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Rusija ir Anglija kovoja 
už Dardanelų kontrolę

Airijos konstitucija pradės 
veikti ryto, nebus jokių cere
monijų pažymėjimui Anglijos 
perdavimo valdžios Airijai.

Pirmas susirinkimas Airijos 
parlamento (Oireachtas) že
mesniojo buto — Dail Eireann

Kivirčiai Maskvos tarybose
įvyks ryto po piet. Prieš tai 
Dail susirinks privatiniame su
sirinkime ir išrinks 30 narių į 
senatų — Seanad Eireann.

Airijos Valstija jau gyvuoja
Rusijos ir Anglijos kova 

už Dardanelus
LAUSANNE, gruodžio 5. — 

Darosi aišku, kad Anglija ir 
Rusija turi visai skirtingus 
nusistatymus linkui Dardane
lų, kuomet kitos šalįs ir net 
pati Turkija neturi griešto nu
sistatymo. Turkija veikiausia 
stovi už tokį pienų, kuris ne
prieštarauja jos interesams' ir 
yra priimtinas kitoms šalims. 
Ji kaip matyti, bijosi ir Rusi
jos ir Anglijos ir dabar tik 
laikosi Rusijai todėl, kad Ang
lija dabar yra pavojingesne 
jai.

čičerinas vakar perskaitė 
konferencijoje ilgų pareiškimų, 
kuriame jis siūlo, kad Darda
nelai ir Rosforas butų uždary
ti visų šalių kaliniams lai
vams, išėmus pačios Turkijos, 
bet duodant pilnų laisvę preky
bos laivams. Taipjau turi bū
ti leidžiama Turkijai fortifi- 
kuoti Dardanelus, kad galėjus 
juos apginti. Tuo bjųlu Rusi
ja stovi už palikimų tokios pat 
padėties, kokia buvo prieš ka-

Vėliaus čičerinas pasakė, 
kad yra trįs galimi budai iš
rišimo Dardanelų klausimo: 
atiduoti juos Rusijai, ko Ru
sija nenori; pavesti internacio
nalinei kontrolei, su kuo Ru
sija nesutinka, nes tada per-« 
takas kontroliuotų ta šalis, ku
ri didžiausį laivynų turi; ir 
palikti taip kaip buvo prieš ka 
rą —. Turkijos rankose.

Matyt, rusai laikosi grynai 
nacionalistinės politikos ir 
nori padaryti Juodąsias juras 
privatiniu Rusijos ežeru, ku
rio vartų sargu butų Turkija.

Anglija tokįam Rusijos nu
sistatymui griežtai priešinga, 
pati norėdama Dardanelus pa
sigriebti savon kontrolėm An
glijos užsienio reikalų ministe- 
ris Curzon prięmė Rusijos iš
šaukimų ir dabar tarp Angli
jos ir Rusijos eina tyli, bet 
įtempta kova už Dardanelus. 
Abi pusės bando patirti nuo
mones ir spėkas kitos pusės, 
bet kartu neparodant savų 
mierių.

Turkai gi yra pasirengę tūlų 
laikų tylėti ir palaukti pačius 
talkininkus pasakant savo nuo
mones.

Laikas sekamam konferen
cijos posėdžiui nėra paskirtas 
ir todėl dabar laikomi yra sla
pti grupių pasitarimai, kiek
vienai pusei manevruojant ir 
mobilizuojant savo spėkas.

Rusija griežtai laikosi savo rei
kalavimų, o talkininkai irgi 
nenusileidžia. Delei to pasida
rė užsikirtimas tarybose, ku
ris nežinia kada bus sulaužy
tas.

Talkininkai, pasitarę tarp 
savęs, nutarė ryto laikyti posė-‘ 
dį ir įteikti Turkijai savo nu
sistatymų dėl Dardanelų.

Curzonas yra pasirengęs pa
silikti konfeerncijoje tol, kol 
nebus išrištas Dardanelų klau
simas. Jis, taipjau Italijos ir 
Fra ne i jos delegatai pareikala
vo iš savo valdžių naujų ins
trukcijų.

Rusija kaltina Pabal- 
tijos šalis

Sako, jos nenorinčios nusigin
kluoti ir priimti Rusijos pa- 

siulymus.

MASKVA, gruodžio 5. — 
Nusiginklavimo konfeerncįja 
vis dar tebėra laikoma už už
darytų durų ir užsikirtimas jo
je tęsiasi. Pasienio valstybių 
delegatai atsisdkor laikyti atvi
rą konferencijų ir atsisako 
svarstyti tiesioginiai Rusijos 
pasiūlymus. Jie pritaria kokiai 
tai arbitracijai, arba kaip rusai 
sako, “moraliniam nusiginkla
vimui“ ir prisižadėjimųi viena 
kitos ne pulti. Rusija gi ra
gina tiesioginiai sumažinti ar
mijas.

Užsienio reikalų ministeri
joje pasakyta, kad jei konfe
rencija nebus sėkminga, tai 
Rusija prašys pasaulio, kad ta- 
sis nukaitintų tikruosius talki
ninkus. Esą per kelis metus 
mažosios valstybės teisinosi, 
kad jos turinčios laikyti dide
les armijas dėlto, kad jos bijo
si Rusijos militarizmo. Dabar 
gi Rusija parodžiusi, kad jos 
valdžia ir žmonės tikrai norį 
taikos ir todėl Rusija siūlo, 
kad armijos butų sumažintos 
75 nuoš. Rusija sutinka ir ki
tokius pasiūlymus svarstyti, 
bet tie pasiūlymai turi būti 
konkretus. Esą reikia ne apie 
gerumų taikos kalbėti, bet pra
dėti mažinti didelių armijų už
laikymo naštą. To esą Rusija 
ic sickiasi.

Rusija pasiute savo armijų 
sumažinti trimis ketvirtada
liais ir laikyti 200,000 kareivių, 
jei visos Pabaltijos šalįs sutiks 
sumažinti savo armijas tokio
je pat proporcijoje.

Nesusitaiko dėl Dardanelų
Airijos Laisva Valstija 

jau gyvuoja

Statoma 150 kandidatų. Sena
tas susidės iš pasižymėjusių 
Airijos darbuotojų, rašytojų ir
didžiūnų.

Healy bus pirmas neturįs ti
tulo žmogus, paskirtas Angli
jos kolonijos general-guberna- 
torium (karaliaus atstovu). Jo 
pagelbininkais irgi bus Airijos, 
o ne Anglijos of reichai.

Sprendžiama, kad paskuti
niai Anglijos kareiviai evakuos 
Airiją iki gruodžio 18 d.

Gentralmės Amerikos 
konferencija

iWASHINGTON, gruod. 5.— 
Čia vakar prasidėjo Centrali- 
nės Amerikos respublikų kon
ferencija, sušaukta Jungt. Vai 
stijų. Konferencijos tikslas 
bus užbaigti amžinus tarp tų 
kelių mažų respublikų besitę
siančius kivirčius ir sumažinti 
jų armijas.

Konferencija jau šiandie 
pradeda svarstymus ir skiri- 
mus įvairių komisijų. Hondū
ras siūlo įkurti Centralinės 
Amerikos Uniją, į kurių įeitų 
visos penkios mažosios Cent
ralinės Amerikos respublikos. 
Bet manoma,- kad tam pasim 
lynui i pasipriešins Cošta Rica 
ir Guatemala, kurios ir iki; 
šiol tokiai unijai priešinosi ir 
neleido jai susikurti.

Patįs savininkai nesu
sikalba

CHICAGO. — 15 organizuo
tų anglių laukų kasyklų savi
ninkai savo konferenciją laiko, 
kad susitarus kokius reikalavi
mus pastatyti angliakasiams, 
su kuriais Šiandie prasideda 
naujos derybos.

Savininkai yra labai pasida
linę. Indiana ir Ohio delega
cijos stovi už arbitraciją, kuri 
nustatytų algų skalę, visai ša
liai. Illinois ir Pennsylvanijos 
kasyklų savininkai nori, kad 
laybos butų vedamos ir sutar- 
tįs daromos atskirai pagal val
stijas. Kiti dar kitokių sutar
čių nori ir siūlo kitokius susi- 
taikimo su angliąkasiais budus. 
Bet manoma, kad kasyklų sa
vininkai galų-gale susitaikins, 
nes jie visi nori tarp savęs 
susitaikinti ir pastatyti prieš 
angliakasius suvienytą frontą.

Angliakasiai gi, kiele žino
ma, pasipriešins visoms pas: 
tangoms nukapoti jų algas ar
pasunkinti darbo sąlygas, taip
jau nepriims jokios arbitraci- 
jos.

4 Vėl nominavo Boilerį
WASHINGTON, gruodžio 5. 

— Vakar senate LaFollette pą- 
sipitetšino ipaškirimui PieroC 
Butler iš St. Paul augščiausio- 
jo teismo teisėjų ir jo paskiri-
mų nepatvirtinta, šiandie betgi 
prezidentas Hardingas vėl no
minavo tų geležįnkelių ir kor
poracijų advokatu į tų pačių 
vietą. Manoma, kad jis dabar 
bus patvirtintas, nes republi- 
konaf turės daugiau laiko nu
veikti opoziciją.

Bavarija neatsiprašys
BERLINAS, gruodžio 5. — 

Lokal Anzeiger Municho ko- f 
respondentas sako, kad ant 
kiek paliečiama yra Bavarija, 
talkininkų reikalavimas atsi
prašymo ir užmokėjimo už 
užpuolimą ant talkininkų ofi- 
cierių dviejuose Bavarijos 
miestuose, nebus išpildytas.

Vorwaerts gavo iš Municho 
žinią, kad Bavarijos preinieras 
Dr. Knelling, kuris' šiandie at
vyksta į Berliną pasitarti su 
premjeru Cuno, yra pasiryžęs 
nesirašyti po jokiu atsiprašy
mo laišku, kokio reikalauja 
talkininkai.

Teisia angliakasius
EVANSVILLE, Ind., gruod* 

5. — Ryto Dixon, Ky., prasi
dės nagrinėjimas bylos 13 an
gliakasių, kurie yra kaltinami 
užmušime pereitais metais L. 
B. Wyllie, manažerio Westem 
Kentucky Coal Co. Valdžia kai 
tina, kad jie užmušė Wyllie 
dėlto, kad jis lindo prie ang
liakasių pačių.

Priešinsis moratoriumui
PARYŽIUS, gruodžio 5. — 

Kabinetas už.gyrė Po i nearė 
programų, kuriuo Franci j a 
Bruselio konferencijoj griežtai 
pasipriešins suteikimui Vo
kietijai moratoriumo, jeigu 
Vokietija neduos Francijai di
desnių gvarantijų.

RYMAS, gruodžio 5. —« Fa
šistų sekretorius Dr. Sala su
šaukė žinomus kriminalistus, 
paėmė jų vardus ir adresus ir 
paskelbė, kad fašistai Allessan-

LAUSANNE, gruodžio 5. — 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencijoj įvyko pilniausias ne- 
susitaikimas dėl Dardanelų.

LONDONAS, gruodžio 5. — 
Be jokių iškilmių ar ceremo
nijų nuo vidurnakčio pradės 
gyvuoti Airijos Laisva Vals
tija. Karalius jau pasirašė po 
biliu, kuriuo ta valstija įku-

dria provincijoj pasiima teis
mines galias į savo rankas ir 
kad jie kriminalistus siųs ne 
į kalėjimus, bet sumuš lazdo
mis ir pasiųs į ligonbutį. Jei
gu gi dar ir antrą kartą bus

šiandie — giedra ir šalčiau.

narna Anglijos imperijoje. ;
Oficialiniai tapo paskelbta, 

kad pirmuoju Airijos general
gubernatorium tapo paskirtas 
Timothy Healy.

Anglijos valdžia Airijoje jau

pagautas už prasikaltimą, tai 
atsidursiąs kapinėse.

Neužilgo i>o to du žmonės, 
kurie dalyvavo susirinkime, 
tapo pagauti vagiant. Juos su
mušta lazdomis, nugabenta li-

Saule teka 7:03 v., leidžiasi pirmiau tapo perduota Airijos goninėn ir paskui pranešta tei- 
4:19 v. Mėnuo teka 5:50 v. v. laikinei valdžiai, todėl, kada smui.

Amerika nepriims mandatu
WASHINGTON, gruodžio 5. 

— Baltasis namas paskelbė, 
kad kol veiks dabartinė admi 
nistracija, Jungt. Valstijos 
nepriims ne vieno madato arti 
muose rytuose ar kur kitur.

3 STUDENTAI ŽUVO GAISRE

W-ATEiRVIILLE, Me., -gruod
žio 4. — Trįs studentai Colby 
kolegijos žuvo gaisre, kuris 
kįlo seniausiame kolegijos na
me.

LIVEiRPOOL, gruodžio 5. — 
Vietos policija suėmė didelius
siuntimus šautuvų, amunicijos 
ir siprogstamųjų medžiagų, 
kurios laivais buvo gabenamos 
į pietinę Airiją.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 5 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,900 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.53'
Austrijos 100 kronų.... ..........
Belgijos 100 frankų ................ $6.45
Danijos 100 frankų ........... $20.45
Finų 100 markių .................... $2.50
Franci jos 100 frankų ............ $7.00
Italijos 100. lirų .................... $5.01

Lygi motery atsakomybė
MADISON, Wis., gruod. 5.~ 

Wisconsino augščiausias teis
mas nusprendė, kad dabar, ka.- 
da nioterįs turi lygias teises, 
jos lygiai atsako ir prieš įsta
tymus, taipjau nuosavybės da
lykuose. Kada ji turi atskirą 
nuosavybę ir biznį, ji lygiai su 
vyru atsako už vyro išduotas 
ir jos patvirtintas notas ir jei 
vyras negali užmokėti, tai pa
daryti privalo, ji.

Kiek pirmiau tas pats teis
mas nusprendė, kad munšaino 
pardavėjas atsako už tai, kas 
gali atsitikti su jo munšaino 
pirkėju ir turi atlyginti pirkė
jo paneštus dėlei munšaino 
nuostolius, ar už netekimą svei 
katos ar gyvasties.

Banditai siaučia Šantunge
V- • 1 š

SHANGHAI, gruodžio 5. — 
Japonijos perdavimas Tsing- 
Tao administracijos Chinijai, 
kuris turėjo\ įvykti šiandie,
tapo atidėtas iki gruodžio 10 
dienų. Tai delei siaučiančių 
banditų šantunge, kurie veik 
pilnai užvaldė Tsing-Tao, de
lei ko Shanghai laivai atsisako 
sustoti Tsing-Tao ir iškrauti 
ten prekes.

Pabėgėliai sako, kad japonai 
atsisako kooperuoti su Chini- 
jos policija pastangose apginti 
miestų nuo plėšikų.

Chinijos valdžia kaltina,
kad tuos plėšikus organizuoja 
japonai įrodymui, kad Chinija 
neva negali valdyti šantungo 
ir apsaugoti žmonių gyvasčių 
ir kad todėl yra reikalinga to
limesnė Japonijos okupacija 
toje provincijoje.

Malins išlaidas
I ’

WASHJNGTON, gruodžio 4. 
— Prezidentas Holdingas per
siuntė kongresui metinį fede- 
ralinį biudžetą sekamiems fis- 
kaliniems metams. Jame žy- 
iliiai sumažinta valdžios išlai
dos, bet sumažinimas išlaidų 
padarytas sumažinant tyrimų, 
gerinimų ir vystiinų darbus. 
Valdžios išlaidos siieks 1924 m. 
$3,180,843,234, arba $500,000,- 
000 mažiau, negu išlaidos šiais 
fiskaliniais metais. Du trečda
liai tų išlaidų eis atmokėji- 
mui viešųjų (karo) skolų, ša
lies gynimui (kariuomenei ir 
laivynui), pensijoms, karo 
nuostoliams atlyginti ir fede- 
ralinei pagelbai.

Menko duktė areštuota
BERLINAS, gruodžio 4. 

(“Forverts”. — Poltavoj tapo 
areštuota Sofia Vladimirovna 
Korolenko, garsaus nesenai pa- 
simirusio rusų rašytojo Koro- 
lenkos duktė. Areštuotoji kal
tinama, kad ji priklausanti so-
cialistų revoliucionierių par

2,500,000 žuvo nuo 
bado Rusijoje

MASKVA, gruodžio 5. — 
Rūpestingi tyrinėjimai rodo, 
kad Rusijoje pereitais metais 
nuo bado ir epidemijų žuvo 
2,500,000 žmonių.

4 žmonės užmušti

Lietuvos žinios
• \

žmogžudystė.

LYGUMAI (Šiaulių apskr.) 
—Degučių kaime Lygumų vai. 
vienas ūkininkas pasidaręs a- 
laus, sukvietė visus savo kai
mynus alučio ragauti. Į tą po- 
kilį pakvietė nesenai vedusį iš 
to kaimo našlę ir mažažemį 
pil. L., kurio kaimynai neken
tė, kaipo kairesnių pažiūrų 
žmogų. Gerai įkaušę rudojo 
alučio piliečiai išsivedę K. už 
klojimo užmušė ir įmetė į ša
lę tekantį upelį. Apylinkėj 
paleido gandą, kad pil. K. iš
bėgęs į iROvSdją.

Neilgai trukus upely lavonas 
iškilo viršun, išvydę tai žmog
žudžiai ištraukė iš upės nuve
žė į smėlių kalnelį ir užkasė. 
Už kiek laiko iš kalno kasda
mi žmones kelio taisymui smč 
liūs, atrado užkastą K. lavo
ną apie ką išsigandę pranešė 
žmonai velionies. Nespėjo pa
ti nubėgti prie atrasto vyro, 
kaip užmušėjai atbėgę pagavo 
lavoną, nuvožė į rugiais apsė
tą lauką ir užkasė, bet žmona 
pamatė kame ir kas tokie už
kasė jos vyro lavoną.

Pranešė vielos milicijai. Mi
licija atvykus jau neberado toj 
vietoj lavino.
Atradę pėdsaką, išmatavo ra

tų vėžes, nusekė į mišką, kame 
rado žmogų bekraunant mal
kas į vežimą.

Pradėjo milicija klausinėti 
kur padėjo lavoną, iš pradžių 
žmogelis gynėsi, 'bet smarkiai 
Užėmus barti, tuoj pasisakė at
vežęs ir, |>arodė kurioj vietoj 
užkasęs. Dabar eina tardymas. 
Reikia pasakyti, kad Degučių 
kaimo pil. labai maldingais 
save laiko, ir balsuojant visus 
balsus atidavė tik krikščionių 
demokratų partijoms.

Ar Klaipėda gal apsieiti be tos 
naudos arba įplaukų iš prekių 
pervežimo per savo kraštą į 
Lietuvą ir iš Lietuvos transi- 
to būdu ir ypač ar Klaipėda 
gali laikytis uždraudus jai, ga
benti prekes j Lietuvą? Komi
sija skaitosi tuomi, kad Ne
munas bus sutarptautinanias 
lig Gardino, sulig Versalio su
tarties, bet prašo skaitytis ir 
tuomi, kad tą susisiekimą ga
lėtų ilgesnį laiką stabdyti ne 
tik Lietuva, bet ir Gardino vai 
džia.

2. Kokias pasekmes turės 
Klaipėdos susisiekimui, jei Lie
tuva butų patenkinama? Ret 
kiek prekių eitų per Klaipėdą, 
jei Lietuvos prekyba, kuri da
bar tyčia vedama per Kara
liaučių bei Liepoją, eitų per 
Klaipėdą?

3. Jei Klaipėda butų priglau
sta prie Lietuvos ir ginčas Lie
tuvos su Lenkija eitų toliau, 
kokias pasekmes tai turėtų dėl 
Klaipėdos ateities? Ir Klaipė
dos kraštas gal apsieitų be tų 
įplaukų, kurias turėtų iš pre
kių pervežimo (Transito) iš 
Lenkijos ir j Lenkiją?

4. Jei Klaipėda būdama Frei- 
šlatu, netektų galimybės pir
kliauti su Lietuva ir su Lenki
ja, ar tai kraštas galėtų pakel
ti ir kokiu budu?

5. Kiek Klaipėdos Įplaukų pa 
reina iš uosto? Kiek iš pačių 
krašto produkcijos? ir kiek iš 
ūkio produktų prekybos? Duo
kite tuo žvilgsniu ypač smul
kių nurodymų, aiškiai atvaiz
dinančių, su kiek uostas pade
da išlaikyti stato lygsvarą ir 
kiek jis iš viso dera dėl krašto 
gerovės.”

OKLAHOMA CITY, gruod. 
5. — Penki žmonės liko užmu
šti ir 4 sužeisti gatvekariui už
bėgus ant automobilio.

Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Lenkų 100 markių ................... SIS'*
Norvegijos 100 kronų ......   $1815*
Olandų 100 guldenų ............. $39.75
Šveicarų 100 markių ........... $18.97
Švedijos 100 kronų .................$27.05
Vokietijos 100 markių ........... l^c.

CHICAGO. — Keturi žmo
nės liko užmušti ir 3 ‘ sunkiai 
sužeisti automobilių Chicago- 
je pereitą šeštadienį.

5 paklausimai dėl Klai
pėdos krašto

< '!1 <■ ; ; ; H . y. ‘ ‘

Klaipėdos krašto atstovams 
Pasiuntinių Komisija Paryžiu
je įteikė raštu šiuos 5 paklau
simus, į kuriuos laike 10 dienų 
t. y. ligi Japkr. 15 d. turėjo 
raštu atsakyti (lietuviai ir vo
kiečiai. Paklausimai tokie:

“L Jei Klaipėda pastotų 
Freištatas, kokias pasekmes 
tai turėtų Lietuvai visiškai 
nuo Klaipėdos uždarius sieną?

PolitiniŲ piršlyby 
sukury

Tokia antrašte gavome iš 
Lietuvos du labai įdo
miu musu nuolatinio 
bendradarbio, Lietuvos 
Seimo atstovo, inžinie
riaus ST. KAIRIO straip
sniu, kurie bus išspaus
dinti artimiausiuose 
“Naujienų” numeriuose.

f 1 .........................

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas’ išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

'* I

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

1739 So. Halstėd St, Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Sveikatos Dalykai Įvairenybės
TRUPUTIS MATEMATIKOS.

VITAMINAI

Dr. Paul H. De Kruif,

turi dvi medžiagas 
augiui. Viena jų 
vandeny. Kita, ga- 
ištirpsta pieno rie-

penkias 
jam tiek, 

alkti, te- 
išskiriant

pasiliko, atmetus tik galūnę.
Darbui 

smarkyn, 
misterimų 
bent trijų

Viena, 
maiste 
šunis ir jurų kiaulukes 
narna “Vitaminas A.”

Tas, kurio nebuvimas 
te pagimdo beriberi, yra 
namas “Vitaminas B.” 

Tas kurio nebuvimas 
te pagimdo slkorbutą, vadina
ma “Vitaminas C.”

Didžiuma žmonių, kurie yra 
atsidavė studijavimui, 
kad “A” ir “B” yra 
daiktams piene, kurie 
augimą. Bet 
ka dar su 
juoti.

Nežiūrint

šitoj dirvoj einant 
paaiškėjo, kad šitų 
medžiagų esama 

rųšių.
kurios nebuvimas 

padaro akių ligą pas 
vadi-

mais- 
vadi-

niais-

mano, 
tolygus 
padaro 
to ten-

chi- 
Jei 
pa- 
Tė-

sunkes-

perkeitė 
gyvulu-

(Tęsinys).
šitas svarbus atradimas, 

nors pareikštas chemijos vado
vėly, nesukėlė stebesio, ar vi
suotino pastebėjimo iki 1906 
m. anglų mokslininkas Hop- 
kins atrado, kad tas yra tiesa, 
šerdamas peles. Jis pareiškė, 
kad pienas 
reikalingas 
gali ištirpti 
na keistai, 
baluose.

Hopkinso tyrimai buvo įdo
mus. Pav., jis paimdavo du žiur
kiukus to paties perinio. Vie
ną jis šerdavo grynytais mais
tais per dvidešimts 
dienas. Jis duodavo 
kad jam nepareitų 
čiaus jis neaugo,
mažą truputį per pirmas ke
lias dienas.

Kitam žiurkiukui jis duoda
vo tą patį maistą ir pridėdavo 
truputį pieno ir taip šerdavo 
taipgi dvidešimts penkias die
nas. Žiurkiukas tuojaus pradė
jo augti ir per tą laiką jis pa
sidarė mažne dvigubai 
nis.

Paskui daktaras 
maistą tiem dviem
kam. Vadinas, pienuotą ant
rosios žiurkės maistą jis pra
dėjo duoti pirmajai, o pirmo-' 
sios maistą antrajai. Antroji 
tuojaus sustojo eiti sunkyn, o 
pirmoji pragojo augt# visai 
normaliu budu. Per dvidešimts 
penkias dienas ji svėrė dau
giau negu antroji.

Pirmą dabartinio šimtmečio 
dešimtmetį olandas pavarde 
Eijkman atrado, kad jis gali 
pagimdyti pas paukščius lygiai 
tokią kaip beriberi. Visa, kas 
jam reikėjo padaryti, tai lesin
ti juos poliruotais ryžiais. 
Mokslininkai mėgsta vartoti il
gus vardus. Lengva buvo pa
vadinti liga “balandžių, ar viš
tų beriberi.” Bet mums pa
reina* būti moksliškais, todėl 
šita liga tapo pavadinta “po
ly neuritis” ir mus tenka ji 
tokia atsiminti.

Eijkman nesistebėjęs atra
do, kad jo paukščiai niekuo
met nesusirgo lesinam nepo- 
liruolais ryžiais, vadinas, vy
liai buvožias nekaltais, kurių 
balti branduoliai buvo luobuo
se. Be to, vien šerdamas uo- 
botais ryžiais jau beveik dve
siančius nuo beriberi paukš
čius, jis kuogražiausiai juos iš-

šitie tyrimai sukėlė didžiau- 
sį sujudimą mokslininkų tar
pe. Vienas jų pavarde Funk 
manė atradęs tikrąjį cheminį 
šito misteri n io daikto būdą ry
žių luobuose, kurio stygis pa
gimdo beriberi pas žmones ir 
paukščius. Funk manė, kad 
šitąja medžiaga buvo kompli
kuotos organinės medžiagos 
junginys su amonija. Tokie 
junginiai techniniai vadinama 
“amines.” Kadangi gyvybė ne
gali išsilaikyti, kuomet mais
tui trūksta šito daikto, tai 
Funk nukalė terminą “vita
mine,” nuo lotynų žodžio “vi
la ” -gyvybė ir cheminio termi
no “amine.”

Vėliaus tapo surasta, kad 
Funk gali būt klydo, manyda
mas tikrai pažinęs šitą medžia
gą cheminiai. Tečiaus vardas

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTIS*
l-l-TM E ATRC-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis

40 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

' H ŪMI

įrodymui 
atsidėjimu studi-

I ’■ I- 
didelės daugybės

tyrinėjimų, mes nežinome 
minės vitaminų sudėties, 
mes žinotume, galėtume 
dirbti juos laboratorijose,
čiaus kol kas dar dar nepada
ryta.

Jei “A” trūksta šunies mais
tui, tai jis gauna akių ligą, 
irha, jei jo trūksta žiurkės 
maistui, tai ji neauga.

Jei “B” trūksta žmogaus, 
ir paukščio maistui, tai jis su
serga beriberi. Jei jo nėra žiūr
aičių maiste, tai jie neauga, 

žmogaus 
skor- 
jurų

pas-

buvo aprašinėjamas

Jei “C” trokšta 
maistui, tai jis suerga 
butu. Tas pats yra su 
kiaulaitėmis.

Pastaruoju laiku tapo
kelbta atradimas dar dviejų 
vitaminų. Vienas jų yra šalę 
vitamino “B” mielėse. Sako 
jis esąs svarbus maistas že- 
ląesnėsėms gyvybės formoms, 
tokioms, kaip mieles; jis yra 
pavadintas vitaminu “D”. Dar 
vėliaus
lenktas vitaminas, kuris esąs 
svarbus kalciumo susisedimui 
kauluose. Abu šitie tvirtinimai 
aukia kitų tyrinėtojų patvirti
nimo.

Tikrasis būdas, kuriuo vita
minai vaidina savo svarbų 
vaidmenį gyvenime, nėra žmo
nas. Tečiaus yra gana aišku, 
kad jie kokiu tai neišaiškina
mi budu padeda kunui maistą 
n; tapatinti, asimiliuoti. Ge- 
’iausį jų vaidmens aprašymą 
suteikė mokslininkas pavarde 
Sherman, kuris taipgi daug 
iranietė musų žinojimą apie 
ų būdą.

Sherman sako, kad kūnas 
enka prilyginti prie gazolinos 
našiuos. Riebumynai, proteji
nai, sukrai ir krakmolai musų 
naiste tai kuralas, vadinasi, 
gazoliną.

Pro tujinai ir kaikurie mi
neralai yra tomis medžiagomis, 
iš kurių padaroma motoras. 
Kiti, mineralai veikia kaipo te-

Vitaminai yra 
kibirkštis, 
jiega yra menka, 
kibirkšties mašina negali eiti, 
kad ir kaip puiki butų medžia
ga, kad ir kaip gera ir gausi 
butų gazolinus ir tepalo apŠ- 
tis.

(Bus daugiaus)

Pačios kibirkšties
Tečiaus be

Elliot savo veikale apie palu
kių plėšimą pusi. 182 sako: “Vie
nas centas paskolintas sausio 1 
d., 1 m. po kr., nešąs 6 nuoš. su
dėtinio palukio į metus, sausio 
1 d., 1895 m. išneštų $8,497,840,- 
000,000,000,000,000,000,000,000 

000,000,000,000,000 (8,497,840,- 
000 dccilionų dolerių). Atmokė- 
jimui šitos skolos auksu, skai
tant po 23.2 granus į dolerį, su
darius tą auksą į rutulius žemės 
didumo, tokių gryno aukso ru
tulių reikėtų 610,070,000,000,- 
000,000.

Jei Matuzelis, turėdamas 21 
metus amžiaus, butų paskolinęs 
$1 šešiais nuošimčiais sudėtinių 
palukių į metus, mirdamas už 
948 metų vėliaus iš šito vieno 
dolerio turėtų daugiau kaip 

$977,000,000,000,000,000,000,- 
000 (977 sekstilionai dolerių).
— Skaitmens valdžios registruo
tojo McCoy.

Skolos valdžios, valstijų, mie
stų, apskričių, mokyklinių apy
gardų, uostų apygardų, ištaisy
mų apygardų, transportacijos 
korporacijų, visų pramoninių 
korporacijų, privatiniai morgi- 
Čiai ir bankinės paskolos išneša 
daugiau negu $150,000,000,000,
— išpuola maždaug $1,500 ant 
kiekvieno vyro, moters ir vaiko 
Jungtinėse Valstijose. — Rich- 
ardsono skaitmens.

Mažne visa ta skola susikro
vė per pastaruosius 50 metų. 
Kiekvienas vienetas moka palu- 
kius nuo šitos sumos atatinka
mai tam, kiek jis turto suvar
toja.

šita suma po 5 nuoš. sudėti
nių metinių palukių pasidvigu- 
bina kas 14.2 metų. Kitaip sa
kant, žmonės per 14.2 metų pa- 
lukiais išmoka sumą lygią pa
skolai ir vis yra ją skolingi. Ši
tie pinigai šitaip išmokėti pala
kiais yra skolinami vėl ir tokiu 
budu skola išauga iki 309 bilio- 
nų dolerių; per kilųsĮ 14*2 metų 
po 5 puoš, sudėtiiiiiį mėtinių pa
lukių šita skola išaugs į 600 bi- 
lionus dolerių.

Visas Jungtinių Valstijų tur
tas išneša daug maža 400 bi'lio- 
nų dolerių, žemė užstatyta už 
daugiau negu ji verta yra be 
vertės savininkui.

šalis, neišsimokanti skolų, ne
turi vertės savo piliečiams. .

Visi tie,, kurie taip sklandžiai 
ir ramiai leidžia dienas, įsitiki
nę dieviškomis palakius duodan
čių skolų teisėmis, gerah pada
rys pradėję kiek skaitliuoti.

Šitą liūdną padėtį užbaigs ke
li žymus finansininkai, panau
dodami valdžios įtaisymą (viešą 
nuosavybę) privatiniam pelnui. 
Visas programas tenka jiems 
atiduoti delei tvirtinimo, kad pi
nigas yra prekė; ir kiekvienas 
paviršutiniu įsitikinimu pilietis 
varžomas įsitikinimų šitą klai
dą yra priverstas priimti kaipo 
faktą.

Nei vienas negali užginti bai
sios pinigų galybės augančios iš 
palukių. Nei vienas negali už
ginti kontroliuojančios šitaip su
krautų pinigų galybės. Nei vie
nas negali užginti, kad šita ga
lybė dabar randas bankinėj sis
temoj. Nei vienas negali užgin
ti, kad bankininkai yra tik žmo
nės atsidavę verslui už pelną ir 
niekas negali užginti, kad jie pa
naudos ir dabar panaudoja šitą 
galybę visa tam, kas joje yra.
1,3a1,'izaagrs’.Tr'mT; ...

Nieks nesiginčys dėlto. Gin
čai prasideda tik priėjus prie 
klausimo apie dabartinės formos 
bankinės sistemos teisę atlikti 
minėtas funkcijas. Didelė di
džiuma Šitą teisę duoda.

Jie pradeda ginčytis, parėmę 
visus išvadus hipotėze (dalcidi- 
mu), kad pinigas yra prekė, 
daiktas privačiai turimas ir per
kamas bei mainomas pagal no
rą, kaip ir kiekviena kita pre
kė. Šitą punktą nusistatę savo 
mintyse, jie neturi sunkenybės 
pritaikymui ekonomijos dėsnių 
ir iš ginčo jie išeina pilnai pa
tenkinti savo išvedimais. Vienin- 
tėlė pagalba, kurią jie numato, 
yra ta, kad sunkiaisiais laikais 
teisingam apmaudai apsireiškus, 
sistema padarys susimylėjimą.

— Frederick R. Burch.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

PRANEŠIMAS

Susiorganizavo Armonistų Kliu- 
bas vardu International Accordeon 
Club. Musų kliube galite gauti vi
so ką, kas tik muzikantams reikia: 
armonikas, lekcijas, notas armoni
kai, pianui ir visokius instrumen
tus ųariams. Kainos žemesnės ne
gu kitur. Kas norėtų įstot į musų 
kliubą, gali įsirašyt pas komitetą 
nuo 9 vai. ryto lig 9 vai. vakaro. 
INTERNATIONAL ACCORDEON 

CLUB, and MUSIC STORE,
4725 So. Robey St., 

Chicago, III.

•
Lietuviam Nauja Naujiena Tėmykite

Radio Koncertas ir Prakalbos
Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 194 Kuopą.

Subatoj, Gruodžio 9 d., 1922 m.
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS' SVETAINĖJ, 49th Ct. ir 14th St., Cicero, III.

Pradžia 7:80 vai. vakare. Įžanga 15c ypatai
S. L. A. reikaluose kalbės T. DUNDULIS

Kviečia S. L. A. 194 Kp. Komitetas.

DIDELĖS RISTYNĖS
Bus gruodžio 10 d., 1922 m. 

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 
prie Union Avė. ir 18 gatvės.

Durys atsidarys pusiau antrą, o prasidės 2 valandą po pietų. Risis J. 
Adamson, lietuvis sunkoko svorio, sveriąs 192 svarus. Jis yra baisiai smar
kus ristikas. Jei kuris lietuvis nori ristis, gali ateiti ir pamėginti. Kuris at
silaikys 15 minutų laiko, gaus $25. Jis risis su V. Salotu sveriančiu 230 
svarų.

Antra pora Domininkas Dudinskas, gražus lietuvis su slovaku Young 
Beel.

Trečia pora Juozapas Bancevičius visų lįetuvių ristikų karalius, risis 
su smarkiausiu ristiku, K. Pikaida iš Wisconsino valstijos.

Kviečiam visus atsilankyti į Didžiąsias Ristynes. Tikietų kainos: $1.00, 
75c, 50c. Moterims 25c., Vaikams 15 centų. Kviečia Komitetas M. P. R.
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Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

[K ’ • -4. • • ■
Klausk Jūsų pardavėjo.

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIŲ DAR
BININKŲ DRAUGYSTĖS NARIUS.

Gerbiamieji nariai:
Musų draugija padare didelę klai

dą sutikdama susivienyti su kitomis 
susivienijusiomis draugijomis. Musų 
draugijai neišpuola prisidėti prie tų 
draugijų ir daugelis narių nenori to. 
Aš mačiausi su daugeliu narių, kurie 
sako, kad jiems nepatinka tas vardas. 
Jie mano, kad daugelis narių dėlto 
atsimes nuo draugijos. Ir mums nė
ra jokio reikalo dėtis prie tų draugi
jų. Musų draugijos vardas yra gra
žus; draugija yra turtinga ir mes 
gražiai galime ją išlaikyti. Taigi 
draugai ateikite į susirinkimą septin- 
tadieni gruod. 17 d. paprastu laiku ir 
paprastoj vietoj. Ateikite visi.

Kviečia Narys.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės paš

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

| ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.
—:------------.—-—.—+

ėmės Liepsna
Nauja darbininky eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 

puslapiai. Kaina — 30c.

. TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius.
bėja. Piovejo daina, 
dies daina, 
ty. Aš. 
mano, 
sas. '

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis.. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs. šviesią

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
, O tavo. Pasaulis yi- 
Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šios knygutes tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, IIISANDARA

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, Sb. Boston 27, Mass.

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Baffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rnfflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoso, arba, prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijęi.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

PINIGAI
iš

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntiniui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai,

su pilna gvarantija.

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

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DBODA TEISIU PATARIMAS

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suy. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudysimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili; rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau 'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.80 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
Ščių. po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, francuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis- gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Hajsted St. 739 W. 14 St. 
• Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniuis.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieityj. 

, ASSOC1ATION BLDG.
19 So.vLa Šalie SL

‘ Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 6 po pieta

< Tel. jHaymarfcėti - 7
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kamharis 306, Home Bank Bldg^ 
Kartp. Milwaukee ir Ashland A\m 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir noo 7 iki

Į 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 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.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone M ai n 1308 
Chicago, UI.

JOHN KUCHINSKAS 
lietuvis advokatas 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2652

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nie 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 901

Emory Smlth 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris
Triist Bldg. Chicago

K. GUGIS
• ADVOKATAS

Mteeto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

<^Gyvenirox> vieta: 
8323 So. Hahted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nud 9 iki 12 
ryto.

Trečiadienis, gruod. 6, 1922

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A, A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539 

Tel.: Central 6390

■ ■ i •1 ■ - , . / l u . '
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Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago i
Tel. Yards 4681 i
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iznio Apžvalga
Pastabos apie 

Biznio Dalykus.
Biznio Apžvalga. — Daugelis 

musų skaitytojų laiškais ir žo
džiu praneša mums, jog jie pa
sigenda savaitinės biznio apžval
gos. Tai rodo, kad Šią apžvalgą 
įvertino bent tūla dalis musų 
skaitytojų, kurie praktikos žvil
gsniu seka ekonominį dalykų be- 
siplėtojimą. Malonu tai žinoti. 
Kad reikalas vaduotis biznio 
augštesniu patyrimu yra pas 
mus atjaučiamas, tai yra pro
greso ženklas.

Nuo šios Seredos mes steng
simės tęsti Biznio Apžvalgą to- 
liaus. Čia, kaip ir pirma, išreik- 
šime netik (ir gal netiek) savo 
nuomonės, bet taipjau ir ypač 
nuomonės didžiųjų Amerikos 
statistikos organizacijų. Už pa
sinaudojimą tokių organizacijų 
nuomonėmis ir žinioms mums 
tenka išmokėti šimtus dolerių. 
Naujienų skaitytojai, vienok, 
galės patirti tokias žinias iš ši
tos apžvalgos be jokių išlaidų iš 
jų pusės.

x

tempu, sekančiais metais, kada 
Vokietija . rokuos Lietuvai už 
tuos pačius tavoms trisyk dau
giau, tai balansas su Vokietija 
Lietuvos nenaudai sieks arti 
$12,000,000.00. Vokietija tokiu 
budu į metus laiko įsigys litų 
120,000,000 už tavoms, kurių 
vertė pačioj Vokietijoj butų tik 
40,000,000 litų arba $4,000,000.- 
00. Jeigu vokiečių pirkliai tuos 
litus parduos pagal kurso 5 cen
tai už 100 litų, tai jie gaus $6,- 
000,000.00, t. y. $2,000,000.00 
daugiau negu jų tavorai bus ver
ti.

Ar taip tikrai bus ar ne, mes 
nežinome. Vienok, paminėtos 
aplinkybės teoretiniai tiesia pa
matą spekulacijai litais. Prie to
kio didelio prekybinio balanso 
Lietuvos nenaudai gali kartais ir 
Amerikiečių gausiai siunčiami 
pinigai neatlaikyti litams kurso 
pastovumo.

x

Iš surinktų $100,000, kaip 
mums pranešta, kunigas žilius 
didelį dalį paskolino Lietuvos 
Laivyno kompanijai ant mažo 
nuošimčio. Tie pinigai, žinoma, 

sistovėjo, vietomis pradėjo net žuv§ ne dėlto,* kad istos 
kilti.

Nėra abejonės, kad bent kele
tą mėnesių Amerikos biznis ro
dys tokio pat jei ne didesnio gy
vumo. Sekančiais metais biznis 
gal bus apskritai neblogesnis už 
šių metų biznį. Vienok kas lau
kia kad Amerikoje biznis — 
prekyba ir pramonė — pašokės

kompanijos nieko neišėjo, bet ir 
dėlto, kad paversti į markes tie 
pinigai pavirto į nieką.

. I Pats kunigas J. žilius, kiek 
' tenka girdėti, šiandien Lietuvo
je labai gražiai gyvenąs.

Kodėl gi kunigui žiliui nega
lima buvo išpildyti to, ko ėmė
si? Juk su $100,000 Lietuvoje 

baišiuf toli, einant be pertraukų I but« buv« galima įsteigti ir tu- 
. v ... . . 1 vSti hnnb-o rliHaani viaiis Ll-vis augstyn, tai tas veikiausia 

apsivils.

Kala-

x
X

Litų padėtis. — Trejetą savai
čių atgal straipsnyje apie litus, 
mes išreiškėme spėjimą, jog li
tų kursas galės pasilaikyti pa
stovus ypač todėl, kad amerikie- 
čiai-lietuviai pasiunčia Lietuvon 
kaipo dovaną kasmet po gana 
didelę sumą pinigų.

Iš vakar tilpusio Naujienose 
St. Kairio straipsnio apie litus 
mes patyrėme, kad musų pasi
tikėjimas ir spėjimas kol-kas 
pildėsi. St. Kairys savo straip
snyje rašo:

“Didžiausia dėl lito baimė, 
ar pajėgs jis išlaikyti savo pir
mykštę vertę, irgi pasirodė vi
sai be pamato, bent tuo tar
pu. Lito kursas, kaip pasta
tyta pradžioje 10 litų už do
lerį, |aip ir laikosi, labai ma
žai įsvyruodamas.”
Vienok, to paties St. Kai

rio straipsnio mes sužinojome 
daugelį faktų, kurie paribio di
dėli lito nupuolimą pačios Lie
tuvos rubežiuose. St. Kairys nu
rodo, jog į mėnesį laiko po lito 
įvedimo vietinių daiktų kainos 
pakilp daugiau negu dvigubai, o 
įvežamų iš Vokietijos daiktų 
kainos pakilo kone trigubai. Tas 
kainų pakilimas, jau mokant li
tais, juk yra ne kas kita kaip 
tiktai lito nupuolimas: litas pa
gyvenęs mėnesį jau nebeįperka 
bei pusės tiek, kiek įpirko*savo 
gyvenimo pirmose dienose.

Tuo tarpu tas lito nupuolimas 
yra atjaučiamas tiktai pačioj 
Lietuvoj, jos rubežiuose. Jeigu 
taip ilgai tęsis namie, tai ilgai
niui litas nupuls ir užrubežyj.

Prie lito nupuldinimo užrube
žyj ypač prisidės tas faktas, kad 
Vokietija'įrašė Lietuvą augštos 
valiutos kraštu sąrašon ir uždė
jo apie 300% pridedamojo mo
kesčio ant visų tavorų, kuriuos 
Lietuva perkasi iš Vokietijos. 
Tas reiškia, kad litais mokant 
Lietuva turės užmokėti už rei
kalingus jai tavoms kone tnsyk 
daugiau negu mokėjo pereitais 
metais. Tas vėl reiškia, kad vo
kiečiai mokėdami Lietuvai tavo- 
rais gali gauti trigubai daugiau 
litų negu mokėdami pinigaiš. 
Kas vėl reiškia, kad Vokietijos 
prekybos akyse Lietuvos litas 
turi tik trečdalį savo vertės. Ka- 
da Lietuva išmainys visas savo 
obostų markes į litus ir užrube- 
žiui mokės tiktai litais, tada “na 
minis”, taip sakant, lito nupuo
limas apsireikš ir užrubežyje, t. 
y. apsimainyme litų ant kitų pi
nigų. '

Į vienus metąs laiko įvežimai 
tavorų iš Vokietijos Lietuvon 
viršijo išvežimus tavorų iš Lie
tuvos Vokietijon maždaug ant 
$8,000,000.00 (doleriais). Preky
bai einant maždaug tuo pačiu

x
X

Lietuvių Bendrovės. — Didelė 
didžiuma lietuvių bendrovių iki 
šįol nedavė biznyje didelių žadė
tųjų vaisių. Vienos visiškai su- 
bankrutijo, kitos vos-vos gyve
na, trečios kadir veda biznį, bet 
nemoka dividendų savo šėrinin- 
kams. žmonės perdėm skeptiš
kai žiuri į bendroves, o jų or
ganizatorius peikia ir dažnai va
dina sukčiais, apgavikais ir ki
tais panašiais vardais.

Tokia dalykų padėtis užkerta 
kelią naujoms bendrovėms ir 
bendroviniam bizniui lietuviuo
se.

Vienok naujos bendrovės tu
ri tverties, jeigu lietuviai nori 
kada-nors vesti didesnį biznį, ko
kio nepajiegia sutverti vienas 
žmogus ir kokiam reikia, kad 
prie jo prisidėtų šimtai ir tūk
stančiai žmonių.

Be bendrovių, be korporacijų 
yra visiškai negalimas vedimas 
didelio biznio ir dabartinio nau
joviško gyvenimo reikalų tinka
mas aprūpinimas.

Geležinkeliai, telefonas, elek
tra, gazas ir daugybė kitų pir
mutinių reikmenų šiandien ne
būtų žinomi svietui ir neneštų 
jam naudos, jeigu nebutų įsi
steigusios milžiniškos korporaci
jos jų praktiškam pritaikymui 
ir išnaudojimui.

Ištikro, geležinkelių pratesi
mas Amerikoje kelios dešimtįs 
metų atgal išrodė negalima sva
jonė. Nebuvo sviete nei vieno to
kio milionieriaus, kurs savo pi
nigais butų galėjęs nutiesti bent 
vieną ilgesnį geležinkelį. Tik 
pradėjus organizuoties korpora
cijoms, geležinkelių pratesimas 
pasirodė galimu. Ir tai pradžio
je kiekviena geležinkelio korpo
racija nuėjo bankrutan. Dauge
lis korporacijų bankrutijo net 
po keletą sykių, žmonės betgi 
nenustojo nuo to drąsos, ir pa
sekmėje Amerika šiandien turi 
didžiausią sviete geležinkelių si
stemą.

Drąsos reikia ir 'lietuviams 
tveriant savo korporatyvį biznį. 
Iš to, kati pirmos korporacijos 
nenusisekė ir neišpildė vilčių, 
nereikia iy negalima padaryti iš
vedimo, jog lietuviai korporati- 
vio didesnio biznio jau niekad 
nebegalės Turėti.

Anaiptol, pirmieji nepasiseki
mai turi būti pirmu prisityrimu, 
kaip išvengti stambesnių klaidų 
tveriant naujas bendroves biz
niu vesti.

Nėra abejonės, kad įsigiję 
daugiau patyrimo bendrovių tvė
rime ir vedime ir lietuviai su 
laiku atsieks biznyje to pačio 
koncentracijos ir didumo laips
nio, kaip ir toliaus nužengusios 
tautos.

x • x

Amerikos biznio stovis. — Ap
skritai paėmus šioj valandoj biz
nis Amerikoje eina labai pui
kiai. Didieji streikai užsibaigė, 
bedarbė visiškai sumažėjo, dau
gelis pramonių dirba visu grei
tumu, kainos, taipjau algos nu- vestoriaus.

rėti banką didesnį už visus ki
tus Lietuvos bankus.

Bet gal tie pranešimai yra ne- 
Amerikos biznis urnai negali, teisingi, ir kunigas žilius gal 

dar nėra tų pinigų išeikvojęs?
Bet jeigu taip butų, kam-gi 

kunigas žilius laiko žmonių pi
nigus be jokios naudos per tre
jetą metų ir nei žodžio nesako 
kur jis juos yra padėjęs? Kodėl 
gi jis jų neatiduoda, jeigu pe- 
suvartojo tam tikslui, kuriam 
jie buvo skirti?

Kunigas Žilinskas — žilius 
gal nors dabar malonės atsiliep
ei ir arba pasiūlyti žmonėms at
gal jų pinigus arba vyriškai pa
sisakyti, kur jis juos išeikvojo, 
ir prisiimti už tai ar atsakomą 
padėką ar papeikimą, ar gal ra
sti budus atsilyginimo ateityje.

išbujoti pememier, kada kita * 
svieto pusė dar vis tebėra am
žinu 'lozoriu. Negalima laukti, 
kad sekamais metais Europa 
pirktų iš Amerikos daugiau ta
vorų negu pirko šiais metais. 
Veikiausia ji pirks daug ma
žiau. Jau tai vien kaikurioms 
pramonėms Amerikoje bus smū
giu. Kada kita svieto pusė vie
toj gerinus savo gerbūvį moki
nasi gyventi pusbadžiu ir apga
vyste, tai su ta kita svieto pu
se menki tegali būti prekybos 
santykiai, O be pilno atgaivini
mo visasvietinės prekybos ne- 
kiek tegali pasigerinti biznis ir 
Amerikoje.

Nelaukiant didelio biznio iš- 
bujojimo, galima betgi būti tik
riems, kad daugelyje pramonių 
Amerikoje darbai eis kaip ėję 
ar dar ir truputį geriaus. Nie
kas gal neuždirbs baisių pelnų, 
jų ir negalima laukti, bet kas 
dirbs išsijuosęs, tas neturės 
nuostolių. Kl. Jurgelionis.

Twins 26c sv.; dai-

ir

Kur dingo Žemės 
Bankas?

Kunigas žilius kviečia
mas atsiliepti.

Tuo laiku, kada Amerikoje 
lietuviai buvo susirūpinę Lietu
vos atstatymu iš karės griuvė
sių, kunigas J, -Žilinskas arba 
Žilius buvo sumanęs įsteigti Lie
tuvoje žemės Banką ir tam tik
slui rinko iš amerikiečių lietu- 

vitj pinigus.
Kiek žinia, kunigui žiliui pa

sisekė surinkti virš $100,000. 
Žemes Bankui net jau ir direk-i 
toriai buvo nužymėti aY nuskir-Į 
ti. Tarp direktorių buvo taipgi 
ir kunigo Petkaus vardas.

Dabar jau ilgas laikas nebe
girdėti nei apie tą banką, nei 
apie kun. J. žilių, o ypač nie
ko negirdėt apie tuos pinigus, 
kurie buvo kunigui žiliui sumo
kėti. i

Keletas musų skaitytojų kurį 
laiką atgal klausinėjo musų ar 
negalėtume sužinoti, kur dingo 
sudėti tam bankui pinigai. Bu
vo ne vieno sakyta, kad jis esąs 
klausęs apie Žemės Banką kuni
go Petkaus, bet kunigas Petkus . į 
sakosi nieko nežinąs ir nieko j 
bendro neturįs su tuo banku, ku
rio direktorium jis kitą syk ap-< 
siėmęs būti. ;

Mes ilgą laiką teiriavomės, 
kas pasidarė su tuo Žemės Ban
ku ir sudėtais jam pinigais. Vie
nok taip-jau ilgą laiką mes nie
ko negalėjome dasiklausti ir nie
ko patirti.

Vienas dalykas buvo aiškus, 
kad žemės Banko kunigas ži-, 
liūs neįsteigė ir niekam nieko 
nepasakė apie surinktuosius npo 
žmonių pinigus.

Kur jis juos laiko?
Ar ketina atiduoti žmonėms?
Ar dar vis turi viltį įsteigti 

žemės Banką?
šitie klausimai rūpėjo inves-1 

toriams, o jų niekas neatsakė. I
Kunigo žiliaus tylėjimas bu-j

vo blogu ženklu.
Iš patikėtinių šaltinių mums 

teko patirti, jog kunigas J. Ži
lius išeikvojo visai kitiems tik
slams tuos pinigus, kuriuos 
žmonės sudėjo užsirašymui že
mės Banko akcijų. Tą padarė vi
sai neatsiklausęs nei vieno in-

Marketo Kainos.
Vaisiai, Daržoves ir pieni- 

X niai gaminiai.

Vienintėlė svarbesne kainos 
atmaina tai sviesto, kuri dar pa
kilo Vžc- svarui. Kiaušiniai lai
kosi vienodai kas dėl geresnių 
partijų. Paukščiai ir bulvės par
davinėta genesniuoju augščiu. 
Apskritomis partijomis kainos 
šitokios:

SVIESTAS: 
kibirų; ] 
tyčia geras nuo 51 iki 54^2c; 
pirmasis, nuo 45 iki 49c; antra
sis nuo 41 iki 43c. Kainos smulk
menų prekybai f kibirais 59Į/2C1 
vymokiuose 6OV2C.

KIAUŠINIAI: — Gauta 3,322 
skrynios;- švieži pirmieji po 47 
iki 50c; paprasti pirmieji 40 iki 
45c; maišytos partijos, 45 iki 
57c; extra pakuoti baltose me
dinėse skryniose 56 iki 57c; pur
vini 24 iki 26c; šaldyklos, 26 iki 
29c.

GYVI PAUKŠČIAI:
kutai, 30c; vištos 20c; viščiukai 
19c; gaidžiai 12c; antys 18c; žą
sys 20c.

BULVES: — Gauta 76 vago
nų; 100 sv. Wisconsino apskri- 
čios, baltos 75 iki 85c.

SALDŽIOSIOS BULVES: — 
Iš Virginijos 2000 bačkų, $2.25.

ŠVIEŽIAI PAGAUTA ŽUVIS:
— Svarui žiūrint kokybės: eše
riai, 12 iki 14c; margieji vaši- 
lai 18 iki 20c; karpęs 6 iki 8c; 
bufalai 12 iki 14c; baltoji žuvis 
18 iki 20c.

SURIS
sies 26c; jaun. Amerikos 27C; 
šveicariškasis 28 iki 33c; 'limbur- 
geris 241X’C; plytinis 22^-

PUPELĖS: — Rankomis at
rinktos, 100 sv. $8.50; raudono
sios $9.50.

VERŠIENA: — 50 iki 60 sv. 
8 iki 9c; 70 iki 80 sv. 10 iki 11c; 
90 iki 110 sv. 11 iki 12c; gra
žiai stora 13c; viršsvoriniai, 130 
iki 175 sv/ 5 iki 8c.

IŠDARYTA JAUTIENA: — 
šonkaulis num. 1 — 33c; num. 
2 — 18c; num. 3 — 9c; minkš
timas num. 1 — 43c; num. 2
— 25c; num. 3 — 14c; šlaunis 
num. 1 — I41/2C 
HV^c; num. 3 -
sprando num. 1 — 12c; num. 2
— 10 ^c; num. 3 — 5c; nuo kru-

num. 2 — 
8i/2c; mio

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir

c 4qq ^‘Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New Gauta o, o Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
pats geriausias 55J/^c; Jie yra labai gražiai ir švariai įreng- 

-- 1 y. Trečia klesa tiesiog yra puiki.
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

W. Washngton St., Chicago. 
Second Avė., So. Minneapolta. 

, j/.,,'. ■ ------------------ &

117
825

Padaryk Einamąją
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kllubui,?

Ar žinai, kad suvirŠ du tūkstančiai dėporitorių šitame ban
ke pradėjo Savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einama pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, ka.\ reikia, tai. ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

Atmokėjimo Pranešimas
Savininkams Victory Notų ir kitiems 

tuomi paliestiems.

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

1. Kreipkjtės daliniam atmokė  jimui 4% nuošimčių Vic
tory notų:

Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, 
kaipo Suvienytų Valstijų Amerikos auksines notos 1922-28, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami atmokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davadijimu ant notų atmokėjirmi ir Turtų Depattmento iš
leistų numerių 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originalės notos tapo išleistos. Intrestas ant visų 
4% nuošimčių Victory notų, kurio atmokėjimui yra šau
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. Vic
tory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo rai
des G, H, I,’J, K, arba L prijungtos prie serijos numerių 
vTa ne kitokiame bude, yra skatinami atmokėjimui ir, jų 
laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1928, re
miantis jų terminais.

2. Smulkmeniškai nurodymai pridavimui 4% nuošimčių
Victory notų atmokėjimo, apie ką yra pranešama Turtų 
Tepartmento pranešimo numery j 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti iš Turtų Department®, 
paskolos ir pinlgyno skyriaus, Washington, D. C., affoa bi- 
le Federal Reserve Banke. •

A. W. MELLON, 
Liepos 26,1922. Turto Sekretorius.

tinęs num. 1 — 8c; num. 2 — 
7c; num. 3 — S1/? c.

ŽALI VAISIAI: — Obuoliai 
$4 iki $5 bač.; spalgenos, $12 iki 
$17 bač.; citrinos $10 iki $11 
skrynei; apelsinai $4 iki $7.50 
skryniai; ananasai $4 iki $6 kre
žiui.

ŽALIOS DARŽOVĖS: — Bat
viniai $2 100 ryšelių; salieros 
$1 iki $1.25 keturkampei skry- į 
nei; žydkopusčiai $3 iki $3.50 
krežiui; agurkai $5 iki $6 skry
niai; salotos $3 iki $5 krežiui; 
grybai 40 iki 70c dėžei; svogū
nai $2 iki $3.50 maišui; pipirai 
$4.50 iki $5.00 krežiui; ridikė
liai $5 bačkai; ankštinės pupe
lės $4 iki $6.50 gurbui; tamėtės 
$5.50 iki $6 krežiui.

ODOS: — žalios sūdytos, pil
nai išdžiovintos 12c; drėgnos, ža
lios sūdytos 11c. Arklių odos 
num. 1 — $4.50; num. 2 — $3.- 
50. Arkliukų odos, kiekviena $2.- 
25.

KVIEČIAI: — Gruodžio — 
$1.17% iki $1.18; geg. $1.15i/2 
iki $1.15%; liepos, $1.07^ iki 
$1.07%.

KUKURŪZAI: — gruod. — 
70 iki 69%.

AVIŽOS: — 42V2c.

EKSKURSIJA 
į Tėvynę 

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d.

iš New Yorko į Bremeną, 
•o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus į Kauną.
Nematyta proga tiems, kurie nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų 

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apio nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki
Blemeno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.3(

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia 
United States Lines 

45 Broadway, New York 
92 State St., Boston, Mass.

110 S. Dearborn St., Chicago,
U. S. SHIPPING BOARD.

III.

Tai. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial

■ M. Yuška,
3228 W. 381b St., Chlc.ro, III.

v —..i.i .i n »— ■/.Į .l.... . . II II  ■■■ ... ,■ 1,1 IĮ ,1

Phone Wentwoi’tb 200
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom į namus. Užtikriname geriau- 
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

Tel. Market 6234, Market 4526 
k-...... .. ... . ......... .............  j

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiuriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

X________________________________ /

Jlche? ®
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
į strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milcs Antl-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Centai n no hablt-formlng druos 
Have you triud Dr. Milu’ Nervine?

Jtu* Vmtr J>rwsrff<atGARSINKITIES NAUJIENOSE

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUšERKA

3101 So. Halsted StM kampas II gal 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Akuieri- 

kolegfc 
Ilga

praktika* 
usl Peru* 
silvanijos 
hospitali- 

<•. Pasek* 
ai n gal pa* 
tarnauta 

giz»
tymo. Dua 
la rodą ri- 
nokioM li
gose ir ki
ekiuose rei 
(aluose mo 
.erims ir 
merginoms.

^OR.HERZMAN^M
11 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akužeris.

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

Ofisas ir Išbara t ori jai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 18—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

r Dienomis: Canal 
_ . . . | 8110 arba 857
Telefonai: J

1 N akt. Drexel 959
( Boulevard 4186

8318 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Anhland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligą

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik* 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

lyte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexei 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akiierkk
3113 S.Halsted
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienanre at- 

teikia 
vrižiu- 
Caodv 

mo- 
raergi-

noms veltui.

DETROIT, MICHIGAM
West 1894 Heml. 6678"

WM. J. STOLL COh

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

GRABORIlIS
1029 — 25th St„ 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.
V .. - -/

-........ ■■■ r................................ /

dtikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir

Tel. Pullman 5432

1.SHUSHO 
AKUŠERI*

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.o
10929 S. State St.

Chicago, III.

S Telefonas! Boulevard 7043

!dr. c. z. vezelis
Lietuvis Dentlstas 

4712 South Ashland Ava^ 
■ arti 47-tos gatvis

DR. S. BIEŽIS 
STDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6122.
Baddendja 8114 W. 42*1 84.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.

Chlc.ro


NAUJIENOS
TMe Uthaanian Daily Newa

Published Daily axoept Sunday by 
Ihe JLathuanian News Pub. Co., Ine.

Edttor P. Grigaitim.

1739 South Halatad Street 
Chicago, Iii. 

Telephona Roosavelt 8500
Subacription Kates:

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c- per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. r*.......—- ■ -...........................

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicago je — paštu:

Metams------------------------------ $8.00
Pusei metų ...»----------------------- 4.50
Trims mėnesiena------------------ 2.25
Dviem mėnesiam____ ___  1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija  3c
Savaitei----- ---------- - - - 18c
Mėnesiui .......... T________ 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ____________ . , $7.00
Pusei metų ________ ,_______  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui, .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams - ..__________ $8.00
Pusei metų ...» »,»»................ 4.50
Trims mėnesiams_________ .» 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Suomijos Seimo 
Pirmininkas.

Suomių (finų) seimo pir
mininku tapo išrinktas soci
aldemokratas Vuolijoki, už 
kurį padavė savo balsus 115 
seimo narių.

Visas suomių seimas susi
deda iš 200 narių. Socialde
mokratai jame yra stipriau
sia partija, nes turi 53 at
stovus. Pirma jie turėjo 80 
atstovų, bet komunistai sur 
skaldė partiją ir paveržė iš 
jos 27 vietas seime. Suomi
jos komunistai tečiaus, pa
tys negalėdami nieko atsiek
ti savo jiegomis, yra priver
sti remti socialdemokratų 
frakciją, taip jog socialde
mokratų stiprumas seime 
yra faktinai toks pat, kaip 
ir pirma.

Jeigu ne beprotiškas ko
munistų skaldymas socialde
mokratų partijos, ši dabar 
jau gal turėtų Suomijos sei
me absoliučią daugumą.

“ Mižiniškas 
augimas ’

Po to, kai “darbininkų 
partijos” centre, New Yor- 
ke, komunistai paskutiniuo
se rinkimuose gavo 700 bal
sų ir tuo parodė, kad Socia
listų Partija yra “galutinai 
nusmukus”, nes ji gavo tik 
65,000 balsų, — tai visa bol- 
ševikuojančioji spauda ėmė 
diena iš dienos skelbti, jogei 
“darbininkų partija” nepap
rastai auga. Narių ji tu
rinti daugybes ir į ją rašąsi 
vis daugiaus ir daugiaus 
naujų narių. Be to, prie jos 
dėdąsi vis naujos svetimkal- 
bių federacijos — dedasi 
taip sparčiai, kad partijos 
centras nespėjąs net į kny
gas jas įtraukti.

Lietuvių komunistai, ži
noma, pralenkia savo augi
mu visas Kominterno dalis. 
Jie nesenai buvo jau pasiekę 
tokios progreso augštumos, 
kad vienas jų laikraštis, 
“Darbininkų Tiesa”, užsida
rė ir jo leidėjai pasiskubino 
paraginti buvusiuosius savo 
skaitytojus kuogreičiausia 
užsiprenumeruoti “Laisvę” 
ir “Vilnį”, kad jiedvi galėtų 
pasekmingiaus kariauti 

prieš supuvusi buržuazijos 
surėdymą.

Dabar girdime, kad ir ki
tas komunistų laikraštis jau 
yra taip užaugęs, jogei ke
tina užsidaryti, būtent: 
“Moterų Balsas”. Paskuti
niame jo numeryje adminis
tratorė O. Šimoliuniutė pra
neša :

“Pastaruoju laiku ‘Mo
terų Balso’ padėtis labai 
pablogėjo (čia tur-but ze- 
ceriška klaida, nes admi
nistratorė, be abejonės, 
norėjo pasakyt: “milžiniš
kai pagerėjo”! “N.” Red.). 
Aukų veik neateina, arba 
visai mažai Naujų pre
numeratų irgi nedaug. 
Pavienių numerių platini
mą nepergeriausias... Pa- 
žvelgkime mes į paskutinę 
‘Moterų Balso’ apyskaitą, 
ir pamatysime, kad musų 
organas paskendęs skolo
se.”
Tame pat numeryje “Mo

terų Balso” redaktorė, K. 
Petrikienė, rašo:

“Dabar da ant kelio sto
vi ‘Moterų Balsas’. Dau
gelis draugių šiuo klausi
mu daugiau susidomėja, 
negu patim Susivienijimu. 

’ Aš atvirai pasakysiu, kaip 
aš apie ‘Moterų Balsą’ ma
nau. Jis turi būt likvi
duotas!”
Žinoma, kada laikraštis 

taip milžiniškai užauga, kad 
nebepajiegia iš skolų išbris
ti, tai sekantis augimo žing
snis tegali būt likvidacija.

Bet “Moterų Balso” au
gintojos ketina tą likvidaci
ją atlikt ne taip, kaip pa
prastai žmonės daro, o savo
tišku budu. “Progresisčių” 
Susivienijimo sekretorė pra
neša (vis tam pačiam “M. 
B.” numeryje), kad pildoma
sis komitetas nutaręs nuo 
Naujų Metų “Moterų Bal
są” pakeisti “Darbininkių 
Balsų”.

Šitas gi komiteto nutari
mas yra padarytas tąja in
tencija, kad palengvinus 
“progresisčių” Susivieniji
mo likvidaciją. Tas Susi
vienijimas ketinama sulieti 
su milžiniškai augančiąja 
“darbininkų partija”. Jeigu 
yra reikalas likviduoti jį ši
tokiu budu, tai aišku, kad ir 
jisai milžiniškai auga.

žodžiu, komunistų judėji
mas taip auga, kad neužilgio 
jisai visai suaugs į daiktą.

BOLŠEVIKIŠKO RUBLIO 
PUOLIMAS.

Berline einančio rusų laik
raščio “Russkij Ekonomist” 
korespondentas štai ką rašo iš 
Rusijos apie bolševikiško rub
lio vertės puolimą:

“Visos Gosbango [valsty
bės banko] pastangos pakelti 
sovietų rublio kursą pasbai- 
gė krachu... Visokie agen
tai, kurių pareiga buvo pa
kelti rublio kursą, parduo
dant auksinius pinigus, nu
tarė, kad numirėlio vis vien 

* iš kapų nebegalima prikel
ti, ir užsiėmė savo asmeni
niais reikalais.

“Spalių mėn. pradžioje 
prasidėjo katastrofinis rub
lio puolimas. Dar spalių 1 
d. už auksinį pinigą mokėjo 
52—63 milionus rublių* Spa
lių 6 d. jau pradėta mokėti 
72 milionu. Iki tokių aukš

tybių auksas dar niekuomet 
nebuvo pakilęs. Anglijos 
svaras daėjo iki 62-—63 mi- 
lionų, doleris—14-—15 milio- 
nų rublių. Net Latvijos rub
liai pakilo nuo 42 iki 54 mi- 
lionų už tūkstantį. Sąryšy
je su tuo nepaprastai pab
rango maisto produktai, ypač 
duona ir cukrus. Jeigu ir 
toliau rublis nesiliaus puo
lęs, tai greitu laiku sovietų 
pinigai nustos visokios, ver
tes. Paskučiausiu laiku už 
auksinį pinigą jau pradėta 
mokėti 95 milionai bolševi
kiškų rublių”.

NOBELIO DOVANŲ 
PASKYRIMAS.

Iš Stockholmo atėjo žinia, 
kad už pasižymėjimą fizikoje 
ir chemijoje Nobelio dovanos 
paskirta šiems mokslininkams: 
Albert Einšteinui iŠ Berlino, 
Neils Bohr’ui iš Kopenhageno, 
Fredrilk Soddy iš Oxfordo ir 
William Aston’ui iš Gombrid- 
ge’o. Pastaruoju du yra an
glai. Pasauliui labiausiai yra 
žinomi Einšteinas ir Soddy. 
Pirmasis savo* reliatingumo 
teorija padarė didžiausį per
versmą fizikos moksle, o an
trasis yra palčiai žinomas savo 
klasiniais tyrimais radioaktin- 
gumo srityje, o taipgi nepa
prastai populiariai ir gyvai pa
rašytomis mokslo knygomis. 
Be to, pora metų atgal Soddy 
labai nustebino visų šalių at
žagareivius savo pareiškimu, 
jog kapitalistine sistema slopi
na mokslą. Vėliau tą mintį jis 
pakartojo ir savo raštuose 
(Žiur. jo knygą “Science and 
Life”). Kalbėdamas apie bu
simą tvaiką, Soddy sako, jog 
tik socialistinis surėdymas su
teiks mokslui progos nevaržo
mai ir Ruošai plėtotis. Kon
servatoriams, kurie bando įro
dyti, jog mokslas tegali tarpti 
tik kapitalistinėje tvarkoje, tei
kiančioje mokslininkams rei
kiamo akstino didelio atlygini
mo pavidale, — Soddy duoda 
labai gerą atsakymą. Jis jiems 
nurodo į tą faktą, jog dideliais 
atlyginimais pasinaudoja ne 
mokslininkai, o tik tie, kurie 
panaudoja mokslininkų išra
dimus komcrciniems tikslams. 
O tokiais žmonėmis yra ver
teivos ir pramonininkai, ku
riems asmeniniai mokslas ma
žai terūpi. Tokia dalykų pa
dėtis kai kuriuos mokslo žmo
nes atitraukia nuo mokslo ir 
stumia į pramonę arba preky
bą. Nuo to mokslas tik nu
kenčia. Visai kas kita bus, sa
ko Soddy, socialistinėje tvar
koje. Kuomet kiekvienam 
žmog i bus suteikta progos 
lokį darbą dirbti, į kurį jis tu
rės daugiausiai patraukimo, ir 
kuomet mokslininkas žinos, jog 
jo išradimais pasinaudos visa 
žmonija, o ne sauja pelnagau- 
dų, — tąsyk mokslas žygiuos 
pirmyn tokiu spartumu, apie 
kurį dabar ir svajoti negalima.

Malonu pažymėti dar ir tą 
faktą, kad karo metu Soddy 
griežtai atsisakė įeiti į Anglijos 
valdžios sudarytą chemikų de
partamentą, kurio užduotis 
buvo išrasti nuodingas dujas 
vokiečių žudymui. Soddy pa
reiškė, kad mokslininkas pri
valo užsiimti kūrybos darbu, 
kuris neša žmonijai gerbūvį ir 
palaimą, o ne destrukciją. Prie 
viso to Soddy karts nuo karto 
skaito darbininkams lekcijas iš 
mokslo srities ir savo nepa
prastai gyvai ir populiariniai 
parašytomis knygomis tūkstan
čiams Anglijos darbininkų yra 
suteikęs progos susipažinti su 
mokslo paslaptimis.

Albert Einstein’as mažiau 
teveika visuomeninėje dirvoje. 
Bet į įžymesnius pasaulio įvy
kius ir jis jautriai atsiliepia. 
Kada bolševikų aziatinis teis
mas pasmerkė mirčiai social- 
revoliucionierius, — Einstein’
as buvo vienas pirmųjų moks
lininkų, kuris užprotestavo 
prięš tą barbaringą darbą. Ne
senai jis išleido knygą, kurio
je nurodo dabartinių mokyk
lų trukumus ir patiekia su

lį A,M
gestijų tų trukumų pašalini
mui. Jo išreikštos nuomonės 
labai suinteresavo pažangiąją 
visuomenę.

Tokiu budu šiais metais No
belio dovanas laimėjo pasau
lyje pasižymėję mokslininkai, 
kurie tuo pačiii laiku yra dide
li humanistai, žmonių švietėjai 
ir darbininkų prieteliai.

LENKAI PERSEKIOJA 
UKRAINIEČIUS.

Nežiūrint to, kad lenkai 
stvėrėsi griežčiausių represijų 
prieš ukrainiečius (rusinus), 
jiems vistiek nepasisekė su
laužyti ukrainiečių nusistaty
mą nedalyvauti lenkų senato 
rinkimuose. “'Lietuvoje” apie 
tai rašoma:

“Galicijos ukrainiečių 
dienraščio ‘Svoboda’ vedama
jam straipsny nagrinėjama 
lenkų seimo rinkimų rezul
tatai Galicijoj. Ne taip dar 
senai rašo laikraštis, lenkų 
spauda trimitavo, kad len
kai sulaužę Galicijos ukrai
niečių boikotą rinkimuose į 
Seimą, gi rinkimų rezultatai 
parodė, kad tas trimitavi
mas buvo ankstyvas. Kaip 
paaiškėjo, ukrainiečiai pui
kiai suprato boikoto reikalin
gumą ne tik miestuose, bet ir 
kaimuose. Nežiūrint į tai, 
kad užkrainiečiai buvo jėga 
verčiami dalyvauti rinkimuo
se, kad ukrainiečių tauta len
kų valdžios buvo ir yra te
rorizuojama ir kad lenkų 
kalėjimuos kankinami dau
giau 10,000, jie daugumoj 
susilaikė nuo balsavimo. Len
kų gi išstatyti ‘ukrainiečių’ 
sąrašai, kad ir dalinai pra
ėjo, tai vien tik rupinimuisi 
tų pačių lenkų, kurie už juos 
ir balsavo. Gi širinktuosius 
lenkų valdžia tuojau turėjo 
išvežti į Varšuvą, žandarams 
lydint. Rinkimai gi į Sena
tą, baigia laikraštis, dar aiš
kiau parodo ukrainiečių tau
tos nusistatymą.”
Rinkimams pasibaugus, len

kai pradėjo naują terorą prieš 
ukrainiečius. “The Manchester y 
Guardian” rašo, kad areštuotų 
ukrainiečių skaičius jau pasie
kė 15,000. Daugelis kalinių pa
skelbė bado streiką.

IŠĖJO “KARDO” NO. 10.

“Kurdo” No. 10 įdėta keletą 
gan gerų rašinių: Jono Biliūno 
“Gamta ir Žmogus, Anatole 
France’o “Tteisingunio didybė”, 
K. St. Bervinio “Pravartu atsi
minti”, Dr. P. Avižonio “Žemė 
ir Žmogus” ir kt.
z Redakcijos straipsniuose at
sakoma į “Draugo” daromas 
atakas prieš laisvamanius. 
“Draugas” pasiryžo įrodyti, jog 
tolerancija esanti žalinga. Į tai 
“Kardas” atsako sekamai:

“Jis [“Draugas”] sako, 
kad tolerancija yra nenuo
sekli ir nelogiška ir net 
kenksminga žmonjems. ‘Drau
gas’ todėl smerkia laisvama
nius už skelbimą toleranci
jos. Tuo jis pats prisipažįs
ta, kad katalikai nepripažįs
ta tolerancijos ir todėl gali 
persekioti visus kitaip ma
nančius žmones, kada kuni
gai tam turi galios. Bet ko 
dėl tie patįs juodvarniai šau
kia nesavu balsu, kada juos 
kas pradeda persekioti Ne
jaugi katalikų kunigų dora 
yra lygi tik hotentotų do
rai?”

Toliau “Kardas” įrodinėja, 
jog dabar žmonių dora stovi 
aukščiau, negu viduramžiuose, 
kuomet religine nepakanta bu
vo pasiekusi aukščiausio laips
nio. Jis sako:

; “Didžiausio netolerantišku
mo; laikai yra taip ^vadina
mieji viduramžio laikai. Ta
da nebuvo* jokios toleranci
jos, o betgi kokis buvo to 
laiko doros stovis? Gal nie
kad dora nebuvo taip žema, 
kaip tais laikais. Ištvirki
mas buvo visuotinas, žmog-

žudystės nė nebesiskaito nu-’miečų. Ir Mokytojija parode 
aidėjimu, nes jos buvo kas- didžiausių pasišventimų ir kar- 
dieninis apsireiškimas ir tas1 žygingiausių ištvermių.
‘ricieris’, kuris nužudė dau-j .žmonių mokslinimo darbi- 
giau žmonių, išdegino dau-; ninku dalia visur sunki ir erŠ- 
giau miestų, iškoneveikė kėčiuota; mokytojų duona vi- 
daugiau moterų, buvo labiau sur sunkiai uždirbama, nes 
už kitus gerbiamas. ‘Nepa- mokytojai ne politikieriai ir ne
taikaujanti’ bažnyčia pilnai 
užgyrė ir pripažino teisėtu 
nedoriausį ‘pirmosios nak
ties’ įstatymą. Tiesa, divor- 
sų tada nebuvo: nuodai ir 
peilis veikė tiksliau ir grei
čiau, negu dabartinė teismi
nė perskirų procedūra”.

Skaitytoju Baisa!
r
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PRAŠO INFORMACIJŲ.

Turiu noro įsikurti ūkį ir 
apsigyventi. Gi’dėjau, kad yra 
daugiau tokių žmonių, kur 
norėtų įsikurti Kanadoj —mat 
ten, sako, duodą 160 akrų že
mės dykai. Del to gi aš labai 
norėčiau atsižinoti, ar ten jau 
yra lietuvių ūkininkų, būtent, 
apie Winnipeg miestą (Mani- 
toboj) ir, aplamai, koki žmo
nės ten gyvena, koks ten oras 
sveikatos žvilgsniu, kokia že
mė, ar ne labai žemos vietos 
ir tt. Žinančių prašyčiau su
teikti man informacijų, už ką 
busiu didžiai dėkingas.

Chas. Petkus.
R. 2. Langley 

Tayloryille, III.

ŽINIOS TURI BŪT ŽINIOS, O 
NE REPORTERIO NUOMONĖS.

Kas meluoja, ar kunigas Buin- 
šas “Drauge”, ar Šapos Darbi
ninkas “Naujienose”? Skaityto
jai laikraščių nori rasti juose 
teisingų žinių, faktų, o ne pra
simanymų arba žinios padavėjo 
nuomonių. Štai radau “Drauge” 
aprašymą biblistų “disputų” su 
kunigu Rumšu lapkr. 22 d. Mil
dažio salėj, Chiėagoj. Matyt, ku
nigui buvo išgasties, kad bibli- 
stai nepakrikštytų jo su jo pa
rūpi jonais. Kun. Bumšas, sako
si, net laiko neturėdamas bėgęs 
savo parapijonų gelbėti. Apie 
tuos disputus rašo ir “Naujie
nose” Šapos Darbininkas. Tik 
vietoj parašyti tikrai, kaip tie 
disputai ištiesų buvo, kas juose 
dėjosi, jis skelbia tik savo iš
mintį, ką jis žino apie “prana
šystes” ir “įvairius sektantus”. 
Mums, laikraščių skaitytojams, 
visai neįdomu, ką Šapos Darbi
ninkas mano, ar ką kunigas 
Bumšas žino, mes norime tik, 
kad žinios butų žinios, faktai, 
vadinas kur, kas ir kaip buvo, 
o ne ką kas apie duotąjį atsiti
kimą mano. Mes perkame dien
raštį ne reporterio nuomonėms 
skaityti, bet kad radus teisin
gai praneštas faktines žinias, 
teisingai aprašomas prakalbas, 
debatus, atsitikimus. Iš paduo
tųjų teisingai aprašymu, iš fak
tų* mes patys skaitytojai, sprę
sime ir savo nuomonę pasidary
sime.
“D-go” ir “N-nų” Skaitytojas.

% _ _ __

Atsišaukimas į pažangi?" 
/ ja visuomenę

Lietuvos Mokytojų Profesine 
Sąjunga.

Kas yra L. M. P. Sąjunga?
Atstačius Lietuvos valstybę, 

atsidarė plačiausia dirva, žmo
nių kulturinimui. Lietuvos 
mokytojija buvo pirmutinė or
ganizacija, kuri politiką į šalį 
padėjus griebėsi liaudį šviesti. 
O Lietuvos liaudis, kaip žinote, 
buvo ir yra reikalinga kultū
ros, apšvietos, mokslo. Moky
tojija, ypatingai kaimo moky
tojija., geriausia suprasdama, 
ko musų liaudžiai pirmiausia 
trūksta, tuojaus ėmėsi už dar
bo. Mokytojai dirba kaime— 
su žmonėmis, žmonėse, už žmo
nes ir dėl žmonių; jie pažįsta 
Lietuvos žmonių psichologiją 
—jie palys kilę iš tų pačių kai- jungos Rėmėjų nariu.

valdininkai: kyšių jiems niekas 
neduoda, jie jų ir neimtų.

Lietuvos pažangioji mokyto
jija darbuojasi ytin sunkiose 
sąlygose. Algos mažos, darbo 
daug, o čia visoki atžagareiviai 
kalnus ant jų verčia. Pažangio
ji Lietuvos mokytojija, nega
lėdama pakęsti klerikalinių gi
zelių šunybių, susibūrė į savą 
organizaciją. Užgimė Lietu
vos Mokytojų Profesinė Sąjun
ga, apie kurią Amerikos pa
žangioji visuomenė šiek tiek 
jau yra girdėjusi. Mums labai 
malonu konstatuoti kilnus fak
tas, kad šiai organizacijai pri
klauso milžiniška mokytojų 
dauguma. Reiškia, Lietuvos 
mokytojija eina su pažangiąja 
visuomene. Tiesa, yra kelioli
ka klerikalinių pakalikų moky 
tojų tarpe, bet jiems nėra vie
tos šitoj organizacijoj: tie da
vatkų užtarytojai sukūrė savo 
draugijėlę, kuriai priklauso 
kunigai, kapelionai, minyškos 
ir keletas mokytojų. (Lietuvos 
Mokytojų Profesinė Sąjunga 

! yra pažangiosios mokytoj i jos 
organizacija; ne politinė, ne 
srovinė, bet grynai kultūrinė 
organizacija.

L. M. P. Sąjungos darbai.
L. M. P. Sąjungoj darbuoja

si visi pažangieji mokytojai. 
Sąjungos darbų, kilnių ir kul
tūrinių darbų, yra tiek daug 
nuveikta, kad Čia galima tik
tai dalį suminėti.

Sąjunga sukurė augusiems į- 
vairių mokyklų, mokyklėlių, 
kursų, jos nariai duoda žmo
nėms įvairių paskaitų bei pa
mokinimų. Sąjunga įsteigė ir 
steigia knygynus ir knygynė
lius; jos nariai rašo vadovėlius 
mokykloms, o Sąjunga išlei
džia: geriausi vadovėliai para
šyti Sąjungos narių. Sąjungos 
nariai rašinėja Lietuvos pažan
giuose laikraščiuose. Sąjunga 
leidžia savo mėnesinį žurnalą 
“Gyvenimas ir Mokykla”, ku
riame telpa ytin gerų raštų 
žmonių mokslinimo klausimais, 
šitame žurnale kiekvienas pro
taująs žmogus ras daug sveikų 
minčių. Sąjunga savo lėšomis 
užlaiko mokytojų koloniją — 
negalinčius dirbti senus 'moky
tojus, kuriems suteikia atatin
kamą prieglaudą ir visokių pro
gų pasilavinti. Sąjungos nariai 
kovojo ir kovoja už laisvą 
mokyklą—šitame darbe jie pa
rodė milžiniškų ištvermių ir 
pasišventimų. Sąjungos nariai 
remia kiekvieną naudingą Lie
tuvos gyvenimui įstatymą ir 
kovoja su visais klerikalų par
tijos užmanymais, žodžiu sa
kant, L. M. P.. Sąjunga yra vie
nintelė Lietuvos didžiausia kul
tūros ir žmonių mokslinimo 
organizacija, kuri dirba nau
dingiausią musų tėvynei darbą.

Reikia remti L. M. P. Sąjungą.
Dėlto visi progresyviai žmo

nės privalo remti L. M. P. Są
jungą. Nes (1) Lietuva šiuo 
laiku labai reikalinga apšvie
tos, (2) juo jos liaudis tam
sesnė, juo klerikalams geresne 
dirva, (3) bo apšvietos negali 
būti laisvės. Remdami L. M. 
P. Sąjunga, mes remiame ino- 
kslinmo-kulturinimo darbą Lie
tuvoje; padedame savo bro
liams atsikratyti nuo juodojo 
internacionalo agentų (kleri
kalizmo); išmetame politiką iš 
bažnyčių ir apvalome hiokyk- 
lą nuo klerikalizmo nuodų. 
Remti L. M. P. Sąjungą yra 
reikalas visų progresyvių sro
vių; reikalas ir priedermė kiek
vienos progresyvio žmogaus, 
kuriam brangi Lietuvos žmo
nių laisvė ir gerovė.

Kaip remti?
iL. M. P. Sąjungą galima 

remti sekamais budais:
(1) Pastojau L. M. P. Są-

Nariai
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rėmėjai gauna Sąjungos žur
nalą “Gyvenimas ir Mokykla” 
ir turi patariamą balsą Sąjun
gos reikaluose. Chicagoje su
sikūrė pirmoji L. M. P. Sąr 
jungos rėmėjų kuopa, Bostone 
vieniais nariais. Narių rėmė
jų mokestis $5 metams. Narių 
rėmėju galima pastoti kiekvie
nu laiku susižinojus su L. M. 
P. Sąjungos atstovu Ameri
kai. <

(2) Užsiprenumeruojant Są
jungos žurnalą “Gyvenimas ir 
Mokykla”, Metams $3.

(3) Aukaujant ir renkant 
aukas L. M. P. Sąjungai. Visas 
aukas reikia pasiųsti Sąjungos 
atstovui žemiau nurodytų ad- 
rtsu.

(4) Pęrkant L. M. P. Sąjun
gos išleistas knygas. Sąjungai 
atstovas Amerikai šiame rei
kale kiekvienam patarnauja.
Draugijos, kuopos, kljubai
Gerbiami draugijų, kuopų 

bei kliubų prezidentai, paagi
tuokite susirinkimuose už L. 
M. P. Sąjungą. Aiškinkite na
riams Sąjungos darbus 'Lietu
voje; prisirašykite prie L M. 
P. Sąjungos rėmėjų; ra^nkita 
narius prisirašyti arba užsipre
numeruoti Sąjungos žurnalą 
“Gyvenimas ir Mokykla”. IŠ 
penkių narių galima sukurti 
L. M. P. Sąjungos rėmėjų 
kuopą —pasidarbuokite kur tik 
progos yra. Patarkite iš iždo 
paaukauti L. M. P. Sąjungai 
ubą paskirti dalį pelno nuo 
draugijos rengiamų vakarų. 
Remdami Sąjungą, jus remsite 
tikrai kulturinį darbą Lietuvo
je.

Pinigus siųskite ir informa
cijų klauskite sekamu adresu: 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. 
Morgan str., Chicago, III.•

Dr. A. J. Karalius,
L. M. P. Sąjungos atstovas 

Amerikos Suvienytose Valstijo
se.

Iš Latvijos gyvenimo
Nauji pinigai—Produktų kainos 

—Bedarbių daugėjimas.

Ryga. — Nuo 1 d. lapkričio 
š. m. 'Latvijos piniginė vienetą 
“latas”. Nuo tos dienos visi 
mokesniai apskaitliuojama La
lais. Apyvarton latai išleisti 2 
lapkričio. Iš pradžių išėjo tik 
laikinieji latai ir tiktai 10 latų 
vertės. Vienas latas lygus 50 
dabartinių Latvijos rublių.

Prieš įvedant savąją valiutą 
Rygoj buvo šitokios produktų 
kainos: Juodos duonos svarui 
4—5 rubliai, plikytos 5—6 rub., 
saldžiarukštė 7—8 rub., kvie
tinė rupioji duona 7—81/2 rub., 
pyragas 10—18 rub., svarui, 
sviesto svarui 55—64 r., sūrio 
14—44 rub. svarui, varškės 10 
—13 rub. sv., medaus 45—55 
rub. sv., lašinių rūkytų 36—42 
rub., šviežių 23—32 rub. sv., 
mėsos kiaulienos švieėios 20— 
32rub., rkytos 25—33 rub. sv., 
karvienos 8—<17 rub., telienos 
10—25 rub., tirpytų taukų 
kiaulinių 40—44 rub., karvinių 
28—32 rub., bulvių svarui 1 
rub.. 20 kap., viena silkė 8—10 
rub., strimelių (žuvelių) pus
kapiui 10—20 rub., žąsis 200— 
450 rub., višta 50—150 rub., 
malkų beržinių v sieksniui (3 
aršinų ilgio) 1600—200 rub., 
aulksninių 1350—1600 r., pu
šinių 1350—1650 rublių ir Lt.

Pragyvenimas, kas turi nuo
latinį darbą, pusėtinas, nes 
darbininkai dirbantieji fabrike 
vyrai uždirba per savaitę po 
800—1200 rublių, o moters po 
400—700 rublių ir daugiau. To- 
čiąu reikia pažymėti, kad Ry
goje yra nemaža ir bedarbių. 
Jau ankščiau jų buvo 600, gi 
lizstojajit žiemai ir užsidengus 
Vasaros darbams (tranšėjų bei 
apkasų lyginimo ir k.), 1 lap
kričio Rygoj bedarbių skaičius 
jau pasiekė lig 1500 žmonių.

Aplamai, Rygos ekonomi
niam gyvenime gyvo ir pilno 
judėjimo kolkas nėra,

—Lietuvis.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Žemaičiu Kalvarijos 
Padangėj.

Nors Ž. Kalvarijos miestelis 
nedidelis, tačiau jame jau prieš 
rinkimus į St. Seimą įsikūrė 
Valstiečių Sąjungos, 8kiek vė
liau ir Socialdemokratų kuo
pos. Bet jų veikimo vaisių ne
matyt, gal dėl žvalgybos “lete
nos” ar kitų priežasčių.

“Valst. Sąj.” per 3 metus 
gyvavimo vos kalius susirinki
mus tepadarė. Ir dabar kalva- 
riečio paklausus jis nežino ar 
Kalvarijoj yra kokia Valst. 
Sąjungos ar Socialdemokratų 
kuopa, ar ne. Jsikurus Valst. 
Sąjungos kuopai joje buvo 
virš 600 narių, bet dabar ren
kant į Seimą V. S. begavo vos 
200 balsų. Matyt, kad ne visi 
nariai balsavo už V. S. Gal pa
bijojo vyskupo, kurs buvo at
vykęs į Kalvariją ir iš sakyk
los grąsino pragaru ir velniais 
tiems, kurie balsuos už socia
listus. Nematyti taip pat darbo 
vaisių nei Socialdemokratų 
kuopos. Nors Kalvarijos valsr- 
čiuj yra keturi liaudies moky
tojai ir visi geri krikšč. dem., 
bet jie mažAi ką veikia. Gėda 
kalvariečiams, kad jie apsilei
dę. Praeitais rinkimais čia bu
vo laimėj- socialistai, bet šiais 
rinkimais laimėjo jų priešai.

Antanas iš Padvos.

Kunigėlis nori “cino.”
žem. Kalvarija. — Kun. Pli

kys būdamas Stalgėnų klebonu 
(Plungės valsč.) buvo išrink
tas Plungės valsčiaus atštovu 
į apskrities savivaldybių susi
rinkimą. Paskui jis buvo per
keltas Ž. Kalvarijon, bet ir 
dabar tebevažiuoja į apskrities 
savivaldybių susirinkimą, gy
vendamas už kelių dešimti, 
varstų nuo Plungės. Atstovas 
gali būti tik. vietoš .gyvento
jas. Matyt, kun. būtinai nori 
būti “činauninku.”

—Antanas iš Padvos.

Naujas bankas.
KAUNAS. — “Vyriausybės 

Žinių” Nr. 113 paskelbti Lietu
vos Liaudies Banko įstatai. 
Banko steigėjais yra J. Vilei
šis, J. Strimaitis, K. Norkus, 
F. Bortkevičiene ir Juodvalkis. 
Banko akcijų kaina 100 litų. 
Pagrindinis kapitalas 150,000 
litų. Akcijos vardinės. Bankas 
žada netrukus pradėti veikti 
lk‘ paprastų komercinio banko 
operacijų, šis bankas rūpinsis 
ir žemės ūkio reikalais.

“Laisvės” štabas ir 
‘‘Lietuva”.

Kr. demokratų partija persi
kraustė su visu savo rašytojų 
štabu į “Lietuvos” laikraštį, 
turbūt norėdami pasinaudoti 
vięnacentinio laikraščio skilti
mis savo politiniam sustiprini- 
nimui. Tik deja, ar pasiseks 
su “'Lietuva” į žmones prabilti, 
nes reikia tikėtis, kad visus 
“Lietuvos” ekzempliorius su
pirks krautuvninkai prekėms 
vynioti, nes pigesnio popierių 
dabar niekur gauti negalima, 
kaip “Lietuva” pardavinėjama 
po 1 centą. Keturių puslapių 
laikraščiui “Lietuvos” didumo 
popietis dabar kainuoja lįį 
cento. [“Liet. Ukin.”].

Dr. K. P.
Miczoll,

M. D. P. S. H.
parvažiuoja Deccm- 
ber 20, 1922 m., j 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Te!. Roosevelt 7795

-r . -------

Telephone Boulevard 6062
DR. A. JUOZAITIS

DENTTSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
I 8261 8e. Halsted St„ Chicago, III.

PASIKORfi SAVO NAMUOSE

PRAŠO SURASTI DUKTERĮ

ras

PASIMIRĖ detektyvas

KONSTI

am

Silpnos
PASKELBĖ BADO STREIKĄ

Carl M. Behrens, buvęs vice

ausies

ir išgydyti Ii

M. Stasukienei

Francis Egan, 
detektyvas, 2223

11584 
14588—J. 
14670—P. 
14699—M 
14717—K. 
11757—U. 
14771—A. 
14797—M 
14782—M 
14805—Z. 
14812—B. 
14815—K. 
14824—P. 
14829—0. 
14830—A. 
14832—E. 
14833- P. 
14841—-P. 
14848—V. 
14964—A. 
14866—J. 
14868—B. 
14871—E. 
14873—S.
14880 A. 
14882—L.

F. JUCEVIČIA 
6037-39 So. State St. 

Phone Englewood 1826

nuo gemalų 
siduoti sveika
mams
do streiką. Ji yra 41 
amžiaus ir gyvena po 
N. La Šalie gatvės.

MOTERYS PRIEŠ 
TUCIJĄ.

Nenorėdama pa- 
įtosį patvarky- 

vakar ji! paskelbė ba- 
metų 

nr. 881

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

gą. Egan skaudžiai 
nuo ko ir mirė.

prezidentas Lincoln Trust and 
Savings banko, neužilgo bus 
teisiamas. Jis kaltinamas eik
vojime banko pinigų munšai- 
no šmugeliui: išleidęs $50,000 
banko pinigų nupirkimui 1,500 
baksų degtinės. Prišalki ntiej i 
jau paskirti. Jų tarpe randasi 
dvylika farmerių.

FARMERIŲ IR BIZNIERIŲ 
KONFERENCIJA.

AREŠTAVO NUŽIŪRIMĄ AS 
MENI. .

Valstijos legislatura Spring- 
fielde priėmė įstatymą kovoji
mui su venerinėmis ligomis 
Sveikatos komisionierius Dr 
Bundensen pradės vykdinti įs-

AREŠTAVO PASKILBUSĮ 
BANDITĄ.

P-ia Anna Seaborg, virėja 
vieno vidurmiesčio restorano, 
tapo nesenai areštuota įsaky
mu sveikatos komisionieriaus 
Dr. Bundensen. Jinai kaltina- 
išnešiojime šiltinės ligos ge
malų. Bundensen įsakė laiky
ti ją uždarytą iki jį apsivalys

REIKALAUJA PAŠALINTI 
KLANIEČIUS.

Wm. Ui nes, 44 metų 
žiaus savininkas restorano po 
nr. 1514 W. Adams gatvės, ta
po areštuotas sąryšy su nužu
dymu p-lės Ruth Hoy, 22 metų 
1442 W. Monroe gat.

KOVA SU VENERINĖMIS 
LIGOMIS.

Angliakasiai ir kasyklų savi
ninkai vėl susirinko Chicagon 
pasitarti, kad atsiekus kokio 
nors susitarimo. Šiuo sykiu 
bus tariamasi apie griąsiantį 
streiką ateinantį pavasarį. No
rima išvengti tokio streiko.

Aldermanas Mulcahy miesto 
taryboj pareikalavo, kad greitu 
laiku butų padaryta miesto 
darbininkų revizija. Visi darbi
ninkai, kurie yra nariais Ku 
Klux Klano, turi būti pašalin
ti iš darbo. \

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 8 dieną, Chicagoj įvyks 
farmerių ir biznierių konferen 
cija. Keturi šimtai geriausių 
farmerių ir biznio įstaigų vir
šininkai susirinks pasitarti 
apie transportacijos proble
mas. Sydney Andcrson, Min- 
nesotos kongresmanas ir narys 
agrikultuvos komisijos Wa- 
shingtone, bus konferencijos 
pirmininku.

P-ia Zawiers, našlė, 3849 N. 
Kimball avė., prašo policijos 
surasti jos penkiolika metų 
dukterį Rožę. Užvakar ji išė
jusi teatran ir neparėjusi.

ANGLIAKASIŲ IR BARONŲ 
KONFERENCIJA.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Šeputis 
Višniauskas 
Rupšaite 
Misevičius

V. Košiubas 
Ablingis 
Damauskas 
Naudžiuvienė 
Masilionis 
Ramanauskas

Frank Dugy, 43 metų am
žiaus, 2316 S. Sawyer gat., pa
sikorė savo namuose. Jį kabau 
tį atrado jo pati, motina dvejų 
vaikučių. Tyrinėjimai polici
jos parodė, kad nuo senai jis 
nesutikdavęs su savo žmona. 
Manomd, kad šeiminiški kivir- 
čiai ir privertė jį nusižudyti.

. Ausis.
Kurtumas ir užkritimas 

nuo įvairių priežasčių gydoma pa
sekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligŲ ir kataro.

Daug akių, ausų ir gerkles li- 
■gų pelną nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos — nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį 
gą. Aš prašalinsiu jUsų kentėji 
mą. Aš paliuosuosiu jus nuo įpro 
čio “pagauti šaltį’.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Priežastis nervų ligos.
Žmones serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima viso
kius žinomus vaistus, gauna gi tik
tai laikiną pagelbą. Išgydymui 
preižasties yra darbas.
Kompetentiško okulisto..
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo tar
pu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Laike 
praeitų

25 metų Chicagoje.
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš Raliu tų 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgydo
ma vienu atsilan

kymu. ■
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masatus, lietuvė 
mergina gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jūsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš', išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir leng
vais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinu nuolat^ 
nj gydymą, ir suteiksiu jūsų akims 
sveiką regėjimą. Atidėliojimas 
yra pavojingas. Atsišaukite tuo- 
jaua.

KeturiasdešimLs 
yardo moterys savo 
me po numeriu 4019 N. Robey 
gatvės priėmė rezoliuciją, ku
rioj smerkiama naujoji Illi
nois valstijos konstitucija. Mi- 
chael L. Igoe buvo principalis 
kalbėtojas.
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privatiškas 
W. 73-čios 

gatvės, Elniwood park, pasi
mirė Norwcgian-American li
goninėj. Kelios dienos atgal 
trys vyrai užpuolė jį Chicago, 
Milyaukee and St. Paul trau
kiny ir išmetė laukan iper lan- 

už s i gavo

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu, kad atidariau naują geležies ir kitokių smulkme

nų krautuvę; namams reikalingų dalykų, šventėms turiu prirengęs 
iš visokių alumininių, porcelčninių ir stiklinių indų ir žaislų vaikams. 
Kaina visiems prieinama. Meldžiu atsilankyti. Patarnausiu kuoge- 
riausiai.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

25 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas, Chicago.

Vienos duris į žiemius nuo Valandos: 9 iki 6.
The Fair Nedaliomis 10 iki 12

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli

juoto jas
Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

Tel. Kedzie 0971
A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tonsulus Jū

sų Gerklės Ligos 
Pasibaigs.

• Yra įsteigtas faktas tarp moks
linčių, kad tonsilai yra priežastis 
gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrauki
mui pavojingų porų, kurie^ yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligų.

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų irf ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė gerk
lės liga ir liūdnos pasekmėse

Aš prašalinu tonsulus be 
skausmo.

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio.

Savo 24 metų praktikos gydy
me gerkles ligų, aš įgijau specia- 
lę mokslišką metodą nežinomą ki
tiems specialistams. Aš. galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be krau
jo, be siuntimų jus į ligonbutį. Ma
no metodos yra visai ne kenksmin
gos, ir į minutę aš apsidirbu, jūsų 
gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad, pra
šalinus tonsilus — žmonės kurtis 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mono mokestjs yra 
nebrangios.

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai'ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus'mažesnis negu jūsų 
daktaro sąskaita už jūsų gydymą. 
Todėl tas neužstos jums ant ke
lio. Jeigu jus sergate kaklu da
bar arba kada pirmiau jus ir vėl 
girgsite. Todėl ateik pas mane 
tuojaus — kol pasekmes nėra pa
vojingos — ir! aš patariu jums.

ANGLIŠKA OPERA.
Ateinančio ketvirtadienio 

karą Playhouse teatre 
duodama opera “The Purple 
Dancer” anglų kalboj. Opera 
duodama spėkomis organizaci
jos, kuri rūpinasi atgaivinti 
bei sustiprinti angliškas ope-

6/X—K. Budrevičaitei
Nr. 5—J. Žilinskui
Nr. 15- A. Kubilis
11992—F. Dūdai . /
12824-P. žakaičius 
13139

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
J. Zakaras

Lenbartienė 
Mažukienė 
Bukauskiene 
01szewski 
Dambrauskienė 
Susinskas 
Fabijonavičienė 
Stanienė 

Butkienė 
Venlauskienė 
Jakomis 
Skurdelienė 
Zuzavičienė 
Rupšaite 
Veprauskienė 
Steimantas 
Rudis 
černauskas 
Molienė 

Minkevičius 
Piliutis 
Ralienė 
Driginčis 
Liutkevič 
Arbačauskas

KooaeveAt iU.
H ArB St. LomU Avik, 

ORfCAMO. KUk

■■■■■■

! Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

DECORATING Cū

Po didelio darbo ir vargo po 
licijai pasisekė pagauti John 
L. Alseld, 2150 Fletcher gat
vės. Sako, jis esąs smarkiau
si* banditas Chicagoj. Jis svo
rius 280 svarų. Jo namuose 
rasta už $2,000 pavogtų daik-

TEIS BANKO VIRŠININKĄ

tatymą taip greitai, kaip įsta
tymo kopija bus jam prisiųs
ta. Sako, bus vedama aršiau
sia kova su visokiomis veneri
nėmis ligomis.

Sulig įstatymo prasižengė
liai bus baudžiami pinigais ir 
kalėjimu: piniginė bausmė 
$200 ir šeši mėnesiai kalėjimo. 
Naujasai įstatymas draudžia 
asmenims, sergantiems vene
rinėmis ligomis, dirbti maisto 
krautuvėse, barzdaskutyklose 
ir sveikutes įstaigose. Įslaty-

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
VKilbO«nklla Beg. S. V. Pat. Biuro .

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

85c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

DR. VAITUSH. O. D.

Palavins aklą įtempimą, guria 
esti, priežastimi galvos akaudėjimo, 
svaignup. aklą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitateo 
kreivas akis, nuinra kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka fedingai akinius. Visuose at* 
sltikimuoso *rzaminavfrnaB daromas
su elektra parodančia mažiausias 
klaida*. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Ant Bridgeporto
! Pritaikau akinius, sudužusius stik-
I lūs ir sulaužytus rėmus sutaisau į 

trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

1 L i •:
Patarimai suteikiami dovanai

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

DR. A. M0NTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 Ė. YTaahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
' . Rezidencijos tel. Kedzie 7715 į

irvmj‘.nrLn,ir r n r- J

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarinvai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo G iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

i------ -  .. J

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgevvater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant seplin- 
tadienių vakarus.

f*111 "
Naujieji Lietuvos 

Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago,

Turtas virš $7.000,000.00. 
t-.... ... .................................—
A. L. DAVIDONIS, M. D. 

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 
5:30 iki 7:30 vakare, ir 

2816 So. Michigan Avė. 
Tel. Victory 9082 

Nuo 1 iki 8 vai. po piet. 
ReridencijoB tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų, Vyrilką* 
Vaiką ir visų chroniškų Ugą. 

Ofisas) 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Ras. 1139 Tndenendence Blvd. Chicago

"""" 1 " ................ ......... ■Į!1"' ..... S

Dr. Maurice Kaba
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avf,
Tel.) Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v, ryto, 1 Iki I 
ir 7 iki 9 v. nedšhiieniais nuo II 
iki 1 vai. po pietų.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yiiska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų / 

Tel. Lafayette 0098

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

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 0318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

- -■----

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chlcage.
IR, — Į.I M , Į,........................... ...........

DR. A. J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 6913

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



NAUJIENOS, ChičSgO, IH

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

mas taipgi atima teisę iš ser
gančių tomis ligomis prakti
kuoti medicinoj, ir būti slau- 
gintojomis arba nursemis.

NUOSAVYBĖS VERTĖ SU
MAŽINTA ANT $100,000,000.

Board of Review sumažino 
žemės, namų ir kitas nuosavy
bės vertę ant $100,000,000 
Cook paviete. Viso turto vertė 
1921 metais Cook 
kė $3,468,876,766, 
vertė numušta iki 
016. Daugiausiai

paviete sie- 
šiais metais 
$3,363,883,- 
numažinta

vertė asmeninio turto, bet ir 
nekilnojamojo turto vertė su
mažinta daugiau negu $400,- 
000.

MOTERĮ IR ŠUNIUKĄ UŽ
DARĖ BELANGĖN.

P-ia Ella Pateli, 35 metų 
amžiaus, 7555 Rogers avė., ta
po areštuota Lincoln parke dėl 
pergreito važiavimo automo
biliu. Vakar ji buvo teisiama 
dėl prasikaltimo. Jinai atėjo | liūs, 
teisman su šuniuku, Moteris 
tapo nuteista trims valandoms 
belangei!. Jinai atsisakė eiti 
be šuniuko. Taigi mandagus 
teisėjas ponią uždarė vienon 
kameron, o jos šuniuką ant
rom Po trijų valandų abudu 
lapo paliuosuoti.

Antras buvo kaip ir paveiks
las iš veikalo “Palocius ežero 
dugnuose”. Trečiame veiks
me uždangai prasiskleidus re
ginys: gražios vandens vilnys 
rodė, kad tikrai ežero dugrie 
Undinių karalienė sėdi ant 
sosto, šešios undinės, priklau
pusios ant vieno kelio, viena 
ranka iškalusios laiko gražią 
gėlę. Muzikai griežiant sma
gių melodijų undines vaidina 
gestais ir gražiai dainuodamos 
ir šokdamos sveikina savo ka- 

| ralienę. Vėliau susėdusios pa
sikalba apie savo dieninius 
nuotikius ir vėl dainuoja ir 
šokdamos apie sostą užbaigia 
gražų ir žavėjanti paveikslą. 
Šioj vietoj buvo labai pritai
kinta ir muzika: smuiką su pia
nu. Muziką špildė trys jauni 
smuikoriai ir maža pianistė.

Visais atžvilgiais matosi, 
kad šis vakarėlis buvo rengtas 
tikrų dailės mylėtojų. Visur 
tvanka mandagumas, svetainė 
švari; nebuvo jokių bereika
lingų šukavimų, lėbavimų ir 
lioterijų. Buvo vien tik gra
žus pasilinksminmo vakarėlis. 
Teko patirti, kad D. L. K. 
Keistučio Klb. Dram. Skyr. 
tankiai rengia tokius vakare-

Gerai, rengkite, o mes
lauksime jų ir lankysime juos.

—Ten Buvęs.

anešimai

PIRKĖJUS VAŽINĖS OMNI
BUSAIS.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 6 d., 7 vai. 
vak., Mildos svetainėj, 3140 So. Hal
sted. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku, nes turėsim'e daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Kazys Vičas, Rašt.

ASMENŲ J1ESK0JIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Trečiadienis, gruod. 6, 1922

MOKYKLOS
JIEŠKAU savo giminės Juozapos 

Stenišauskienės, • po tėvais Mockaitės. 
Ji gyveno Chicagoj Town of Lake da
ly tarp 48 ir 44 gatvės, trečioj gat
vėj nuo Ashland' Avė. Turiu prie jos 
labai svarbų reikalą. Ji pati, ar kas 
apie ją žino malonėkit pranešti adre
su: Alena Urbonienė, 942 Terrace 50; 
Los Angeles, Cal.

PAJIEŠKAU SAVO bRAUGO MR. 
Casper Leonardo Mažeikos, kuris gy
vena Pullmanė. Meldžiu rašyti i Nau
jienas po No. 173. 
r

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi

nas, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metų amžiaus. Aš esu 26"metų am
žiaus. Turiu gerą darbą, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
siųsti savo fotografiją, kurią reika
laujant grąžinsiu atgal. Vyrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišku į Nau
jienas, Box 171.

Dirbtuvės darbininkų 
prie 

darbų, trokų ir tt. 
greitas pakėlimai 

jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos. 

Ateik pasiruošęs 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, TU.

PARDAVIMUI SALIUNA'S; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučių, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

NEPRALEISKIT PROGOS 1 
Parduodu pusę garažo ir au
tomobilių taisymo biznio. Tu
riu parduoti greitu laiku puse 
kainos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Box No. 157.

PARDUODAMA BILIAR- 
dinė (Pool Room) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

Namai Žemė
VALENTINĖS DRESSM AKINO 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padaryrriui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba kad ir našlės, bile nebiedna ir 
myli linksmą gyvenimų ir bizn|; aš 
vaikinas 30 metų myliu šeimynišką 
gyvenimą ir bizni. Merginos, nepra
leiskite šios progos. Kuri pirmiaus at
sišauksite tai laimėsite paveiksią, ku- 
i prisiusite, tai ant pareikalavimo grą. 
žinsiu ir atsakymą duosiu kiekvienai. 
Vaikinų meldžiu nerašinėti veltui. Ad
resas: 1739 So. Halsted St., No. 173.

ISRENDAVOJIMUI
IšRANDAVOJAMA STORAS GE- 

roj vietoj, garažas; namas garu ap
šildomas tinkamas bizniui; o jeigu 
vienam perdidelis, tai galima išran- 
duoti pusę Storo. Kreipkitėsi ypatiš- 
kai:

2305 So. Leavitt St 
Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU

miesREIKIA agentų visuose 
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti 
“Naujienas.” Gabus 
gali uždirbti po $10 
vakarą. Platesnėms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
S. Halsted St., Chicago

dienrašt 
žmogus 
į vienu 
žinioms

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, geroj vietoj; biznis iš
dirbtas per 10 metų. Parduo
siu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite:

722 W. 120th St.

1739

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ. 
Kreiptis:

1319 W. 32nd PI.

PARDUODAMA avalinės 
taisymo šapa, turi būt par
duota dėl mirties labai 
giai.

1908 Canalport Avė.
Tel. Lawndale 8546.

pi

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro- 
sernė, Brighton Parke, biznis senas 
ir gerai išdirbtas, lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
2611 W. 44 St.

Charles A. Stevens and 
Brothers firma vidurmiesty 
paskelbė, kad nuo šiandie ji 
įsteigia omnibusus važinėjimui 
pirkėjų, kurie važiuoja vidur- 
miestin švenčių reikalais. Bu
šai operuos nuo Monroe gat- 
>ės iš Grant parko iki State 
gatvės krautuvių. Už pavažinė- 
jimą nereikės mokėti. Tuo no
rima sumažinti automobilių 
susikimšimą mieste.

Bndgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 v. v., Ray- 
mond Institute, 816 W. 31 St. Dide
liems -— utarninkais ir ketvergais nuo 
7:30 iki 9:30 v. v.

— Mokytojas J. Briedis.

REIKALINGAS RUIMAS, 
koki mylia aplink 58 ir State 
Street.

Atsišaukti laišku: 
K. VERBICKAS, 
4002 Brighton PI.

AREŠTAVO KIšELNINKĄ.

Jaunuolių koncertas įvyks seredoj, 
gruodžio 6 d., 7:30 v. v> Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Dainuos gerai 
p. P. Sarpaliaus išlavintas Jaunuolių 
Choras. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus seredoj, gr. 6 d., 8 v. v., Melda- 
žio svet. Visi nariai būtinai turi’ at
silankyti, nes yra svarbus reikalas.

— Ą. Jūsas, sekr.

JIEŠKAU KAMBARIO 
. | Bridgeporto apielinkėje. Kas 

turit atsišaukit.
P. M., 

3531 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA VYRŲ. 
Nuolatinis darbas vidui, 45 cen
tai į valandą.

1 Kreiptis: i •
E, F. HOUGIITON & CO., 

3534 Shields Avė.
___________________________■■l-u ĮlG/r u- ; n ■

REIKALAUJAMA DAR- 
jininkų plieno kieme, $4.00 
dieną.

CONCRETE ENGINEER- 
ING CO.,

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS gražioj 
’.pylinkėj, biznis išdirbtas, randąs 
arp svetimtaučių, parduosiu pigiai, 

priežastis pardavimo: nesutikimas 
partnerių; taipogi parsiduoda ir na- 
nas. Kas norės galėk pirkti su na- 
iu; kas pirmas tas laimės, bargenas.

2649 W. 47 St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė. siuvimui naujų ir senų drapa
nų. Didžiausioj lietuvių kolonijoj ant 
Bridgeporto. Biznis išdirbtas per pen- 
kius metus. Parduosiu pigiai, nes 
nu į kita biznį.

3216 So. Halsted St. 
Chicago, III.

ei-

Vakar vidurmiesty 
areštuotas kišelninkas, 
ištraukė iš kišenio August 
šeroolę su pinigais. Sako šer-
nolėj buvę $100. Areštuatasai 
nugabentas belangėm

tapo 
kurs 
Duth

Bunco Party rengia Lietuvos Duk
terys Amerikoj seredoj, gruodžio 6 
d., 8 v. v., Mildos svetainėj. Visas pel
nas eis Kalėdų Jovanoms našlaičiams. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį vaka
rėlį. — Komitetas.

Lietuviu Rateliuose
Amer. Liet. Taut. Sandaros 75 kp. 

susirinkimas trečiadienį gruod. 6 d., 
Rašinskio svetainėj, 731 W. 18 St. 
arti Halsted St.; pradžia 7:80xv. v. 
šį^me susirinkime bus labai svarbių 
reikalu. Visi nariai būtinai turi atsi
lankyti. — S. K. Grišius, pirnv.

BRIDGEPORTAS.

Bazaras ir šokiai.

Jaunu Vyru Dr-Ško ir Pašai. Kliu- 
’v> priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 7 d., 8 vai. vak.. 
Malinausko svetainei, 1843 S. Halsted 
St. Draugai, malonėkite visi atsilan
kyti, nes turiny daug svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

REIKALINGAS KĄltyĘĄRYS vie
nam vaikinui su valgiu, ar be valgio. 
Geistina butų tyki vieta ir inteligen
tiški žmonės. Kurie turite vietą ma
lonėkite parašyt:

“AUŠROS” KNYGYNAS, 
1614 W. 46th St., Box No. 1 

Tel. Boul. 0672.

~įyjj|Rys SKELBIMM~
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataikoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unij’niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dųnn Roof- 
ing Co., 3411-3418 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

REIKALINGAS prityru- 
sis maliavotojds, nuolatinis 
darbas atatinkamam žmogui 

ALEXIAN BROTHERS 
HOSPITAL, 

1200 Belden Avė.

REIKALAUJAMA vyrų 
irie darbo pirty; nuolatinis 
darbas,

Kreiptis:
DOUGLAS BATH HOUSE, 

3516 Roosevelt Rd.

sve- 
gat. 

vak.

Bridgeport. — Jaunuoliu Orkestros 
metinis susirinkimas įvvks šiandie, 
gruodžio 6, 8 v, v.. Mark White Square 
salėj, prie 29tos ir Halsted gvių. Vi
si nariai atsilankykite.

— Aldona Grušaitė, rašt.

IŠPARDAVIMAS Wiscon- 
sino bulvių nuo $1.00 iki 
$1.25 100 svarų su pristaty
mu į namus. Galite ateiti ir 
pasiteirauti. 4456 S. Honore 
St., Chicago, III.

PUIKI PROGA VYRAMS, KURIE 
nori išmokti būti pardavėjais. Mes pa- 
gelbėsim jums visokiais budais. (Ne
alkoholiniai gėrimai). Kreiptis vaka
rais tarp 7 ir 9 valandas. Klauskit 
p. Krauss. Independence State Bank 
Bldg., kampas Roosevelt Road ir Ked- 
zie Avė., Room 211.

PARDAVIMUI saliunas ir namas 
visokių tautų apgyventoje vietoje; biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

L. D0MARK,
15715 Woodbridge Avė.

HMrvfeįr, Iii:
Phone Harvey 561 W.

PARDAVIMUI galiūnas, senas 
biznis per 30 metų ir geroj apie- 
linkėj, visokių tautų apgy ventoj. 
Kas nori pirkti pusę ar visą, man 
nedaro skirtumo. Kreipkitės:

3559 So. Union Avė.

NEGIRDĖTA PROGA KURPIAMS. 
Ar mahai pirkti čeverykų ta’symo ša
pą? Jeigu taip, kol pirksi kur kitur 
hrma ateik pamatyk tį vietą priver
stas parduoti į trumpą laiką. Svarbi 
ariežastis, kadangi turiu apleisti ši- 
ą šalj. Parduodu labai nužeminta kai

na. Visos geros mašinos ir gerą pel
ną neša. Nepraleiskite geros progos.

3932 So. Rockwell St.
SPECIALIS BARGENAS.

Parsiduoda bučemė ir grosemė su 
’orničiais arba be forničių. Parduo
siu už teisingą pasiūlytų kainą. Lysas 
5 metams, randa $45.00 j mėnesį. Ga
ražas didelis ir čystaš skiepas. Atsi- 
šaukit tuojaus.

2900 So. Lowe Avė.

Ir paukšteliai savo namus 
turi; ir kožnas žvėrelis savo 
namą turi.
Tamsta savo namo negalė
tum turėti?

Kada jus turite nuosavy
bę, jus turite tykų draugą, 
dirbantį pinigus jums visa
dos. Jūsų nuosavybės vertė 
didėja dieną ir naktį, metas 
į metą kraudama turtą ir 
galybę.

Tas reiškia Jums pelną ke
lių dolerių už kiekvieną do- 
leiį, kurį jus įnešate. Tas rei
škia turėti savo nuosavybę, 
turėti galybę. Padaryti pifti- 
gų su savo pinigais.

Neužmirškite, kad tai bu
tų tamstos klaida, jei pralei- 
stumet šiandien šią didelę 
progą. Todėl šiandien teirau
kitės, kad rytoj nebūtų vėlu.

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pačiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros trans- 
portacijos, tai yra tokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis 'yra šios apielinkės 
Westwood & Westfield prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais improve- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines są
skaitas surengiame be jokių kliu 
Čių. Gaunate “deed” su gvaran- 
cija visoj Amerikoj žinomos Chi
cagos Title & Trust Kompani
jos. Duodame namus kokių tik 
Tamsta norėsi 
trijų, ar keturių pagyvenimų.

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

First National Bank B'ldg.
68 W. Monroe St.,

Tai kodelgi

vieno, dviejų.

856
Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieta rengia bazarą gruo
džio 17 d., Mildos abejose 
tainėse, 3142 So. Halsted 
Šokiai prasidės 7 vai. 
Įžanga ypatai 35 centai.

Bazaras susidės ir gražiausių 
rankdarbių ir namie gamintų 
valgių. Kviečiame Chicagos 
publiką kuoskaitlingiausiai at
silankyti į virš minėtą bazarą 
ten turėsite gerą progą nusi
pirkti puikių kalėdinių dovanų 
savo draugams ir giminėms.

—Komitetas.

S. L. A. 36 Kp. rengia prakalbas 
gruodžio 8 d., 1922 m., Mildos svet., 
3242 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vak. Prakalbų rengimo, tikslas gau
ti daugiau narių. Bus geri kalbėto
jai. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų prie darbo mėsos Pa
kaunėj. Prityrimas nereika
lingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
seme geroje vietoje. Biznis išdirbtas 
nėr 20 metų.. Apgyventa visokių tau- 
;ų. Viskas parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu. 
Mainysiu ant gero saliuno, ar kito- 
<io biznio.

4537 So. Paulina St.

Chicago, III.

Telephone Randolph 7400

BRIGHTON PARK.

Keistučio Kliubio Dramos 
riaus vakarėlis.

Sky-

Draugystė Birutės Kalno rengia iš
kilmingą vakariene apvaikščiojimui 8 
metų gyvavimo Liberty Hali. 3000 S. 
Union Avė., nedėlioj, gruodžio 10 d., 
pradžia 6 v. v. Taipogi prašau Drau
gystės draugų ?ugrąžinti pinigus už 
parduotus tikietus nevėliau penktadie
nio vakaro. Rengimo Komisija.

J. Balčiūnas, rašt.
3200 Lowe Avė.

REIKIA moters ar mergi
nos mažam vaikui auginti; 
gaus ruimą, valgį ir bus pri
mokėta į mėnesį.
W. B., 3000 S. Union Avė., 

Tel. Blvd. 4239.

REIKALINGAS ŠOFE- 
ris duonai išvežioti. Darbas 
nuolatinis.

Kreipkitės:
906 W. 31st St.

AUTOMOBILIAI

Mc- 
gra-

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikels

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
y.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

.............. . .. _ j .. . - *

PR1VATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W, Madison St

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago. III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystes, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

ŪUŠROS 
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Angly kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos. '
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted Ši. 

Chicago,

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910

Glruodžio 2 d., vakare, 
Kinlley Park, §vet, buvo 
žus pasilinksminimo vakarėlis, 
kurį surengė D. L. K. Keistu
čio Kliubo Dramos Skyrius. 
Programas susidėjo iŠ sekamų 
gabalėlių:

Buvo vaidinta vieno veiksmo 
komedija ‘"Kurčias žontas”. 
šis veikalėlis suvaidinta gerai, 
ypač geras buvo Tasmošius. J. 
Pabarška, ir Elena, jo duktė, 
T. Pabarškienė. Ne blogas 'bu
vo Simonas, F. Sutkus. Pu
sėtinas buvo ir Kazys, tik ro
dos, kad jam trukdė rolės ne
mokėjimas. Patartina, kad 
kitą sykį išmoktų rolę. Bet 
vistik komedija atlikta gerai.

REIKALE REGISTRACIJOS
Kadangi Lietuvos Atstovybės . esu 

paskirtas registravimui Lietuvos pilie
čių, šiuomi turiu garbės pranešti Chi- 
cagos lietuviams, kad reikale išpildv- 
mo registracijos ir pasu prašymų ga
lima kreipties i UNIVERSAL STATE 
BANKĄ, 3252 S. HALSTED STREET, 
kiekvieną dieną, apart šventadienių, 
nuo 9 iki 4tx>s valandos ir taipori Utar- 
ninko ir Subatos vakarais iki 8:30 
vai. vakare.

Prie šio, sulig naujų valdžios parė
dymų, skaitau reikalingu priminti 
kad:

1) registracijos laikas baigiasi, gruo
džio 22. 1922 m.

2) Nuo Gruodžio IBtos dienos pa
sų prašymus nereikės daugiau daryti 
pas Atstovybėje užsiregistravusi no
tarą. Kiekvienas notaras (Notary Pu
blic) galės parašą paliudyti.

8) Liudininko ir Organizacijų pa
liudijimai yra panaikinama, bet rei
kalaujama. kad kiekvienas naso pra- 
xvtojas pristatytų Atstovybei Senus 
Rusų pasus, ob-osto pasus arba me
trikus.

REIKALAUJAMA patar
nautojos nuo 5:30 vai. vaka
ro iki 10 vai. vakaro.
SEA FOOD RESTAURANT 

3272 W. Madison St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Dodge, tvo
tas, duonai išvežioti. Trokas 
mažai naudotas, kaip ir naujas. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
4530 So. Honore St.

S. V. VALANČIUS 
3252 S. Halsted Street.

REIKIA STENOGRAFES 
ir knygvedės, real estate 
ofise.

Kreipkitės: *
7925 S. Halsted St.

SALIUNAS ir restoranas 
pardavimui. Puiki vieta. .Krei- 
pkitės tuojaus.

1959 W. 20-th Street

AUTOMOBILIS KAIPO PIRMA 
mokestis. 2 pagyvenimais mūrinis na
melis 3708 Emerald Avė. Geram sto
vy. Randa $34 į mėnesį. Gali išmai
nyti savo automobilį ant šito namo. 
Dabar yra laikas išmainyti au
tomobilį ir apsisaugoti nuo. laikymo 
nėr žiemos mėnesius. Gali nupirkti 
šitą namų ir paliauti eikvoti savo pi
nigus randomis. Likusieji galima iš
mokėti mėnesiniais išmokėjimais po 
$25 kas mėnesis.

Kaina už pinigus ar mainais 
800.

STANDARD RĘALTY CO., 
736 W. 35th St.

$2,-

NAMAI-ŽEME
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no Schultzo grojiklis pianas, 
Tpri būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

REIKIA moters prie stalų 
patarnauti ir prie apskrito dar
bo. Nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Algos $15.00 į savaitę. 
SEA FOOD RESTAURANT, 

3272 W. Madison St.

REIKIA SENYVOS Mo
teries pridabojimui vaikų. 
Su mokesčiu sutiksime.

P. GRAKAUSKAS, 
730 W. 17th St.

PARDUODAMA duonos kepykla 
apylinkėj, kur gyvena 20 tūkstančių 
lietuvių ir 100 tūkstančių lenkų, o yra 
tiktai viena lietuviška duonos kepykla. 
Per metus galima padaryti 12 tūks
tančių ir daugiau, bet yra daug vie
tos padidinti biznį. Savininkas nori 
eiti į garažo biznį, parduoda kepyklą 
su namu už šešiolika tūkstančių. Rei
kia įnešti 10 tūkstančių dolerių. Tai
gi pasiskubinkite; tai yra aukso mai
nos; aš turiu ir daugiau biznių par
duoti ir labai pelningų. Kas norite 
pirkti meldžiu atsišaukti ypatiškai, ar 
nėr laišką, adresu: M. Algminovič, 
3660 So. Westem Avė., Chicago, III., 
Phone Lafayette 7967.

Labai pigiai labai pelningas 
didelis namas pasitaiko pirkti 
Hyde Parke. Namas yra 6 fla- 
ų po 8 kambarius kožnas. Ne- 

ša rendos virš $8,000 į metus, 
teikia gyvais pinigais įnešti 

tik $12,000. Namo kainą nepa
rastai pigi. Atsišaukite j Nau- 

■ ienas.

NAMAS ANT WEST SIDE 
netoli lietuvių bažnyčios — 
trijų lubų — rendos 
per $2,000 ant metų.
816,500. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą. , s

atneša
Kaina

■ ■ ■■■ —

NAMAS ŠEŠIŲ FLATŲ PO 5 kam
barius kožname. Du blokai nuo South 
Shore stoties. Randos neša $6480 į 
metus. Kaina $87,500. Reikia įnešti 
$15,000. Lotas 50 per 125. Toje vie
toje žemė parsiduoda po $300 ir vir- 
šiaus už frontinę pėdą. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą.

Išmokina angliškai j labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon j dvyliką mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tamsos j šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos. j.

1537 North Robey St., ■ 
(Arti Milwaukee Avė.)

MORTGECIAI-PASKOLOS

išmo- 
notas

ANTRO MORGICIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais 
kesČiais Perkam bondsus, 
ir kontraktus.

LOUIS STERN &
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

co

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKY1IS.

Dienomis ar vakarais. Geriausia 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar phrašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar. 
vakarais, kuomet mokiniesl, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber CoIIege, 

653 ir 609 W. Madison St.


