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Stiliuos pasikinkė Ameri
kos aliejaus kompaniją

Vokietijos kapitalistas dabar 
gaus iš Amerikos neapdirbtą 
aliejų, kas dar labiau sustip
rins jo poziciją.

BERLINAS, gr, 11. — Tiks
las turtingiausio Vokietijos ka
pitalisto Hugo Stinnes sū
naus atvykimas į Ameriką 
ir jo lankymasis po Sin
clair Oil Co. aliejaus laukus

< I ir dirbtuves, dabar pilnai paaiš-
btmnes vienijasi su Ame- k8j°/aip pasirpd°-stin-/ (nes dabar padarė su ta kompa-

rikos kapitalistais

Kariniai laivai plaukia Chinijon
Amerika dalyvaus talkinin

ką tyrinėjimuose Vokie
tijos

rinėjimo komisijai skyrė val
stybės sekretorius Hughes, siū
lydamas padaryti kuoplačiau- 
sius tyrinėjimus. Valdžiai ne
galint dalyvauti, tapo leista da
lyvauti pavkniems ________
piliečiams.

Bet amerikiečiai dalyvaus tuose 
tyrinėjimuose kaipo pavieni 
asmenys, o ne kaipo valdžios 
atstovai. Nedideli mūšiai Meksikoje

Laukiama smarkių mušiu 
Meksikoje

Prezidentas Obregonas išvyko į 
'frontą.

Svarbi Ruhr magnatą 
konferencija

Palies viso krašto gyventojus.
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The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY 2JU LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. III nois | 

Telephone Rooscvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
■■„it ■■.I1'".!"" M ■■■J" UL ■

^>437 No. 292

Lietuvis mirė nuo žaizdy
Girgulas, kurį sužeidė nelaimė

je su automobiliu, mirė va
kar.

Darbiečiai sutinka paimti 
Anglijos valdžią

WASHINGTON, gruod. 11.— 
Prezidentas Coolidge oficiali- 
niai paskelbė, kad Jungt. Val
stijų valdžia prielankiai žiuri į 
talkininkų ir Vokietijos pakvie
timą, kad Amerikos piliečiai, 
kaipo pavieni asmenys, dalyvau
tų ekspertų ekonominiuose ty
rinėjimuose, kad nusprendus 
kaip Vokietija gali subalansuo
ti savo biudžetą ir pakelti pini-, 
gų vertę.

Valdžia taipjau pritaria ame
rikiečių dalyvavimui antroj ko
misijoj, kuri turės ištirti Vo
kietijos kapitalo išgabenimą iš 
Vokietijos. Į šią komisiją ame
rikiečius kvietė vien talkininkai. 
Abi šias komisijas skiria talki- 
nnkų kontribucijos komisija.

Savo paskelbime prezidentas 
Coolidge sako, kad valdžia skai
to tuos tyrinėjimus labai svar
biais, kadangi jie gali pagelbė
ti Europos ekonominiam atsis- 
teigimui. Jungt. Valstijos tie
sioginiai yra užinteresuotos tų 
tyrinėjimų pasekmėmis, kadan
gi Vokietija yra skolinga Jungt. 
Valstijoms apie $750,000,000, o 
ir netiesioginiai, kadangi tie ty
rinėjimai pagelbės išrišti kont
ribucijos klausimą ir taipjau ki
tų šalių atmokėjimą skolų Jung
tinėms Valstijoms.

Pasiūlymą sudaryti tas dvi 
komisijas padavė Franci j a. Jį 
priėmė Anglija, kuri išreiškė 
pageidavimą, kad ir Jungt. Val
stijos dalyvautų tuose tyrinėji
muose. Paskui ir Vokietija pri
sidėjo prie Amerikos kvietimo 
pirmon komisijon. Valdžia gi 
negalėjo sutikti dalyvauti tose 
komisijose, kadangi jų užduotis 
yra siauresnė už tas, kokias ty-

Sukilėliai giriasi aplaikę laimė
jimų. Suėmę gubernatorių.

VERA CRUZ, gruodžio 11.— 
Adolfo de la Huerta ir gen. 
Sanchez spėkos, kurios eina ant 
Mexico City, susitiko su mažu 
pulku federalinių kareivių ir po 
po trumpo mūšio juos atmušė. 
Bet ir patys sukilėliai turėjo pa
sitraukti, kad sustiprinus savo 
pozicijas.

Valdžios kareiviai yra Puebla 
valstijoje ir eina linkui Vera 
Cruz.

Sukilėliai išsiuntė kanuolinį 
laivą į Tampico, pagelbėti jiems 
užimti tą neėstą. Kareiviais, 
kurie bando pulti Tampico, va
dovauja pats de la Huerta.
Suėmė Chihuahua gubernatorių

GHIHUAHUA CITY, 
žii 11. — Legislatura 
gavo žinią, kad de la 
spėkos ties Torreon
Chihuahua gubernatorių Ygna- 
cio Enriuucz ir laiko jį kalėji
me.

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

Priims valdžią, jei bus pakviesti 
karaliaus, tuo tikėdamies dar 
labiau sustiprėti.Wash-CHICAGO. — Vakar 

ington Park ligoninėj pasimirė 
Petras Girgulas,* 30 m., 5939 
S. State St. Jis liko sužeistas 
lapkr. 22 d., kada jo automobi
lius prie State ir 61 gatvių su
sidūrė su kitu automobiliu. Geo
rge Marker, kuris važiavo kitu 
automobiliu, liko tik lengvai su
žeistas.

Vakar įvairiose nelaimėse su 
automobiliais liko sužeista dau
giau kaip 10 žmonių. Niekuriuo- 
se atsitikimuose automobilistai 
liko areštuoti.

Policija vėl pradėjo smarkią 
kampaniją prieš greitai važinė
jančius automobilistus ir vakar 
“spiderių” teismuose buvo na
grinėjamos bylos apie 500 au
tomobilistų, kaltinamų už per
žengimus įvairių patvarkymų. 
Veik visi turėjo užsimokėti di
deles pabaudas.

Vienas jaunas automobilistas, 
Reubern Lyons, 18 m., 4633 
Kenmore Avė., liko nuteistai 
vieniems metams kalėj iman ir 
užsimokėti $500 pabaudos už 
neatsargų važiavimą. Nedide
liame, jo automobily važiavo 8 
vaikinai ir merginos ir tai taip 
greitai ir neatsargiai, kad au
tomobilius užšoko ant šalygat- 
vio ir sužeidė moterį.

MONTEREY, gr. 11. — De la 
Huertos sukilimas / prieš Obre- 
goną plečiasi ir daugelis svarbių 
miestų dabar yra rankose suki
lėlių. Yaqui indionai taipjau su
kilę prieš valdžią. t

Iš kitos pusės, Obregono ka
reiviai atsiėmė Victoria ir vei
kiausia atsiims Jalapa. Abiejų 
pusių armijos dabar yra arti 
susikirtimo ir tikimąsi, kad pir
mas didesnis mušis įvyks ties 
Guadalajara, kur valdžia kon
centruoja savo spėkas.

Mexico City yra pavojuje iš 
dviejų pusių. Gen. Estrada ei
na ant Mexico City, iš Jalisco, 
o iš rytų eina de la Huerta. Ob
regonas taip manevruoja, kad 
galėtų savo armiją mesti pir
miausia prieš silpnesnį < gen. 
Estrada, o jį sumušus tada vi
somis spėkomis pulti gen. de la 
Huerta. Jeigu jam tai nepavyks, 
tai jis bus priverstas pasitrauk
ti iš Mexico City, nes to miesto 
dar niekas neįstengė apginti.

Obregonas išvažiavo į Irapua- 
to, kur yra sukoncentruoti ka
reiviai prieš gen. Estrada.

Mūšiai eina ir kitose valsti
jose, kur sukilėlių spėkos yra 
daug mažesnės. Keletas mažų 
sukilimų jau liko užgniaužta.

Parlamentas suteikė pilnų ga
lių Obregonui stvertis visų 
priemonių sutriuškinti sukilimą. 
Ir Obregonas tikisi tai padaryti.

jo neprileidžia-

LONDONAS, gr. 11. — Išro
do, kad koalicijos valdžios Ang
lijoje nebus. Ją valdys arba kon- 
servatyvai, remiami liberalų, 
iki nepaduos priešingo libera
lams pasiūlymo, arba Darbo 
partija, taipjau remiama libe
ralų ir tai tomis pačiomis sąly
gomis. Patys gi liberalai neisią 
valdžion, jei ir butų kviečiami.

Darbiečiai jau sutinka ban
dyti sudaryti valdžią, jei bus 
karaliaus pakviesti. Jie tikisi, 
kad geriau tvarkydami reikalus, 
jie įstengs patraukti žmones ir 
jiems bus lengviau laimėti se
kamus rinkimus.' Bet kadangi 
čia reikės taikintis su kitomis 
partijomis ir nedaryti nieko 
priešingo liberalams, darbiečiųl 
vadovas MacDonald reikalauja 

prižado iš savo'partijos radika
lų nedaryti jokio nesmagumo 
savo valdžiai. Tik tokiomis są
lygomis jis sutiktų bandyti su
daryti kabinetą.

Įėję valdžion darbiečiai pir
miausia bandytų sušelpti be
darbius ir budavoti daugiau na
mų, kadangi jų jaučiamas yęa 
didelis trukumas. Tie du klausi
mai butų sujungti į krūvą.

nija svarbią sutartį, kuri užtik
rina jam žaliąją medžiagą ir 
dar labiau sustiprina jo pozici
ją Vokietijos industrijoje ir 
pausulinėje prekyboje.

Nors sutarties smulkmenų ir 
nėra skelbiama, tečiaus tapo 
patirta, kad Sinclair Oil Co., ku
ri turi didelius aliejaus laukus 
Jungt. Valstijose, Meksikoje ir 
Rusijoje, parūpins neapdirbtą 

Amerikos Stinnes, kuris turi
dideles aliejaus valymo dirbtu
ves ir daugelį kitokių išdirbyš- 
čių, kur reikalinga yra vartoti 
aliejų. Be to Stinnes turi gerai 
suorganizuotą pardavimo siste- 

|mą. Tąja sutartim tuo Sinclair 
kompanija įgauna užtikrintą 
marketą, o Stinnes įgauna ža
liąją medžiagą.

Stinnes turi anglių, medžio 
ir geležies industrijas, gerą par
davimo organizaciją, bet jam 
truko aliejaus. Be to ir jo lai
vai daugiausia yra kūrenami 
aliejum.

Per pastaruosius dviejis me
tus Stinnes stengėsi įsigyti alie
jaus valymo dirbtuves, kas jam 
buvo palyginamai lengva, nes 
negalint žalio aliejaus atsiga
benti, dirbtuvės nedirbo ir kom
panijos mielu noru jas perleis
davo Stinnesui. Pasigavęs svar
besniąsias dirbtuves, jis suor
ganizavo didelę kompaniją, ku
ri ir padarė sutartį su Sinclair 
ir kompanija. Tos kompanijos 
kapitalas siekiąs $20,000,000, 
bet Stinnes mažai yra įdėjęs 
pinigų, kadangi jis yra labai ga
bus priversti dirbti svetimus 
pinigus' jo naudai.

Manoma, kad šis Stinnes lai
mėjimas labai sutvirtins Vokie
tijos prekybinę padėtį pasauly. 
Taipjau padarys Vokietiją la
biau nepriklausomą nuo Ruhr 
distrikto, nes vieton anglių, 
bent Stinnes dirbtuvės, dabar 
galės naudoti aliejų.

Apkaltino keturis daririmn- 
ky vadovus

ar
svarstomais 
vesti dery- 

apie ką tos

vai-

COLOGNE, gr. 11. — šiandie 
prasideda šešių dešimtų žmonių 
komiteto susirinkifnas, kuriame 
bus svarstomi tokie dalykai, 
kurie gyvai palies visus okupuo
tojo krašto gyventojus. Tas ko
mitetas susideda iš Pareinio 
magnatų, jų tarpe ir Hugo Stin
nes.

Susirinkimas yra laikomas 
prie uždarytų durų ir net laik
raštininkų prie 
ma. /

Svarbiausiais 
klausimais bus,
bas su franeuzais 
derybos turi eiti ir kas jas turi 
vesti. Nėr^ abejonės, kad defl 
rybos bus tęsiamos ir toliau, 
svarstomieji derybose klausi
mai bus grynai ekonominiai ir 
jas ves veikiausia astuonių 
žmonių komitetas.

Vokietijos ir Prūsijos
džios įsakė dalyvaujantiems su
sirinkime svarstyti vien ekono
minius klausimus ir į politinius 
kalusimus visai nesimaišyti, nes 
tai gali pakenkti pastangoms 
susitaikinti tiesioginiai su Pa
ryžium.

Ruhr produkcija sumažėjo.
Produkcija okupuotame kraš

te labai sumažėjo ir pasidarė 
perdaug brangi. Kasyklos ir 
dirbtuvės jau negali atlaikyti 
neokupuotos Vokietijos kompe- 
ticijos. Pačiam Ruhr distrikte 
Ruhr anglys yra brangesni, ne
gu atgabenti iš Anglijos ang- 
tys. .........

PASIMIRĖ WM. PINKERTON.

Mussolini stosiąs prieš 
balsuotojus

Tikisi parodyti pasauliui, kad jį 
remia didžiuma gyventojų

gruod- 
šiandie 

Huertos 
suėmė

Latviai diktatūros nori

CHICAGO. — Grand jury va
kar išnešė apkaltinimus prieš 
Thomas O’Shea, biznio agentą 
Carpet Layers unijos, buvusį 
tos unijos biznio agentą Gus
tave Dahl, M. McKenna, biznio 
agentą Shade and Drapery 
Hangers unijos ir T. Jurish, 
maliorių foremaną. Juos kalti
nama suokalby pakenkti bizniui.

Kaltinama, kad jie sustabdy
davo kaurų tiesėjus ir pareika
laudavo unijos kortos ir jeigu 
jie kortos neturėdavo, iškabin
davo prie namo įspėjimą kitoms 
unijoms, kad jos nedirbtų iki 
kaurų tiesėjai nepataps unijos 
nariais.

Buvo garsus detektivas.

Agency. Riek paaugėjęs

tautininkai

E. BYGA, lapkričio 19. — 
Latvių dešiniosios partijos — 
tautinis cėntras ir krikščionys 

paskutiniuoju 
laiku ima vis atviriau kalbėti
per organus “Latvis” ir “Latvi- 
jas Sargs” apie demokratinės 
santvarkos netinkamumą Lat
vijoje. Jų nuomone Latvijoje 
reiktų įvesti tautinę diktatūrą, 
kur- valdžia butų kėlių asmenų 
rankose. Tos partijos turi pri
tarimo pas jaunuomenę ir faši 
zmo perimtą “Tautinį Klubą”, 
kur yra susispietę visi aktin
gieji tautininkai.

Amerikos kariniai laivai 
plaukia Chinijon

200 žmoniy ištremta iš 
Maskvos į Sibirą

šeši torpediniai laivai išplaukė 
Hongkong.

Naujieną Kontesto 
vedėjas

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

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

MANILA, P L, gr. 11. — še
ši Jungt. Valstijų torpediniai 
laivai pereitą naktį išplaukė iš 
Manila uosto, gavę skubius įsar 
kymus plaukti į Hongkong, Chi- 
nijoj.

Viršininkai nesako kokiais 
tikslais tie lavai taip urnai iš
plaukė. Bet visgi pripažįsta, 
kad ta jų kelionė yra surišta su 
dabartine padėtimi Kantone, 
pietinėj Chinijoj.

MASKVA, gr. 10. — Dideli 
kalinių vežimai jau yra kelyje 
iš Maskvos į tolimos šiaurės ša
lis. Juos išvežta iš Maskvos 
penktadienio naktį.

Tikrojo ištremiamų žmonių 
skaičiaus neskelbiama, bet vię- 
nas kalėjimo viršininkas apskai
to, kad jų bus į 200 žmonių. Nie- 
kurie jų ištremiami į Baltųjų 
jurų apygardą, o kiti į Sibirą. 
Didžiuma ištremiamųjų yra kal
tinami, kad jie gyverto vien iš 
gembleriavifno ar pelnagaudys- 
tės.

LOS ANGELES; Cal., gruo
džio 11. — čia Biltmore hote- 
ly pasimirė! garsus detektivas 
Willia,m A. Pinkerton, 77 m. 
amžiaus.

Jis yra gimęs Illinois valsti
joje ir veik visą laiką gyvenęs 
•Chicagoje. Jo tėvasi, dar jam 
vaiku esant, persikėlė į Cliica- 
go ir atidarė Pinkerton Ddtec- 
tive
sūnūs irgi pasekė tėvo pėdomis 
ir pasiliko detektivu. Jis savo 
veikimą tiek praplėtė, kad jo 
šnipų agentūros skyriui * da
bar apima visą pasaulį. Jis 
pats buvo labai gabus šnipas ir 
jei jis ką pradėdavo gaudyti, tai 
labai retai nuo jo pasprukdavo.

Begaudydamas kriminalistus 
jis susikrovė milijonus a-r pasta
ruoju laiku mažai kišėsi j biz
nio reikalus, O jei ir šnipinėda
vo, tai vien iš pamėgimo. Jo 
šnipų agentūra dabar daugiau
sia specializuojasi teikimu ap
saugos bankams ir darbininkų 
streikų laužymu. Jo agentūra 
nemažai darbininkų streikų 
yra sulaužiusi ir nemažai šnipų 
ir provokatorių yra nusiuntusi 
į darbininkų eiles, kur jie daro 
didelės žalos darbininkų judė
jimui. Ir todėl darbininkai su 
Pinkertonu ir kitomis privati
nėmis šnipų agentūromis vedė 
ir vis dar nebevedal atkaklią ko-

RYMAS, gruodžio 11. — Kad 
parodžius pasauliui, jog Italija 
yra valdoma sulig didžiumos 
žmonių valios jr kad gavus sau 
prielankesnį parlamentą, pre- 
mieras Mussollini, kabinetui su
tinkant, išreikalavo iš karaliaus 
dekretą, kuriuo uždaroma da
bartinį parlamento posėdį. Te
kis dekretas neišvengtinai veda 
prie paleidimo parlamento ir 
paskelbimo naujų rinkimų.

Karaliaus dekretas uždaro 
dabartinį posėdį bet paleidimui 
parlamento reikės dar vieno 
dekreto. Parlamentas bus pa
leistas veikiausia sausio mėn., 
taip kad nauji rinkimai įvyks 
balandžio mėnesy.

DU ŽMONĖS SUDEGĖ.

EDWARiDŠVHJL!E, III., gruo
džio 11. — Charles Neathery, 
35 m., ir jo pati Edna žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų na
mą virš jų restorano. Gaisras 
kįlo restorano virtuvėj# ir at
kirto vienatinį išėjimą iš gyve
namųjų kambarių. Jis buvo 
veiklus Ku Klux Klla.no narys ir 
dėlei tos priežasties turėjo 
kraustytis iš Collinsville. Čia 
irgi gavo grūmojančių laiškų ir 
rengėsi valgyklą parduoti ir 
kraustytis į Vandalia, Iii. Iš to 
spėjama, kad namą kas nors 
padegė, veikiausia ku kluxų 
priešininkai.

ŠIANDIE — giedra; biskj šil
čiau.

Saulė teka 7:08 vai., leidžiasi 
4:19 valandą. Mėnuo leidžiasi 
9:40 valandą vakare.

Dovanų
Naujiems Metams

Dabar siunčiamieji pinigai dar pasieks 
Lietuvos prieš pat Naujus Metus. Kalėdų 
ir Naujų Metų dovanos yra labiausia lau
kiamos, taigi suteiks laiku daugiausia sma
gumo ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

PINIGŲ KURSAS

Patvirtino Kellogg paskirimą 
ambasadorium.

WASHINGTON, gruod. 11.— 
Senatas 75 balsais prieš 9 pa
tvirtino paskirimą buvusio se
natoriaus Frank B. Kellogg iš 
Minnesotos Jungt. Valstijų am
basadorium. Anglijoje. Prieš jo 
paskirimą balsavo tik keli pa
žangieji senatoriai.

Vakar gruodžio 11 d., užsienio 
Sinigu ne mažiaus kaip už 25,000 

oi ertu banku buvo skaitoma Amerikos pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ....
Austrijos 100,000 krohų ....
Belgijos 100 frankų ...........
Danijos 100 markių ..........
Finų 100 markių ...l..4.........
Italijos 100 lirų ................
Francijos 100 frankų .....

'Lietuvos 100 Litų ...............
Norvegijos 100 kronų ......
Olandų 100 kronų .............
Švedijos 100 kronų ..... .......

Šveicarijos 100 frankų ...

SAN ANTONIO, Tex., gr. 11. 
—Pasak EI Democrata iš Mexi- 
co City, de la Huertos kareiviai 
pradžioj sukilimo Vera Cruz su
šaudė Proal, vadinamą “Meksi
kos Leninus.” Jis buvo Meksi
kos komunistų vadovu.

BERLINAS,. gr. 11. — Prū
sijos ministerija išleido dekre
tą, kuriuo ex-kaizeriui suteikia
mas yra tik “Prūsijos princo”

$4.38
. $1.45
. $4.60
$17.80

$2.47
$4.87
$5.33

$15.02 titulas, kadangi jis tokiu gimė. 
I88.il į Tokia pat titulas suteikiamas ir 
. $i’?.46«x-kronprincui Wilhelmui.

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

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, HL
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Imigracijos stovis 
lapkrityje

Imigracijos įstatymas įleidžia 
tiktai penktą dalį įleidžiamų 
imigrantų iš kiekvienos šalies į 
Suv. Valstijas kas mėnuo. To
kiu budu by šalies imigracijos 
kvota gali būti išbaigta penk
tą mėnesį nuo fiskalių metų 
pradžios (liepos 1 — birž. 30). 
Daugelis šalių pripildė savo me
tines kvotas lapkričio pradžioje, 
— tai yra penktas mėnuo nuo 
fiskalių metų pradžios. Spauda 
daug apie tai kalbėjo, ir dauge
lis žmonių, kurie padarė žygius 
atgabenti savo gimines pradėjo 
abejoti apie jų įleidimą Ameri
kon. Sekančios žinios apie kvo
tos stovį gal paaiškins daug 
punktų, kurie dabar nėra aiš
kus skaitytojams. Skaitant ši
tas informacijas patartina vi
suomet turėti omenėje, jog, ei
nant Amerikos imigracijos įs
tatymais, imigrantas priklauso 
tai šaliai, kurioje jis gimė, ne
žiūrint jo pilietybės dalyko. Pa
vyzdžiui, vokietys gimęs kraš
te, kuris dabar yra Lenkijos 
globoj, yra skaitomas Lenkijos 
imigrantu, nors jis butų Vokie
tijos pilietis ir keliautų su Vo
kiečių pasportų.

Austrija. — Austrijos metinė 
imigracijos kvota yra 7,342.> 
Daugiausia per mėnesį galima 
įleisti 1,468. Nuo liepos 1 iki 
spalio 31, 3,967 Austrijos emig- 

x rantai buvo įleisti ir nuo lap
kričio 1 iki 15 — 653. Jeigu pa
našus skaičius imigrantų atva
žiuotų, kiek atvažiavo per pir
mus keturis mėnesius, tai Au
strijos metinė kvota bus visiš
kai išbaigta vasario mėnesį.

Čekoslovakija. — Čekoslova
kijos metinė kvota yra 14,357. 
Daugiausia per mėnesį bus įleis
ta 2,871. Iki pabaigos spalio 
9,700 Čekoslovakijos emigran
tų buvo įleisti. Nuo lapkr. 1 iki 
lapkr. 15 įleista 2,555. Iš tų 
skaitmenų matyti, jog Čekoslo
vakijos metinė kvota yra be
veik išbaigta, čekoslovakų val
džia daugiau pasportų neišduo
da emigrantams.

Vokietija. — Vokietijos me
tinė kvota yra 67,607. Daugiau
sia per mėnesį gali būt įleista 
13,521. Nuo liepos 1 iki spalio 
31 iš Vokietijos buvo įleisti 
35,173 imigrantai. Nuo lapkr. 
1 iki 16 — 7,520. Jeigu šis mė
nesinis skaičius bus palaikytas 
per ateinančius mėnesius, tai 
Vokiečių kvota bus užbaigta 
vasario mėnesį 1924 m.

Italija. — Italijos metinė kvo
ta yra 42,057. Per mėnesį gali 
8,411 atvažiuoti. Nuo liepos 1 
iki spalio 31 italų imigrantų 
buvo įleista 29,319. Nuo lapkr. 
1 iki lapkr. 15 — 6,147. Italų 
imigracijos kvota galės būti už
baigta gruodžio mėn. Italų val
džia yra suorganizavusi emig
raciją. Ji išleidžia paskirtą skai
čių žmonių iš paskirtų Italijos 
dalių. Italijos emigrantai de 
šios priežasties turi dvi sunke
nybes — Amerikos kvotos įs
tatymą ir Italijos kvotos siste
mą.

Jugoslavija. — Jugoslavijos 
metinė kvota yra 6,426. Mėne
sinė kvota yra 1,285. Nuo lie
pos 1 iki spalio 31 Jugoslavijos 
imigrantų buvo įleista 2,766.

Nuo lapkr. 1 iki lapkr. 15 — 
690. Metinė kvota galės būti už
baigta vasario arba kovo mėn. 
1924. Yra apie 30,000 asmenų 
Jugoslavijoje, kurie laukia, kad 
galėtų keliauti į Su v. Valstijas 
po fiskalių metų pabaigos.

Lietuva. — Lietuvos metinė 
imigracijos kvota yra 2,629. 
Mėnesinė kvota yra 526. Nuo 
liepos 1 iki spalio; 31 Lietuvos 
emigrantų atvažiavo į Suv. Val
stijas 1,968. Nuo lapkr. 1 iki 
lapkr. 15 — 491. Lietuvos kvo
ta galės būti išbaigta š. m. gruo
džio mėnesį. Amerikos konsulas 
Lietuvoje dabar nebeduos dau
giau vizų tiems, kurie nori at
keliauti šiais metais.

Lenkija. — Lenkijos metinė 
imigracijos kvota yra 30,877. 
Mėnesinė kvota yra 6,915. Nuo 
liepos 1 iki spalio 31 Lenkijos 
imigrantų buvo įleista 21,296. 
Nuo lapkr. 1 iki lapkr. 15 — 
5,707. Metinė Lenkų imigraci
jos kvota be abejo bus užbaig
ta 1923 metais gruodžio mėn. 
Lenkų imigrantai, kurie ketina 
atkeliauti Amerikon, turi turėti 
kelionės biletą ir turi iš anksto 
gauti užtikrinimą, jog Ameri
kos viza jiems duota prieš gavi 
mą Lenkų pasporto. Daugiau 
vizų neduoda, ir nebus duoda
ma ligi 1924 metų liepos pirmos 
dienos. Yra daugybė Lenkų 
emigrantų, kurie laukia kad ga
vus Amerikos vizą, kad jie ga
lėtų čia atvykti po 1924 metų 
liepos pirmos dienos.

Rusija. — Rusijos metinė 
imigracijos kvota yra 24,405. 
Mėnesinė kvota yra 4,081. Me
tinė kvota jau buvo išbaigta 
pradžioje š. m. lapkr. mėn. Dau
giau imigrantų iš Rusijos nebe
bus įleidžiama iki 1924 metų 
liepos 1 d.
Rumanija. — Rumanijos meti
nė imigracijos kvota yra 7,419. 
Mėnesinė kvota yra 1,484. Nuo 
liepos 1 iki spalio 31 Rumunijos

imigrantų buvo įleista 5,429. 
Nuo lapkr. 1 iki lapkr. 15 — 
1,371. Rumanijos imigracijos 
kvota veikiausiai išsibaigs gruo
džio mėn.

Vengrija. — Vengrijos meti
nė imigracijos kvota yra 5,747. 
Mėnesinė kvota yra 1,149. Nuo
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liepos 1 iki spalio 31, 3,363 Ven
grijos imigrantai buvo įleista. 
Jų kvota be abejo bus užbaigta 
š. m. gruodžio mėn. Vengrijos 
imigrantams daugiau pasportų 
nebeduodama. Pasportų išdavi
mas prasidės 1924 m. kovo arba 
balandžio mėn. [FLIS](.

VAŽINEKITES ELEVATORIAIS KIEK TIK 
JįlS NORITE SU "t" PASAIS

Kuomet jus nusiperkate savaitinį “L” pasą, 
tai nėra skaitliaus važinėjimų, jus galite 
važinėtis elevatoriais kiek norite.
Vartokite jį važiuodami iš darbo, važiuo
jant į teatrą, atlankant draugus ir pada
rant naujų draugų, atlankant Chicagos mu- 
zėjus, artistinės galerijas ir kitas žingeid
žias vietas. Važinėkitės visUr, elevatoriai 
važinėjasi visur kur tik jus norite — juo 
daugiau jus važinėsitės, tuo mažiau kiek
vienas sykis jums kainuos, kuomet pirksite 
savaitinį "L” pasą. Kuomet jus negalite 
vartoti jo, paskolinkit giminėms arba drau- 
gams- , • \

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

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

Chicago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

* ..... m...... ■I.l»l..ll................... 1

Justi Katodinis Kliudąs
. >4 • < !

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

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

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
-.a Parduodam Laivakortes. •

FEDER

'•

Dovanos
' > Į ' »' <

Pradedant bu birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San
dai duos savo metiniams; skšitytojams a'rba naujiems na
riams sekančias dovanas: < < 1

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

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

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

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

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.
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K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. \ 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

y 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tol. Dearborn 9057

A. t. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8396

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

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

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

Krupas užėjo 2 v. ryte
Tai buvo greitas užpuolimas be jo

kio persergėjimo išanksto. Laikas 
brangus — o daktarą labai sunkų 
gauti. Tuomet atsiminus motina apie 
Dr. Drake’s Glessco uždavė vaikui 
keletą lašų. Vaikas kaip bematant 
nurimo ir nustojo vemti. Dr. Drake’s 
Glessco yra vartojamas per 25 me
tus ir žinomas kaip geriausias vais-i 
tas nuo krupo. Pasiklausk daktaro ai 
nptiekoriaus ką jis mano. Kaina 50c. 
»— vertas $50.00. (Apg.)

Pirkite Motinai Tiarai Naudinga Dovana
KAS ant jūsų Kalėdų prezentų listo labiau svarbus? Ar ji neužsitar

nauja geriausią dovaną iš visų? Motinos stiprumas, sveikata ir 
jaunystė reiškia labai daug jums ir jai. Kiekviena pasilsiu valanda, kiek

viena pastanga pirmyn, užlaiko ją su jumis — sveiką ir linksmią — ilgai, 
visuomet! Tegul visa šeimyna susijungia ir suteikia jai gerą ir nuMatb 
nę dovaną.

1717 niro A I ELECTRIC rtlJtKAL washer
Tik už $5 įmokėjus — ne daugiau kaip jus mokėsite menkos vertės dovaną — Fedėral 
bus dastatytas jūsų motinai. Paskui lengvais mėnesiniais išmokėjimais užbaigsite 
mokėti. Dykai demontracija namuose kokio draugo ir skalbiamoji masina bus prista
tyta Kalėdoms, jei norite.

šaukite Randolph 1280 Local 535

72 West Adams St

Atdara vakarais iki Kalėdų

MUSŲ PELNĄ NE
ŠANTĮ KUPONAI

Padės jums sutaupyti pinigų 
ant kiekvieno pirkinio.

DYKAI DOVANOS
Jūsų pasirinkimui graži pastatoma liampa, balto 
enamel tubs ir sulankstomas benčius arba skal
bimui stalo viršus ir 5,000 pelno nešančių ku

ponų.

Tik Ką 
A t ė j o
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.60. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresd:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted °L 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 8223TS. Halsted StM Chicago.
Tel. Yards 4681

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Mes

Musų pigi renda ir mažos išlaide^ pa
daro galimu sutaupyti jums nua 

$5 “ $25 
ant jūsų siuto arba overkauto.
turime visokio nuaterijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai Clfi Cft
ir augščiau ▼ I ObJ/U
Vaikų siutai ir overkautai Eft 
Ir augščiąu

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St 
, prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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MUSŲ MOTERIMS
Keletą pastabą apie tai, 

kaip pirkti Kalėdoms 
dovanas

Fricassee iš veršienos

žada 
savo 

draugams pažįsta- 
arba Vaiki- 

keleta pa-

Pirmiausia

Supiaustyk į šmotelius 2 sva
ru veršienos nuo šlaunies. Virk, 
užpilk tiek vandens, idant ap
semtų. Pridėk vieną naują svo
gūną, 2 šakutes salierų ir 6 rie
kutes morkvų. Išimk mėsą. Pa- 
sudyk ir užpilk pipirų, apdul
kink su miltais ir kepk ant svies
to.

Sudėk atgal į puodą su skys
timais arba uždėjus mėsą ant 
torieliaus, užpilk rašalų, kuriuo- 

mėsa virė.se

Kepti oisteriai
į vaikų svajones,

žadi išleisti daugiau 
vietoj pirkti bran-

y2 kvortos rinktinių citrinų
14 puoduko tirpyto sviesto.
2/3 puoduko sutirpintų kre- 

kėsų — truputį druskos ir pipi
rų.

Jiegu kas turi pinigų ir 
pirkti Kalėdoms dovanų 
vaikams, 
miems, mergelei 
nui, tai štai jiems 
stabų:

Tėvams-vaikams.
palinksminkite savo vaikų sie
lą, — nupirkite jiems dalykė
lių pažaisti, nupirkite saldai
nių. Jeigu negalite už dolerį, 
nupirkite už 10 centų. Ne svar
bi jų kaina. *varbi mintis ir ab 
taikinimas 
geidimus.

Jeigu gi 
pinigų, tai
gių dalykų, padėk tuos pinigus 
į banką atidarydamas fondą su 
tuo tikslu, kad vaikas užbaigęs I Nuvalyk oisterius ir nušluos- 
mokyklą turėtų kuo pradėti sa-jH'v p”k“,v 
vistoviai gyventi, arba skirk 

-tuos pinigus vaikui aukštesnio 
mokslo įgijimui arba nupirk 
jam 10 ar 20 metų “Endow- 
mant policy”.

Vaikui tėvams. Motinai: Ne
pirk tokių dalykų, kurių moti
na galėtų suvartoti namuose, 
bet nupirk jai ko nors tokio, ką 
ji ypatiškai suvartotų. Labai 
tinkama dovana yra materijo- 
las sukniai, skara, pirštinės, 
saldainių kvepalų ir t.t.

Tėvui. Tabokos, jeigu jis ru
ko ir šiaip ką tėvas mėgsta.

Vaikinas mergaitei. Knygą, 
gėlių, kvepalų, saldainių, karo
lėlių; niekuomet nepirk rūbų, 
viršutinių bei apatinių. Gali 
nupirkti lietsargį arba pirštines.

Mergaitė vaikinui, 
šį, pirštines, knygą, 
savo, jeigu yra toks

Draugams. Viską, 
bus bei apvalinę.

Pati vyrui. Kokią menką 
vanėlę pritaikintą pagal jo sko
nį.

Vyras jo pačiai. Bile gerą 
dovaną, o geriausia grynais pi
nigais bei čekiu.

Bile kam. Užrašyk žurnalą, 
laikraštį; nupirk biletą į operą, 
teatrą; paaukauk to žmogaus 
vardu kokiai įstaigai — arba 
fondui.

tyk. Pakelk oisterį su šaukštu 
ir įmirkyk į sviestą, paskui į- 
velk į krekėsų trupinius į ku
riuos įdėk druskos ir pipirų.

Kepk oisterius ant skaurados 
arba pečiuje ant dratų pakol 
parus.
Valgyti galima su citrinos sun
ka, tomatėmis arba tirpytu svie
stu.

Kiaušiniy “Timbales”

Kaklari- 
paveiksląj 

noras, 
tik ne ru-

do-

5 kiaušiniai
1 puodukas pieno 

truputis baltų pipirų
1 šaukštuką sukapotų 

ruškų.
% šaukštuko druskos.
Plak kiaušinius pakol bus la

bai gerai suplakti; paskui sudėk 
Ikiusius dalykus.

Išsviestuok indą, supilk viską 
paskui šį indą įdėk kitan indan 
perpus pripiltą su 
Kepk šiltame pečiuje 
tų.

Valgyk su sekamu
Paimk truputį sviesto, miltų 

pakepk ant skaurados. įpilk 
po truputį pieno, ir nuolat mai
šyk.

Paskui suplak du trynius 
užpilk viršminėtu skystymu 
vėl maišyk.

pet-

vandeniu.
15 minu*

skystimu:

Ką ir kaip virti
Avienos sriubą

Pudingas iš Krekėsų 
(Crackers)

2
2
2

2

1/2 svaro vienos nuo kaklo 
tomates.
svogūnu 
šaAištvi ryžių 

bulves
kvortą vandens

Druskos ir pipirų pagal sko
nį.

Supiaustyk * avieną į mažus 
šmotelius, sudėk į puodą ir už
pilk šaltu vandeniu. Virti rei
kia ant mažos ugnies 
landas. Kuomet 
valandas, sudėk
žius, tomates (supiaustyk), pa- 
tirštink truputį su miltais, jei
gu reiktų.

Šią porciją gali padauginti 
tiek sykių kiek nori.

va- 
mėsa virs 2 

svogūnus, ry-

Saldžios bulvės ir 
obuoliai

Nuplauk ir nuvalyk saldžių 
bulvių. Virk pasūdytame van
denyje pakol bulvės bus minkš
tos. Nusunk vandenį ir su
piaustyk bulves į riekeles 2 co
lių storio. Nuvalyk, ir supiaus
tyk obuolius y2 colio platumo. 
Sudėk į molinį indą taip, kad 
tarpe dviejų riekučių bulvių 
įdėtumei riekutę obuolių. Taip 
pripildyk pilną indą. Užpilk 
y2 puoduko siropo, y^ puoduko 
vandens ir uždėk 2 šaukštu 
sviesto. Kepk pečiuje pakol 
obuoliai buą minkšti.

sviestuotos skaurados mažus 
šmotukus. Kepk 20 minutų 
vidutiniai karštame pečiuje.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampa*, 31 gal 
Ofisą* su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yard* 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da Ir kito
kiuose reikaluo
se moterims i) 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

a.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

ir 
ir

puoduką sviesto
puodukus cukraus 
kiaušiniai, truputį suplak-

2

3
6 

ti.
15 krekėsy (sumaltu)
*/2 šaukštuko druskos 

šaukštukų cinamonų, 
šaukštuką “nutmeg” 
kvortas pieno 
svarą razinkų (be kaulu-

kų).
Sumaišyk viską kaip čia eilė

je surašyta, tik nedėk razinkų. 
Kepk pečiuje 4—5 valandas. 
Maišyk gana tankiai pirmą ke
pimo valandą, paskui pridėk 
razinkas ir kepk nemaišydama. 
Uždengk, jeigu pradės rusti.

Valgyti reikia Šaltą, supiaus- 
;ytą į riekutes su valdžia plak
ta grietiene. Šį pudingą gali 
laikyti ilgai šaltyje vitoje.

Jeigu nori gali padaryti išsyk 
tik pusę tiek, kiek čia pasakyta.

Aguonų pyragaičiai
y2 puoduko sviesto
2 uncijos sado šokoliado.
y2 puoduko karšto pieno 
y2 šaukštuko cinamonų 
% puduko aguonų 
1^4 puoduko miltų 
y^ šaukštuko gvazdikų 
1 šaukštuką baking powder. 
1 puodukas mažų razinkų. 
Įmirkyk aguonas j kaštą pie

ną. Maišyk sviestą su cukrum 
iki pasidarys baltas, sudėk li
kusius dalykus išmaišyk gerai. 
Paskui su šaukštu dek ant iš-

Saldainiai su sviestu
2 puoduku ruesvaus cukraus 
Į4 puoduko sviesto 
y2 puoduko vandens.’
Sudėk viską į puodą ir virk 

mašydamą pakol šaukštas ant; 
dugno paliks ženklą, arba lašas 
šio mišinio įpiltas į stiklą šalto 
vandens pasidarys kietas. Mai
šyk gerai idant neprisviltų.

Supilk į išvėdintus torielius. 
Kaip truputį atauš supiaustyk 
į ketvirtainius šmotelius.

mrnmimmititmm

Halsted.l^-&Liber1^
COME PUT OFTHE BEATEN P-ATH

Kuomet busite E. Klein krautuvėje klauskite 
Jonas Lukas, Gcneralis Salesipanas No. 5, jis pa
dės jums išsirinkti Kalėdų dovanų dienos laike 
arba vakarais, petnyčioj iki 9:15 vakare.
Dvigubos L. Klein stampos duodamos dykai su 
kiekvienu pirkiniu pirm Kalėdų.

Pirkite Kalėdinius pirkinius čionai
7

Kokios Puikios

1767

The “Tiffney”

rųšies stipriu motoru, gali- 
kuomet groja, CgQ RQ 
rekordus

$5 į.»mSnesį

tm i imm
No. 1767. Paskiausios mados suk

nia. Crepe de Chine, georgette ar 
cliffon geriausia tiktų.

Sukirptos mieros. 34, 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 36 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bfankųtę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Talsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Į IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato- 
gurnais ant t>ile vie- no iš didelių ir grei
ti} Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
Reguliari ški išplau
kimai, dideli kam

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

IŠPLAUKIMO DIENOS: 
Pres. Harding .... Dec. 22, Jan. 26 
America .............. Dec. 29, Feb. 7
George Washington Jan. 12 Mar. 8 
Pres. Roosevelt.... Jan. 19, Feb. 23 

Del informacijų rašykite: 
United States Lines 

110 S. Dearbom St., Chicagoi, III. 
Lokaliai agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States Shipping Board

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 
Perlaidomis - per 25 
Turime tiedogynj

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St, Chicago.

dienas 
dienas, 

susieie*

Turtas virš $8,000,000.00

Kalėdų Dovanos!
Suteiks kambariui gražumą ir užgąnėdinimą ir pa
sididžiavimą turint gražų fonografą DABAR. Da- 
leiskite parodyti jums musų Victor, Brunswick, So- 
nora ir Tiffney mašinas. Visų modelių — visų už
baigimų.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Perkins Console 

Fonografas
Augštos rųšies console fonogra
fas, turtingo mabogany užbaigi
mo, stiprus'2 springsų motoras, 
groja visus rekordus, vietos dėl 
daugelio rekordų, nikeliuotos ran
kenos, tonas ir reproduseris. Spe
cialiai apkainuo- $59.75 

$5 į mėnesį

Queen Anne Console Fonografas

Adam rudo mahogany užbaigimo, gra
žiai išmargintos durys ir panels, 36 co- 
litj, pločio, vieta dėl albumų ir rekordų, 
su augštos 
ma užsukti 
groja visus

M
Ubai 
i’F’Y

IkįL.

*4
M

Pilnas pasirinkimas 
Victor ir Brunswick 
rekordų.

Šviesą ir pajiegą suvedame I senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektroe Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.

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

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

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

fl* 4 Menicuš apskriti lensai C 4
I pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers. 1

KOJy TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
; iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay-
ette 4988. Ofiso -v&landoe: 1—4 ir* 

7-8, nedalioj 10-12 dien<.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

- Tel. Lafayette 8415

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

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

auo 5:80 Ud 7i80 vakare.
i——.............................................. n-i - --------- ----------- ----------------- ------—........................... 1" <h

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, DL 
kampa* 18-th Street.

Phone Canal 0257
J

Telephone Yards 1582

DR. J. KDLIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

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

h................................................................ —...... .■

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.
/

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 C. Wasnington St 
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto

Telephont Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 11d 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Av*.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yard* 5082

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

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

nuo 5 Iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisą* yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieria

8315 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
Telefonai!

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

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

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

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

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

' 1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Telephone Yards 5884

DR. r. C. WIEGNEH
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R BLUMENTHAL

Optonutriat
T«L Boulevard 6487

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Office Hour*: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YURKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St^ 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfaz 5574.
/ CHICAGO, ILL.

2-roa laboka

i DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 ild 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškq ligų 

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

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

3639 W. Robsevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

DR. F. E. REICHARDT

v

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Part Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 6 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedėldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai



Galen pats buvo dakta
ras, vienas žymiausių seno
vės daktarų. Ir jeigu jis 
taip blogai kalbėjo apie dak
tarus, tai tik todėl, kad šav 
latanų ir tais laikais nesti
go. O tai galima suprasti 
iš to, jog kitoje vietoje jis 
sako, jog žmonės ligoje 
kreipiasi ne į geresniuosius 
daktarus, o į visokius priga
vikus, kurie moka apdumpti 
juos. ;■ |į |

Laikraščiai skelbia, kad 
Suvienytose Valstijose esą 

j nuo 15,000 iki 20,000 dakta
rų, kurie ar tai yra baigę 
žemos rųšiės mokyklas, ar 
tai turi nusipirkę diplomus. 
Tas skaičius, žinoma, yra 
perdėtas. Bet kad šarlata
nų daktarų yra daug, — 
abejoti visai netenka. Kiek 
jie blėdies atneša visuome
nei, tatai pigu numanyti. ;

O tuo tarpu medicinos 
mokslas Amerikoje yra pa- 

•76įstatytas gal nė kiek neblo- 
(Atpiginu) Siau> kaiP bile vienoje kito-

----- *4 iĮi [ Je šalyje. Net vokiečių dak- 
£oo tarai sako, kad neužilgo me-

NAUJIENOS

■dhCT P. Mrloftfa

1789 South Halsted StBM*

Subscription Rateli
88.00 per year in Canada.
17.00 per year outaide of Chlca<e.
88.09 per year in Chleago.

8c per oopy.

Entered ai Secoad Claas Matter 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
vf Chicago, III., ander the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. LeidMa Naujiena Ben- 
drori, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. Telefenasi Rcoeevalt 86H.

Uiaimokijimo kainai
Chlcagoje — paltai 

Metami 88.00
Putai meti.... ■       4.00
Trims minaslama....—.... .. 2.00
Dviem mintajam • - -.......... - -, 1.60
Vienam mlneriai

J

Chicagoja per neitotejaafl 
Viena kopija .....

Savaitei----------—____
Mineliui . ..

.71

18c
76c

17.00
8.59
1.75

. 1.26

Metams________
Pusei metų ____
Triuai iMneeiemi 
Dviem mintajam 
Vienam mineaJui i ‘ tik 

Lietuvon ir kitur uieleninoset

Metams__
Pusei metų 
Trims minėdami

Pinigus reikia dusti palto Money I dicinos moksle Amerika UŽ- 
Orderiu, kartu su atsakymu- . . 4 ,. . . , ~ ,imsianti pirmą vietą. Bet 

dėka gaujai nesąžiningų 
I žmonių, kurie ar tai steigia 
diplomų fabrikus, ar tai lei
džia visokiems šarlatanams 
gydyti žmones, — publika 
yra biauriausiu budu išnau
dojama. O tai vis dėl tę, 
kad Amerikoje gali egzis
tuoti tokios mokyklos, ku-' 
rios, pasak Jordano, Vokie
tijoje butų policijos pagel- 
ba uždaromos.

Diplomų 
fabrikai.

publika

NAUJIENOS, Chicago, M. Trečiadienis, Gr. 12, 1028’ ’

likta labai daug darbo: sutvar
kyta pats Centro aparatas, už- 
megsta ryšiai su daugeliu or
ganizacijų ir pavieniais darbi
ninkais, suorganizuota keliolika 
skyrių, skyriuose įvestas pa-! 
vyzdingas susitvarkymas, su
teiktą darbininkams daug pata
rimų ir gelbėta jiems išlošti 
bylas bei ginčus su darbdaviais. 
Taip pat Centro Valdybos at
stovo nupasakota suplanavimas 
organizacinio darbo artimiau-i 
šioj ateity pritraukimui į Są
jungą plačių darbininkų masių. 
Konferencija, pritardama Cen-? 
tro Valdybai šiuo reikalu, pri
ėmė sekamą rezoliuciją:

Darbininkų kovos su kapita
lizmu užsieniuose ir kovos dar
bininkų Lietuvoje pakartotinai 
mums primena, kad darbininkų 
būvio pagerinimas pasiekti ga
lima tik darbininkų vienybėje, 
kad tik susiorganizavę į stip
rias klasines organizacijas pri
versim skaitytis su mumis mu
sų išnaudotu jus bagočius, tik’ 
šiuo keliu, t. y. organizuotos ko
vos keliu, mes pasieksime švie
sųjį rytojų. Taigi turėdami ši
tą omeny, mes čion susirinkę 
atstovai virš 600 organizuotų 
Kauno apskrities darbininkų 
nutarėm ir pasižadam: neatsi
žvelgiant į jokias kliūtis dėti 
visų pastangų, kad sutraukti į 
musų Sąjungą visus dar atsili
kusius Kauno apskrity darbi
ninkus; uždedame pareigą kiek
vienam Sąjungos nariui pri
traukti j Sąjungą bent po vie-

Iš Lietuvos Profesinių K? žada ateinanti 1924
Sąjungų Gyvenimo metai? Mokslas Suprantamai Išufc’iUb

Rašo Dr. A. J. Karalius

Nedaug tėra biauresnių 
prasižengimų, negu leidi
mas neapšviestiems ir nesą
žiningiems asmenims staty
ti pavojun žmonių gyvastį 
ir begėdingai išnaudoti pu
bliką.

Taip maž daug kalba vie
nas Pittsburgho laikraš
tis apibudindamas vėliausį 
skandalą, kuris kilo dėl taip 
vadinamų “diplomų fabri
kų”.

Dalykas tame. Missouri 
valstijoje (St. Louis ir Kan- 
sas City miestuose) yra me
dicinos mokyklos, kurios iš
duoda daktaro diplomus vi
sai nekvalifikuotiems žmo
nėms. Geriau sakant, tos 
mokyklos už pinigus par
duodavo diplomus. Dakta
ro diplomą galėdavo gauti 
bile vienas be jokio atatin
kamo mokslo. Vienas St. 
Louis’o reporteris sakosi 
“baigęs” medicinos mokslą 
į tris dienas ir gavęs dakta
ro diplomą!

Tie “daktarai” šmugelio 
keliu gaudavo leidimus už
siimti medicinos praktika ir 
be niekur nieko gydydavo 
sau žmones. Lengviausia 
jiems buvo įsiskverbti į 
Connecticut, Arkansas ir 
Florida valstijas ,kur tokie 
leidimai gaunama be jokio 
sunkumo.

Kai St. Louiso repor
teris paskelbė apie tai, 
jog Missouri valstijoje dak
taro diplomai yra stačiog 
pardavinėjami nemokšoms, 
tai Connecticut valstijoje 
tapo padaryta tyrinėjimas. 
J r kas gi pasirodė? Pasiro
dė tai, jog toje valstijoje 
veikia visa šaika šarlatanų- 
daktarų. Septyni tų “dak
tarų” apie mediciną neturė
jo menkiausios nuovokos. 
Daktaro diplomus jie gavo 
už pinigus.

Galen prieš du tukstanciu 
metų pasakė, jog “tarp dak
tarų ir plėšikų nėra jokio 
skirtumo, jeigu neimti gal
von to fakto, kad plėšikai 
gyvena kalnuose, o daktarai 
Ryme.”

L. Z. U. D. Prof. Sąjungos 
Konferencija

Kaunas (S.-d.( — Lapkričio 
1 d. Kaune įvyko Lietuvos že
mės Ūkio Darbininkų Profesi
nės Sąjungos Kauno apskrities 
skyrių valdybų 
Dalyvavo iš visų 
stovas. Tikslas 
buvo: išaiškinti

su 
są> 
i&- 

na-,

konferencija, 
skyrių 21 at- 
konferencijos 
vietos darbir 

ninku padėtį, supažindinti
Centro Valdybos darbuote, 
jungos organizacinio darbo 
plėtimas ir teikimas savo 
riams pagelbos — juridinės ir 
medžiaginės. Iš atstovų prane
šimų paaiškėjo, kiek nužengtai 
pirmyn organizaciniam darbe; 
kai kurie skyriai narių priskai
to šimtais; reguliariai moka
mas nario mokesnis, daroma su
sirinkimai. Kai kuriose vietose, 
kur dabar veikia profesinės są
jungos skyriai, buvo lizdai “dar
bo federacijos’’. Bet šiandien 
jau jų nėra. Paprastai į “dar
bo federaciją” darbininkai 
įtraukiami buvo įvairiais paža
dėjimais, kurie, žinoma, nebuvo 
išpildyti. Jų susukti lizdai gy
vendavo vos kelis mėnesius. 
Apvilti darbininkai su pasipik
tinimu juos pametė. Daugelio 
atstovų buvo skundžiamasi apie 
skriaudas iš dvarininkų pusės} 
ir kitų išnaudotojų. Didelėj 
daugumoj dvarų nepildomas net 
valdžios išleistas dvarų darbi-1 
ninkams įstatymas: netaisoma 
butai, nevisa ordinarija atiduo
dama ir t. t. Nemažai buvo pri
pasakota faktų apie skriaudi
mą darbininkų dvarus dalinant. 
Ištisi dvarai išdalinti kitiems 
asmenims, gi darbininkai palik
ti be žemės ir be darbo. Atsto
vai pabriežė, kad pas darbinin
kus auga susipratimas; jie ma
to, kad jokiais prašymais,', jo
kiais maldavimais nuo buržuar 
zijos nieko negausi, kad būvis 
pagerinti galima tik griežta or
ganizuota kova. Tuo tikslu dar
bininkai ir dedasi į Lietuvos že
mės Ūkio Darbininkų Profesi-, 
nę Sąjungą.

Toliau buvo pranešimas Cen
tro Valdybos, iš kurio buvo ma
tyti, kad palyginamai trumpu 
gyvavimo laiku sąjungos (apie 
du mėnesiai nuo įsikūrimo) at-

Kaunas. —Penktadienį, lapk
ričio 16, 6 vai. vakaro Rotušės 
salėje įvyko Lietuvos Valstybi
nių Įstaigų Tarnautojų Profe
sinės Sąjungos Kauno skyriaus 
visuotinas narių susirinkimas. 
Pirmininkavo Sąjungos Valdy
bos narys paštininkas pil. šai- 
kunas. Kadangi šio susirinki
mo svarbiausis tikslas buvo ap
tart ėtatų sumažinimo klausi
mas ir aprūpinimas paliuosuotų 
iš įstaigų tarnautojų, sąjungos 
narių, tai i_ „_______  — _
gana skaitlingas ir susirinku
sių j ųupas labai pakilęs.

Sulig dienotvarkės nustaty
tųjų punktų po Valdybos prane
šimo apie jos nuveiktus darbus 
ir išrinkus du Valdybos nariu 
vietoj išstojusių (išrinkti Stru- 
pas ir Treinys), prasidėjo karš
tos kalbos ir debatai ėtatų su
mažinimo klausimu, šiuo opiu 
klausimu išstojo kalbėt visa ei
lė kalbėtojų. Savo kalbose vi
si reiškė didelio susirūpinimo, 
teikė savo sumanymus ir prie
mones kaip sumažint paliuosuo- 
jamų draugų darbininkų ne
laimę ir kaip butų geriau teik
ti jiems medžiaginę ir moralinę 
paspirtį.

Susirūpinti rytojum valdinin-: 
kams ištikrųjų yra pamato, nes 
dabar jau visai aišku, kad pusė 
jų artimiausiu laiku bus išstum-,se gyveno ir tebegyvena. Tik 

ną naują narį. Kartu kreipia-! ti iš gyvenimo, vėžių ir palikti 
me Centro Valdybos domėsįj ^ kartaus likimo valiai. Po ilgų 
musų draugus darbininkus, pa
kliuvusius per savo nesusipra
timą į pinkles “darbo federaci
jos”, kad Centro Valdyba dėtų 
pastangų juos kuogreičiausiai 
iš ten atitraukti prie musų ben
dros darbininkų šeimynos”.

Pabaigoje tartasi buvo apie 
teikimą Sąjungos nariams juri
dinės (patarimų visokiuose rei
kaluose, advokatų teisme sam
dymas ir t. t.) ir medžiaginės 
pagelbos. Centro Valdybos at
stovo paaiškinta, kad juridinės 
pagelbos teikimui nustatytos 
tam tikros taisykles, kad duot 
pirmenybę sąjungos nariams, 
nes patarimai duodami darbi
ninkams ir ne Sąjungos nar 
riams.

Nustatyta tvarka vienbalsiai 
patvirtinta. Toliau paaiškinta, 
kad delei stokos lėšų medžiagi
nės (piniginės) pašalpos tuoj 
tarpu teikti nėra galimybės. Be
svarstant šį klausimą prieita 
išvados, kad tikslingiausia bu
tų suorganizuoti prie Centro 
Valdybos tam tikrą pašalpų 
fondą, kur butų narių mokama 
atskiras mokesnis ir to fondo! 
pinigai butų skiriami vien tik 
pašalpoms ligoje, susižeidime ar 
kitokioj kokioj nelaimėj. Tuo 
reikalu pavesta rūpintis Centro 
Valdybai ir savo projektą arti
miausiu laiku išsiuntinėt sky
riams apsvarstymui.

Be to priimta pasiūlymas iš
leisti savo laikraštį, skiriamą 
Sąjungos reikalams. Nutarimą 
šį pavesta Centro Valdybai ar
timiausiu laiku įvykinti.

Konferencija tęsėsi visą die
ną. Atlikę savo uždavinį darbi
ninkų atstovai išsiskirstė su 
kietu pasiryžimu dirbti sąjun-< 
gos naudai ir su viltimi, kad 
sąjunga tikrai pasieks savo tik
slo. — Keleivis.

Na, aš patenkintas, aš užga
nėdintas savo lik’mu.... Taip
čirškia žvirblelis atsitūpęs ant 
medžio šakelės.

Prisižiūrėkime žvirblio gy
venimui, — vanagas jį gaudo; 
farmeris baidykles stato, kad

Augalų karalijoj
Augalų taktika.

Augalai turi savąjį gyveni
mą; jie moka prisitaikinti prie 
aplinkybių ir, reikalui esant,----- v----- -------, -— -r-----

nuvyti nuo kanapių, nuo kvie- pakeisti savo išvaizdą; augalai 
čių, ir net miestų-miestelių vai- auga, veisiasi, sensta ir miršta, 
kai ir suaugę veja ir neapken- Augalų karalijoj randame kom- 
čia. O vienok jis nuo bado ne
miršta, jis savo energija kovoj

susirinkimas buvo būvį pajėgia net iš po arklio 
kojų grūdelį kitą pagriebti sa
vo snapeliu. Ar kas alkanas ne- 
alkanas, o žvirblis sotus, paten
kintas, ir dailina savo pilkas 
plunksneles tupėdamas ant me
džio šakelės.

Taip yra ir su kaikuriais iš 
piusų. Ar kaltas ar nekaltas nei 
iš šio, nei iš to pradeda tave 
uti-kolioti it tąjį vilką, baidyti, 
it tąjį žvirblelį, o vienok tokis 
ujimas-koliojimas protingam 
žmogui išeina ant gero. Jis iš- 
gudrėja; jis išmiklina protą; jis 
pasidaro veiklus ir permatęs 
pasekmes. Ir tokiam žmogui be
veik visada geriaus sekasi gy
venime, nežiūrint sunkiausių 
sąlygų kovoje už būvį. Jei mes 
pavartytume istorijos lapus, tai 
mes rasime, jog musų atgimi
mo pionieriai sunkiose sąlygo-

jam mirus istorijon įrašoma: 
nemirtinas! t

Tik žiūrėk: čia prancūzas su 
paliokų; čia skaba putra latvis 
—dar pusbrolis musų; čia žy
das, čia žydui tarnaująs rusas, 
gudas, ukrainietis. Iš visų pu
sių it žvirblėlis apsuptas prie
šais, o lietuvis kaip gyvavo, taip 
gyvuoja, kaip šypsojo, taip šyp
so; kaip širdyje juokėsi-kekeno, 
taip tebekekena; net Rymas ne
rimauja kad dar iki šiol pago- 
nų lietuvių nesukatalikino • ar
ba nepavertė į vergus. Tik se
nos mergos-davatkos lietuvės 
liuosnoriai atsiduoda Rymo ver
gi j on; nors broliai išpalengva 
ir jas kaipo savo sesutes vaduo- 
ja-gelbsti. Ir kas kart Rymas 
mažesnį skaitlių gauna vergių.

Ir taip, kas bus, kas nebus, 
o lietuvis nepražus; Ir štai atei
nančiais 1924 metais lietuviai 
amerikiečiais ne juokais planuo
ja milžinišką darbą. Kultūros, 
apšvietos, labdarybės ir pramo
nės srityse. Tik žiūrėk ir ste
bėkis iš to, ką daro chicagie- 
čiai. Ačiū musų chicagiečių in- 

' telektualėms jėgoms, darbas 
tikrai bus nuveiktas.

Štai pamokos jau pritraukė 
nemažą būrelį lankytojų: tarp 
jų yra nemažas skaitlius ir ka
talikų. Po Naujų Metų prasidės 
beveik visose kolonijose Chica- 
goje ir apylinkėse pakartojimas 
pamokų. O savo keliu Raymond 
Chapely bus teikiamos vis nau-

Nepasiseks apgauti valdžią.

i debatų, svarstymų ir ginčų su- 
j sirinkųsieji priėmė rezoliucijas 
(šiokioj prasmėje: susirinki- 
mas nutaria, kad visiems pa- 
liuosuotiems iš valstybinių įstai
gų Sąjungos nariams reikia už
siregistruoti, kuriems paskui 
Sąjungos Centro Valdyba steng
sis surasti darbą. Gi nepaliuo- 
suotieji nuo /tarnystės tarnau
tojai paliuosuotųjų draugų nau
dai iš savo algos skiria du nuo
šimčiu ir pasižada rengti lab
daringas paskaitas, spektaklius 
ir kitas pramogas jų sušelpi- 
mui.

Reikalavimai valdžiai: 1) 
liuosuojant iš įstaigų tarnauto
jus pirmo eilėje turibut atleis
ti nemokantieji lietuvių kalbos 
asmenys ir einantieji prieš Lie
tuvos nepriklausomybę; 2) tu
rintieji žemės ar kitokių pragy
venimui turtą; 3) vienos šeimy
nos tarnaujantieji keli asmenys 
atsižiūrint į jų medžiaginę pa
dėtį ir t.t. Tikslesniam ir tei
singesniam paliuosavimo tar- 

Inautojų darbo atlikimui Etatų 
Sumažinimo Komisijoje turi, 
būti leista dalyvauti Valstybį-i 
nių Įstaigų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdybos įgaliotam at
stovui.

Baigiant susirinkimą Sąjun
gos Centro Valdybos narys pil. 
Pranaitis savo jausmingoj ir į- 
spudingoj kalboje žadino susi
rinkusius draugus dėl gresian- jos ir naujos temos, 
čios nelaimės nepulti dvasioje, 
ir neatsižvelgiant į tai, ar ku- prinoko, sutvirtėjo pajėga. Sū
riems iš draugų gręsia paliuosa- 
vimas, ar jaučiasi užtikrinti, 
kad pasiliks prie savo senosios 
tarnystės — kiekvienam pasi
stengti įrašyt į sąjungą po ke
lis naujus narius, nes tik esant 
skaitlingai ir tvirtai musų Pro
fesinei Sąjungai pasekmingiau 
pajėgsime kovot už savo reika
lus. /

Lietuvos proletariatui darosi 
ankštesnis ir sunkesnis gyveni
mas, ir kaip greit pagerės pa
sunkėjusi padėtis, priklausys vi-

štai nematomai, nejaučiamai

peticiją ir koperaciją, kur ji 
naudinga. Augalai turi įgimtų 
instinktą palaikyti savo gyvy
bę, jie taip kaip ir gyvūnai pa
siduoda paveldėjimo dėsniams. 
Jie paveldi savų tėvų ypatybes, 
jie veisiasi ir tuomi palaiko sa
vąją veislę. O gamta ir auga
luose daugiau rūpinasi veislės, 
negu asmens gerove. Tuo bu
du augalai labai panašus gyvū
nams.

Augalai vartoja jiems nau
dingą taktiką kaip ir gyvūnai. 
Galima sakyti, kad gyvūnai el
giasi šiek tiek protingiau, 
galai gali prigaudinėti ir 
muflažuoti. Augalai, kaip 
esame sakę, moka gyvūnus
sigauti, savo spalvą perkeisti. 
Gyvūnai turi nuodų, kuriais jie 
moka apsiginti; tą patį padaro 
ir augalai. Kiekviena veislė' 
veda savąjį gyvenimą, nesirū
pindama kitos veislės gerove, 
jei bent išimtinuose atsitiki
muose, kuomet krūvon susidė
jus daugiau nuveikti galima. 
Jei dobilai duodasi bitėms medų 
rinkti, tai bitės išnešioja jų 
sėklas.

Au
ka- 
jau 
pa-

nes
pri-
šio-

Šaknys.
Svarbiausia šaknis auga tie

siai žemyn, o kamienas tiesiai 
aukštyn. Sėklos paprastai pa
sisuka, kad šaknys galėtų tie
siai žemyn augti. Kamienas 
dažnai išsitiesia, kad augus tie
siai aukštyn, šaknys visuomet 
lenda ten, kur randa maisto, 
šaknys paima maistą iš žemės, 
šaknys labai jautrios, bet, žino
ma, jos neturi jokio tikro jau
timo, kaip tūli botanikai buvo 
pradedą skelbti. Augalų “jau
timus” vadiname tropizmais.

Tropizmai.
Uodas lekia prie šviesos, 

šviesa jį kokiu nors budu 
traukia; jisai turi sparnus,
kias tokais akis, muskulus ir 
t.t. Augalas jokių panašių or
ganų neturi, ir dėl to augalų el
gęsis visai kitokis. Augalai el
giasi taip, kaip juos verčia elg
tis šviesa, saulė, vanduo, vėtra 
ir t.t. Buvo pradėta ieškoti au
galuose įvairių organų, bet su
rasti nepasisekė. Kodėl šaknys 
eina žemyn, o kamienas augai 
aukštyn? Dar tikrai nežinome. 
Turime keletą teorijų, bet tos 
teorijos dar palieka teorijomis 
—trūksta faktų ir eksperimen
tinių išrodymų. Aplamai gali
me pasakyti, kad visas augalų 
elgėsis tur būt yra tiktai gry
nai cheminės reakcijos, be jo
kio sužiningumo, be jokios kon
trolės iš jų (augalų) pusės. Au
galai elgiasi taip, kaip juos che
minės permainos verčia elgtis, 
beveik taip kaip ir negyvi daik
tai, apart to, ką jau esame pa
sakę apie augalų alsavimą ir 
kt. dalykus. Lenta susiriečia, 
akmuo persprogsta, vanduo te
ka ir t.t. — ir augalai gal būt

Otto B. Schroeder, turtingas
So. Water gatvės maisto pirk- sų pirma nuo jų pačių susipra- 
lys, su savo pačia bandė apgau- timo, ^usiorganizavimo ir soli- 
ti valdžią. Jie sunaikino visas 
savo biznio knygas ir manė 
tuo išsigelbėti nuo didelių pel
no taksų mokėjimo.

Bet nepasisekė. Valdžia pra
dėjo tyrinėti ir jų knygvedė pa
sakė tikrąjį jo pelną. Dabar 
Schroederis netik turėjo užsi
mokėti $18,000 nedamokėtų tak
sų, už kuriuos jis nusipirko gra
žų namą, bet turi užsimokėti ir 
$10,000 pabaudos už bandymą 
apgauti valdžią. Jų nepasiųsta 
kalėjiman tik delei jų senat
vės.

Schroeder teisinosi tik tuo, 
kad “visi taip daro” — sten-^ 
giasi nusukti taksus.

darumo kovoj už geresnį būvį.
—Pet. Klimka.

Kalėjimas pamokė.

siformavo, susikoncentravo in
telektuale jėga, kuri bus musų 
kūrybos darbo priešakyje. Visi 
ir visiems bus pakankamai dar
bo ir iŠ to darbo naudos. Dvasi
nis ir medžiaginis atlyginimas 
nebus pamirštas; bus duota mu
sų vadams atlyginimas . Jau 
nebus leista pauperizuoti, 
daryti “lumper proletariatas” iš 
intelektualinės pajėgos. O tas 
tai ’daug ženklina musų vieša- elgiasi taip, kaip jie saulės, oro, 
me gyvenime.

Tik tėmyk, dabok ir domėkis: elgtis. Augalai tai gyvoji ma
inės tavęs nekviečiame prisidėti, šina: gyva, bet pati jokio dar- 
tu pats neprašytas ateisi prie |bo atlikti nepajėgia. Gal būt ir 
musų. —Dr. A. L. Graičunas.

reikalinga — užtat jie prie jos 
ir linksta. Tai yra paprasta 
cheminė reakcija, tame nieką 
įstabaus nėra ir būti negali.

Jautrus augalai.
Yra gana jautrių, tokių, kurie 

labai greitai susiglaudžia savo 
lapus. Toki augalai kai kam 
gana stebėtinais išrodo, bet ir 
čia nieko įstabaus įmatyti nega
lima: tai paprastas jų kovos 
būdas. Toki augalai moka tin
kamai apsisaugoti nuo priešų. 
Kiti augalai, parodo jautrumo 
kitokiais budais.

Ar augalai miega?
Jus žinote, kad pienės saulei 

nusileidus suglaudžia savo gel
tonus žiedus, kad tą patį pada
ro ir kai kurie kiti augalai; yra 
augalų, kurie nakčiai užėjus 
nuleidžia savo lapus, o rytme
tį vėl išsiskečia. Aplamai imant 
naktį augalai šiek tiek susiglau
džia, bet vargiai jie miega: au
galai, kaip esame sakę, visuo
met apsnūdę, visuomet pusiau 
užmigę. Gyvūnai miegodami 
atgaivina savo kūno mechaniz
mą, atsilsi, atnaujina savo jė
gas. Vienok augalai šito pada
rytu matomai, negali; gal būt 
jiems ir nėra reikalo tai daryti. 
Augaluose medžiagos apsikeiti
mas eina labai lėtu tempu —gal 
būt dėl to jiems ir nėra reika
lo miegoti ir atsilsėti. Jų “mie
gas” tai tiktai laikinas aptin
gimas ačiū stokai- saulės švie
sos, š:!umos ir t.t.

Kaip augalai veisiasi?
Vienceliniai augalai veisiasi 

labai paprastu budu: pasidali
na celė per pusę, iš vieno auga
lėlio pasidaro du, paskui iš dvie
jų keturi, iš keturių aštuoni ir 
t.t. Aukštesnės veislės augalai, 
kurie žiedų neturi, pagamina 
sporais vadinamas sėklas. Dau
guma augalų turi žiedus. Iš žie
dų pasidaro sėkjos, o iš šėklų iš
auga augalas. Yra vyriškų ir 
moteriškų žiedų: vyriški žiedai 
susijungia su moteriškais žie
dais, apsivaisina, pasidaro sėkla. 
Jei šitokio susijungimo nėra, tai 
nėra nė vaisingų sėklų. Vieni 
augalai turi ir vyriškų ir mote
riškų žiedų: kiti augalai turi 
tiktai vyriškų žiedų, dar kiti 
tiktai moteriškų žiedų. Vėjas 
ir vabzdžiai išnešioja žiedų mil
telius, sujungia vyriškuosius su 
moteriškaisiais, ir augalas apsi
vaisina. Paskui išsivysto sėkla, 
o jau iš sėklos, kaip žinote, iš
auga augalas. Didesnė dalis 
mums žinomų augalų pagam.l 
na sėklas. Galime pasakyti, 
kad gamtoje dauguma gyvų 
daiktų veisiasi iš sėklų.

Kartais vieno augalo vyriški 
žiedai susinąaišo su kito augalo 
(kaair kitos veislės) moteriš
kais žiedais; paskui išauga jau 
truputį kitokis augalas: žmo
nės šituomi pasinaudodami pa
gamino daugybę visokių veislių 
augalų. Amerikos augalų mis- 
tras L. Burbankas 
tūkstančius naujų 
ir daržovių. Visos 
mos uogos, vaisiai,
javai perdirbti iš laukinių, žmo
nės išvystė visus mums žino
mus maistingus augalus kaip 
kad žmonės iš laukinių žvėrių 
išvystė naminius gyvulius.

pagamino 
gelių, vaisių 
musų valgo- 
daržovės ir

drėgnumo ir 1.1, yra verčiami

Jieško mokyklų viršininko.

Mokyklų superintendentui Pe- 
ter Mortenson rezignavus, mo
kyklų taryba dabar galvoja ką

Philip Hagerstrom užteko pa
būti 10 dienų pavieto kalėjime, 
kad prikalbinus jį maitinti sa
vo šeiminą — savo pačią ir 13 paskirti jo vieton. Kandidatų 
vaikų. Išbuvęs 10 dienų kalėj i- esą daug — vyrų ir moterų, 
me jis atėjo pas teisėją Morgan bet mažai tinkamų tokiai aug- 

štai vietai. Taryba betgi užtik
rina, kad busiantis superinten
dentas bus chicagietis, kurios 
nors mokyklos viršininkas. Ga
li kartais likti paskirta ir mo
teris.

ir prisižadėjo, kad nuo dabar 
jis darys viską, kad tik užlai
kius savo šeiminą ir daugiau 
munšaino, kuris ir prie kalėji
mo jį privedė, nė į burną neim
siąs.

gyvūnų komplikutuose ėlgėsiuo- 
se galima įmatyti tiktai grynąjį 
mechanzimą; gal būt visur vei
kia toji'pati medžiaga. Gal būt 
—apie tai turėsime progos sa
vo vietoj pakalbėti;

Šviesa.
/

Kiekvienas pastebėjo; kad au
galai visuomet linksta prie švie
sos. Augalų lapai Visuomet lin
ksta ton pitšėn, kutidje šaulės 
šviesa juos greičiausia pasiekia. 
Tūli augalai visuomet linksta 
prie šviešbš, šaulėi tižtėkėjtis iš
tiesia lapus, o saulei nusileidus 
suglaudžia. Mat saulės šviesa, 
kaip jau ėsamė sakę, augalams

CIGARĖTAI

LUC
STRIKE

Apkepinimas tabako per 
45 minutes kainuoja tur
to, bet tas sutaupo skonį.

Jie Y r Apkepti
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CHICAGOS 
ŽINIOS

bimą munšaino. Du policistaj 
liudijo, kad jie užtikę ją darant 
munšainą ir radę daug užraug
tos brogos. Be to ji bandžiusi 
policistus papirkti, siūlydama 
jiems $15.

Smulkios Žinios
Daug nuodingo munšaino.

Kaltina ligoninės viršininkus.

Dr. Florence Fowler, kuri per 
penkis metus buvo psichopati- 
nės ligoninės gydytoja, prieš 
pavieto tarybą, kuri dabar tą li
goninę tyrinėja, liudijo, kad su 
ligoniais labai žiauriai apseina- 
ma. Be to maistas ligoninėj la
bai netikęs, nėra net užtektinai 
paklodžių, o taipjau nėra koope- 
ravimo ir tarp slaugių.

Kada ji pasiskundė apie tokią 
padėtį ligoninės viršininkui 
Zimmer ir pavieto tarybai, tai 
netik nepasirūpinta padėtį pa
gerinti, bet jai pačiai pradėjo 
grūmoti ir pagalios pareikalavo, 
kad ji pasitrauktų iš vietos, nes 
kitaip busianti pašalinta.

sutiko ir liko pasodintas kalėj i- 
man iki užsimokės pabaudą.

A. Stolners, kuris važiavo 
troku bulvaru ir su didelėmis 
šviesomis, liko nubaustas $400. 
Esą sugedęs motoras ar brei- 
kiai negali pateisinti automobi
listo, nes tik geru automobiliu 
galima važinėti Chicagos gatvė
mis.

John Brendel, mechanikas, už 
važiavimą automobiliu girtu bū
nant ir už užgavimą ugniagesio, 
kuris jį areštavo, liko nuteistas 
30 dienų kalėjiman ir užsimo
kėti $50, nors jo motina su aša
romis maldavo pasigailėti jos 
sunaus.

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS 
įplaukia kiekvieną savaitę bu musų 

laivais de luxe
“Resolute”, 4‘Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland"

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
riUB ir popūliariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, ‘'Thurįngia" ir 
'•Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Rąndolph St., Chicago, III.
Arba bile autorizuoto agento.

" JOlNTiTERVlCEVMTH

HAMBURGAMEROįUNE

daug

deg-
Bet

Degtinėj nors maudykis.

Dr. Olga Thoren štai, ką pa
sakoja. Ji buvusi vienatinis dak
taras Twentieth Century Limi
ted traukiny, kada pora dienų 
atgal išvažiuojant iš New Yor- 
ko valstijos užbėgo ant jo ki
tas traukinis ir sudaužė vieną 
vagoną. Ji neturėjo jokių dak
taro įrankių, vien tik “mani- 
curing sėt”. Bet kada ji papržv- 
šė pasažierių stimuliantų sužei
stiesiems, tai iš visų vagonų 
pradėjo nešti bonkas ir net krep
šius degtinės. Esą netik užteko 
stimuliantų sužeistiesiems, bet; 
ir galima juos buvo degtinėj 
net ir išmaudyti. Ji dar niekad 
nemačiusi kad kas tiek daug 
degtinės gabentųsi. Esą šmugel
ninkai tiek degtinės New Yor- 
kan prigabena, kad nebežino 
kur ją dėti, o chicagiečiai tuo 
naudojasi ir kiekvienas stengia-1 
si grįsdamas iš New Yorko kiek 
tik galima daugiausia degtinės

Vietos prohibicijos direkto
rius Owen sako, kad bešiarti-. 
nant šventėms, munšaineriai ir 
šmugelninkai stengiasi pasklei
sti kuodaugiausia munšainp. 
Apie munšaino kokybę visai ne
paisoma: bile kokis munšainas 
tinka, jei tik galima gauti už 
jį pinigų. Kadangi daug nuo
dingo munšaino paleidžiama, tai 
Owen tikisi, kad per šventes 
nuo munšaino mirs labai 
žmonių.

Owen sako, kad tikros 
tinęs Chicagoje nebesą,
munšaineriai padirba netikusį 
munšainą, nudažo jį ir net tik
ros degtinės skonį priduoda, su. 
pakuoja į gražius pakiukus ir 
parduoda kaipo “seną” degtinę. 
Leibelius gi ir visokias valdžios 
žymes munšaineriai esą labai 
puikiai moka pasidaryti. Esą 
nesenai agentai sugavo 40 skry
nių neva tikros degtinės, kuri 
turėjo ir visus reikiamus leibe
lius. Bet kada ją išegzaminavo 
chemikai, pasirodė, kad tai bu
vo tik nudažytas pigus ir nuo
dingas nevalytas (denatūruo
tas) alkoholis.

Iš Kanados degtinės atgaben
ti esą labai sunku. Sargyba prie 
sienos 
mažai 
kams

labai padidinta ir labai 
esą progų šmugelnin- 

varyti degtines šmuge-

Skaudžiai baudžia auto
mobilistus.

uz 
už 
jis 
ki-

Reikalauja pakėlimo algos.

“Spiderių” laikinis teisėjas 
Ward iš Quincy pradėjo bausti 
automobilistus net po $200 
pergreitą važiavimą. Vien 
nesustojimą prie bulvarų 
baudė po $25 ir įspėjo, kad 
tą syk jis baus po $50.

Teisėjas Walker pasisakė, 
kad jis elgiasi su automobilis
tais labai švelniai, bet bausiąs 
be jokio pasigailėjimo tuos, ku
rie girti važinėja. Ir lig patvir
tinimui to, jis nubaudė Diek 
Brovvn $100 vien už tai, kad ta- 
sis važiavo su girtu automobi
listu. Patį gi automobilistą 
Tony Jeilsta, 2635 W. 15th PI., 
nubaudė $225. Jeilsta per savo

Lietuvių Rateliuose

Požėla sulamdė lenky. 
čempioną

Drapiežnas dzūkas” Boncevi- 
čius apsidirbo su vokiečiu, o 
Dudinskas parodė švedui, kad 
lietuvis turi pakankamai vėjo 
atsilaikyti ir prieš milžiną.

Požėla. Šį

Užvakar Town of Lake kolo
nijoje, School Hali svetainėje, 
vėl ritosi Karolis 
kartą ritosi su 210 svarų sun
kumo lenku L. Poplawskiu. Po
žėla gi sveria tik 168 svarus. 
Skirtumas, kaip matote, nema
žas.

Pasirodžius Požėlai sceno
je publika suužia. Dar daugiau 
šukavimų ir rankų plojimo bu
vo tada, kai Požėlai ant krutinės 
tapo užkeltas pianas ir vienas 
vyras ėmė skambinti jį. Gi Po
žėla visą tą sunkenybę laikė 
ant savo krutinės pasiremdamas 
tik rankomis ir kojomis.

Prasideda ristynes. Poplaws- 
ki tokia diktas, raumeningas 
Gi Požėla, —nieko nepaprasto. 
Tiesa, kūnas lyg nutekintas; 
stebėtinai graži forma. Bet pa
lyginus su Poplawski jis atro
dė menkas.

Susikimba.
(Tąsa ant 6-to pusi.)

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardaviipo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins Šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOl
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

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

Gal jums reikalingi 
akiniai

Frank Waitekaitis,
LAIKRODININKAS

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

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

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet įte
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą šiurėįt- 
mo. ašarų bėgimą Ir galvos skau-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonus.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina miifcaft- 
jinią.

JOHN J. SMETANA
ARINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatjfs

Ant trečio augšto viršnhatto ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

J *

LITTLE 
SPINOGPAPHS

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negu jus paduosite 
orderį kitur.

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

CHICAGO. ILL.

300 pradinių mokyklų virši
ninkai pareikalavo iš mokyklų 
tarybos pakelti ir jiems algas 
po $400 į metus. Esą pernai ta
ryba pakėlė algas paprastiems 
mokytojams, bet pakelti alg^s
viršininkams atsisakė, tad jie: 14 m. dukterį teisinosi, kad jis 
nori, kad nors dabar jų alga bu-'nemoka angliškai ir negalėjo 
tų pakelta. j suprasti “Stop” ir “Go” signa-

----- įlų, todėl ir nesustojęs ties bul- 
Nubaudė lietuvę už munšainą. i varu. Teisėjas sutiko panaikin- 

----------- -įti jo bausmę, jei Jeilsta į 5 die- 
Marė Kasperonis, 8532 Vin-'nas parduos savo automobilių 

cennes Avė., liko teisėjo Burke,'ir nevažinės jokiu kitu automo- 
Englewood teisme, nubausta! biliu iki neišmoks angliškai 
$150 pabaudos ir kaštais už dir-1 skaityti. Bet Jeilsta su tuo ne-

Bargenas! Bargenas! Bargenas!
Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo
lą. Mes turime pilną pasirinkimą visą mierą maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir galinių apšildytojų ir viskas 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit dėvėti naujai suprosytą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali bpti puikiai nupalinioti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna j^leiskamĮ—tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Visos jūsų pas- 
’ tangof, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvą 

ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

Ruffles
pleiskanų mirtinąjį priešą! Užlaikyk it save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin
ku galvos hdą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos Išnyks visiškai į trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Rufflet, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & COM 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Gaunama aptiekoie 65c. už bonką

Mes turime vieną kainą 
visiems. Mes garantuo
jame bile materijolą kurį 
jąs perkate nuo musų. Jei 
jus nebūsit užganėdintas, 
mes .permainysim tavorą 
arba pinigus sugrąžinsi
me bile kada į du metu 
laiko ar vėliau.

Musų geriausis paliudijimas yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagelba. t
MR. CHA S. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug
pjūčio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmei mane gydyti. Tuo 
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš 
dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas 

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

I U MINAVIMAS Už I
Teisingas egzaminavimas 

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

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas

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

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

PINIGAI
Iš

buti- 
gydy-

Roselando
Lietuvon

Persitikrinkite, kad tikrai butų tas vardas

Roselandicčiams ir ken-
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
m ui

artim- 
pasiunti- 
Lietuvon

yra
233

pinigų

Tupikaičio aptieka,
East 115th St. Pi-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir 22os Gatv.

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musų vardo

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilių 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-
singtono siųskite 

gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptickoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

pini-

Nau-

Visuomet yra dau
giau nepripažinimo ne
gu pripažinimo.

Sveiki žmones nekrei 
pia nieko į tai atydos.

Gyvenimo tragedija 
yra tuomet jei kas su
serga ir nepripažįsta, 
kad senoviniu budu ne
gali būti išgydytas ir 
pripažįsta, kad negau
na palengvinimo. Da
bokit savo sveikatą at
lankydami Chiroprac- 
tor.

Jus gausite pagelbą 
kuomet pripažinsite.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:39 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Haląted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Culture institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprat&s, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Del

šviežina

niežiančią de
gančią koją?

MENTHOLATUM
Greitai praša

lina ir at
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Trečiadienis, Gr. 12, 1923

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

DARATA GELŽINAITĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
sekmadienį, gruodžio 9 d., 1923, 
11:30 vai. ryte.

Ji yra gimusi spalio 18 d., 
1915 metuose. Paliko nuliudime 
tėvus ir seserį Adeliją 10 metų. 
Karti mirtis atskyrė ją nu tė
vų ir giminių, negalima buvo 
atsipirkti nuo mirties.

Laidotuvės atsibus penkta
dieni, gruodžio 14 d., 1 vai. po 
pietų, iŠ namų 3437 Emerald 
Avė. į Tautiškas kapines. Pa- 
grabo direktorius J. Masalskis.

Jos motina, Barbora Gelži- 
nienė nepatingėjo patarnauti 
visiems; sunku man visus ypa- 
tiškai užkviesti, todėl per spau
dą kviečiu visus gimines, pažį
stamus, draugus ir drauges da
lyvauti Daratos laidotuvėse.

Laidotuvėse bus geni kalbė
tojų.

Už paskutinį, mano dukrelės 
patarnavimą ateityj atsiteisiu 
visiems.

Pasiliekam su nubudimu
Tėvai ir sesutė Adelija.

Tel. Lafayette 4228
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viiuudci 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th StM Chicago, 31.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, UI.

ra-

Matai, kad paviršius apgau
lingas. Požėla dirba lengvai. 
Matyti, kad tvirtiumo pas jį 
yra pakankamai. Pagauna sa
vo priešą už galvos ar rankos 
ir meta per galvą be niekur nie
ko. O jo vikrumas tai stačiog 

S nepaprastas. Sumatyti negali- 
I ma, kaip jis pasprunka iš apa- 
0 čios ir užsirita savo priešui ant 
I nugaros.
I Praeina 20 minučių su vir- 
S šum. Tik štai Požėla staigu 
Į pas i t veri a Poplawskį ir pakeliai 
I jį nuo matraso. Publika ne- 
9 rimsta — laukia, kas čia bus. 
I Gi Požėla ima sukti savo priešą 
I aplinkui ir paskui meta jį ant 
| matraso. Ištrūksta. Bet pra-
I eina pora minučių ir Poplawski 
j pakliūna į keblią padėtį. Jis 
| spardosi, daužosi, bando ištruk

ti, bet veltui. Požėla spaudžia 
jo pečius prie matraso. Dar ke-

II lios sekundos — ir ristynių Į 
J sprendėjas uždeda ranką Požem

iai ant peties. Tai ženklas to,
Į jog Požėla laimėjo pirmą sup- 

1 grumimą. Pasigirdo toks aplo
dismentų griausmas, kad nors)

(ausis užsikimšk.
Antras susiėmimas tęsėsi vos 

[keturias minutes. Požėla su- 
| lenkė Poplawskį dvilinką ir vis
kas buvo pabaigta. *

J. Uktveris, Požėlos mana- 
džeris, paskelbia publikai Po- 
plawskio nuomonę apie Požėlą. 
Esą keturioliką metų jis užsi
imąs ristynėmis, bet tokio gero 
ristiko, kaip p. Požėla, jis dar 
niekuomet nebuvęs sutikęs.

O reikia žinoti, kad šį kartą 
Požėla ritosi amerikoniškų ris
tynių stiliumi, ir nežiūrint to, 
paguldė vyrą, kuris bėgiu ketu- 

I riolikos metų jau ritosi tuo sti
liumi.

Pačioje pradžioje ritosi “dra- 
piežnas dzukas” Bancevičius su] 
vokiečiu. Gražu buvo 
kaip ritasi Bancevičius. 
konišką ristynių būdą 
kiai pažįsta. Ir ritasi 
riai. Su kojomis jis taip su(» 
painiojo savo priešą, jog tasai 
atrodė lyg viščiukas į pakulas 
pakliuvęs. Neilgai tesilaikė vo
kietis. Pirmą kartą Bancevi-

žiūrėti, 
Ameri- 
jis pui- 
jis vik-

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Kaina 35c. 
aptiekoso

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos, skanios vaisių košės.

aJj yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio- 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus* 

s"—x Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
f J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų
V’*-—’ kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
' Cz vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį
t. ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. J kelias

valandas nemalonus simptomai turės pranykti.
F. AD. RICHTER & CO„ 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Čia ir Tamstos Reikia!

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

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

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

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

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

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

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

čius prispaudė jo pečius į 17 mi
nutų, o antrą kartą į daug trum
pesnį laiką.

Gerai pasirodė ir Dudinskas. 
švedas Petersonas (sveriąs apie 
190 svarų) buvo apsiėmęs pa
tiesti Dudinską į pusę valandos, 
bet to nepadarė. Tuo budu ris- 

I tynęs laimėjo Dudinskas, kuris 
sveria vos tik 160 svarų.

Tampėsi po matrasą apie 
penkioliką minučių ir “soldier” 
Leavitt su M. Cutleriu.

Prie viso to reikia pridėti, 
kad Požėla gavo du iššaukimu. 
Iššaukė jį Bancevičius pažadė
damas padėti $500. Ristynės tu
rės būti amerikoniškos. Gi ame
rikoniškomis ristynėmis Ban- 
cevičiaus dar nė vienas lietuvis 
nėra įveikęs. Ir išviso jo sun- 

Ikumo ristikai visuomet atkas
davo dantis bekibdami į jį. Po
žėla, kaip jau buvo rašyta, nu
galėjo Bancevičių rusų-francu|į. 
zų ristynių stiliumi. O tuo sti
liumi Boncevičius nemoka ata
tinkamai ristis. Užtat jis ža
da Pažėlai parodyti, kad ame
rikoniškai ritantis jis dar gali 
atlaikyti lietuvių čempionatą.

Kitą iššaukimą . padarė 
“Greek devil” Demetrai. Iš
šaukimas tapo priimtas. Tik 
graikas turės kiek “suliesėti^ 
Dabar jis sveria 192 svaru, gi 
prieš ristynės jis turės sverti 

[nedaugiau kaip 185 svarus.
Publikos buvo tiek, kad sve-| 

tainėje daugiau nebegalėjo 
tilpti. Daug i 
grįžti nuo durų, nes vietos dau
giau nebebuvo. Buvo atvykęs 
ir Charles Cutler, buvusis pa
saulio čempionas. Dabar jis 
lavina Požėlą amerikoniškai ris
tis. Cutler sako, jog Požėla po 
kiek laiko bus pasaulio čempio
nu. Jis turįs daug šansų atim
ti čempionatą nuo Meyerio.

—Buvęs.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Antano Sudeikio, 

gavau iš valdžios pinigų dėl jū
sų, prašau atsišaukti laišku ar
ba asmeniškai. Brolis iPetras 
Maiuricas, 408 N. State St.,

Westville, III.

JIESKO PARTNERIŲ

Plonis, Tonis 
Povlovski, Ignacas 
Puceta, Jos.
Šidlauskas, Antanas 
Šleževičius, J. F. 
štokus, Cl. 
Vilis, A. 
Warbo, A. G. 
Wasil, A. A. 
Waškis, Walter 
žadeika, Joe
APDRAUSTI LAIŠKAI: ,

No. 308 Bražauskas, Minnie REIKIA partnerio į gerai ži- 
Buragas, J. nomą real estate biznį, reikia
Gaižiūnas, M. įnešti $1,000 už pusę biznio.
Gestautienė, Anelie ^ai yra tikras pasiūlymas ge-
Griunas, Jonas ram žmogui. Rašykite
Jacks, Paul “Naujienos” Box 390

Pačkauskas, V.
Vaitauskas, M.
Walatka, Kazimirs.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

P 1^ 9 n A C I I1R A I >$2000 vertės stako parsiduoda už 
I I O IB B BBB CB B žemiausių kainą. Vilnonės gijos 

dažytos ir nedažytos dėl nėrinių. 
.......... . Vertės matkas 75c. tiktai dabar 

125c 35c ir 40c. Parsiduoda švete-| 
Kily KUITy KHlp IT ! riai dėl vaikų ir mergaičių be ran- 

Irn d n T ATI trin...........................kovių. Kaina nuo 50c $5.00 Par-tka.Ua rvtlĮįlay V elnią siduoda marškonios gijos dėl neri
ui* IrviI nių ir mezginių. Kaina 350 yardų 
ttl n.Vienu. tiktai 10c 20c 30c 40c ir 50c. Par-

-------------- I siduoda moterim ir merginom dėl 
KASDIEN tamsta gali prisirašyti kalėdinių .dovanų apatiniai šilkiniai 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk' marškmiai. Kaina $4.00 p.00 ir $6. 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- O dabar tiktai $3.00 $4.00 ir $5. Tas 
mas kas savaįtė po dolerį-kitą, nei I bargenas tiktai bus iki Naujų Me- 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai tų, Meldžiu nepraleisti šios progos 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. Visados atdara.

I Kreipkite

FRANK SELEMONAVIČIA 
504 W. 33-rd Str.

Tarpe Parnell ir Normali Avė..
' Pirmos lubos

LSS. VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldieni sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo- 

____ o______ pos malonėkite tengties ir išrinkti 
^mnnin tnrSin I delegatus minėtai konferencijai, bus 
žmonių murėjo renkama valdyba 1924 metams.

• | K. Kasparaitis, Sekr.-

Kensington. — Lietuvių Bendro
vės šėrininkų priešmetinis susirin
kimas įvyks trečiadieni, gruodžio 
12 dieną; 7:30 valandą vakare. 
F. Shedvell Svet., 341, Kensington 
Avė. Nariai kviečiami visi atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdybos 
ateinantiems metams taipjau pra
nešta apie dividendų mokėjimą

— Direkcija.

RAKANDAI NAMAI-ZEME

"Jaunoji Birutė"
Vaidylų atydai. Pagal įsakymą 

[ Didžiojo Perkūno, visi vaidylos ren
kasi vakaruose, pirmadieniui gruo
džio 17tą. • — Vaidyla.

JIESKO KAMBARIU
NEBEJAUNAS žmogus jieškau 

ruimą su valgiu prie mažos šeimy
nos ii’ gerų žmonių Brighton Parke, 
West Sides, Town of Lake ir Aštuo
nioliktos apielinkės. Kas turit tokį 
ruimą praneškit j Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St. No. 57.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI 7 kambarių 
gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, Kam
pos, victrola ir tt. Parduosiu da
limis. 1630 Humboldt Blvd.

PARDAVIMUI rakandai, turi 
būti parduoti šiandie. Lova, 
stalas, pečius,, elektrinis pečius, 
12 priegalvių, kaldros, Victor 
gramafonas dr ofiso rakandai. 
Ateikite 1852 Wabansia Avė..

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

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminupju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku, arba telefonuo- 
kit Prospect 8678.

PARDAVIMUI
į ■

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

arti Westem Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI restauranas 
ir lunch ruimis, ilgam laikui 
lysos, geras transferinis kam
pas, nėra konkurencijos, barge- 
nas greitam pirkėjui. J. Ciga- 
nek, savininkas 6853 So. State 
Street.

EXTRA bargenas pardavimui 
groserne; parduosiu ar mainy
siu ant namo. Biznis, gerai iš
dirbtas listas ant 3 m. renda 
pigi. Patirsite priežastis ant vie 
tos. 4354 S. Wood Str.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, netoli Ogden, Parko, 
5-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, tilo vana ir vestibu- 
le. AržiuOlo trimingai ir grin
dys, su 5 kambarių cottage iš 
užpakalio. Tai yra bargenas.

Sheehan Vitous and Co.

1654 W. 63-rd St.
Prospect 1910

PARSIDUODA grosernė taip 
gi ir sausos mėsos- parduosiu 
už pigių kainą; biznis išdirbtas 
gerai kas pirmas tas laimės..

William Kazlosky
945 W. 33-rd Str.

PARDAVIMUI mūrinis namas, di
delis Storas ir 7 ruimai gyvenimui, 
šiltu vandeniu šildomas. Store par
davinėjama minkšti gėrimai, nes šio
je valstijoje galima . Chicagoje bu
tų $50,000, bet čia tik už pusę kainos. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą, reikia 
greit parduoti. A. Pakšys, 220 Mil- 
vvaukee Avė., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI grssernė ir 
visokių smulkių daiktų ir gra-. 
žioj vietoj arti dviejų mokyklų, 
taipgi su 4 kamb. pagyv. Renda 
ne brangi ir lisas ant ilgo lai
ko. Biznis gerai eina. Atsišau
kite 1439 So. 49 Ct. Cicero, III.

WEST PULLMANE Kalėdų 
dovana, žmonės aukoja 2 pagy
venimų namą po 5 kambarius, 
gasas ir kiti visi įrengimai, tik
tai $500 ar $1,000 įmokėti, ki
tus kaip rendą. Rendos neša 
$720 į metus, kaina $5,800 S. 
Markūnas, 654 W. 120 Str. 
Pu'Hman 2856

Jaunosios Birutės Koncertas- 
vakarėlis įvykęs lapkričio 25 
d. davė geresnes pasekmes negu 
rengėjai tikėjosi. ''Pfiėtelių- 
pritarėjų atsilankė tiek, kad ne
buvo galima visų į svetainę 
sutalpinti. Narių skaičius pra
dėjo irgi sparčiai augti. štai 
pereitą seredą prisidėjo 10 nau
jų narių, o šį vakarą ketina at
eiti dar daugiau. Apie Naujus 
Metus Jaunoji Birutė, šiur, tu
rės 150 narių. Negana to, kad 
P. Sarpalius skundžias, jog ne
gali apsidirbti prirengiant mu
zikos Jaunąjai Birutei, bet ir 
šiandie Saboniai dejuoja, kad ne 
gali apsidirbti lyg 10 vai. va
karo. O tai vis dėl tų jaunųjų 
birutiečių. Ypač smuikininkaĮį 
auga, kaip grybai po lietaus. 
Ir ištikrųjų jaunieji birutiečiai 
gali ddižiuotis, kad mėlynieji 
karveliai randasi jųjų tarpe. 
Beje, šį vakarą įvyks visuoti
nas susirinkimas, kur bus ren
kama nauja valdyba ateinan
tiems metams. Todėl visi na
riai ir tėvai bukite laiku. Pra
džia 7 vai. vak. Mark White 
Square parke (Ingine Room), 
prie 29 ir S. Halsted gatvių.

—Japų Janis.

Ketverge, gruodžio 13 d., 8 vai. va
kare Raymond Institute įvyks kon
certas. Bus kvartetų, duetų ir solų. 
Kas tik gyvas nepraleiskite šio va
karo, nes tai bus vienas iš įvairiau
sių vakarų ant Bridgeporto. Vaikai 
be tėvų nebus įleidžiatpi. Įeiga vi
siems liuosa. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus laikomas trečiadienį, gruod. 12, 
7:30 v. vak. Meldažio svet. Visi na
riai kviečiami būtinai dalyvauti, taip
jau norintieji tapti nariais prašomi 
atvykti. — Sękr, A. Jusas.

Jaunuolių Orkestro generališka re
peticija įvyks seredoj, gruodžio 12 d., 
7 vai. vak. Mark White Sųuare Kny
gyne (Ubrary Room) prie Halsted ir 
29 gatvių. Visi Jaunuoliai atsilan- 
kykit.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

S. L. A. 129 kp. rengia prakalbas 
ketvirtadienį, gruodžio 13 d., 7:30 v. 
vakare, G. cernausko svet., 1900 So. 
Union Avė. Dr. S. Biežis kalbės 
apie sveikatos dalykus ir T. Dundulis 
apie Susivienijimą. Kviečiame vi
suomenę atsilankyti. — Komitetas.

Liet. Mot. Pašelpinis Kliubas ren
gia balių 16 d. gruodžio Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., bus puiki mu
zika. Komitetas.

Laiškai atėję Naujieny 
ofiso

Cicero Lietuvhj Pašalpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas jvyks penk
tadienį, gruodžio 14, 7:80 v. v. Liuo- 
sybės svet. Kiekvienas narys pri
valo dalyvauti, už neatvykimą baus
mė sulig jstatais. — Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimas bus laikomas ketvirta
dieni, gruodžio 18, 8 v. v. Br. Mažę- 
nių svet. 89 St. ir Kedžie Av. Visi 
nariai privalo atvykti, yra svarbių 
reikalų, tarp jų skaitymas konstitu
cijos ir rinkimas naujos valdybos.

— Komitetas.

5 RUIMAI rendai. Rondos 
$20 į mėnesį. Patogi vieta dėl 
gyvenimo. Kreipkitės

3305 Auburn Avė.
2 lubobs frontas

JIESKO MO

BARGENAS. Pąnsiduoda du 
bizniu ir didelis gyvenimui Ra
tas, kampinis namas po num. 
3935 So. Kedžiė Avė. Pitone 
Lafayette 0368. arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

MOKYKLOS

BARiBERYS pajieškau
darbo kad butų nuolatinis. Esu 
patyręs savo darbe per 10 m.

Atsišaukite W. Reigis,
4612 So. Paulina St.
Tel. Bou'levard 0918

PARDAVIMUI šildomas pe
čius kūrenamas kietomis angli
mis. Vartotas vieną Žiietmą. At
sišaukite, 1 lubos

4451 So. Troy St.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

NAMAI-ZEME

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

Francis Hughes and Co..
1405 W. 21 Str.

Tie yra tikri bargenai
Veikite greit.

REIKIA patyrusių moterų prie 
spėka varomų mašinų siuvimui mat- 
rasUt viršų. Darbas nuo štukų, $18 
į savaitę garantuojama.

A. BRANDWEIN AND CO.
2343 So. State Str., 

Victory 3830

4 kambarių cottage, vana, elektra, 
gasas, gatvė ištaisyta ir apmokėta, 
kiną $2,500, įmokėti $1,000, kitus 
morgičius.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Austis, John 
Belkos, Joseph 3 
Burdžius, Jacob 
E. S., Miss 
Gabrileviče, Andrew 
Griunas, Jonas 
Gudaitis, Jos. 
Gutauskas 
Gutauskas, John 
Hurban, J.
Josulenas, Anton 
Jurgutis, Paul 
Kaedaite, Agie 
Kazlauskas, Walter 
Keršulis, Joseph 
Kežlaitis, Wm. 
Laureckis, Simonas 
Lipčius, Stanislovas 
Litvinas, Z.
Louski, Peter 
Marcinkeviče, Al. 
Markus, A. 
Misiūnas, Frank
Orlin, Jacob

Jaunuolių Orkestrus narių tčval 
kviečiami atsilankyti sęredos vakare, 
gruodžio 12 d., j Mark White svetai
nę prie 29 ir Halsted Št., nes turime 
išrinkti darbininkus dėl koncerto, ku
ris įvyks subatoj gruodžio 15 d., Mil
dos svetainėj.

— Kviečia Rengimo Komitetas.

Town of Lake. Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” priešmetinis susirinki
mas įvyks ketverge, gruodžio 13 d., 
8 vai. vak., Davis Sąuare Parko svet. 
Apart rinkimo valdybos dar bus ir 
daugiaus labai svarbių reikalų. Visi 
nariai-es būtinai pribukite.

— Valdyba.

American Lithuanian Citizens Club 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge, gruodžio 18 d., 8-tą vai. vakare, 
J. Mazenio svetainėj, 8857 So. Ked- 
zie Avė. Bus rinkimas naujos valdy
bos ir daug kitų dalykų apsvarsty
mui.

J. Alexander, Pirm*.
Jos. E ringi s, Rašt.

Balto Dobilo L. P. Kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 14, 8 vai. vak., Kliu
bo svet., 4558 So. Mąrshfield Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, yra daug svarbių reikalų aptar
ti, taipjau bus renkama nauia val
dyba ateinantiems metams. Kviečia
mi ateit ir norintieji įstoti kliuban.

Fili. Raiti Wi Sharka,

REIKIA geros mergino® abel- 
nam namų darbui. Geri namai 
ir geros darbo aplinkybės.

Atsišaukite
Sunnyside 4036

GERA PROGA mergaitei — kuri 
nori eiti į mokyklą. Neturi būti jau
nesnė 14 metų. Butas, valgis ir 
drabužis. Lengvas darbas. Atsi
šaukite: , __

DR. A. KARALIUS, 
6400 Sacramento Avė.

Telephone Prospect 8758

6 kambarių bungalow, su garadžiu- 
mi, vana, elektra, gasas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, suros ir t. t. 
Savininkas serga ir jam* reikia pinigų, 
kaina $3,150, įmokėti $1,500, už ki
tus morgičius.

Kad užbaigus rokundą, mes pasiū
lome namą 4-4 kambarių, cementiniu 
pamatu ir extra lotas, didelis gara- 
džius, kaina $4,750, įmokėti $1,000, 
kitus kaip tinkama. Veikite tuojau.

J. N. ZEWERT & CO., 
4877 Archer Avė.

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

fery teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir nrirengia prie valstijinių 
egzamenų. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesi valstijiniu 
egzamenų. Atsišaukite, rašykite ar
ba tlefonuokite, Seeley 6323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Midwifery, 
35 So. Hoyne Avė.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI mūrinis ir 
medinis namas. Randasi 1160 
W. 18 St. netoli Racine A v. Ge
rame padėjime. Mėnesinių į- 
plaukų $108. Kaina $10,000. Jo
seph I. Novak, 4010 W. 26 St.

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III.

4

REIKALINGI: patyrę agen
tai pardavimui namų Chicagoj;

Geros išlygos.
Universal Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago
Telephone Boulevard 6775

REIKAONGAS bučeris turi 
būt pavienis.

Atsišaukite prisirengęs į dar
bų.
J. Povilonis 6104 S. State St.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbą geram žmogui 
gera užmokestis. Atsišaukite 
telefonu ar asmeniškai i. .

Roulevard 3162
1 3348 So. Morgan Str;

NAUJOS SODYBOS

AKRŲ TRAKTAI

Prie Doiwners Grove prie* ce
mentinio nelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farma padalinti į mažesnius lo
tus. Geras pirkinys ateities in- 
vestmentui. Pabudavosim mažą 
namą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40 minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o kitos po $10 į mėnesį.

LOUIE LAHON,
156 W. Washington St., 

Room 40, Main 2043

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Irammar School, High School ir 

Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
ki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)
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