph. 
G. Tą šaką užbaigus galima 
parduoti vaistai, išpildyti re
ceptus ir abelnas vaistinės dar
bas gerai atlikti.

Antras skyrius reikalauja 
trijų metų mokslo. Už trijų 
metų mokslo galima gauti 
chemiko laipsnį, Ph, C. Pa
baigus tos šakos kursą moki
nys susipažįsta plačiau su vais- 
tininkyste ir abelnu . chemijps 
darbu. Ypatingai ta šaka yra 
naudinga įvairiuose chemiš
kuose analyzuose. Apart to dar 
mokinys gali užimti vietą vais
tų laba ra tori jo j, arba įvairiose 
chemijos išdirbystėse.

Trečias skyrius vaistininkys- 
tėje reikalauja keturių metų 
mokslo. Užbaigęs tą šaką mo
kinys plačiai susipažįsta su 
vaistininkystė ir abelnai su 
bibznio reikalais.

Aukščiau nurodyti redkajla- 
vimai parodo, kad vaistinin
kystę dabar užbaigti nėra taip 
lengva, kaip kai kurie žmones 
mano. Tačiau pas mus dar lai- 
komąsi tos nuomonės, kad ap- 
tiekorius apart pardavinėjimo 
vaistų nieko daugiau nežino. 
Bet vaistininkui ne tiktai rei
kalinga gerai žinoti kam ir ko
kie vaistai galima parduoti, bet 
jis turi žinoti kaip juos par
duoti, iš ko jie yra padaromi 
ir kokius rezultatus duoda li
goniui. Tą darbą neatliks bet 
vienas, - kuris nėra ėjęs tam 
tikrą mokslą.

Vaistų pardavinėtojas turi 
gerai pažinti chemiją, botani
kų, matematiką ir veikmę or
ganiškos ir neorganiškos nne- 
džiagos, iš kurios yra vaistai 
padaromi. Prie to dar vaisti
ninkas turi žinoti kokie vais
tai kokiai ‘ligai yra naudojami 
ir kokią apštį ligonis turi 
gauti.

Idant vaistininku tapti, rei
kalinga ne tiktai kelis metus 
lankyti universitetą, bet dar 
valstijos įstatymai reikalauja 
dviejų metų praktiško darbo, 
kad galėjus laikyti valstijos 
kvotimus. O kai kuriose kitose 
profesijose to nereikalaujama. 
Užbaigęs mokinys savo moks
lą eina prie kvotimų be prak
tiško patyrimo. Išlaikęs valsti
jos kvotimus, imasi praktikuo
ti.

Iš aukščiau paduotų faktų 
aiškiai matyt, kad vaistinin
kystės mokslas yra taip pat 
svarbus, kaip ir bet kurios ki
tos profesijos. —F. J. šeštokas.

NAUJIENOS, Chicago’, III.

Muzikos Kultūra
Tradicinė ir džiazo muzika.

Rašo dail. M. J. Šileikis.

Svarbus socialinis klausimas 
lieka neišrištas, tai džiazo mu
zikos besiplėtojimas.

Tasis besiplėtojimas išvysto 
kenksmingas puses musų jauni
me.

Mokslininkai tvirtina, jog ap
lamai muzika daro žymią įtek
mę į žmogų, ypatingai jaunimą. 
Muzika atsiliepia į žmogaus 
smegenis. Kartais žmogaus at
mintyje ilgai kartojasi girdėti 
muzikos balsai arba dainos poe
mai. Tokis atsikartojimas muzi
kos intuityviai pasireiškęs žino 
gaus atmintyje, daro įtekmės ir 
į jo dvasinį stovį. Muzika yra 
atvaizdas aukštojo idėjų pasau
lio. Sekant kosmiškuoju ideali
nio meno atvaizdu, muzika pasi
lieka ir šiandie tradicinė muzi
ka. Bet turime ir moderninę 
muziką — džiazą.

Džiazui vargu bepasiseks su
kurti priešingą emocijų sritį ir 
tuomi lenktiniuoti su klasiciz
mu. Kaip visas menas taip ir 
mizika, meno dalelė, kuri yra ki
lusi iš gamtos grožio ir gali 
siekti tiktai dieviškajam gro
žiui, ir tobulybės pajautimui, 
čia pasirodo, kad džiazo muzi
ka ir josios naujoji dvasia vie
na kitai priešingos. Džiazas turi 

iritatyvę, erzinančią ir sukelian 
čią jausmus ypatybę. Juk muzi
ka yra kalba be žodžių, bet kal
ba jausmų. O jausmai gali būti 
visokį: geri ir blogi. Kokia ji 
nebūtų ta muzika, vistik priei
na, pasiekia žmogaus gilumą sie
los. Pasekmėje to, susikuria 
žmoguje tokis ir įprotis.

Karo laike militarinė muzika 
dienas iš dienos didmiesčių gat
vėse griežė, kas sukeldavo jau
nuoliuose patriotizmo jausmus. 
Jaunuoliai su dideliu entuziaz
mu sekė paskui tokią “orkestrą” 
ir nepasijuto, kai^tąktas į tak
tą nutrampsėjo militarinėn 
tarnybon — savo f noru įsto
jo armijom Tai tik
tai mažas pavyzdis, kiek tas gel
bėjo pritraukti jaunus vyrus 
prie tokio kariško triumfo su 
muzikos pagelba, nors toliaus ir 
pats pragaras juos lauktų.

Tai yra psychologinis klausi
mas, su kuriuo reikia rokuotis 
teisingai, o ne vienpusiai arba 
apgynimui neva moralybės ga
dinimo. Muzika apžavėja žmogų 
ir paakstina jausmus veikti gy
viau. žmogus prisipildo energi
ja, paprastai esti linksmesnis, 
suprantama, jis jaučiasi gerai, 
kai muzika jam patinka. Šiame 
^tvėjyj muzika lošia svarbesnę 
rolę, negu prakalbininko propa
ganda, arba kunigo pamokslai.

Klasinė muzikos kompozicija 
turi maž-daug tradicinę tenden
ciją (palinkimą). Klasinė muzi
ka turi savyje rimtos tobulybės 
meno ir išraiškos atvaizdo epo
chų. Tokią muziką tūli vadina 
“m u z i k o s m i e g u”. Da kiti 
vadina “m uzikos sapn u”. 
Kai išklausai ramios, vaizdingos 
muzikos tonų, jautiesi lyg iš sap
no pabudęs ir griežimas tavo 
vaizduotėj vis kartojas, lyp: bu
tų balsai be instrumentų girdi
mi.

Kokis skirtumas esti tarp 
džiazo muzikos ir vaizdingos 
muzikos? Džiazui sugriežus vie
ni labai džiaugiasi ir sako, kad 
labai gražu, o kiti nė biskelio 
tuomi nesirūpina ir sako: ji man 
nepatinka, nes tiktai triukšmas 
ir lošimas, o ne muzika. Tai da 
nesvarbu, kad patinka arba ne
patinka. Svarba tame, kad džia
zas nevisur gali tikti. Nevisur jį 
nevat galima vartoti. Jo negali
ma vartoti klasinėse ceremoni
jose: nė laidotuvėse, negi 
dramoje ar kitur. . Jis tinka 
taip sakant tūlam “pasiutimo 
sukėlimui”. Afrikos juodieji gy 
ventojai nekultūringi, o kokį di
delį gyvumą ir sugabumą turi 
prie muzikos. Jų muzika irgi pa
nėši į džiazą, nes ūpas pereina 
ir muzikalinę balačkmę. Ameri
koj priimta manyti, jog juodvei 

džiai esą geriausia tinką džiazo 
muzikai griežti. Kai kur tai jie 
griežia geriausiose šokių įstai
gose. Yra faktu, kad 'laukiniai 
gyventojai myli trukŠmingą mu
ziką labiau negu klasinę muziką. 
Suprantama, yra klasinės muzi
kos trukšmingos, bet turi ribas. 
Negana to, kad laukiniai gyven
tojai (žmonės) myli trukšmin- 
gą muziką, bet net ir mažiau 
kultūringos tautos turi panašią 
ydą. Į tą dalyką, rodosi, tiktų at
sakyti, jog muzikos kultūra pa
seka aplamy kultūros išrutulą.

Kaip visas menas, taip ir mu
zika, pirma išdygo pas tas tau
tas, kurios kultūriniai ir poli
tiniai buvo augščiau už kitas 
tautas pakilusios^ ypatingai, 
kur religija padarė savo įtaką į 
šalies gyvenimą. Bet tas da ne
reiškia, kad muzika išaugo iš 
religinės dogmos. Religija la
bai daug prisidėjo prie auklė
jimo muzikos, kuri supė savo 
vygę ir liūliavo bažnyčios aug- 
š tuose bokštuose per daugelį 
šimtmečių. Kuomet krikvčio- 
nių menininkai sukurė visą ei
lę statulių ir paveikslų, kurie 
nors nevisai estetine forma sim
bolizavo dievų ataizdą, tai mu
zika žymiai pasigerino ir pasi
liko bažnyčiai tarnauti.

Bot bažnytinė muzika šiandie 
pasiliko užpakaly. Nežiūrint to, 
ji skiepina įdievumo pajauti
mą, mokina dorumo ir neva 
dieviškojo meno supratimo. 
Bet visgi reikia pripažinti, kad 
ji tarnauja bažnyčiai neturėda
ma meno aukštybės, kaip kad 
turi bažnytinė architektūra, 
skulptūra ir tapyba.

Todėl buvo gera dirva sukle
stėti naujam muzikos žiedui— 
meno muzikai. "

Meno muzika apvainikuoja 
žodžius nematoma spalva. Iš
reiškia žmogaus sielos pergyve
nimus, jo narsumą, stiprumą, 
linksmumą, nusiminimus ir 
daug kitų epizodų.

Viena rusų žymi moteris 
klausydama arijų apalpo. Ji 
gavo taip vadinamą “muzikos 
ligą” (nervų silpnumą). Kuo
met jai pakviesta griežti žymų 
smuikininką Jacąues Hoffman, 
jam griežiant vėl tąs pačias ari
jas, kurias ji mėgo, ji tuoj pa
sveiko.

Kodėl ta kalba be žodžių 
taip labai atsiliepia į žmogaus 
jausmus? Kompozitorius žino, 
kad muzika yna išreiškimo pro
duktas. Pav., Chopino “Laido
tuvių Maršas” tikrai akstiną 
žmogų liūdėti ir jausti tai, ko
kį tikslą ta muzika reprezen
tuoja. Liszto kompozicija 
“Hu n g ariau Rhapsodies” laibai 
direktyvė konversacija. Joje 
vejizduolj am a temperamenti n|ė 
vengrų tautos karakteristika. 
Taipgi Williain Tell overtura, 
kurią užgriežus klausytoją ap
siaučia kokiu tai misticizmu iir 
užviešpatauja kokis tai liūdnu
mas, ilgėsis. Muzikalinę ir es^ 
tetinė spalva vaizduoja saulės 
pakilimą, su kuria sykiu pakįla 
ir uždanga ant , estrados. liet 
pati kurinio prasme neaiški, 
taip kaip neaiški žmogaus akto
rių ateitis, ir nežinia, kaip už
danga nusileis....

Matote^ kompozitoriuj, kuriJ 
nys giliai įsibrėžęs į smegenis 
ir jausimus, kurio atspindžiai 
pasiekia net klausytojus.

Ką galime rasti vaizduojan
čio džiazo muzikoje? Tiesa, jis 
(džiazas) paveikia į jausmus, 
užtai jis plėtojasi tarpe žmo
nių, kuria mėgsta trukšmo ek- 
sodus, ir kurių prigimtis neturi 
estetinių palinkimų. Džiazas sa
vaime nėra taip blogas kaip jis 
esti pavojingas klausytojui.. Jis 
sužadina žemos rųšies jausmus 
ir prievarta erzina klausytoją. 
Kasgi išplėtojo “šimi” šokius 
jei ne džiazas. Pilnos salės pri
kimštos viešose šokių įstaigose, 
kur šoka kaip įmanydami, kad 
tik labiau ir navatniau išsi-, 
kraipius. To pasekmėje nemo

raliai šokiai tarpsta. Publika 
esti net areštuojama šokių salė
se arba nors policijos pridabo- 
jama.

Šokių mėgėjai gal jaučiasi 
nepatenkinti šituoį mano išsirei
škimu, bet tam juk nėra reika
lo ir užginčyti, nes taip yra.

Taipjau džiaze nieko nėra 
kate'butų sukurta; iš idėjų pasau
lio, apart tūlos trukšmo atmo
sferos. Tiktai komercinė ir tai 
momentinė muzika.

Džiazas atpratino žmonės 
huo estetinės muzikos, žodžiu 
sakant, pripratino prie trauki
niui stabdymo garinės trubos. 
Kaipo tokią muziką smerkia vi
si muzikos autoritetai. kaipo 
bestimbolinę muziką. Nereikia 
nė kalbėti toliau apie džiazą, 
lis pranyks kai sniegas, bet yra 
svarbu pabrėžti tai, kųčL jis 
palieka žmonijai žazdas.

psirgęs jaunimas džiazo ma
nija, jau ir į operą nekaip žiuri, 
o jau šiaip muziką vadina “old 
faslhion”. Jaunam žaislas la
biau tinka negu rimtas daly
kas, o džiazas juk nueina taip 
toli, joig išeina iš muzikos ribų 
—pasidaro nemuzika. Jei ne- 
muzikos, tai nors žaidymo, kad 
ir tušbio netrūksta.

Jeigu mums grotųų vien lai
dotuvių maršą, o daugiau nie
ko, tai klausytojas pradėtų ne
apkęsti tokios muzikos, nes 
jam darytų nuobodžią impre
siją. Panašią impresiją bažny
čios muzika daro.

Džiaze to nėra, kad žmogų 
sugraudintų. Juk nėra ir reika
lo graudinti, aš tik privedžiau 
skirtumą tarpe šitų trijų muzi
kos ęųšių.

Da\ vienas dalykas tai tas, 
kad džiazas muzikantui nenu
sibosta groti. Prie linksminan
čios muzikos visi yra linkę. Už
griebus klumpakojį, rainiai sė
dėjusiam lietuviui nejučiomis 
klumpiai pradeda trepsėti.

Meno Apžvalga
N. Fechinas rusų dailės 

protagonistas.

Kaip pirmiau, taip ir šį žie
mos sezoną, prašvyto momen
tas meno rateliuose. Rusai pa
puošė Chicagą: Rusų Opera, 
“Chauve-Souris” ir Nikolai Fe- 
chino dailės galerija Dailės Insti
tute.

Mesiu kelis ruožus apie Niko
lai Fechino kūrybą. Jau senai 
įsigyvenęs paprotys: kad tik 
buržuazijai esą lengva įsigauti 
į buržuaziniai kultūrines sferas. 
0 Fechinas gi rusas\ir da bolše
vikas, taip greit įsigyjo pagar
bos nuo Chicagos buržuazijos. 
Laikraščiai pašventė net po pus
lapius aprašymui jo kūrybos.

Įsigyjo pagarbos ne tik Fechi
nas, bet ir daugelis kitų rusų 
dailininkų arba menininkų, ku
rie atlankė Chicagą ir kurių kū
ryba buvo įvertinama. Tat aš 
čia ir noriu pabrėžti, jog neverta 
tikėtis, kad mažavertis daik
tas butų statomas augščiau 
už vertingąjį. Mažaverčių dai
lės kurinių yra milionai, į ku
riuos neatkreipiama atydos.

Publika, kuri lanko galerijas, 
nėra dailininkai, o Fechino gale
rija visada pilna žmonių. Reiš
kia, žmogus gal ir nežinoda
mas priežasčių, kodėl pastarieji 
paveikslai jį interesuoja, bet jis 
į juos žiuri. Didžiumoj publika 
nujaučia skirtumus tarp Fęchi- 
no ir kitų keturių dailininkų pa
veikslų, kurie kartu išstatyta 
parodai.

Dabar aš nurodysiu priežas
tis, kodėl publikai ir man pa
čiam patinka Fechino kūryba.

Milleto peizažuose šviesa ir 
šešėliai nestovi vietoje. Jie eina 
tau bežiūrint paveikslam Taip 
Fechino portretai ir figūros ne
sėdi arba stovi kaip stabo ištik
tos; jie juda ir eina. Kad ir di
delis Fechino paveikslas, (No. 
2), “Bearing off the Bride”. 
Scena dedasi ant kiemo, kur bū
riai žmonių, arkliai su vežimais, 
tik juda ir žmonės kalbasi tarp 
savęs.

Piešėjo tėvas su ruda barzda 
—tikrai rusiškas kaimietis, per
statytas lauke. Ilgiau įsižiūrė
jęs, jauti kai vėjas pučia jo bar

B ’

zdą šešėlio pusėn.
Iš arti žiūrint Fechino paveik

slai nėra sentimentalus, kurie 
žiūrėtojui teiktų fotografišką- 
jį efektą. Bet atsitraukus nuo 
paveikslo desėtką pėdų (mažiau
sia), pasirodo stebėtina permai
na. Spalva labai monokrominė, 
bet orkestracija begalo puiki. 
Visuma paveiksle susikaupia, 
šviesa ir šešėliai vaikšto, tik rė
mai neleidžia jai laukan išeiti.

Milletas savo peizažuose epiš
kai dainuoja, o Fechinas mo
mento greitumu su šiupeliu už
deda dažus ir padėjęs daugiau 
jau nebeliečia. Drąsiai ir aku- 
ratniai atmieravęs deda, lipdina 
formą paskui formą ir pagaliau 
palieka tokiam pat stovyje. Už
tai ir pasireiškia didelis skirtu
mas paveikslo gyvume tarp kla
sinių piešėjų, kurie fotografiš- 
kai piešdavo atkartodami dau
gelį kartų ant pirmiau padėtų 
dažų. Fechinas, kur reikia did
žiausio išsilavinimo, kad pirma 
pradėjus piešti, piešėjas jau 
mato, kaip užbaigtas atrodo pa
veikslas. Tad jis tik deda kelis 
ruožus ir tik svarbiuosius, o 
gauna tą patį rezultatą.

Publika gerai supranta, su
prantamą daiktą. Dailėj paslap
čių nėra. Dailininkas pasakoja 
tą, ką jis žino, pasakoja — tiesą.

Fechinas gimė Kazaniaus 
mieste, 1881 metais. Baigė Pet
rogrado Karališkąją Akademiją 
1901 metais ir vėliau mokytoja
vo rusų universitete.

/ — M. J. Šileikis.

KORESPONDENCIJOS
MOKSLEIVIŲ KARNlVALAS

LMSA. Centras surengė šaunų 
vakarą.

Gruodžio 29 d. Mildos salėje, 
įvyko taip vadinamas lietuviškas 
kermošius — karnivalas.

Programas susidėjo iš žais
mių, šokių ir juokų. Triūso ren
gėjai turėjo nemažai. Reikėjo 
sutaisyti salėje budeles, lempas 
ir kiti daiktai apdekaruoti. Bet 
ir publikos atsilankė nevisai 
mažai, kuri, matyt, buvo paten
kinta.

P-nas J. Uktveris vadovavo 
juokų kontestą. P-lė L. Narmon- 
ta suvaidino daktaro-chirurgo 
vaidmenį, o J. Lazdauskas lošė 
žydo “kupčiaus” vaidmenį, na, ir 
tt. Buvo daug ir kitokių žaidy
nių, kuriuos sunku ir suminėti. 
Kas dalyvavo žaidymuose, tas 
laimėjo dovanas.

Prakalbų visai nebuvo, nes 
saįėje publikai nebuvo sėdynių. 
Vakaras* tęsėsi iki pirmos vai. 
nakties.

Vakaro pelnas, jeigu jo kiek li
ko, eis centro iždan.

* *
*

Taipgi LMSA 2 kp. nariai ir 
svečiai, nepamirškite, kad L. M. 
S. A. 2 kuopos.ii’ Liet. Soc. Jaun. 
Lygos, sausio 19 d. kai 1 vai po 
pietų, įvyks ekskursija į Field 
muzėjų.

ši ekskursija žada būti įdomi, 
nes bus aiškintojas ir vadas, 
kuris suteiks platesnių žinių da
lyviams ant vietos. Susirinkite 
Fieldo muzėjuje kai 1 vai. po 
pietų. ---- Alnmnas.

SUSIRINKIMAS.

. (Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 'lai
komas sausio 19 dieną, 7:30 
vai. vakare, paprastoje vietoje 
(Raymond Chapely).

Taipgi Centro susirinkimas 
bus kartu laikomas. Tat visi 
moksleiviai turite atsilankyti, 
nes yra daug naujų reikalų ap
tarimui.

Programų rengimo komisi
ja privalėtų pagaminti rapor
tus, kad galėjus darbą varyti 
pirmyn. —K. narys.

Jeigu nori rašyti ką nors iš 
istorijos, tai rašyk tą, ką pats 
savo akimis matai. Jeigu užra
šysi savo supratimu vertus da
lykus, tai busianti žmonės pasi
naudos kaipo tikra istorija.
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Darbo Unijos žudžiais. Praėjo kokia pora mė 
nėšių, ir Fosteris rašo moteriš 
kų rūbų siuvėjų unijos prezi
dentui laišką, kuriame tiesiog ii

Iš unijų judėjimo 
kronikos.

Opus klausimas.
Ar pijidera geram unijistui 

kreiptis i teismą reikalauti, 
idant šis įsakytų sugrąžinti jam

pereitų metų.
Gelžkelių lokomotivų inžinie

rių žurnalas bus bene turinin
giausias iš visų šios šalies dar
bininkų žurnalų. Kas lietuvių 
darbininkų skaito angliškai, pa
tartina šį žurnalą užsiprenume
ruoti. Gruodžio laidoj išspaus

ti ni j isto teises?
štai klausimas, kuriuo buvo 

susidomėję nesenai New Yorko

dinta net septyni labai įdomus 
straipsniai, gvildenantys klausi
mus: kiek moka Jungtinių Val-

sako: “Dear Sir and Brother” 
Ar suprantate? Prieš porą mė
nesių tas unijos prezidentas bu
vo “galvažudys”, 
— “brolis”.

Ko gi Fosteris 
Nagi “pasitarti”, 
“nesusipratimus”, 
nas “Justice
jai nėra reikalo tartis su Tos
teriu. Unija nesikiša į Fosterio 
reikalus; ji žiuri unijos reika
lų; tegul ir Fosteris'nesikiša į

o dabar

norėjo iš jo? 
kad užbaigus 
Unijos orga- 

atsakė, kad uni-

unijos reikalus.
Po tokio apsakymo Fosterio 

žurnalas ir vėl kolioja unijos vir
šininkus.

Lygiai tokią taktiką vartoja 
kai kurie seni bomai Bowery 
gatvėj, New Yorke, ir, regis, 
Clark gatvėj, Chicagoj. Išsyk

jie paprašo praeivio: “Brother, 
slip me a dime for a cup of 
coffee.” Jeigu negauna penktu
ko arba dešimtuko, jie ima ko- 
liotis. Paskui vėl gerinasi sek
dami praeivį, o kai tokia “tak
tika” negelbsti, vėl ima kolio- 
tis. — V. P.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos'sveikatą.

unijistai.
Kilo jis ve kodėl. Pereitą rug

sėjį New Yorke buvo sustrei
kavę laikraščių presų darbinin
kai. Presmanų unijos preziden
tas, majoras Berry, atėmė iš 
New Yorko lokalo čarterį. Pa
sekmėj — David Simons, kuris 
vadovavo streikui, neteko uni
jos kortos. Jis rašė prez. Berry 
kelis laiškus prašydamas sugrą
žinti jam kortą, kadangi be jos, 
sakėsi, negalįs gauti darbo. 
Berry tečiaus neišklausė jo pra
šymo. Taigi Simons ir kreipė
si teisman j ieškodamas teisy
bės.

Paprastai unijos yra priešin
gos teismų sprendimui, ką ta 
ar kita jų turi priimti ar nepri
imti savo tarpam Jos be kita 
ko bijo, kad pripažinusios teis
mams teisę nusakyti, kokie na
riai turi būti priimami į unijas, 
tuo patim atidarys duris šni
pams ir provokatoriams įeiti į 
unijas. Taigi Simonso žygio uni- 
jistai nenorėtų užgirti. Bet, iš 
kitos pusės, bent New Yorko pa
žangiųjų unijistų simpatijos 
streiko laiku buvo Simons’o pu
sėj. Simons’o byla prieš Berry 
turi nemažos reikšmės organi
zuotiems darbininkams.

Organizavimas plieno pramo
nės darbininkų.

Unijos reikšmė to ar kito 
amato arba tos ar kitos pramo
nės darbininkams yra gana ge
rai žinoma. Ne taip betgi aiš
ki yra reikšmė plieno pramonės 
suorganizavimo šios šalies dar
bininkų unijoms. Tat keletas žo
džių apie tai.

“Open shop” vajus New Yor
ke prieš trobesių statymo ama
tus keletas metų atgal, pasiro
dė, buvo varomas dėl spaudimo 
United States Steel Corporation. 
Korporacija, pasak S. Unter- 
meyerio, atsisakydavo parduoti 
geležį ir geležinę bei plieninę 
medžiagą tiems kontraktoriams, 
kurie skaitydavus su unijomis.

Imkime toliaus anglies kasy
klas. Plieno korporacija valdo 
milžinišką plotą anglies laukų, 
kur nepajėgiama nieku budu su
organizuoti darbininkų. -Paskui, 
VVest Virginijoj — ten irgi ji 
diriguoja vajų prieš unijizmą. 
United States Steel Corporation 
yra stambiausia anglies kasy
klų savininkė Jungtinėse Valsti
jose.

1922 m. darbininkai, samdo
mi kompanijų, kurių laivai plau
kioja ežerais, priversti buvo iš
eiti streikam Kodėl? Gi todėl, 
kad Pittsburgh Steamship Co., 
kuri yra plieno trusto dalis, at
sisakė pripažinti 8-ių valandų 
darbo dieną, nors kitos tos rų- 
šies kompanijos vedė savo biz
nį 8-ių valandų darbo dienos 
pamatais.

Aukščiau buvo suminėta tik 
keletas faktų, kurie betgi gali 
duoti supratimą apie milžiniš>- 
ką korporacijos jėgą ir jos prie
šingumą unijoms. Ir organizuo
ti šios šalies darbininkai nesi- 
jaus, kad jų organizacijų gyve-1 
nimas yra užtikrintas, kol U. 
S. Steel Corporation nepripažins 
unijų pačiose plieno liejyklo
se.

Taigi 1923 metais Amerikos 
Darbo Federacija vėl nutarė im
tis organizuoti plieno darbinin
kus. šį mėnesį planuojama iš
vystyti smarkius vajus Pitts- 
burgho apskrity. Vajų ves vie
tinės unijos ir keletas naciona- 
lių unijų bendromis jėgomis.

Šis-tas iš darbininkų spaudos.
Darbininkų unijų žurnalai pa

siekia paprastai kitas unijas 
apie dešimtą — dvyliktą dieną 
kiekvieno mėnesio. Todėl čia šį 
sykį paduosiu žinių apie jų ra
šinius tik iš gruodžio mėnesio,

stijų gyventojams užlaikymas 
valdžios? Kaip suvartojama at
skirų valstijų mokesniai? Ką 
turi Kongresas daryti mokesnių 
(taksų) reikalais? Kas ir kaip 
nusuka mokesnius, ir tt. Edito- 
rialuose atsiliepiama į opiausius 
šios šalies ir užsienio gyvenimo 
klausimus.

Duonkepių žurnalas parodo, 
kad tarp duonkepių unijos ir 
Ward’o kompanijos eina atkak
li kova. Mat, Ward kompanija 
yra pasiryžusi varyti biznį “open 
shop” pamatais. Kad pasekmin- 
giau galėjus kovoti, Ward’o 
kompanija susiliejo su United 
Bakeries kompanija. Jeigu kas 
norėtų boikotuoti Wardo kom
paniją, dabar bus sunkiau taii 
padaryti, kadangi reikės boiko
tuoti jau dvi kompanijas. Pirm 
negu įvyko šių dviejų kompa
nijų susivienijimas, duonkepių 
unija įspėjo kitas unijas apie 
vedamą kovą ir paliko joms pa
čioms spręsti, ar jų nariai pa
norės pirkti kalbamos kompa/i 
nijos produktus. Dailydės, mai- 
neriai, mašinistai, elektrikai, 
inžinieriai, stiklo darbininkai ir 
daugelis kitų jau yra tarę, ką 
remti — kompaniją, ar darbi
ninkus.

Spaustuvių darbininkų žurna
las aprašo lokautą, kuris tapo 
paskelbtas Springfield, Ohio, 
Croimvel kompanijos darbinin
kams.

Pasak žurnalo “The Railroad 
Trainman”, teisėjas Morrovv iš
davęs indžionkšeną, kuris už
draudė gelžkelių unijoms orga
nizuoti Pacifiko elektrikinės 
gelžkelių kompanijos darbinin
kus.

“The Typographical Journal” 
praneša, kad New Yorko laik
raštininkai padavę aplikaciją, 
pareikšdami noro įstoti Ameri
kos Darbo Federacijom

“The Railroad Telegrapher” 
praneša, kad radi o stotis Minne- 
apolis mieste atsisakiusi išsiun
tinėti prakalbą, diskusuojančią 
kooperacinio bankininkavimo 
problemas. Privatis biznis yra 
priešingas žinioms apie koope- 
racinius bankus.

Iš Fosterio žurnalo “The La- 
bor Herald” matyti, kad komu
nistai vis dar “gręžia” moteriš
kų rūbų siuvėjų uniją. Išsyk 
jie ardė uniją. Kada už tai pra
dėta juos vyti laukan, buvo su
šauktas protesto mitingas, ku
riame komunistai norėjo pada
ryti sau “kapitalo” iš “pasikė
sinimo” ant Fosterio gyvasties. 
Vaje, kiek rašalų išlieta įrody
mui, buk unijos viršininkai bu
vę kalti dėl pasikėsinimo! Uni
jos viršininkai apšaukta žmog-

I IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

/ . Keliaukite liuosaiK ant didelių, greitų
i afl/ĄA *r Pu*kiU Suvienytų

Valstijų Valdžios 
laivų. Pasiklauski- 
te apie naujų Trečią 
kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir didžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Soeialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dieno8 iš New Yorko: 

Pres. Harding .... Saus. 26, Kovo 1 
America ...............Vas. 7, Kovo 12
Pres. Roosevelt Vas. 23, Bal. 19 
Geo. Washington Kovo 8, Bal. 5 
Leviathan ........... Kovo 22 ,Bal. 12

Del informacijų rašykite:
United States Lines

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

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

Ponia Eva Šiaulienė sako:
Linksminanties pas savo kai

mynus valgėme labai skanius 
valgius bet juoda, stambi, rugi
nė duona buvo už vis gardžiau
sia. Klausiau susiedkos “Kur 
galima gauti pirkti tos tikros 
lietuviškos duonos”? Sako: 
“Galima gauti kiekvienoj gro- 
sernėj ir bučernėj, tik reikia rei
kalauti, o Marozas Bake Shop 
4330 — 34 S. Califomia Avė., 
Tel. Lafayette 1515 pristatys

Mano viduriai nedirbo per 
daug metų ir kaip tik pradėjau 
valgyti tikrą lietuvišką duoną, 
pasitaisė ir dabar nereikia var
toti jokių vaistų.

Tos duonos keptuvė yra šva
riai užlaikoma ką visada galima 
matyti po num. 4330 — 34 So. 
California Avė. Tel. Lafayette 
1515.

t----------------------------------------------------
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. .

_________ .______________ /

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatonvis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State SU Chicago. Iii.

Reumatizmas
Metuose 1893 aš Įgavau raumenų ir 

Kub-acute Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurio žino kaa tau yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mano ir tokia negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau jj kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu
lėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš, noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto "Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jj pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
prašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas ? Kodėl kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas i yra pasiūlomas dy
kai? Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

Dr. Anielė Kaushillas
CHIROPRACTOR

3250 So. Halsted S't., 
Ant viršaus Universal State Banko

Phone Yards 4951
Gydau su dideliu pasivedimu viso
kias ligas moterų, vyrų ir vaikų, 
pagal vėliausios mados naturališ- 
ko gydymo kaipo Chiropractic, Os- 
teopathyc, Masage, Electric. i
Valandos: nuo 1 iki 8 v. v., nedė- 
lioj nuo 9 vai. ryto iki 12 v. dieną

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, , Neverk. N Y Lr

S&iLIETUVK
PER HAMBURGĄPILIAAĄ

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

• TIK PATRINKU JU0M1
• Kuomet jus, kankina skaudus atakas
« reumatiškų skausmų, ar užpuola neu- ‘

ralgija, strCndleglis, skaudami sęna- « 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas *

• palengvinimas patiriama tvirtai patri-

• ir tuojau s pajaudama maloniai de- 
ginanti šiluma besiskleidžiant po skuu- 
damą vjetij, kuri suteikia malonų ana- B

• gumą! Visiškai nėra reikalo kankintis *■ 
turint po ranka tokių tikrą pagalbą. «■

Pain - Expelleris tikrai pagelbės ir .f
• jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- ■ 
« iniem tūkstančiam žmonių per daugeli B 
, metų. Visuomet laikykite jo bonką

parankioje vietoje.
< 35c. ir 70c. už bonką aptiekoee. J
• F. AD. RICHTER & CO. J
« 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. ,1

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Pilinvą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

s. S. L1TUANIA ............................  Febr. 6
S. S. ESTONIA .............................. Febr. 27

TREČIOS KLESOS KAINOS J:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Casb arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Lnc.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. w

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Plovos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLIiJIBUŠ - STUTTGART 
MUNCHEN

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavim'as. 
Parankus, uždaromi kamba 
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago TU.

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir 

Gerklės
Daktaro patarnavi
mas prie gydymo 
jūsų akių ir pritai
kymo akinių, 22 me
tai prie State gat
vės. Iškaba — be
sisukanti šviesa.
Akiniai taip pigus 
kaip $4. Galvos 
skaudėjimas, ner

viškumas nemigė ir nervirškinimas 
yra tankiai priežastis dėl akių ne
sveikatos. Augantis miežis pra
šalinamas. Kreivos akys pataisoma 

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 S. State st.(2 augštas)Chicago 
Vienos durys į Šiaurę nuo Fair 
krautuvės. Valandos nuo 9 iki 5, 

Nedelioj 10 iki 12.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį menesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. —- Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo-
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Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

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

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

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, Įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

MILLER & BABITz'
HABERDASHERS

Uniformų ir civilinių rūbų dary
mas pagal orderį — musų 

specialumas.
3901 Archer Avė.

NUPIRK
Typcwritcrį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $80
Tuoini padarysi (didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, nejju su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,
Rockford, fll.

sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
——P- (

- Atsiminkite, kad gausite tą _  • t 1 •
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

' Chicago, BĮ.
Suteikiame EuropiŠkas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuesas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neĮveikiamomie, 
lengvai pasiduoda Šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas. ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia J 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo. f

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandoe: 9 ryte lig 5:30 po t» 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

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

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervu, kraujo, 
takstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i** TX-5ope- 
jišką bt ’)ą gydy
mo. Ditklii skai
čius žinotis 
domų kasdiest per 
Dr. Ross, Nutei
kia progą duoti 
geriausi medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterą.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedšlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai <?U- 
ną. Panedėlyj, sere^l Ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Garsinkitės Naujienose
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( ilCAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Gaudo pašto apiplėšimo dalyvius 
1924 m. sausio mėnesį" Union 
stoty j įvyko sensacingas pašto 
siuntinių apiplėšimas. Penki gin
kluoti banditai laimėjo grobį, 
kurio vertė siekė $1,500,000.

Nuo to laiko buvo pradėta ieš
koti piktadarių. Darbas buvo 
varomas slapta. Bet valdžios 
agentai dabar sako, kad greitu 
laiku bus suimti to plėšimo da
lyviai. Sakoma, kad esą įvelti 
keli labai turtingi verteivos. Esą 
jie prisidėję prie vogtų daiktų 
išleidimo.

Pradžiai jau tapo areštuota 
Isidore Goldberg ir Louis Kreit- 
zer. Jiedu turėjo užsistatyti 
kaucijos po $10,000.

Badu numirė.
Pereitą vasarą ant geležinke

lio patiko nelaimė Thomsoną — 
jis tapo užmuštas. Nuo to laiko 
jo žmona nebeturėjo ramumo: 
gyvenimas jai pasidarė kartus. 
Pagalios, ji ir pati nusitarė ke
liauti į ten, iš kur niekas nebe
grįžta. Ji atsisakė valgyti. Ba
davimas tiek jos sveikatą pakir
to, jog ji, ant galo, pasimirė. Ji 
buvo 65 metų amžiaus. Kūnas 
jos tapo nugabentas pas grabo- 
rių Kummerow, 2529 Milwaukee 
Avenue.

Pagavo paskilbusį kišenvagį.
Nepagaunamas “Eddie” Jack- 

son, žinomas kišenvagis, tapo 
suimtas prie Randolph ir Clark. 
Eddie sako, kad jis einąs senyn 
ir jo pirštai nebėra tokie miklus, 
kaip pirma.

Du broliai nuteisti už žmogžu
dystę.

Teisėjo Walter P. Steffeno
kambaryje buvo tardomi du
broliai — Herman ir Theodore 
Spranger. Jiedu buvo kaltina
mu nužudymu Ernest Lund- 
green biliardinėje laike mušty
nių.

Abu rasta kalti esant. Her
man nuteistas tapo penkiolikai 
metų kalėjimo, o Theodore nuo 
vienų iki gyvos galvos.

Kintamųjų paveikslų operato
riai gaus $112 savaitei.

Krutamu jų paveikslų operato
riai pasirašė metams kontraktą, 
kuriuo einant jie gaus algos nuo 
$55 iki $112 savaitei.

Munšaino, automobilių ir 
žudeikų aukos.

Po Naujų Metų Cook paviete 
nuo munšaino mirė 15 žmonių, 
automobiliai užmušo 20 ir 14 ta
po nužudyti.

Sportas
Antradienio vakare įvyko ris

tynės tarpe Ed. “Strangler” Le- 
wis ir Miko Romano dėl pasauli
nio čempionato.

Ed. Strangler Levvis laimėjo 
abu kartu su “headlock”.

S. Zbyško su Steinke ritosi 
pusvalandį be pasekmių.

L. Talaber su Myaki irgi ly*- 
giomis išėjo.

♦ *
*

P-as P. Norkus, žinomas dru- 
tuolis, gyvenantis Roselande la
bai galanda dantis ant Karolio 
Požėlos. P-as Norkus jau pradė
jo treniruotis, kad gerai galėtų 
K. Požėlai kibti į akį.

♦ *

Karolis Požėla sunkiai treni
ruojasi dabartiniu laiku — kas
dien, nes mato prieš save keletą 
gerų priešų, su kuriais susi
kibus jau nebus juokų. Svar
biausi jo priešai dabartiniu laiku 
yra p. P. Norkus ir Petras Ka- 
tauskas.

♦ ♦
♦

Ateinantį šeštadienį K. Požė
la susikibs su gana svarbiu ir

stambiu priešu. T. Paulson, Pur- 
due universiteto instruktorium. 
Jie susikibs šeštadienio vakare 
Apveizdos Dievo parap. svetai
nėje prie 18 ir Union gatvių. 
Pradžia 8 vai. vak.

Bilietai jau visu smarkumu 
eina. xJuos dar galima gauti 
Naujienose.

K. Požėla aplankys ir Melrose 
Park šeštadienio vakarą, sausio 
26. Ten ristynės įvyks Melrose 
Park Auditoriume, Lake ir 15 
Avė. Apart ristynių, K. Požėla 
parodys savo numerius su prie
kalu ir pianu.

♦ ♦
*

Eina derybos dabartiniu laiku 
tarpe K. Požėlos ir P. Norkaus, 
K. Požėlos ir Petro Katausko.

Lietuvių Rateliuose
CICERO

Kodėl reikia Lietuvių Namų Sa
vininkų Sąjungai priklausyti.

Lietuvių Namų Savininkų Są
junga šiems metams yra nutaru
si turėti korespondentą, kuris 
informuos “Naujienų” ir “Drau
go” skaitytojus apie Sąjungos 
veikimą. Tiedu laikraščiu yra 
paskirta organais. Dabar nebe
bus galima sakyti, kad tuose 
laikraščiuose nieko nerašoma 
apie Sąjungos veikimą, tad nėra 
reikalo prie tokios sąjungos ir 
priklausyti.

Jeigu kas nors ir šiais metais 
tokį priekaištą darys, tai jis ne
žinos ką kalbąs. Iš tų dviejų 
laikraščių bus galima patirt apie 
tai, kas sąjungos veikiama.

Kiekvienas namo ai’ loto savi
ninkas privalo sąjungai priklau
syti. Išlygos neįmanomai leng- 
vos — mokesnių kaip ir nėra 
(25c. metams). Susirinkimai yra 
laikomi kartą į mėnesį per tai 
juos lankyti nėra sunku.

Ar nebūtų puiku visiems vie
nybę palaikyti. Visi žino, kad 
vienybė yra galybė. Kodėl tat 
jus nenorite dėtis į tokią orga
nizaciją, kuri rūpinasi labai 
svarbiais reikalais. Kuomet mes 
busime stiprus ir skaitlingi, 
mes galėsime nedaleisti juodu
kams musų apylinkėje apsigy
venti. Galėtumėt daug ir kitų 
pagerinimų išreikalauti, kaip 
tai, iš taisymo 16 gatvės, etc. 
ctc. Reikia tik vienybės laikytis, 
o galėsime daug ką nuveikti.

Šių metų Sąjungos valdyba 
susideda išs šių asmenų: Jonas 
Rainis—pirm.; L. Aleksandra
vičius, pirm, pagelb.; B. Po- 
sanka — rašt.; A. šaikauskas — 
ižd.; L. Bertinanas — maršalka 
ir Kazys Deveikis — korespon
dentas.

Susirinkimai yra laikomi kiek 
vieno mėnesio pirmą trečiadienį 
Lukšto sve., 15 ts. ir 49 Avė.

— Koresp.

Town of Lake
Teatrai iškas Kliubas rengiasi 

statyti scenoje naujai parašy
tą dramą.

Teatrališkas kliubas ir vėl 
rengiasi labai šauniai pasirody
ti. Tatai aš sužinojau pereita
me susirinkime, kuris buvo 
laikomas sausio 10 d. Davis Squ- 
are svetainėje. Iš komiteto ra
porto teko patirti, kad vasario 
24 d. kliubas statys scenoje ke
turių veiksmų tragedija “čigo
nas Razbaininkas.” Veikalą re
žisieriaus ir pats jame dalyvaus 
autorius. O tuo autorių yra p. 
J. J. Zolp. Kas yra matęs p. Zol- 
po “Valkatą” arba “Svetimose 
Plunksnose”, tas gali numanyti, 
jog p. Zolpo veikalai yra gan 
geri. O kiek girdėjau, tai pasku
tinis veikalas esąs gal geriausias 
iš visų. Be to, visi žino, jog p. 
Zolp yra labai geras artistas, 
per tai town of lakiečiams bus 
tikrai pravartu pamatyti “Čigo
ną Razbaininką”.

Teatrališkas kliubas yra susi
kūręs tuo tikslu, kad kėlus tarp 
lietuvių meną, lietuvišką kultū
rą. Įsirašęs į kliubą jaunimas 
thoj turi progos veikti — išpra-

džių duodama lengvas roles loš
ti, bet ilgainiui naujokai tiek 
nuprogresuoja, jog ir gan atsa- 
komingas roles gerai vaidina. 
Patartina jaunimui kuoskaitlin- 
giausią prie kliubo prisirašyti, 
nes Town of Lake kitos tokios 
organizacijos nėra. Musų kliu
bas jokios politikos nevarinėja 
ir jame visi gali išsitekti.

Valdyba susideda iš sekamų 
asmenų: Leonas Paukšta — pir
mininkas ; L. Rukšėnas — pa- 
gelbininkas; p-lė H. Ivaškevičiū
tė — nut. rašt.; p-lė H. Bra
zauskaitė — fin. rašt.; J. J. Zolp
— režisierius, — ir J. J. Palekas
— rež. pagelb.

Visi valdybos nariai yra gan 
veiklus ir todėl galima tikėtis 
sėkmingo darbo.

— N. K. Koresp.

Bridgeportas
Naujas kvartetas.

šiomis dienomis Čia susitvė
rė vyrų kvartetas, kuriam vado
vauja S. Dilius, o pianu akom- 
ponuoja p-lė Brigita Pavrazai- 
tė.

šeštadienį, sausio 26 d., Mil
dos svetainėje Lietuvių Tautiš
ko kliubo vakare vyrų kvarte
tas ketina prieš publiką pasiro
dyti. Pamatysime.

Beje, kvartetas savo repetici
jas laiko kas šventadienis Fel- 
lowship svetainėj. Kvartetui pri
klauso seni ir patyrę daininin
kai. Tat galima tikėtis, kad ta
sai kvartetas bus Bridgeporto 
pažiba.

Bereikalingas džiaugsmas
Trumpa istorija apie tai, kaip 

Dramos Ratelis peranksti ap
sidžiaugė.

Lietuviai sako, negirk dienos 
vakaro, o marčios be metų. Tai 
tiesa, štai prieš kiek laiko atsi
lankė į Dramatiško Ratelio susi
rinkimą koks tai W. Strygas. Jis 
pareiškė noro prisidėti prie Ra
telio. Ne tik pats prisirašė, bet 
visą būrį ir kitų artistų prirašė, 
kurių nė susirinkime nebuvo. 
Gerai. Tapęs nariu p. Strygas 
daro pranešimą: esą jis turįs 
Dramatiškui Rateliui kontraktą, 
kuriuo einant Ratelis gausiąs 
$100 už suvaidinimą “Karolio 
Teta”. Kontraktą pasirašiusi ko
kia ten Lietuvos Dukterų Drau
gija. žinoma, rateliečiai net ran
kas ėmė trinti iš džiaugsmo.

Teko man girdėti, kad p. Stry
gas priklauso ir Keistučio kliubo 
dramos skyriui. Kodėl jis nepa
siūlė tam kliubui lošti, o atėjo 
čia? Bet kas kam galvoje, — 
pamaniau sau. Bet neužilgio da
lykai pradėjo aiškėti. Pranešęs 
apie kontraktą, p. W. Str. parei
škė, kad tam veikalui jau ir kai 
kurios rolės esančios padalintos. 
Nieko blogo nenujausdamas, D. 
R. režisierius pasisakė, jog bu
sią galima dėl rolių paskirstymo 
susitaikyti. Po kiek laiko įvyko 
Dramatiško Ratelio kitas susi
rinkimas, kad išdalinus “Karo
lio Tetos” roles. Pasirodo, kad 
rolės pasiskirstyta visai neatsa
kančiai. Pavyzdžiui, p-ia M. tu
rėjo pasiėmusi jaunos mergai
tės rolę. D. R. režisierius paste
bėjo, kad jai reikia tetos rolę 
lošti, o ne mergaitės. Nesutiko 
režisierius ir su kitų rolių pas
kirstymu. Tąsyk p-ia M. reika
lauja, kad rolės nebūtų skirsto
mos tol, kol ji atsives kitus arti
stus.

Taigi sausio 10 d. ir vėl turi
me susirinkimą ir laukiame ar
tistų. Jie nep sirodo. Tarp D. 
R. narių ir W. S. kįla ginčai. Pa
galios pastarasis pareiškia: gir
di, ne jūsų rogės ne jūsų ark
liai; kontraktas ne su jumis da
rytas; aš ponas; aš darysiu, 
kaip man patiks.

Lyg mazgote per veidą gavę 
slinkome nartio. Nutarta prieš 
išsiskirstymą patirt, kieno var
du buvo kontraktas padarytas— 
p. Strygo ar D. D. R. Tatai turės 
sužinoti Ratelio valdyba.

— Po š. V.

Iš North Sidės
Lietuvių veikimas. — Biznieriai. 

—Lietuvių Draugijos Savi- 
tarpinės Pašelpos vakaras.

Nors iš North Sidės jau buvo 
rašyta šis bei tas, bet kadir mu
sų kolonija nedidelė, vienok savo 
veiklumu neatsilieka ir nuo did
žiųjų kolonijų. Mes turime vie
šą knygyną, visokių organizaci
jų ir visokių pramogų. Net ir 
komunistai su vaidylomis bendrą 
frontą, kaip girdėti, suorganiza
vo. Tik biznierių lietuviškų, 
tai mes mažai turime, bet dabar 
sulaukėme ir naują gabų lietu
višką biznierių J. Strunskį, kuris 
atidarė pirmos klesos bučernę ir 
grosernę, 1835 Norh Avė. kam
pas Girard StT Mes northsidie- 
čiai turėtume remti ypač progre- 
syviškus savo biznierius. Iki šiol 
mes dažnai keldavome revoliu
cijas prieš lietuviškus biznie
rius, bet kada pasitaiko kokia 
nors nelaimė, tada bėgam grai- 
čiausia pas savuosius. Tad aš pa
tarčiau, kad mes butume biskį 
daugiau patrijotiškesni ir rem
tume savuosius, nors ir toliau 
reiktų eit koks blokas arba ki
tas.

* *
*

Sekmadienį, sausio 6 d., Scho- 
enhoffen svetainėje Ashland ir 
kampas Milwaukee Avės., Chica- 
gos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašelpos buvo surengusi 
koncertą ir balių.

Ši draugija kas metai pasižy
mi savo koncertais, bet šis kon
certas, tur būt, buvo pirmas sa
vo gerumu tarp lietuviškų va
karų. Programas susidėjo iš 
muzikos ir dainų, kas publiką 
stačiog žavėjo. Dalyvavo North 
VVestem konservatorijos orkes
tras po vadovyste prof. Bunge. 
Šis orkestras susidėjo iš 40 ypa
tų ir pirmą syld dalyvavo tarpe 
lietuvių. Visi dalyvavusieji pro- 
grame savo užduotį atliko kuo- 
geriausiai, jokių užmetimų 
j iems negalima daryti . čia tik 
pažymėsiu, kad -be orkestro dar 
dalyvavo šie: medicinos studen
tas K. Sarpalius (baritonas), Bi
jūnėlio mergaičių kvartetas — 
V. čepukiutė, B. Briedžiutė, Ad. 
Mickiutė ir Anna Švažiutė; 
smuiko solo V. čepukiutė akom- 
ponuojant A. Galskiutei; man- 
dalinu trio — M. Juodis, J. Rad- 
žišauskas ir V. Rudis; Pirmyn 
Mišrus choras po vadovyste P. 
Sarpaliaus.

Publikos buvo neperdaugiau- 
siai, nes visi buvo nugązdinti 
didelio šalčio, bet atsilankiusie
ji matyt, vsi buvo užganėdinti 
ir linksminos iki vėlumos prie 
puikaus Sarpalių orkestro.

Lauksime kito tokio gražaus 
koncerto. — North Sidietis.

L. S. J. Lygos 1 kp> la- 
vinimos susirinkimas

Didelis ir entuziaziškas lygiečių 
lavinimos susirinkimų atida
rymas 1924 metams. — Kal
bos, dainos, šokiai, kava ir už
kandžiai buvo, vakaro progra
mų.

Sausio 11 d., 8 vai. vak„ Ray- 
mond Chapel svetainėje, 816 
West 31st g-vė, įvyko lygiečių 
pirmas šių metų lavinimos su
sirinkimas. Jaunimo abiejų ly
čių atsilankė gana skaitlingas 
būrys. Visi buvo entuziazmo 
“užsikrėtę”, draugiškumo ir gy
vumo “bakterijomis.” Kiekvie
no veide matėsi maloni, vilio
janti šypsą. Paklausęs vieno ki
to: “Kaip patinka vakaras ir 
kaip jautiesi”, — tai gauni at
sakymą: “fain, fain”. Tėmijant 
susirinkusį jaunimą, jų ūpą bei 
linksmumą, rodėsi, kad net pa
ti atmosfera yra persisunkusi 
linksmumo bei draugiškumo 
elektronais.

Atidaręs susirinkimą, drg. C. 
Janus trumpai išdėstė apšvie- 
tos komisijos planus, tvarką bei 
programą 1924 lavinimos me
tams ir pakvietė P. F. Budri- 
ką, apšvietos komisijos narį, pa
kalbėti kelis žodžius apie mok
slą ir organizacijos svarbą ir 

naudą darbininkų klasei. P. F. 
Budrikui pabaigus kalbėti, visi 
lygiečiai, taipjau ir pašaliniai, 
išreiškė savo mintis kas link 
naudingumo ir būtino reikalin
gumo pažangiąjam jaunimui tu
rėti tokią organizaciją kaip ly
ga.

Besidalinant tarp savęs min
timis, lygietės pranešė, kad jau 
kava yra gatava. Tuoj visi sė
do už stalų ir, gavę po puodą 
karštos ir gardžios kavos, pra
dėjo krėsti juokus, čia tai pa
sidarė devynios galybės įvairios 
rųšies šposų, žiūrint į lygie- 
čius, atrodė, kad tai yra viena 
didelė šeimyna, tarytum, vieno 
tėvo bei motinos vaikai. Ir tas 
vaizdas gana malonų įspūdį 
paliko.

Po kavos prasidėjo dainos. 
Lydint vargonams lygiečiai su
dainavo keletą gražių dainų. 
Dainuoti jiems gana puikiai se
kėsi, nes tarp lygiečių yra ke
letas muzikos mylėtojų — dai
nių.

Be to, dar buvo ir šokiai, bet 
šokiams mažai laiko beliko, nes 
jau buvo vėlus laikas —< neto
li vidurnakčio, todėl visi greit 
pradėjo rengtis namo.

Prieš išsiskirstiant, vakaro 
pirmininkas pranešė, kad sekan
tis lavinimos susirinkimas bus 
dar įvairesnis ir patarė lygie- 
čiams atsivesti savo draugus į 
susirinkimą.

— P. F. Mauras.

Cicero
Perdaug nupeikiama “Meno” 

dramos draugija.

“Naujienose” prieš kiek lai
ko tilpo žinutS apie Cicero Lie
tuvių Paš. Kliubo vakarą, kur 
buvo vaidinama “Pirmi žings
niai.” žinutę padavė Teisingas, 
kuris sako, jog “lošimas išėjo 
gana prastai.” Reiškia, “Meno” 
dramos draugija niekaną verta, 
neturi lošėjų ir daro gėda sau 
ir kitiems.

Čia p. Teisingas pertoli nuva
žiavo. Minėtas vakaras pavyko 
gan gerai visais žvilgsniais. Pu
blikos buvo pusėtinai ir visi bu
vo patenkinti vakaro programų. 
Pats lošimas irgi ne taip jau 
blogai išėjo, kaip kad p. Teisin
gas sako.

Cicero Lietuvių Meno draugi
ja neblogų lošėjų turi. Ir šį kar
tą vaidinimas buvo visai įmano
mas. Suprantama, pasireiškė ir 
trukumų, bet kur jų nėra? Ir 
iš “Ateities žiedo” vaikų drau
gijėlės galima su laiku tikėtis 
gerų artistų, žodžiu, dalykai to
li gražu neatrodo taip blogai, 
kaip bandoma perstatyti.

— L. P. K. Koresp. K. P. D.

Apie Amalgameity unijos 
viršininkų rinkimus ir ko- 

munisty revoliucijų
Komunistai savo kailį maino, 

kaip chameleonas: pirmes- 
niuosiuose rinkimuose jie 
biauriausiu bifdu niekino d. 
Leviną, o šiais rinkimais jie 
agitavo jį rinkti. —- Komuni
stų diktatūros padariniai.

Amalgameitų kriaučių unija 
kas metai renka sau viiršinin- 
kus; taigi ir šiais rinkimais ta
po išrinktas generoliu Bendro
sios Tarybos manadžerium drau- 
po išrinktas generaliu Bendro- 
yra senas Chicagos kriaučius, 
gabus ir patyręs unijos vadas, 
tik žinoma nenorintis pasiduot 
komunistiškai diktatūrai ir su 
atsidėjimu žiūrintis unijos rei
kalų. Delei to jam prisėjo pa
kęst visokių komunistiškų ko- 
lionių. Visiems žinoma, kokias 
jie niekšystes vartoja prieš ne
patinkamus asmenis, nors jie 
butų ir geriausi bei teisingiau
si žmonės. Tas pats teko patirt 
ir draugui S. Levinui nuo mu
sų lietuviškų 269 lokalo komu
nistų. Buvo net dalinami pro- 
vokatoriški lapeliai. Pavyzdžiui, 
B. taip darė. Lapeliuose ragina
ma neklausyti unijos viršininkų 
ir kelti revoliuciją. Bet matyt 

mažai susirado tokių nupuolusių 
doriškai, kaip kad jie patys.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
unijos viršininkai ytra renkami 
lygiu ir slaptu balsavimu visų1 
narių, tik nominacijas daro' 
kiek vienas lokalas atskirai. 
Taigi aš ir kalbėsiu apie musų 
269 lietuvių lokalą. Užpraeitais 
rinkimais jau lokale buvo ko
munistiška diktatūra ir prieš ją 
nieko negalima buvo išsitart, 
nes baisu buvo pakliut į čekis
tų rankas. Kada buvo įsakyta 
nominuot unijos viršininkus, 
tai iš komunistų pasipylė did
žiausios kolionės ant unijos vir
šininkų, o labiausia ant d-go S. 
Levino. Girdėjosi tik išdavikas, 
pardavikas ir kad manadžeriaus 
vietą bile kvailys galįs užimti. 
Kaip aukščiau minėjau, sveikų 
patarimų negalima buvo duot. 
Na, ir prisišukavę bei prisiko- 
lioję nominuoja septyniolikos 
metų mergaitę į manadžeriaus 
vietą Milvidžiutę. Ir kokis džiau
gsmas buvo tų didvyrių, kad 
jau dabar tai buržujams galas. 
P-lei M ii vidžiu tei užėlnus uni
jos viršininko vietą, tuoj Chi
cagos kriaučius nuveš į komu
nistišką rojų. Ar matote, kiek 
sveiko proto pas tuos revoliu
cionierius buvo. Tiesiog gėda 
visiems lietuviams kriaučiams, 
bet komunistų akys geros, — 
jie viską gali. ,

Dabar kas buvo daroma pra
eituose rinkimuose. Nagi tos 
pačios ceremonijos, tos pačios 
kolionės, tie patys šauksmai 
šluot išdavikus ir kitokius iš 
unijos. Gi visas viršininkų vie
tas turi revoliucionieriai — did
vyriai — komunistai užimt. Bet 
ant nelaimės ir Milvidžiutės jie 
neteko, o Trockis, mat, labai to
li. Kiti rimtesni nariai, matyda
mi tokias niekšystes darant, tri
mis balsais nominuoja senąjį d. 
S. Leviną. Rinkimuose eina šly
kšti agitacija prieš d-gą Levi
ną.

Kasgi darėsi šiais rinkimais? 
Nagi musų komunistai atvirto 
prie dvasios šventos. Visi agi
tuoja ir balsuoja už d-gą S. Le
viną. Nominacijose d. Levinas 
gauna net 69 balsus. Kodelgi 
šie rinkimai skyrėsi nuo kitų? 
Ar d-gas S. Levinas komunistu 
išvirto? Ar gal komunistai su
prato organizacijos reikalus. Vi
sai ne. Dalykas ve kame, — tik 
skaitytojai tėmykite atydž'iai. 
Kada komunistai pamatė, kad 
jie su savo niekšiškais darbais 
nieko negali atsiekt ir pradeda 
pamest žmonėse įtaką, kuilio s 
jie ir taip mažai turėjo, tai jie 
pradėjo maldaut draugo Levino, 
kad ir jiems, tai yra komunis
tams, butų suteikta nors dvi 
Biznio Agentų vietos. Už tai ko
munistai prisižadėjo nedaryt jo
kių niekšysčių prieš d-gą Leviną 
ir kitus unijos viršininkus. Da
bar labai aišku, kas komunis
tus gali išgydyt ir kokios gero
vės darbininkams jie nori pa
daryt. Pirma jie koliojo tuos pa
čius unijos viršininkus kaip ir 
kiek įmanydami ir platino pra-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

TURPENTINE
Prašalina skausmus

Turpentine prašalina skausmus 
GREITAI! Mokslas pasako, kaip jis 
greitai įsigeria j skauamą vietą. Pra
šalina skausmą tuojau. Jūsų skaus
mas pranyks tiesiog magišku budu.

Naujas išradimai, Turpo sujun
gia visus terpentino misteriškas gy
dymo jėgas su kitais puikiais gydan
čiais dalykais. Jis nenudegina, ne
padaro pūslių ir nenudažo odos — jis 
neatsiduoda!

Prašalina persišaldymą, skaudamą 
gerklę, krokulį, tonsilitj, reuamtiškus 
skausmus, lumbago, pleurisy, katarą 
ir neuralgiją.

Veikia greitai atgavima sveikatos. 
Gydo kojų skaudėjimą nusiplikimą, 
persipjovimą ir išnirimą.

Turpo turi pastebėtinai gerą gy
dančią jėgą, kad jį vartojant iš vir
šaus, jis tuojau įsigeria į kūną. Tik 
patrinkite biskutj ant krutinės arba 
gerklę, veikia taip greitai ir pasek
mingai, kad beveik galima pastebėti 
gijimą savo akimis ir kvėpavimas 
tuojau palengvėja.

Nekentėkite. Nedejuokite! Praša- 
linkit skausmu TUOJAU su Turpo — 
Turpentine Ointment, kuris turi savy
je tas išbandytas ir geras Menthol ir 
Camphor. Gaukite Turpo šiandien 
nuo jūsų aptiekoriaus 35c. ir 70c. slo- 
jikas.

Garsiukitės Naujienose

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ■kaugmo, 
Bridge geriausio aukso. Su nuuaų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Weat 47th Street,
Netoli Aabland Avė.

AKIŲ
Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės

kaina akiniams
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St., antras augštas

Kasdien 9 iki 5:30. Nedelioj 
10 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPKAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iš 3588 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. m ie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pulhnan 5147.

Physical Culturi
DR. J. A. VELONIfl

Ofcteopat.haa, Cbi'oprata*

ias ligas, o yp 
eis, be vaistų ir 
nanjausiaiu buria

Gydau įvair
užsisenejusi;

ei Jų, —
4204 Archer Avė

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo Q iki 12 dient
Nuo 6 iki 8 vakarais.

N( ( ■ idieniais nuo 9 iki 11.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

vokatoriškus lapelius, kad dar
bininkai neklausytų savo uni
jos viršininkų, bet kada šiltą 
vietą gavo, tada viskas gerai. 
Reiškia, jeigu komunistai pir
miau šaukė, kad d-gas Levin 
išdavikas, tai dabar komunistai 
gavę dvi šiltas vietas ir gi liko 
tikri išdavikai. Bet ar jie pri
sipažins prie to? žinoma, ne.

Taigi tie draugai, kurie dar 
iki šiol nepermatėt komunistų 
apgavysčių, dabar patys galite 
įsitikinti, kokiais šlykščiais dar
bais jie užsiima.

Kįla klausimas, ar gerai pa
darė d-gas S. Levin suteikęs ko
munistams, savo ir organizaci
jos priešams, dvi vietas. Mano 
supratimu, labai gerai. Jis aiš
kiai parodė, kad jam tikrai lu
pi organizacijos reikalai, nuo 
kurių priklauso darbininkų ge-Į 
rovė. Komunistus jis pastatė 
prie gėdos stulpo, nors jie, tie
sa, gėdos nepažįsta. Darbinin
kai gal plačiau ims matyt ir 
svarstyt ir supras, kas komuni
stams rupi, — ar darbininkų 
gerovė ar kas kitas. Todėl dar
bininkai pasvarstykite rimtai ir 
Šaltai.

Ką gera suteikė lietuviams 
kriaušiams musų lokale komu
nistų diktatūra? Nagi pirmiau
sia įvedė komunistiškas kelio
nes ant sau neprielankių ypatų, 
ir kriaučiai nepakęsdami to pra
dėjo nebesilankyt į lokalo susi
rinkimus. Komunistai to tik ir 
laukė. Jie išaikvojo lokalo su
taupytus pinigus, uždraudė ra
šyt į sau nepatinkamus laikraš
čius, kaip tai į “Naujienas”, ku
rias skaito tūkstančiai darbinin
kų. Kad nesužinotų jų niekšys-j 
čių, jie uždraudė duot praneši
mus Naujienoms apie tai, kada 
esti lokalo susirinkimai. O tai 
dėlto, kad niekam nesiprieši
nant butų lengviau vykint dik
tatūrą. Na, ir kriaučiai atšalo

nuo organizacijos. Lokalo susi- Paspirgelių; Dambrauskų, Kei- 
rinkimus vos tik apie porą tu
zinų iš 1300 ar 1400 ėmė belan
kyti. Susirinkimuose pradėta 
svarstyti ne unijų reikalai, o 
daugiausia tai, kaip pakenkus 
Naujienoms. Komunistų darbuo
tės pasekmes tai Shane’o kom
panijos skebai su komunistišku 
boseliu. Pirma lietuviai smar
kiausia kovojo, o dabar pasida
vė skebais.

Dabar ką-gi atnešė komunis
tai visiems Chicagos kriau- 
čiams? Pirmiausia norėdami su
griaut organizaciją jie sukirši
no vienus darbininkus su kitais, 
o aršiausia prieš viršfrunkus. 
Kada organizacijoj įvyko tarp 
darbininkų nesutikimai, tai ir 
darbdaviai pradėjo naudotis 
proga, pradėjo atidarjnėt savo 
šapas kituos miestukuos ir 
kviest komunistų suklaidintus 
darbininkus, atimdami darbą 
nuo Chicagos organizuotų kriau
čių. Per tai dabar daugeliui Chi
cagos kriaučių priseina vaikš
čiot be darbo ir dainuot komu
nizmas jau gyvoj a.

— KriauČius. *

■ zių ir Bukauskų; P. Mockienės 
ir M. Montviliutės; Joseph Fit- 
zik; J. L. W. ir Y.; Misevičių 
šeimynos; Grandma and Aunt 
Louise; Kl. ir M. Jurgelioniu; 
Valančiaus šeimynos; E. ir J. 
Hertmanavičių; Loveckis JFlor 
rišt; Mr. Luckas ir Mrs. Luckas. 
Buvo dar daugiau, bet kitų kor
tos nesurastos. Viso buvo apie 

130 puikių gėlių vainikų.
Ponas P. Sarpalius 

kad tai buvusi geriausia 
na ir namų šeimyninkė.
bant ir paminant a. a. Petronė
lės vardas pasipildavo pilnos 
akys ašarų. Delei jos meilės, 
šiai dukrelei, kuri buvo priežas
tis jos mirties, bus duotas jos 
motinos vardas; vadinsis Petro
nėlė — pareiškė p. Sarpalius.

Mergaitė yra graži ir svei
ka. — Bubnis.

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU
r-»" ■111 ........ ...

PARDAVIMUI
Ketvirtadienis, Saus. 17, ’24

NAMAI-ŽEME

STANISLOVAS MUSNICKIS

Mirė netikėta mirčia, sausio 
14 d., 10:20 vai. vak. po sužei
dimo Checker Cab’o. 
38 metus amžiaus.

Turėjo 
Išgyveno

parapijos,Paėjo iš Kelmės
Raseinhj apskr.

Paliko nuliudime moterį Jie- 
vą ir penkis vaikus: sūnūs Pet
ras 16 metų; dukterys Marijona 
12 metų, Ona 8 metų, Pranciš
ką 7 metų, Stelą dviejų mėne
sių.

laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
sausio 18tą d., 8-tą vai. iš ryto, 
iš namų, 4345 S. Fairfield Avė. 
į Nekalto Prasidėjimo Bažnyčią, 
po pamaldų į šv. Kazimiero Ka
pines.

laidotuvėse patarnaus grabo
rius, I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Giminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Faliko nuliūdę

Moteris, sūnūs ir dukterys.

JONAS JURGILAS

Eudeikis.

Palieka nuliūdę

Broliai Juozas ir Petras, 
Brolienės Marijona ir Petronėlė

Širdingai prašome giminių, 
augų ir pažįstamų dalyvauti

Mirė sausio 15 d., 7:40 P. M., 
nevedęs, amžiaus 57 metų. Gy
veno Amerikoje 30 metų, paėjo 
iš Papužėnų kaimo, Tauragės 
apskr., Kauno rėd. Paliko Ame
rikoj du brolių, Juozapą ir Pet
rą ir dvi brolienes, Marijoną ir 
Petronėlę, Lietuvoj seserį Mag- 
deleną ir švogerį Liudviką Jur
gaitį.

laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
sausio 18 d., iš namų 8809 So. 
Houston Avė., 8 vai. iš ryto į 
šv. Juozapo parapijos banyčią, 
So. Chicago, 111., o po pamaldų j 
Šv. Kazimiero Kapines.

laidotuvių patarnavimą at
liks graborius Jonas 
telefonas Yards 1741.

sakė, 
moti-
Kal-

CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau- 
sib 20 d. Lietuvių Liuosybes svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie
tą. Bilietai gaunama šiose vietose:

Grant Works Pharmacy, 
4847 W. 14th St.

Liberty Restaurante, 
1403 So. 49th St.

Liberty Pharmacy, 
49 W. 13th St.

Liberty Ice Cream Parlor, 
1403 So. 49th .Court

Darbininkų Užeigoj,
1447 So. 50th Avenue.

— Rengėjai.

MOTERŲ
REIKALINGA senyva moteris prie 

namų darbo; labai gera vieta, mažai 
darbo; tiktai 3 šeimynoje, darbas ant 
visados, geras užmokesnis, kambarys 
ir valgis, Atsišaukite tuojaus.

J. J. ŠLIKAS, 
3241 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 5066

REIKIA —
Patyrusių veiterkų.

Atsišaukit tuojau.
J. GRIGAS,

1628 W. 47 St.

PARDAVIMUI už dau- 
ginusiai pasiūlytą kainą, tik
rai nauja <$150 vertes Vict- 
rola, styliaus 11. Victrola 
dar tebėra krautuvėje. Tu
ri būt parduota iki subatos, 
nes man reikia pinigų.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

 budavoti.
Itl Al?

Z. S. Mitui vici a CO

Tel. Prosnect 4345

Iš 18-tos apylinkės
Simono Daukantą kliubo 

darbuotė.

Lietuvių Tautiškos Kapines. Ger
biamieji lotų savininkai ir Dr-jų at
stovai kviečiame jus ant visuotino 
metinio susirinkimo kuris bus nedė
lioję Sausio-Jan. 20 d., 1924, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted gat., 1-ma va
landą po pietų.

Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui ką mes turim veikti bė
gyje šių metų ir taipgi bus pranešta 
ką mes nu veikėm pereitais metais; ir 
visas stovis kapininių dabartiniam lai
ke. — Valdyba.

REIKIA moterų sortavimui 
popierų atkarpų, darbas nakti
mis, gera alga.

SANGAMON PAPER 
GRADING CO.

1445-47 S. Sangamon St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Sandariečių - dešimties
moty paminėjimas

“Sandariečiai” rengia 10 me
tinės sukaktuvės, — rengia pa
minėjimo vakarienę Fellowship 
svetainėj, sausio 20 d., t. y. ne- 
dėldienio vakare.

Žingeidi! chicagiečiams bus 
pamatyti ir įsitikrinti kokia gi 
Sandariečių per šį dešimts me
tų politiniai ekonominė pajėga 
tapo išauklėta. Todėl mes ateit 
sime pamatyti, paklausyti pra
nešimų ir raportų iš nuveiktų 
ir veikiamų darbų.

Šiandien jau Lietuva savisto- 
vė valstybė; jau už sąvaitės ki
tos sueis 6 metai Lietuvos ap
sisprendimo. Iki šiol mes mato
me vien tik krikš. demokratų 
perviršį ir jų rėžimą. Žiūrėsime 

| kokią viltį geresnės ateities 
mums Sandariečiai žada. Neabe
jojame, kad jų norai ir pastan
gos yra aukšti ir prakilni, bet pa
siekimui tojo tikslo, — suradi
mui tų tiesių kelių, — mes už- 
girsime iš Sandariečių veikėjų 
pranešimų laike puotos-vakarie- 
nės. Todėl chicagiečiai nepamir
škite sausio 20 d., nedėldienio 
vakarą, Fellowship svetainėn at
silankyti.

Aš busiu ir savus draugus at
sivesiu. s

— Dr. A. L. Graičunas.

Krikščiokiutės-Sarpa 
lienėe laidotuvės

šeštadienį, sausio 12 d., 1:30 
vai. po pietų į Sarpalių namus, 
814 W. 33-čios gatvės privažia
vo ir suėjo tiek žmonių, kad 
dauguma turėjo stovėti lauke. 
Kiekvienas norėjo paskutinį 
kartą atsisveikinti su a. a. Pet
ronėle Krikščiokiute — Sarpa- 
liene. Dauguma — buvo pasi
rengę lydėti į amžinus namus 

i— Tautiškas kapines.
Gatvėse buvo didžiausi minia 

žiūrėtojų.
Graborius J. Eudeikis turėjo 

8 automobilius. Privatiškų auto
mobilių buvo arti 50.

Išleidžiant iš "namų — kalbė
jo dr. Zimontas. Karolis Sarpa- 
liug sugiedojo “Nearer my God 
to Thee”, angliškai.

Grabą nešė “Vaidylų Broli
jos” nariai: J. Čepaitis, Chas. 
Montvidas, X. Saikus, J. Pru- 
sis, Ratišauskas ir Semaška.

Procesija pasiekė Tautiškas 
kapines. Lotas Sarpalių šeimy- 

>nos gražioje vietoje ant kalniu
ko, prie Dr. Bagočiaus kapo lo- 

’to, kur ir lietuvių rašytojas, d§- 
;dė šernas ilsisi. Dr. Montvidas 
pasakę graudingą prakalbą.

j Atsisveikino visi su dideliu 
gailesčiu. Vainikų buvo daugy
bė: “Vaidylų Brolijos”; North 
Sidės lietuvių; “Bijūnėlio”, vai
kų draugijėlės; “Birutės” cho
ro; Jaunosios Birutės; Common- 
wealth Edison Co., Statistical 
Dept.; Edison Simphony Orkes-. 
tro; Tėvų ir brolių Sarpalių; 
brolių J. J. Krikshokų; brolių

L. NARMONTAITĖ, 
3223 Parnell Avė., 
Phone Yards 5879

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

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

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
bučernė ir grosernė su namu ar be 
namo, su gyvenimo ruimais iš užpa
kalio. Biznis išdirbtas tarpe visokių 
tautų. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite
3156 Wallace St.

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

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

KONCERTAS
Sausio 4 d. parapijos svetai- I R šiandie, sausio r1 <1 ., 8 vai. vak , 

. TT . . . n. Raymond Chapel, 816 W. 31 St., i-
neje, 18 ir Union, Įvyko Simono vyks labai paikus koncertas. įžanga 
Daukanto Kliubo metinis susi-Į t[ykah M^x,ką _ 'mėgstantieji nepra- 
rinkimas.
daug. Senoji valdyba ir komisi
ja išdavė raportus. Pasirodė,

j mėgstantieji nepra- 
, I leiskite tos progos ir atvykite į kon-Nanų dalyvavo ne- | certą. —Komitetas .

j________ _____ ________ , KLIMATAS IR CIVILIZACIJA
Itod Sekmadienį, sausio 20 d., 10:30 vai.kad musų kliubo stovis yia gan ryto, Raymond Chapel, 816 W. 31 St., 
geras kaip nariais, taip ir med- įvyks Mokslo Draugų paskaita tema 
žiogiškai. Praeitų metų valdyba 
gan gerai pasidarbavo. Galima Paskaitoje gvildenami bus pasku- 
tikpfiq kad ir šiaiq rfipfai^ iš- kelelių metų tyrimai kai dėltiKetis, Kad ir siais metais is- klimat0 jtakos j civi]izaciją ir išviso 
rinktieji draugai sėkmingai į kiekvieno žmogaus kasdieninį gyve- 
dirbs kliubo gerovei. nimą.

I Buvo daug kalbama apie va- —
karo rengimą. Vakaras bus su-1........ ....... ... . ..
rengtas vasario 10 d. bažnyti
nėje svetainėje. Scenoje bus pa
statyta “Be šulo.”

Kliubui priklauso didelių sa- 
Jvo organizacijos patriotų. Bėda 
tik su jais, kad jie susirinkimų | ofisą svarbiam^ 
nelanko. Retkarčiais ne tik mo
raliai, bet ir materialiai kliubas 
paremia darbininkiškas organi
zacijas. Tąsyk “patriotai” įnir
šta, it širšės, ir bereikalingai 
šūkauja ir kelia lermą.

To neturėtų būti. Jeigu na
riams atrodo, kad jų organiza
cijoj negerų dalykų dedasi, tai 
turi susirinkimus lankyti ir ban
dyti tuos negerumus prašalinti.

— Kliubo koresp.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Gimints Telklės 

, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 

' s reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.
---------------- •—-------------—-------

PAJIEŠKAU savo vyro Joe Bed- 
kus, meldžiu atsišaukti, turiu labai 
svarini reikalą. Aš viską dovanoju 
tik atsišauk ar kiti kurie jį pažįsta, 
meldžiu nurodyti jo adresą.

Atsišaukite t '
1739 So.nHalstcd St., 

Box 415.y.

ĮIEŠKO PARTNERIU

Atitaisymas
“Naujienų” No. 12 tilpo mano 

aprašymas laidotuvių a. a. Pet
ronėlės Sarpalienės, kuriame aš 
pažymėjau, kad “Birutės” drau
gija neparodė užuojautos, nepri- 
siųsdama gėlių.

šiuomi tatai atitaisau ir atsi 
| prašau “Birutės”.

Ištikrųjų “Birutė” prisiuntė 
gėlių “Lyrą”.

Pinigus $16.50 suaukavo “bi
ru tiečiai” sausio 10 d. savo re
peticijoje ir trukumas dadėta iš 
kasos. Viso $28.50.

—Raganius.

REIKALINGAS" PARTNERIS į 
kriaučystės biznį; su mažai pinigų, 
gera proga geram žmogui. Atsišau
kite per laišką afba ypatiškai.

J. GRINIUS,
2120 W. Chicago Avė., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTUKĘS

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atpeša daukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5821, vakarais Juni- 
per 0920.

ISRENDAVOJIMUI

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia* veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamata gali prirašyti 
jria Naujieną Spulkos, ir priairašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Cicero. — Štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą • sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

“Birutės* repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. —• Rašt. Z. K.

REIKTA PATYRUSIO nakti
nio inžinieriaus su Amerikoiiiš- 
ku inteligentiškumu.

YAFFE BATU HOUSE 
908-10 West 14 Str.

PARSIDUODA nauji barai (fixtu- 
res) naujos mados, tinka dėl saliuno, 
coffe shop arba ice cream.' parlor 
parduosiu pigiai arba galit randavot 
kartu su Storu .vieta randas ant So. 
Side.

2500 Archer Avė.
kampas So. Halsted St.

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS
4-4 kambarių, elektra, aržuolinės 

grindys ir trimai; puikiausiame pa
dėjime. Bargrenas. Galima tuojau 
gyventi. Kaina $4.250.

E. J. KLOSS, 
Maplewood netoli 42 St. 

Tel. Wentworth 8947

KAS turit randavot vietą dėl 
restauranto ir lengvių gėrimų, 
arba seną biznį parduoti Chica- 
goje ar apielinkėje. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą, 1739 S. Halsted 
St. Box 414

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai merginoms ar 

ženoti porai, šildomas ruimas, Svie
si ir patogi vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės
3146 Wallace St. 

2 lubos frontas

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGAS apysenis 
žmogus prie naminio darbo ma
žam viešbuty, valgį ir kambarį, 
mokestis nuo $25 ir augščiau 
ant mėnesio. Turi būt blaivus 
žmogus. 1606 So. Ha'lsted St.

PARDAVIMUI Player Pianai 
mažai vartoti $600 vertės. Par
duosiu visai pigiai, nes man 
daugiau nereikalinga. Kreipki
tės 936 W. 35th PI., Sčios lubos 
užpakalis.

AUTOMOBILIAI
Aš MAINYSIU Apperson A ant 

touring karo arba sedan. Yra gata
vai prirengtas dėl Taxi cab. Turiu 
du bizniu ,tai vieną noriu apleisti.

(H. RADVILLE) HUB CAB 
2929 So. Halsted 

Victory 7070

RAKANDAI

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, mašinos ir įrankiai, 
visi geri ir ant bizniavos gatvės, 
Kedzie ir Archer Avė. ir arti ki
to tokio biznio nėra. Parduosiu 
už teisingą pasiulimą. Savinin
kas turi 2 bizniu .Matyt galima 
nuo 2 iki 4 v. po p. ir nedėliom.

4400 So. Kedzie Avė.

JIS JUMIS UŽGANĖDINS!
Geriausioj apielinkej Brighton Par

ko 4 pagyvenimų 2-5 kambarius, 2-4 
kambarius, naujas mūrinis namas, 
Visi įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu už $16,500, įmokėti $5,000 .ki
tus ant išmokesnio. Turi būti par
duota šią savaitę, dėl priežasties mir
ties.

Kreipkitės į
GRIGO OFISĄ

3114 So. Halsted St.

ENGLEWOOD
12 flatų namas (2-6 fialai ir 1 geras 
skiepe flatas). Gegužy rendų — 
$10,400, labai pigiai. Geroj apielinkej. 
Gera transportacija. Kaina $57,500, 
pinigais $12,500. Turi būt parduo
tas tuojaus. Mr. Moor, Guarantee 
Realty Co., 710 Otis BIdg. State 7699

BARGENAS!

PARDAVIMUI pianas, $90, karpe- 
tas, $20, 4 šmotų parloro setas, $25, 
Morris krėslas, $3, rankomis pieštas 
paveikslas $2, geležinė lova ir mer
gaites drese, $12. Turi būt parduo
ta šią savaitę, taipgi namas parda
vimui, už $5,700, vertas $6,500.

't Syndor, 6421 Oakley Avė., 
Tel. Prospect 6358

PARDAVIMUI gents forni- 
shing štoras ,geroj vietoj ir biz
nis išdirbtas. Lietuviškoj kolo
nijoj, pigiai parduosiu. Kreip
kitės 3.547 So. Halsted St. Tel. 
tards 1169.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

povver mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui namas, namas randasi 

38 PI., parduosiu ar mainysiu ant 
biznio ,turiu parduoti j trumpą laiką, 
agentų prašau neatsišaukti. Savinin
kas randasi 4444 So. Campbell Avė., 
2nd Floor, V. PetruševiČia.

4 flatų mūrinis namas ant kampo 
50x125 prie Aubum Park 2-5 ruimus 
2-6 ruimus ir 5 ruimai beismante. 
Kampinės duris gera vieta bizniui. 
Kriaušiui, dresmaker, millinery, bar- 
beriui. Garu šildoma, elektra, rendos 
į mėnesi $310. Kaina tik $23,500, 
įmokėti $7,500. Geras bildingas, ųau- 
jas pluming, nauji užpakaliniai por- 
Čiai, viskas geriausioj tvarkoj, 2 ka
rų garadžius. Kreipkitės pas savi
ninką rytmečiais, 8:30 ar 12 vai. die
nomis

417 W. 60th St, 2 lubos, 
Klausk M r. Lindholm

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

DIDELIS Bargenas bučernė 
ir grosernė pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokių tautų. Atsišaukite:

4201 So. Maplewood Avė

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė, 

biznis kėš daroma į dieną $150 iki 
$180, pagyvenimui 4 ruimai, renda 
$35 į mėnesį, esu priverstas pigiai

r parduoti, nes važiuoju į Lietuvą. M. 
N. Skusaich, 4958 S. Princentos, Tel. 
Boulevard 3200.

Reikia —
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 30c. į valandą, darbas 
dienomis. Nuo štukų dirbant 
galima uždirbti $22 į savaitę. 
JOSLYN MANUFACTURING

AND SUPPLY CO., 
3700 So. Morgan St.

REIKIA — 1
Patyrusių skudurų sortuoto- 

jų moterų.
Atsišaukite

2639 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI generalė merchan- 
dice krautuvė, daromas geras biznis 
Bridgeporte per 10 metų. Parduo
sime pigiai.

M. JACOBSON, 
Room 1706, Majestic Theatre Bldg., 

22 W. Monro© St.

DIDELES BARGENAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Visi įtaisymai 1 klesos. Mašina dėl 
žaidimo 3-jos skėlos, seifas, registe- 
ris de 4 bučerių, slais mašina ir t. t., 
6 ruimai dėl gyvenimo korštu vande
niu šildomi, garadžius dėl automobi
listo, galima gauti ant 5 metų ar dau
giau, parduosiu už kėš arba mainysiu 
ant bile namo.

Taipgi parsiduoda ir mūrinis na
mas 3 pag. ir štoras ir antras medi
nis 4 pag. parsiduoda sykiu viskas ar
ba atskirai.

871 Kensington Avė., Chicago.

TURIU parduoti kuogreičiausiai 
naują lovą, su paduškomis ir kaldro- 
mis ir Victrolą, su daug puikių re
kordų. Parduosiu visai pigiai. Kam 
yra reikalinga, tai yra gera proga.

JOHN A. WALULIS,

PARDAVIMUI per savininką 
4 kambarių medinė cottage, su 2 
karų garadžiumi ant kampo lo
tas . Kaina $3,800, jei parduosiu 
šią savaitę. '

6401 So. Oakley Avė. i

PARDAVIMUI arba mainymui far- 
ma Michigan valstijoj, 160 akrų pusė 
dirbamos, pusė gero miško. Dirba
ma žemė visa apterta. Yra namai, 
sodnas, žemė juoda ir daili, be kal
nų, arti prie valstijinio kelio, viskas 
gerai auga. Pinigais reikia $800 ir 
imsiu mažą namą su keliais lotais ar
ti Chicagos, arba kaip sutarsime, kai
na $3,000. Savininkas,

M. J., 1908 So. Union Avė., 
iš fronto, žemai

MORTGEClAl -PASKOLOS
TIK PAMISLYKIT KAIP PIGIAI
Už $14,500 nupirksit 4 flatų maro 

namą, po 4 kambarius, namo paran- 
kumai vėliausios mados, namas sta
tytas ant 45 pėdų pločio, namas ran
dasi netoli Brighton Park teatro ir 
lietuviškos bažnyčios, parduosiu už 
minėtą kainą, arba mainysiu ant ne
didelio bizniavo namo, lotų, bučemes, 
arba ant kitokio biznio.

ISSIMAINO
3jų flatų mūrinis namas, South Si- 
dėj, po 6 ir 7 kambarius, parduosiu 
pigiai arba priimsiu mainais bizn a- 
va namą.

PARSIDUODA
2jų flatų kampinis muro namas, ant 
bulvaro, mainysiu ant mažesnio Ta
rno, nepaisant apielinkės, kaina tiktai 
$12,000. Kreipkitės pas

MES GALIME PASKOLINTI 
JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ 

MORGIČIŲ. 
DOVENMUEHLE Ine.

formerly William F. Tempei 
and Co., 105 So. Dearbom St.

a

FRANKG.LUCA9
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI — 3730 Parnell 
Avė., netoli 38 gatvės — 2 augštų ir 
skiepas, mūrinis namas, su 2 flatais. 
Naujai pataisytas ir dekoruotas. Kai
na tik $3650, išmokėjimais, $700 pi
nigais, kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais. Nepraleiskite tos pui
kios progos. Buk pats sau namų sa
vininku. Buk neprigulmingu! Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 0806

PARDAVIMUI — Tik $1000 pin- 
gais kitus po $65 i mėnesį nupirksi te 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalow 
su cimentiniu skiepu. Užbaigtus 
attic dėl 2 kambarių. Fumace šildo
mas ir viskas modemiška .tuojau g?.A 
įima gyventi. Tie bungalow rando si 
5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
30 PI., Cicero, III. Raktus galin a 
gauti pas 5424 W. 30 PI., Cicero. Ne
praleiskite tos progos. Del tolimes
nių informacijų pasimatykit su j

FRANK J. PETRU j
1443 West 18tr Street i

MOKYKLOS

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarai!

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

8238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryta arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis,
I :il|> p.'.ii.. . \ i ! (i; U). i;u>
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